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SUNUŞ 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın basımına 
destek olmak, genç mühendis adayların yetişmesine katkıda bulunmak, çalışma yaşamı içerisinde 
meslektaşlarımızın konu ile ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olmak amacı ile yayın 
çalışmalarını sürdürmekteyiz. 
 
Odamız ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdamın arttırılmasına önemli katkılar sağlayacak, enerji 
kullanımında dışa bağımlılığımızı azaltacak şekilde doğal kaynaklarımızın en etkin biçimde ortaya 
çıkarılması ve bu çalışmanın bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde yapılması gerektiğine 
inanmaktadır. 
 
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, VII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında biçimlendirilen, 
ülkemiz ve bölgemiz için önemli alternatif enerji kaynaklarından biri olan Jeotermal Enerji Seminer 
Kitabı’nı yayın dünyamıza kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. 
 
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulanan Yard. Doç. Dr. Niyazi AKSOY’a bildirileriyle 
bu kitabın oluşmasını sağlayan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, VII. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna, Kongre Sekreteryasına Odamıza bu yayını 
kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
TMMOB  
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
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ÖNSÖZ 
 
Enerji fiyatlarındaki artış, insanların yerli ve çevreci bir enerji kaynağını kullanmak yönündeki 
toplumsal duyarlılığı jeotermal enerjiye olan ilgiyi artırmaktadır. Ancak hala belirgin bir jeotermal enerji 
politikamızın olmayışı, sektörün geleceğine yönelik kesin ve kurumsal kestirimlerde bulunmamızı 
engellemektedir. Buna rağmen ekteki verilerden hareketle jeotermal enerjinin yakın gelecekteki 
gelişim sürecini şöyle özetleyebiliriz. 
 

• 10 Nisan 2005’de kabul edilen 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın elektrik 
üretiminde kullanımına ilişkin kanun, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimini teşvik 
etmektedir. Elektrik üretilebilecek bütün sahalarda önümüzdeki yıllarda çalışmalar 
başlayacaktır. Halen yıllık 100 milyon kWh olan jeotermal kaynaklı elektrik üretiminin, 
planlanan santrallerin devreye alınmasıyla  önümüzdeki 5 yıl içinde 500 milyon kWh’i 
aşabilecektir. 

 
• Tarımda çıkan sorunlar, üreticileri “kontrollü tarıma” yöneltmektedir. Seralardaki en büyük 

giderlerden biri olan ısıtma, jeotermal sahaların yakınlarına kurulan seralarda çok ucuza 
çözümlenebilmektedir. Düşük ve orta sıcaklığa sahip bütün sahalarda ve elektrik üretim 
projelerine entegre sera uygulamalarının hızla yaygınlaşacağı ve doğrudan kullanımda ilk 
sıraya yerleşeceği, Türk tarımına önemli katkılar sağlayabileceği görülmektedir.  

 
• Termal turizm ve sağlık yatırımlarındaki artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. 

 
• 13 ayrı yerleşim biriminde 250 MWt kurulu güce ulaşan jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin 

gelişimi durmuştur. 2003 yerel seçimlerinde jeotermal bölgelere sahip bölgelerde bölge ısıtma 
projeleri en önemli seçim vaatleri arasında yer almasına karşın, ortada henüz ciddi bir proje 
yoktur. Kurulu bölge ısıtma sistemlerinde yaşanan sorunlar, yüksek maliyet ve alternatif 
kaynakların rekabeti yeni jeotermal bölge ısıtma projelerinin önündeki en büyük engellerdir.  

 
Jeotermal sahaların işletilmesini, korunmasını ve hak sahipliğini düzenleyecek bir yasadan halen 
yoksun olmamız büyük eksikliktir. Yasanın yönetmelik ve teşviklerle desteklenerek, “jeotermal enerji 
politikası” oluşturulması, belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. İzmir İli Jeotermal Enerji 
Yüksek Danışma Kurulu, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Bölümü ve Makina Mühendisleri Odası’nın 
katkılarıyla geliştirilen “İzmir İli Jeotermal Enerji Yönetmeliği” ve “Jeotermal Enerji Yasası”  teklifleri 
dört yıl önce ilgililere sunulmuştur. Bu metinler gereksinim duyduğumuz “jeotermal enerji yasası” ve 
“yönetmeliği” için hala en önemli referanslar niteliğindedir.  
 
Jeotermal enerji seminerinin amacı; ülkemizdeki jeotermal projelerin ve sorunların tartışılmasını 
sağlayacak ortamı bilim adamları, mühendis ve diğer ilgililere sunmaktır. Jeotermal sahalarımızı ve 
projeleri tartışmak, sorunlarına çözüm aramak, Türkçe yazılmış bilgi üretmek, bu alanda çalışan ve 
karar verici durumda olanlara kamu yararına rehberlik etmek istiyoruz.  
 
Başta seminer kitabında yer alan bildirilerin yazarları olmak üzere, jeotermal enerjinin tartışılması için 
bu ortamı sağlayan Makina Mühendisleri Odası’na, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeleri’ne 
Kongre Sekreteryası’na, Kongreyi ve semineri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, tüm 
katılımcılara ve seminerin yürütülebilmesi için çaba harcayan gönüllülere çok teşekkür ediyorum. 
 
 
Yard.Doç.Dr. Niyazi Aksoy 
Kasım-2005 
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Jeotermal Enerji Semineri 

JEOTERMAL ENERJİNİN DOĞASI 

Abdurrahman SATMAN 

ÖZET 

Jeotermal  enerjinin  varlığında  yerin  derinliklerinden  gelen  ısı,  akışkan  ve  maddeden  insanoğlunun 
yararlanması  gerçeği  yatmaktadır.  Tarihin  ilk  dönemlerinde  bugünkü  sağlık  turizminin  temelini 
oluşturan kullanım yönteminin yaygınlaşmasının    yanısıra  son yüzyıldaki artan enerji  gereksinimi  ile 
birlikte  doğrudan  kullanım  yöntemlerindeki  ve  elektrik  üretme  teknolojisindeki  gelişmeler,  ısının 
akışkanla  yüzeye  taşınması  durumunda  ise  akışkanın  içerdiği  çözünmüş ve/veya  askıda madde ve 
minerallerden (örneğin CO2, tuz, v.b.) yararlanma  jeotermal enerjinin bir uzmanlık dalı ve dünya  için 
vazgeçilemez bir alternatif enerji kaynağı olmasını sağlamış durumdadır. 

Yeraltındaki  ısının  yeryüzüne  iletimle  ve  doğal  kaçaklarla  taşınımla  ulaştırılması  ihmal  edilirse, 
günümüzde  jeotermal  enerji  olarak  yararlanılan  ısının  tümü  teknolojileri  hızla  gelişen  kuyu  ve 
üretim/enjeksiyon yöntemleri aracılığıyla taşınımla sağlanmaktadır. Taşınım, akışkan içeren gözenekli 
ve  geçirgen  jeotermal  rezervuarlardan  üretimle  doğal  olarak  veya  araştırma/geliştirme  aşamasında 
olan sıcak kuru kayaçlardan yapay olarak gerçekleşmektedir. 

Jeotermal  enerjinin  doğasının  anlaşılmasında  temel  bilimlerin,  araştırılmasında  yerbilimlerinin  ve 
geliştirilmesi ve işletilmesinde ise farklı disiplinlerdeki mühendislik bilimlerinin kullanılması esastır. İlgili 
kayaç  ve  akışkanların  özellikleri,  basınçsıcaklıkhacim  ilişkileri,  jeotermal  rezervuarların  doğal  ve 
homojen  olmayan  yapısı,  kullanılan  üretim/enjeksiyon  yöntemleri  ve  delinen  kuyuların  özellikleri, 
üretilen enerjinin kullanım alanları,  tüm bunlar bir  jeotermal  sahanın optimum ve verimli  işletilmesini 
etkileyen  ve  belirleyen  parametrelerdir.  Jeotermal  enerji  içeren  sahanın  sürdürülebilir  bir  üretim 
yöntemiyle,  çevreye  saygılı  ve  verimli  işletilmesi  amaçlanmalıdır.  Bu  bildiride,  jeotermal  enerjinin 
doğasındaki özellikler incelenecek, Türkiye’de bilinen jeotermal sahaların ortak yönleri ağırlıklı olarak 
tartışılacaktır. 

1.  GİRİŞ 

Bilinen  tarihi  kayıtlar  Türklerin,  Romalıların,  Japonların,  İzlandalıların  ve  Merkezi  Avrupalıların 
jeotermal  enerjiyi  yıkanma,  ısınma  ve  pişirme  amaçlı  olarak  kullandıklarını  göstermektedir.  Roma 
İmparatorluğundaki banyolar, Osmanlılar dönemindeki Türk hamamları, ılıca ve kaplıcalar toplumların 
sosyal  yaşamlarında  sağlık  ve  yıkanmaya  yönelik  geleneklerde  jeotermal  enerjinin  etkisini 
açıklamaktadır. 

Jeotermal kaynaklar dünyada birçok yerde vardır. Jeotermal sistemler ve jeotermal enerji çoğunlukla 
yerküredeki  levha  sınırlarıyla  ilişkilendirilmektedir.  Jeotermal  enerji  volkanik  bölgelerde  bulunmakla 
beraber,  sedimanter  formasyonlar  içinde  ılık  yeraltı  suları  olarak  ta  görülmektedir. Doğal  çıkışı  olan 
jeotermal sistemler olduğu gibi herhangi bir yeryüzü etkinliği göstermeyen sistemlerde vardır. 

Jeotermal saha, sistem ve rezervuarları birbirlerinden ayırmak üzere aşağıdaki tanımlar yapılabilir: 

Jeotermal Saha: Yeryüzünde bir  jeotermal etkinliği   gösteren coğrafik bir  tanımdır. Eğer yeryüzünde 
herhangi bir etkinlik yoksa, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üstündeki alanı tanımlamakta kullanılır.
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Jeotermal Enerji Semineri 

Jeotermal Sistem: Yeraltındaki hidrolik sistemi bütün parçalarıyla birlikte (beslenme zonu, yeryüzüne 
çıkış noktaları ve yeraltındaki kısımları gibi) tanımlamakta kullanılır. 

Jeotermal Rezervuar: Doğrudan işletilen jeotermal sistemin sıcak ve geçirgen kısmını tanımlar. 

Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar sıcaklığı, akışkan entalpisi, fiziksel durumu, doğası ve 
jeolojik yerleşimi gibi özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin jeotermal rezervuarda 1 km derinlikteki 
sıcaklığa bağlı olarak sistemleri 2 gruba ayırmak olasıdır[1]: 

1)  Rezervuar  sıcaklığının  150 o C’dan  düşük  olduğu  düşük  sıcaklıklı  sistemler:  Bu  tür  sistemler 
genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su veya kaynar çıkışlar gösterirler. 

2)  Rezervuar sıcaklığının 200 o C’dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler: Bu  tür  sistemler ise 
buhar, kaynayan çamur göletleri ve altere olmuş yeraltı formasyonlarıyla bilinirler. 

Türkiye’de  Kızıldere  ve  Germencik  jeotermal  rezervuarlarının  sıcaklığı  200240 o C  arasında  olup, 
Balçovaİzmir’in de içinde bulunduğu diğerleri ise genelde düşük sıcaklıklı sistemlerdir. 

Sistemleri  sıcaklıklarına  göre  olduğu  gibi  entalpilerine  göre  de  düşük  entalpili  ve  yüksek  entalpili 
sistemler  diye  iki  gruba  ayırmak  olasıdır.  190 o C’daki  entalpi  olan  800  kJ/kg’dan  düşük  entalpili 
sistemler  “düşük entalpili  sistemler” olarak, entalpisi 800 kJ/kg’dan daha yüksek olanlar  ise  “yüksek 
entalpili sistemler” olarak tanımlanabilirler. 

Jeotermal  sistemler  sınıflandırılırken  sistemin  fiziksel  durumuna  bağlı  olarak  yapılan  sınıflandırma 
literatürde  daha  fazla  rağbet  görmektedir.  Bu  yaklaşıma  göre  3  farklı  rezervuar  durumu 
tanımlanmaktadır: 

1)  Sıvının  etken  olduğu  jeotermal  rezervuarlar:  Rezervuardaki  basınç  koşullarında  su  sıcaklığının 
buharlaşma  sıcaklığından  daha  düşük  olduğu  rezervuarları  tanımlamakta  kullanılır.  Rezervuar 
basıncını  sıvı  su  fazı  kontrol  etmektedir.  Bu  tür  rezervuarlarda,  özellikle  basıncın  düşük  olduğu 
üretim kuyuları civarında su buharına rastlamak olasıdır. 

2)  İki  fazlı  jeotermal  rezervuarlar:  Rezervuarda  sıvı  su  ve  su  buharı  birlikte  bulunmaktadır  ve 
rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler. 

3)  Buharın etken olduğu  jeotermal  rezervuarlar: Rezervuar basıncındaki akışkan sıcaklığının suyun 
buhar basıncı eğrisi  sıcaklığından daha yüksek olması durumunda bu  tür  rezervuarlar oluşurlar. 
Rezervuardaki basıncı su buharı fazı kontrol etmektedir. 

Jeotermal sistemlerin ve rezervuarların içinde fiziksel durum yere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve 
rezervuarlar zamanla durum değişikliği de gösterebilirler. Örneğin sıvının etken olduğu bir  rezervuar, 
üretim sonucu oluşan basınç düşümünden dolayı, zamanla iki fazlı bir jeotermal rezervuar durumuna 
dönüşebilir. Rezervuar içinde buhar (veya rezervuardaki suyun yeterli oranda çözünmüş CO2  içermesi 
durumunda gaz) başlığı oluşabilir. Düşük  sıcaklıklı  sistemler genelde sıvının etken olduğu sistemler 
tanımına girerken, yüksek sıcaklıklı sistemler ise üç gruba da girebilir. 

Türkiye’de buharın etken olduğu rezervuar keşfedilmemiştir. Tümü sıvının etken olduğu rezervuarlar 
grubundandır.  Kütlesel  olarak  %1.5  kadar  CO2  içeren  Kızıldere  jeotermal  rezervuarı  başlangıçta 
sıvının  etken  olduğu  bir  rezervuar  davranışı  gösterirken,  yapılan  üretim  sonucu  oluşan  rezervuar 
basıncının  sıvı  suCO2  sistemi  için  geçerli  buharlaşma  (veya  gazlaşma)  basıncından  daha  düşük 
düzeylere inmesinden dolayı, rezervuar şu anda iki fazlı jeotermal rezervuar davranışı göstermektedir. 
Dünyada buharın etken olduğu jeotermal rezervuarlar olarak A.B.D.’deki Geysers sahası ve İtalya’daki 
Larderello sahası örnek olarak verilebilir. 

Jeotermal  sistemler  ayrıca  doğal  durumuna  ve  jeolojik  konumuna  bağlı  olarakta 
sınıflandırılmaktadırlar[2]: 

1)  Volkanik  sistemler:  Volkanik  etkinlikle  ilişkilendirilen  sistemlerdir.  Isı  kaynağı mağma veya  sıcak 
yükseltilerdir. Geçirgen çatlaklar ve fay zonları volkanik sistemlerde suyun akışını kontrol ederler.
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2)  Taşınım  sistemleri:  Düşey  ısı  akışı  değerlerinin  yüksek  olduğu  tektonik  olarak  aktif  bölgelerde 
sıcak  kabuğun  ısı  kaynağı  olduğu  sistemlerdir.  Düşey  çatlak  ve  fayların  bulunduğu  ortamlarda 
jeotermal su  1 km’den daha derinlere indikten sonra aşağıdaki kayaçlardan ısı almakta ve daha 
sonra yükselerek taşınım sistemlerini oluşturmaktadır. 

3)  Sedimanter sistemler: 1 km’den daha derin yerlerde geçirgen sedimanter tabakalarda oluşan, ısı 
taşınımından  çok  iletimin  doğal  olarak  etken  olduğu  ve  bazı  durumlarda  fayları  da  içeren 
sistemlerdir. 

4)  Yüksekbasınçlı sistemler: Yüksek basınçlı petrol ve gaz rezervuarlarına benzer olarak, basıncın 
normal  basınçlardan  yüksek  olduğu  tabakaların    bulunduğu  sistemlerdir.  Genelde  oldukça 
derindirler. 

5)  Sıcak  kuru  kayaç  sistemleri:  Volkanizma veya  anormal  yüksek  ısı  akışı  sonucu  oluşmuş  kayaç 
hacımlarıdır  ve  fakat  geçirimsiz  özelliği  olan  sistemlerdir.  Geçirgen  olmadığından  ve  akışkan 
içermediğinden  normal  jeotermal  rezervuarlar  gibi  işletilemezler.  Yapay  çatlaklar  açılarak  yine 
yapay bir rezervuar yaratma yöntemiyle işletilmesi henüz araştırma aşamasındadır. 

Türkiye’de  bilinen  ve  işletilen  sahaların  tektonik  olarak  aktif  bölgelerdeki  taşınım  sistemleri  olduğu 
söylenebilir.  Batı  Anadolu  bölgesindeki  birçok  jeotermal  saha  (Kızıldere,  ÖmerGecek  Afyon  ve 
BalçovaNarlıdere  İzmir  gibi)  bölgedeki  graben  yapıları  içinde  yeralmaktadır.  Doğu  Anadolu 
bölgesinde volkanik sistemlerin varlığı  tahmin edilmekte beraber, bugüne kadar yapılan araştırmalar 
sonucunda henüz ekonomik olarak işletilebilir bir saha bulunmamıştır. 

Jeotermal  enerji  yerin  ısısıdır.  Enerji  olarak  konutların ve  binaların  ısıtılmasında ve  soğutulmasında 
kullanıldığı gibi, sıcak su temininde ve ayrıca endüstrinin ısı gereksiniminin karşılanmasında doğrudan 
kullanılır.  Dünyada  2004  sonu  itibariyle  elektrikdışı  kullanım  (seralar,  havuzlar,  merkezi  ısıtma,  ısı 
pompası, endüstriyel  işlemler)  yaklaşık 28 000 MWt olarak  tahmin edilmektedir.  Jeotermal enerjinin 
%33’ü  ısı pompalarında, %29’u banyo ve yüzme amaçlı, %20’si bina  ısıtma, %7.5’u sera  ısıtma ve 
açık alan ısıtma, %4’ü endüstriyel işlem ısısı, %4’ü kültür havuzculuğu ve yolların ısıtılması, %1 gıda 
kurutma  ve  %  1.5  diğer  (kar  eritme,  soğutma  vb.)  amaçlı  kullanılmaktadır.  Türkiye’de  Balçova 
Narlıdere,  Afyon,  Gönen,  Simav,  Kızılcahamam,  Kırşehir  gibi  yerlerdeki  jeotermal  merkezi  ısıtma 
projeleri  on  binlerce  (yaklaşık  60  000)  konutun  ısıtılmasını  gerçekleştirmektedir  ve  jeotermal  ısıtma 
kapasitesinin yaklaşık 650 MWt’a çıktığı belirtilmektedir. [4] Seracılıkta 130 MWt ve termal havuz ve 
kaplıcalarda  330  MWt  jeotermal  ısı  kullanıldığı  ve  toplam  jeotermal  kullanımda  kurulu  güç 
kapasitesinin 1 200 MWt’a yakın olduğu rapor edilmektedir. Ülkemizde henüz yeteri kadar gelişmemiş 
olmakla  beraber,  jeotermal  ısı  pompaları  dünyada  birçok  ülkede  jeotermal  enerjiden  verimli 
yararlanmak  üzere  yaygın  olarak  kullanılmaktadır.    Örneğin  A.B.D.  ve  Avrupa’da  1.3  milyon  adet 
jeotermal ısı pompası konutları ve binaları jeotermal enerjiyle ısıtmak amacıyla kullanılmaktadır. [4] 

Jeotermal enerji elektrik üretiminde de dolaylı olarak kullanılmaktadır. Kızıldere jeotermal santralı 17.4 
MWe  kurulu gücüyle jeotermal enerjiden elektrik eldesi için ülkemizdeki tek önemli örnektir. A.B.D.’de 
kurulu gücü 2850 MWe olan  jeotermal güç sektörü gelişmiş durumdadır. Dünyada 2004 yılı itibariyle 
jeotermal elektrik santrallarının kurulu gücü 8 000 MWe’e ulaşmıştır. [3] Filipinler’de elektriğin %18’i, 
Nikaragua’da  %17’si,  El  Salvador’da  %12’si  ve  Kosta  Rika’da  %11’i  jeotermal  buharından  elde 
edilmektedir. 

2.  YERİN ISISI VE AKIŞKANLAR 

Yerin Isısı: Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. İç ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru 
soğuk  bölgelere  doğru  yayılır.  Sıcaklığın  derinlikle  arttığı  bilinmektedir  (ortalama  1 o C/33m).  Dünya 
genelinde  yeryüzüne  ısı  akışı  ortalama  82 milliwatt/m 2  olarak varsayılır.  Yerkürenin  yaklaşık  10  km 
derinliği  içindeki  kayaçların  içerdiği  ısının  dünya  enerji  gereksinimini  6 milyon  yıl  (ve  en  üst  3  km 
derinliğindeki  kıtasal  kabuğun  içerdiği  ısının  100  000  yıl)  karşılayacak  büyüklükte  olduğu  tahmin 
edilmektedir. [3]



______________________________________________________________________________________________  6  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Jeotermal  kaynakların üç önemli bileşeni vardır:  (1)  ısı  kaynağı,  (2)  ısıyı yeraltından yüzeye  taşıyan 
akışkan, (3) suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği. 

Jeotermal  alanlarda  sıcak  kayaç  ve  yüksek  yeraltı  suyu  sıcaklığı  normal  alanlara  göre  daha  sığ 
yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında: 

• Mağmanın  kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması, 
• Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık gradyanı sonucunda oluşan yeryüzüne ısı akışı, 
• Yeraltı suyunun birkaç km derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi. 

Elektrik  güç  üretiminde  kullanılan  yüksek  sıcaklıklı  jeotermal  kaynakların  çoğunun  yukarıda  verilen 
birinci mekanizmayla oluştuğu düşünülürken, düşük ve orta sıcaklıklı kaynakların ise ikinci ve üçüncü 
mekanizmalarla oluştuğu düşünülmektedir. 

Dünyanın  belirli  bölgelerinde  yüzeye  doğru  yükselen  magmanın  soğuması  sırasında  verdiği  ısı  o 
bölgelerdeki  jeotermal  sahaların  oluşumunu  açıklarken,  magmatik  etkinliklerin  olmadığı  yerlerde 
yerküre  mantosunun  yüzeye  yakın  olduğu  kısım  olan  kabuğun  jeolojik  koşullarındaki  değişmeden 
kaynaklanan ısı birikimi diğer jeotermal sahaların oluşumunu açıklamaktadır. 

Yerkürenin  yaklaşık  100  km  derinliğe  kadar  olan  katı  tabakası  litosfer  olarak  bilinir.  Litosferin 
yeryüzüne yakın olan tabakası  kabuk ve derin kısmı üst manto olarak tanımlanmaktadır. 

Levha  tektoniği  teorisine  göre  litosfer  “litosferik  levha”  olarak  tanımlanan  birkaç  blok  veya  levhaya 
bölünmüştür.  Levha  hareketinin  normalden  sığ  derinliklerde  mağmatik  ısı  kaynakları  oluşturduğu 
bilinmektedir.  Mağmanın  manto  içinde  yükselmesi  ve  daha  sonra  soğuyup  tekrar  derine  inmesi 
şeklinde  tanımlanan  taşınım  hareketlerinin  litosferdeki  kırıkların  nedeni  olduğu  tahmin  edilmektedir. 
Litosferin kırılması sonucu oluşan 12 büyük  levhanın varlığı bilinen bir gerçektir. Levhalar kıtaları ve 
deniz tabanlarını kapsarken, teoriye göre kıtalar ve deniz tabanları hareket etmekte, mantonun plastik 
parçası (astenosfer) üzerinde kaymaktadır. Levhalar birbirinden uzaklaşıyor, birbirine yaklaşıyor veya 
birbirlerine  göre  yer  değiştirerek  kayıyor  olabilirler.  En  yüksek  enerji  potansiyeli  olan  jeotermal 
kaynaklar  levhalar  arasındaki  sınırlarda  yeralmaktadır.  Levhalar  her  yıl  birkaç  cm’lik  hızda  hareket 
etmekte ve levhalar arasındaki sınırlar, alttaki mağma hareketi sonucunda, ısının biriktiği sığ kaynaklar 
içeren  bölgeler  oluşturmaktadır.  Bazı  levhaların  dalma  zonu  gibi  hareketi,  levhaların  birbirine 
sürtünmesinden kaynaklanan, ısı üretmektedir. 

Isı  geçişi  derinlerde  iletimle  ve  yeryüzüne  yakın  yerlerde  taşınımla  gerçekleşir.    Isı  iletimi  kayaç 
ortamında  oluşurken,  ısı  taşınımında  taşıyıcı  jeotermal  akışkandır.  Beslenme  havzalarından  derine 
inen  (genelde)  yağmur  sularının  derindeki  sıcak  kayaçlarla  teması  ile  ısınması  ve  daha  sonra 
akiferlerde toplanması sonucu jeotermal rezervuar oluşur. Rezervuarlar, çoğunlukla, geçirimsiz kayaç 
içeren  tabakalarla  örtülmüştür.  Geçirimsiz  örtü  tabakası  jeotermal  akışkanın  yeryüzüne  kolayca 
ulaşmasını engeller ve aynı zamanda rezervuar basıncının korunmasını sağlar. 

Akışkanlar:  Jeotermal  kaynakların  ekonomik  olarak  işletilmesi  için,  yerin  derinliğindeki  ısının 
yeryüzüne taşınması gerekmektedir. Yeraltındaki formasyonların gözeneklerindeki su bu görevi görür. 
Suyun  ısı  kapasitesi  ve  buharlaşma  ısısı  doğada  rastlanan  diğer  akışkanlara  göre  yüksektir. 
Dolayısıyla su iyi bir ısı taşıma akışkanıdır. 

Sıcaklık artarken suyun yoğunluğu ve akmazlığı azalır. Derinlerde ısınan su hafifler ve yukarıya doğru 
hareket eder. Eğer suyun kayaç içinde akışında gösterilen direnci yenecek bir ısınma sonucu kaldırma 
kuvveti varsa, ısınan su yeryüzüne ulaşacaktır. Sıcak su yukarıya doğru yükselirken, sığ derinliklerdeki 
soğuk su onun boşalttığı hacimleri (gözenekleri) doldurur. Bu durumda, daha derindeki ısı kaynağının 
üstündeki  yeraltı  suyu  içinde  doğal  bir  taşınım  ve  dolaşım  olayı  gerçekleşmiş  olur.  Sıcaklığın 
buharlaşma noktasına ulaşması durumunda ise su buharı oluşur ve sistem iki faza geçer.
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Suyun  etken  olduğu  bir  rezervuar  sistemi  için,  suyun  toplam  ısı  içeriği  suyun  yoğunluğuna  ve  ısı 
kapasitesine,  rezervuarın  toplam  ısı  içeriği  ise  su  ve  rezervuar  kayacının  yoğunluğuna  ve  ısı 
kapasitesine bağlıdır. Suyun ısısının toplam rezervuar ısısına oranı, 

) 1 ( Re φ ρ φ ρ 
φ ρ 

− + 
= 

r C r w C w 
w C w 

Isısı zervuar 
Isısı Suyun 

(1) 

olarak verilebilir. Kayaç yoğunluğu için  w r ρ ρ  65 . 2 = ve kayaç ısı kapasitesi için  4 / w C r C = 
yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem 1: 
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φ 
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Isısı zervuar 
Isısı Suyun 
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olur. Gözeneklilik  için  tipik değerler olan %520 alınırsa,  rezervuardaki  ısının çoğunluğunun  (%92.6 
72.5) rezervuar kayacı tarafından tutulduğu kolaylıkla anlaşılır. 

3.  DÜŞÜK SICAKLIKLI SİSTEMLERİN DOĞASI 

Türkiye’de  keşfedilmiş  jeotermal  sistemlerinin  çoğunluğunun  düşük  sıcaklıklı  sistemler  olduğu  bir 
gerçektir.  Düşük  sıcaklıklı  sistemler  için  ısı  kaynağı  normalden  yüksek  sıcaklıktaki  yer  kabuğudur. 
Süregelen tektonik aktiviteler neticesinde akışa açık olan çatlak, kırık ve faylar, yeraltından ısı taşıyan 
ve sistem içinde dolaşan su için kanallar oluşturur. 

Düşük sıcaklıklı sistem için basitleştirilmiş bir model Şekil 1’de gösterilmektedir. Bir toplanma havzası 
özelliğine sahip yüksek rakımlı yerlerde oluşan yağış süzülerek birkaç km derindeki ana kayaca kadar 
iner. Orada sıcak kayaçtan ısı alır, yoğunluğu azaldığından dolayı tekrar yeryüzüne doğru yükselmeye 
başlar.  Toplanma  havzası  ile  sıcak  akışkanın  yeryüzüne  çıkış  noktası  olan  düşük  rakımlı  yer 
arasındaki uzaklık değişebilir, ancak ortak özellik ısının derinden sığ formasyonlara su ile taşınmasıdır. 
Isıtma zonu  ile yeryüzü arasındaki bağlantı doğal olabileceği gibi delinmiş kuyularla da sağlanabilir. 
Isıtma zonu içindeki ve yüzeye kadar uzanabilen çatlak, kırık ve faylar akışkanın ısıtma zonu içindeki 
hareketini ve yüzeye olan hareketini belirleyen akış kanalllarıdır. 

Isı  taşınımının  etken  olduğu  jeotermal  sistemler,  jeolojik  faylanma  ve  kıvrımlanmanın  aktif  olduğu, 
bölgesel  ısı  akışının  normalden  yüksek  olduğu  yerlerde  görülür.  Daha  önce  de  vurgulandığı  gibi, 
Türkiye’nin Batı Anadolu bölgesinde bilinen jeotermal sistemler ısı taşınımının etken olduğu jeotermal 
sistemlere örnek olarak verilebilir. 

Taşınımın etken  olduğu kaynaklar için bazı basit modeller Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2 (a)’da 
bir fay zonu boyunca yeralan bir kaynak gösterilmektedir. Fay zonunun bir tarafından su derine iner ve 
ısındıktan  sonra  aynı  fayın  diğer  tarafından  yeryüzüne  yükselir.  Kaynağın  işletilmesi  için  delinen 
kuyunun  fay zonunu derinde kesmesi  yeterli  olacaktır. Şekil  2  (b)’de  ise dağlarla sınırlanmış bir  fay 
bloğu  vadisi  içindeki  bir  olası  taşınım  sistemini  göstermektedir.  Vadinin  bir  kenarındaki  fay  zonu 
boyunca su derine iner, derinde yatay bir akifer içinde akarken ısınır, ve daha sonra da vadinin diğer 
kenarındaki  bir  ikinci  fay  zonu  içinde  yükselerek  yeryüzüne  ulaşır.  Şekil    2  (c)’de  ise  bir  fay  zonu 
boyunca yükselen sıcak suyun bir bölümünün yeryüzüne ulaşmadan önce bir yeraltı akiferine girmesi 
olasılığını şematik olarak gösteren bir model yeralmaktadır. Fay zonu boyunca yüzeye ulaşan sıcak su 
jeotermal  sistemin  bir  parçasını  oluştururken,  vadi  içindeki  gözenekli  ve  geçirgen  tabakalı  akifer 
içerdiği  sıcak  su  ile  jeotermal  sistemin  ikinci  parçası  olmaktadır.  Jeotermal  akışkanın  soğuk  yeraltı 
suyu ile karışması durumunda akışkanın sıcaklığı da düşecektir.
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YAĞIŞ 
(Toplanma Havzası) 

Doğal  ve  Kuyular la 
YÜKSEK  RAKIM  Üretim 

DÜŞÜK       RAKIM 

DOĞAL 
BESLENME 

ISITMA  ZONU 
(Çatlak, Kır ık, Faylar ) 

ISI  KAYNAĞI 

Şekil 1. Düşük Sıcaklıklı Sistemler için Isı Kaynağı Mekanizması Modeli. 

4.  JEOTERMAL REZERVUAR 

Rezervuar,  yararlı  bir  sıcaklıkta  akışkan  içeren  hacim  olarak  tanımlanabilir.    Rezervuar  kayacının 
gözenekliliği ne kadar akışkan  içerdiğini gösterirken, geçirgenlik  ise üretilen akışkanın hızını belirler. 
Gözeneklilik ve geçirgenlik  rezervuar  içinde yere bağlı olarak değişim gösterebilir. Bir üretim kuyusu 
tamamlandığında genelde geçirimsiz kayaç delinirken sıcak akışkan kuyuya doğru çatlaklardan veya 
sınırlı bir geçirgen zondan hareket eder. Çatlak aralıkları birkaç mm’den birkaç cm’ye kadar değişen 
ölçülerde  olabilir.  Çatlakların  sıkça  bulunduğu  geçirgen  kayaç  birimleri  önemli  miktarda  akışkan 
üretiminde  özellikle  aranan  birimlerdir.  Üretim  zonları,  yerel  veya  rezervuar  ölçeğinde  gözeneklilik 
ağlarını  bulunduran  zonlardır.  Eğer  zonlar  arasındaki  geçirgenlik  düşükse  akışkan  üretimide  düşük 
düzeyde gerçekleşir. Eğer kuyu önemli bir fay veya çatlak sistemini keserse üretilen hacimler sürekli 
olarak doldurulur ve akışkan üretimi uzun süre devam eder. 

Jeotermal  kaynaklar  “yenilenebilir  enerji  kaynakları”  olarak  bilinirler.  Yerkürenin  içinden  yeryüzüne 
doğru sürekli ısı akışı bu tür bir tanım için en önemli nedendir. Çok miktarda akışkan ve ısı üretimine 
rağmen rezervuar basıncında veya rezervuar statik su seviyesinde herhangi bir düşme görülmemesi, 
söz  konusu  saha  için  üretimle  beslenme  arasındaki  dengenin  varlığını  gösterir.  Dolayısıyla  bu  tür 
dengenin korunduğu, üretimin doğal beslenmeden büyük olmadığı,  jeotermal kaynak yenilenebilir bir 
kaynaktır.
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Ancak  çoğu  kez,  doğal  beslenmeden  düşük  üretim  miktarı  sahanın  işletilmesinde  ekonomik 
olmayabilir.  Artan  yıllık  üretimin  yıllık  doğal  beslenmeyi  aşması  durumu,  rezervuarın  ısı  içeriğinde 
önemli  bir  değişiklik  yaratmamakla  beraber  rezervuarın  akışkan  içeriğinde  ve  basıncında  azalmaya 
neden  olur.  Yüksek  üretimin  sürdürülmesi,  rezervuarın  ısı  içeriği  hissedilir  oranda  değişmese  bile, 
rezervuar basıncının veya su seviyesinin azalması sorununu gündeme getirir. Sorunun çözümü tekrar 
basmadır;  basılan  su  rezervuarın  akışkan  içeriğini  yeniler  ve  rezervuar  basıncını  veya  statik  su 
seviyesini korumaya yardımcı olur, sahanın  ticari ömrünün uzamasını  sağlar. Bu durumda  jeotermal 
sahanın “sürdürülebilir” üretimi ve işletilmesi gerçekleşir. 

5.  REZERVUARIN İZLENMESİ VE İŞLETİLMESİ 

Herhangi  bir  jeotermal  kaynağın  işletilmesi  sırasında  yapılması  gereken  işlemler  hakkında  karar 
vermek,  söz  konusu  jeotermal  kaynağın  işletilmesinde  büyük  önem  taşımaktadır.  Kararlar  genelde 
jeotermal rezervuarın işletme koşullarını geliştirme amacıyla alınır. İşletmede izlenecek yöntemin olası 
sonuçları hakkında yöneticilerin bilgili olması gerekir. Bu nedenle, dikkatli  izleme  işletim programının 
en temel gereklerinden biridir. 

Jeotermal kaynak yönetimi farklı amaçlara yönelik olarak sahayı işletiyor olabilir: 

• Jeotermal rezervuarın işletme maliyetini en aza indirme, 
• Jeotermal rezervuardan en yüksek üretimi sağlama, 
• Sürekli ve güvenilir enerji üretimi sağlama, 
• Çevre sorunlarını en aza indirme, 
• Mineral çökelmesi ve korozyon gibi sorunlardan kaçma, 
• İlgili ülkenin enerji politikasına bağlı kalma. 

Gerçek amaç, yukarıda listelenen iki veya daha çok amaça yönelik te olabilir. Bu durumda amaçların 
önem  sırasına  göre  yeralması  gerekir.  Önemli  olan  doğru  amaca  doğru  zamanda  ulaşmaktır.  Bir 
rezervuarı  hızla  üretmek  ve  işletmek  ekonomik  olarak  çekici  olabilir.  Ancak  bu  yaklaşım,  politik  ve 
sosyal açıdan kabul edilmeyebilir. Herhangi bir sahanın  işletilme süresi genelde 3040 yılı kapsayan 
yüzey donanımları ömrüyle belirlenir. 

Jeotermal kaynak işletilirken uygulanan işletme seçenekleri arasında: 
  Üretim stratejisinde değişme, 
  Enjeksiyona başlama veya enjeksiyon stratejisini değiştirme, 
  Yeni kuyuların delinmesi, 
  Kuyu tamamlama programında değişiklik, 
  Kuyuiçi pompalarının yerleştirilmesi, 
  Yeni üretim alanlarının veya sondaj yerlerinin araştırılması, 
  Yeni jeotermal sistemlerinin araştırılması, 
yeralmaktadır.
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Şekil 2. Taşınımın Etken Olduğu Kaynaklar İçin Basit Modeller. 

( a ) 

( b ) 

( c ) 

(a) 

(c)
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Jeotermal  rezervuarın  yönetiminde  söz  konusu  jeotermal  sistemine  ait  güvenilir  bilgilere  gereksinim 
vardır. Yönetimin başarılı olması için gerekli bilgiler arasında ise: 

1)  Rezervuarın hacmi, geometrisi ve sınır koşulları, 
2)  Geçirgenlik, gözeneklilik, yoğunluk, ısı kapasitesi ve ısıl iletkenlik gibi rezervuar kayacı özellikleri, 
3)  Basınç ve sıcaklık dağılımına bağlı olarak bulunan rezervuarın fiziksel koşulları, 

sayılabilir. 

Yukarda sıralanan bilgiler bir  jeotermal  rezervuarın araştırılması ve işletilmesi aşamalarında  toplanır. 
İlk bilgiler jeolojik, jeofizik ve kimyasal verilerin elde edildiği başlangıç dönemlerinde toplanır. Sondajlar 
sırasında  yapılan  kuyu  logları  ve  kuyu  testleri  ek  bilgileri  sağlarlar. Tüm bu  bilgilerden  yararlanarak 
rezervuarın ilk modeli oluşturulur. Jeotermal sistemlerin doğası ve özellikleri  ile ilgili en önemli veriler 
ise  uzun  dönemli  üretim  davranışının  izlenmesinden  elde  edilir.  Son  olarak  bu  verilere  dayanarak 
matematiksel  modeller  geliştirilir  ve  sahanın  farklı  işletim  senaryoları  için  rezervuarın  davranışını 
tahmine yönelik gelecek projeksiyonları yapılır. 

Jeotermal Saha Geliştirilmesinde Üretim ve Rezervuar Mühendisliği Çalışmalarının Önemi: 
Yeraltı akışkanlarının üretimiyle ilgilenen kuruluşlar arama ve üretim konularında çalışmalar yürütürler. 
Arama  işlemi  uygun  bir  kaynak  alanının  bulunması  ve  kanıtlanması  etkinliklerini  kapsar.  Jeoloji  ve 
jeofizik  araştırmalar  kaynağın  bulunması  aşamasındaki,  sondaj  ve  formasyon  değerlendirmesi  ise 
keşif  kuyusunun  sondajı  ve  üretime  geçişteki  çalışmaları  kapsar.  Şekil  3,  jeotermal  enerji  kaynağı 
sistem  şemasını  gösterirken,  Şekil  4  ise,  jeotermal  rezervuar  (veya  kaynak)  değerlendirme  akış 
şemasını göstermektedir. 

Şekil  3,  yeraltı  jeotermal  rezervuarını  başlıca  yüzey  donanımlarıyla  gösteren  basit  bir  şemadır. 
Jeotermal  enerjinin  ısıtmada  kullanılması  durumunda  üretim  ve  enjeksiyon  donanımları,  toplama 
istasyonu ve ısı değiştirici bir arada olmakta ve kısaca “ısı merkezi” olarak adlandırılmaktadır. Şekil 3; 
jeotermal  enerji  kaynağının  yeraltı  rezervuarı  ve  yerüstü  donanımlarıyla  birlikte  düşünülmesi 
gerektiğini ve jeotermal sistem işletilirken üretim, dağıtım ve tekrarbasma veya basma  işlemlerinin bir 
bütün  olarak  tasarlanması  gerektiğini  vurgulamaktadır.  Burada  tekrarbasma  işlemi  olarak  artık 
jeotermal  akışkanın  üretildiği  formasyona  basılması  ve  basma  işlemi  olarak  ise  atık  jeotermal 
akışkanın  üretildiği  formasyonun  dışında  bir  başka  formasyona  basılması  işlemi  olarak 
tanımlanmaktadır. 

Jeotermal enerji kaynağı işletilirken, enerji kaynağının kullanımı için gerekli yüzey donanımlarının ve 
enerjinin  kullanıcıya  dağıtımı  söz  konusu  ise  gerekli merkezi  ısıtma ve  dağıtım  sisteminin  tasarımı, 
yeraltındaki jeotermal rezervuarın ısı kapasitesine, üretilebilirliğine ve ömrüne bağlı olarak yapılmalıdır. 
Rezervuarın ne kadar  ısı  içerdiği bilinmeden, bu  ısının ne kadarının üretileceği ve ne kadar bir süre 
işletilebileceği belirlenmeden, yüzey donanımlarının ve merkezi ısıtma sistemleriyle konutlara dağıtım 
için hatların yapılması, sahanın işletiminde kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. 

Jeotermal sahalar işletilirken üretilen artık jeotermal akışkanın geldiği yere basılması veya üretilen atık 
jeotermal  akışkanının  üretildiği  formasyon  dışında  bir  başka  formasyona  basılması  işlemi,  tüm 
jeotermal  saha  işletimlerinde  olmazsa  olmaz  koşullardan  birisidir.  Tekrarbasma  işleminde  genel 
yaklaşım;  basılan  akışkanın  mümkün  olduğunca  üretilen  akışkanın  sıcaklığını  etkilemeyecek  kadar 
uzaklara basılması, rezervuardaki orijinal akışkana göre yoğunluğu daha yüksek olan artık akışkanın 
formasyon  içinde  daha  derinlere  basılması  ve  daha  sonra  ısındıktan  sonra  yükselerek  üretim 
kuyularına  varması  şeklindedir.  Bu    nedenle,  tekrarbasma  işleminde  kullanılan  kuyuların  yerlerinin 
seçimi ve derinlikleri oldukça önemlidir.
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Dağıtıma 

Üretim Donanımları  Enjeksiyon Donanımları 

Üretim  Enjeksiyon 
Kuyuları  Kuyuları 

TekrarBasma 
REZERVUAR  (Reenjeksiyon) 

Basma 
(Enjeksiyon) 

Şekil 3. Jeotermal Enerji Kaynağı Sistem Şeması. 

Uygun  kaynak  alanı  bulunduktan  sonra,  üretim  çalışmaları  gündeme  gelir.  Geliştirme  kuyularının 
sondajı  başlar,  rezervuar mühendisliğinin  planlamasında  ve  gözetiminde  kuyular  işletilir  ve  üretilen 
kaynak tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılır. Şekil 4’te kaynağın bulunmasından terkedilmesine kadar 
geçen  sürede  başvurulan  yaklaşım  rezervuar  kaynağının  verimli  değerlendirilmesinde  esastır.  Şekil 
4’te  adı  geçen  farklı  disiplinlerin  birbirini  izleyen  çalışmalarının  yanısıra,  yüzey  donanımlarının  ve 
dağıtım  hatlarının  tasarımında  ve  işletilmesinde  makina,  elektrik  ve  kimya  mühendisliği  gibi  ilgili 
disiplinlerle ortak çalışmalar sahanın işletilmesinde katkıda bulunurlar. Şekil 4’te verilen tüm etkinlik ve 
değerlendirmelerin  gerçekleştirilmesi  jeotermal  kaynağın  teknik  ve  ekonomik  olarak  işletilmesinde 
gereken en önemli koşuldur. 

Toplama 
İstasyonu, 
Isı Değiştirici
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Saha Etkinliği  Analiz Yöntemi  Değer lendirme Durumu 

Veri Analizi 

Veri Analizi 

Log/Karot Analizi 

Kuyu Testi Analizi 
Diğer Veri Analizleri 

Ön Rezervuar Analizi 

Log/Karot Analizi 
Kuyu Testi Analizi 
Diğer Veri Analizleri 

Rezervuar Performans Tahmini 
Kuyuiçi Mühendisliği 

Rezervuar Modellemesi 

Formasyon Değerlendirme 
Kuyuiçi Mühendisliği 

Şekil 4. Jeotermal Rezervuar (Kaynak)  Değerlendirme Akış Şeması. 

Jeolojik/Jeokimyasal 
Araştırma 

Uygun Alanın 
Ön Seçimi 

Jeofizik Araştırma  Uygun Alanın 
Tanımı 

Arama Kuyu Sondajı, 
Kuyu Logları, Karotlar, 
Kuyu Testleri, 
Ek Jeofizik 

Kaynak Kalite, 
Rezerv ve 
Ekonomisinin 
Ön Tahmini 

Geliştirme 
Planlaması 

Geliştirme Sondajı, 
Log /Karot Alımı, 
Kuyu Testleri, 
Jeofizik Gözlem 

Ayrıntılı Rezervuar 
Tanımı, Kaynak 
Kalite ve Rezerv 
Tanımı 

Yüzey Donanımları ve 
Üretim/Enjeksiyon 
Tasarımı ve İşlemleri 

Enerji Üretimi  ve 
Ekonominin Ayrıntılı 
Projeksiyonu 

Ek Sondajlar, Kuyu 
Testleri, Rezervuar 
Performansının 
İzlenmesi 

Ayrıntılı Kaynak 
Değerlendirme, ve 
Rezervuar 
İşletilmesi
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Şekil  4’te  gösterildiği  gibi,  sahanın  geliştirilmesi  ve  işletilmesi  birbirini  izleyen  aşamaların  ve 
etkinliklerin  gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Her  aşamada  sahada  etkinlikler  yapılmakta,  etkinlikler 
sonucu  elde  edilen veriler  analiz  edilmekte,  yapılan  değerlendirmeler  sonucunda  bir  sonraki  aşama 
için planlama yapılmaktadır. Kuyular için jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal verilerin yanısıra, delinen her 
kuyudan elde edilen karot, kuyu logları ve kuyu testleri verileri saha içinde kuyuların deldiği noktalarda 
rezervuarın  özelliklerini  belirlemesi  yönünden  önemlidir.  Rezervuarın  ortalama  özelliklerinin 
belirlenmesi  için  ise,  delinen  kuyular  arası  akış  ve  formasyon  özelliklerini  belirleyen  çokkuyulu 
testlerin (girişim testleri ve izleyici testleri gibi) yapılması kesinlikle gereklidir. Rezervuarın ve rezervin 
tanımı  ile  rezervuarın verimli  işletilmesinde kuyuiçi mühendisliğinin,  rezervuar performans  tahmininin 
ve rezervuar modellemesinin önemi Şekil 4’te açıkça görülmektedir. 

Yukardaki açıklamalardan kolayca anlaşılabileceği gibi, bir  jeotermal  rezervuarın  işletilmesi boyunca 
yapılan  dikkatli  izleme  yaklaşımı,  başarılı  bir  işletme  programının  ayrılmaz  bir  parçasıdır.  Eğer 
jeotermal sistem iyi anlaşılırsa, gelecekte rezervurda olabilecek değişiklikler izleme sırasında  tahmin 
edilebilecektir. Örneğin kuyular içerisinde ve yüzey donanımlarında mineral çökelmesi veya korozyon 
gibi  sorunlar bu  tür değişiklikler olarak önceden  tahmin edilebilir.  Jeotermal  rezervuar  için uygun bir 
izleme programının önemi hafife alınmamalıdır. 

Üretim sırasında rezervuarın tepkisini belirlemek amacıyla izlenmesi gerekli parametreler bir rezervuar 
sisteminden  diğerine  değişebilir.  Normal  bir  jeotermal  izleme  programında  incelenmesi    gerekli 
parametrelerin listesi aşağıda sıralanmaktadır: 

  Üretim kuyularından yapılan üretim debisi ve toplam üretimin zamanla değişimi, 
  Üretilen akışkanın sıcaklığı ve/veya entalpisi, 
  Üretim kuyularının kuyubaşı basınçları (veya kuyuiçi su seviyeleri), 
  Üretilen akışkanın kimyasal bileşimi, 
  Gözlem kuyularında rezervuar basıncı (veya kuyuiçi su seviyeleri), 
  Gözlem kuyularında kuyuiçi sıcaklık profilleri. 

6.  ÜRETİMİN REZERVUARA ETKİLERİ 

Bir jeotermal rezervuardan su, buhar veya gaz üretimi yapılırsa rezervuar basıncında düşme görülür. 
Eğer  rezervuardan  üretim  rezervuara  doğal  beslenme  ile  giren  akışkan  miktarından  az  ise  düşüş 
görülmez. Jeotermal sistemin doğasına ve özelliklerine bağlı olarak basınç düşüşü az veya çok, hızlı 
veya yavaş olabilir. Üretim sürecinde rezervuarda görülen bazı önemli değişiklikler: 
1.  Rezervuarda basınç düşümüyle olan değişiklikler: 
• Kuyu üretiminde azalma, 
• Kuyuların su seviyelerinde düşüş, 
• Uygun rezervuarlarda veya üretim kuyuları yakınında buharlaşma veya gazlaşma. 
2.  Rezervuara (doğal veya yapay yolla sıcak veya soğuk) su girişi olması durumunda değişiklikler: 
• Rezervuar akışkanının kimyasal bileşiminde değişme, 
• Rezervuar akışkanının sıcaklık veya entalpisinde değişme, 
• Kuyuların sıcaklık profillerinde değişme. 
3.  Yeryüzünde çökme. 
olarak sıralanabilir. 

Basınç  düşümünün  büyüklüğü  ve  hızı,  rezervuardan  yapılan  üretime  ve  ayrıca  jeotermal  sistemin 
ölçüsüne ve özelliklerine bağlı olarak oluşur. Sisteme beslenmenin yetersiz olması durumunda basınç 
üretime  bağlı  olarak  hızla  düşer.  Basınç  düşüşü,  sisteme  sıcak  veya  soğuk  doğal  beslenme  suyu 
girişini  sağlar. Eğer soğuk  su girişi gerçekleşirse, üretilen suyun sıcaklığı ve entalpisi azalır. Basınç 
düşümü ve sıcaklık azalması jeotermal sistemin potansiyelini sınırlayan iki önemli faktördür.
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7. REZERVUAR MODELLEMESİ 

Jeotermal  rezervuarların  davranışları  çeşitli  şekillerde  modellenebilmektedir.  Rezervuarın  3  boyutlu 
olarak alındığı sayısal modellerde rezervuara ait her türlü akışkan, kayaç ve kuyu özellikleri ile modele 
girilmekte,  yerel,  bölgesel  ve  rezervuar  genelinde  geçerli  tüm  parametrelerin  dağılımı  göz  önüne 
alınarak  rezervuar  performansı  incelenmektedir.  Ancak  bu  tür  modellerin  doğruluğu,  giren  verilerin 
doğruluğuyla  olduğu  kadar  çokluğuyla  da  ilişkilidir.  Genelde  bu  tür  sayısal  modelleme  çalışmaları, 
rezervuarla  ilgili  verilerin  yeterli  duruma  ulaştığı  ve  belirli  bir  üretim  ve  rezervuar  performansı 
geçmişinin olduğu aşamalarda tercih edilmektedir. 

Rezervuarın  işletilmesinin  henüz  başlangıç  aşamalarında  belirli  jeolojik,  jeofizik,  saha,  akışkan  ve 
kayaç özelliklerini gerektiren  hacimsel modelleme yöntemi kullanılabilir. Bir  ilk modelleme çalışması 
olarak  rezervuarın  alanı,  kalınlığı,  gözenekliliği  ve  akışkan  özellikleri  veri  olarak  alınıp  rezervuarın 
hacmi ve içerdiği akışkan miktarı bu tür bir modelleme çalışmasıyla tahmin edilebilir. 

Bir diğer tür modelleme çalışması, kuyuların ve rezervuarın üretim verilerinden ve bu verilerin zamanla 
değişimini modelleyen  üretim  debisi  azalma  analizi  yöntemi  kullanarak  yapılabilir. Geleceğe  yönelik 
üretim  debisinin  değişimi  ve  toplam  üretilebilir  akışkan  miktarı  tahminleri  bu  yaklaşımın  amacıdır. 
Ancak,  yaklaşımın kullanılabilmesi için yeterli üretim verisinin varolması gereklidir. 

Literatürde  sıkça  başvurulan  bir  diğer  modelleme  yöntemi  ise  “Lumped  Parameter  Model”  olarak 
bilinen hacimsel modelleme yöntemine benzer özellikler taşıyan fakat rezervuarı boyutsuz olarak alan 
yaklaşımdır.  Bu  yaklaşımda,  rezervuar  bir  bütün  olarak  alınıp,  rezervuardan  giren  ve  çıkanlar 
gözetilerek ve akışkan ve kayaç özellikleri kullanılarak rezervuar basıncı ve sıcaklığının zamana veya 
rezervuardan  yapılan  üretime  karşın  davranışını  belirlemeyi  amaçlayan  bir  modelleme  şeklidir. 
Kullanımı basit olduğundan dolayı tercih edilen bu modelleme yönteminde gerekli giriş verileri olarak 
rezervuar hacmi, doğal beslenme,  toplam  ısı ve akışkan üretimi,  rezervuardan doğal  ısı ve akışkan 
kaçakları  alınır.  Şekil  5  boyutsuz  rezervuar  modellemesinde  gözönüne  alınan  parametreleri 
göstermektedir. Kaynak [6] ve [7] boyutsuz rezervuar modellemesinin kullanımıyla ilgili çalışmaları 
içermektedir. 

Jeotermal  rezervuarlar  içinde  akışkan  akışı  incelenirken  dikkate  alınması  gereken  en  önemli 
özelliklerden  birisi  gözenekli  ortamda  akış  sırasında  sıcaklığın  ve  basıncın  değişiyor  olmasıdır. 
Özellikle  rezervuara  tekrarbasma  işlemi sırasında oluşan akış  izotermal(eşsıcaklık)olmayan akıştır. 
Bilindiği gibi tekrarbasma işleminin 3 önemli amacı vardır: 

1)  Yeryüzünde üretildikten sonra kalan artık sudan kurtulmak. 
2)  Rezervuar basıncını korumak. 
3)  Rezervuardan daha fazla ısı üretimini sağlamak. 

Özellikle suyun etken olduğu jeotermal rezervuarlardan çok yüksek miktarlarda sıcak su üretimi yapılır. 
Üretilen sıcak suyun bir  kısmı sıcak su olarak doğrudan kullanılırken geri kalan önemli bir  kısmı  ise 
merkezi  jeotermal  ısıtma  sistemlerinde  ısısı  alındıktan  sonra  artık  su  olarak  kalır.  Artık  su  saha 
yakınındaki  deniz,  göl  ve  akarsu  gibi  yerlere verilebilirsede,  her  jeotermal  sahanın  yakınında  bu  tür 
olanaklar  bulunmayabilir.  Kaldı  ki  olsa  bile  hem  en  doğru  çözüm  değildir  ve  hemde  bazı  çevre 
sorunları kaçınılmazdır. Dolayısıyla doğru olanı, suyu geldiği yere veya uygun yeraltı formasyonlarına 
basmaktır.
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TOPLAM AKIŞKAN ÜRETİMİ, Wp (kg) 
TOPLAM ISI ÜRETİMİ,  Qp  (kcal) 

AKIŞKAN KAYBI,  WL (kg) 
NET ISI KAYBI, QL(kcal)  ÜRETİM 

DOĞAL KAÇAK 

REZERVUA 

İLETİMLE ISI  KAYBI 
Q (kcal) 

DOĞAL ISI KAYBI 

DOĞAL 
BESLENME 

SU GİRİŞİ, We (kg) 
TOPLAM ENTALPİ,  he (kcal/kg) 

Şekil  5. Boyutsuz Rezervuar Modeli. 

Suyun  geldiği  yere  yani  jeotermal  rezervuara  basılması  durumunda  önemli  yararlar  sağlanabilir. 
Bilindiği  gibi    üretimden    dolayı    boşaltılan    rezervuar    hacminin  bir  kısmı  doğal  beslenme  yoluyla 
doldurulur. Ancak 
doğal  beslenme  ile  rezervuara  giren  su  miktarı,  üretim  yoluyla  rezervuardan  ayrılan  su  miktarını 
karşılamayabilir  ve  bu  durumda  rezervuar  basıncı  düşer.  Özellikle  suyun  etken  olduğu  jeotermal 
sistemlerde  bu  sorun  oluşur.  Bu  sorunun  çözümü  artık  suyun  geldiği  yere  basılmasıdır.  Böylece 
rezervuar basıncı korunmuş olur. 

Basılan  su  formasyonda  ilerlerken  sıcak  kayaçtan  ısı  alarak  ısınır  ve  daha  sonra  üretim kuyularına 
varıp  üretilebilir.  Bu  işlem  rezervuarın  işletilmesi  sırasında  tekrarlanan  bir  işlemdir. Üretilen  artık  su 
rezervuara basılır, basılan su rezervuarda ilerlerken ısınır, ısınan su tekrar üretilir, vb. Dolayısıyla bu 
tür bir basma işlemi tekrarbasma işlemi olarak adlandırılmaktadır. 
Sıvıyla dolu bir  jeotermal  sisteme soğuk su basılması durumunda Denklem 1 rezervuarda soğuk su 
cephesinin  hareketini  tanımlamakta  da  önem  kazanmaktadır.  Basılan  su  cephesi  (kimyasal  cephe) 
rezervuarda  belirli  bir  uzaklığa  ulaştığında,  soğuk  su  cephesi  (sıcaklık  cephesi)  daha  küçük  bir 
uzaklığa ulaşmış olacaktır ve iki farklı cepheye olan uzaklık oranı Denklem 1 ile tahmin edilebilir. 

Basılan artık akışkanın gözenekli ortamda akışı dikkatle incelenmesi gereken önemli konulardan 
birisidir. Gözenekli ortam homojen, doğal çatlaklı, bir tek düşey veya yatay çatlaklı olabilir. Akış 
doğrusal, çevrel veya yarıküresel olarak gelişebileceği gibi laminer veya türbülans olabilir. Akışkan tek 
veya iki fazlı olarak akabilir. Kaynak [8], [9] ve [10] bu konularda yapılmış bazı çalışmaları 
tartışmaktadır. 

REZERVUAR  SİSTEMİ 

Kayaç, Su, Su Buharı, CO2,.. 
Kaba Hacim = V 

İlk Akışkan Kütlesi = W 
Gözeneklilik = φ
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8.ÜLKEMİZDE İŞLETİLEN JEOTERMAL SAHALARLA İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER 

(1)  Türkiye’de  özellikle  Batı  Anadolu  bölgesinde  bugüne  kadar  bulunmuş  olan  jeotermal 
rezervuarların  çoğunluğu  içinde  çözünmüş  CO2  bulunan  sıcak  su  sistemleridir.  Rezervuar 
koşullarında  su  içinde  çözünmüş  olarak  bulunan  CO2  sahanın  işletilmesi  sırasında  yarattığı 
sorunlarıyla  ve  yararlarıyla  ihmal  edilmemesi  gereken  bir  gazdır.  Yarattığı  en  önemli  sorun, 
rezervuardan akışkan üretimi sırasında kuyu içinde ve yüzey donanımlarında kalsit çökelmesidir. 
Oluşturduğu  kalsit  sorununa  karşın  CO2’in  rezervuarda  bulunmasının  yararları  da  vardır. 
Rezervuar içinde CO2’in kısmi basıncı, üretim sırasında oluşan basınç düşümüne olumlu katkıda 
bulunur ve rezervuar basıncının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca CO2  endüstriyel bir maddedir 
ve halen bazı sahalardan ticari amaçlı olarak üretilmektedir. 

(2)  Bazı  jeotermal  kaynaklarımızdan  üretilen  su,  Kızıldere  jeotermal  sahasında  olduğu  gibi,  bor 
içermektedir.  Üretilen  artık  sudan  kurtulmak  amacıyla  artık  suyun  saha  yakınındaki  akarsulara 
verilmesi  tarımsal  açıdan  sorunlar  yaratmaktadır.  Bu  tür  çevre  sorunlarının  da  olası  çözümü 
tekrarbasma uygulaması olabilir. 

(3)  Ülkemizde jeotermal merkezi ısıtma projelerinin kapasitesi daha öncede değinildiği gibi 650 MWt’a 
ve  ısıtılan  konut  sayısı  kapasites  yaklaşık  60  bin  konuta  ulaşmış  durumdadır.  Kapasitenin  çok 
daha yüksek rakamlara çıkarılabileceği ve ısıtılan konut sayısının 500 bine ulaştırılabileceği iddia 
edilmektedir. Enerji darboğazı içindeki ülkemiz için jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması 
doğal  olarak  arzu  edilir.  Ancak  yadsınamıyacak  bir  başka  gerçeği  burada  vurgulamakta  yarar 
vardır.  Gerçekleştirilen  jeotermal  merkezi  ısıtma  projelerinde  yüzey  donanımları  ve  tesisatları 
genelde  kabul  edilebilir  bir  düzeyde  ve  kalitede  yapılmış  durumda  olmasına  rağmen,  bu  tür 
projelerin  olmazsa  olmaz  parçası  olan  üretim  ve  rezervuar  mühendisliği  konuları,  rezervuar 
modelleme  çalışmaları,  tekrarbasma  uygulamaları,  işletilen  sahaların  izlenmesi  programları 
genelde  ihmal  edilmektedir.  Bu  önemli  bir  eksikliktir,  ve  varolan  jeotermal  merkezi  ısıtma 
projelerinin  sürdürülebilir  olması  için  yukarda  bahsedilen  çalışmaların  tamamlanması 
gerekmektedir. 

(4)  Jeotermal  sahalar  yenilenebilirlik  ve  sürdürülebilirlik  koşullarına  bakılmadan  işletilmektedir. 
Sahalarda  dileyen  dilediği  yerde  kuyu  delmekte  ve  günlük  enerji  sorunları  çözülmektedir.  Bu 
durum jeotermal enerjinin yenilenebilirliği ve uygulamaların sürdürülebilirliği konusunu tartışmaya 
açmaktadır. [11] Jeotermal projeler geliştirilirken, jeotermal enerjinin yenilenebilir ve sürdürülebilir 
olduğunu, uygulamaların büyüklüğü ve teknolojisi göz önüne alınarak, göstermek gerekmektedir. 

SONUÇLAR 

Jeotermal  enerji  yerin  ısısı  olarak  önemli  bir  enerji  kaynağıdır.  Hava  kirliliği  yaratmayan  ve  dikkatli 
kullanıldığında  çevre  sorunlarını  en  aza  indirgeme  özelliği  olan  bir  kaynaktır.  Özellikle  tektonik 
yapısının  uygunluğundan  dolayı  ülkemizin  Batı  Anadolu  bölgesi  jeotermal  enerji  kaynaklarının 
zenginliğiyle bilinen bir bölgedir. 

Her jeotermal saha ayrı bir yaşayan varlık gibi değerlendirilmeli ve incelenmelidir.  Sahalar özellikleri 
itibariyle  farklılıklar  gösterebilirler.  Ancak  jeotermal  enerji  mühendisliği  gelişmiş  bir  disiplindir  ve 
varolan  teknoloji  yerin  binlerce  metre  derinliğinde  bulunan  yer  ısısının  üretilmesi  ve  insanlığa 
kazandırılması için yeterlidir. 

Jeotermal  enerji  kaynağının  sürdürülebilir  projelerde  kullanılması  amaçlanmalıdır.  Projelerin 
sürdürülebilir  olması  için  jeotermal  sistemlerin  ve  rezervuarların  iyi  bilinmesi  ve  varolan  yeraltı 
özelliklerinin projelerin avantajına olacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Projelerde üretim ve 
rezervuar  mühendisliği  konularının,  rezervuar  modelleme  çalışmalarının,  tekrarbasma 
uygulamalarının  ve  işletilen  sahaların  izlenme  ve  gözlenme  programlarının  eksiksiz  olarak 
gerçekleştirilmesi doğru olacaktır.
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JEOTERMAL SAHALARDA JEOLOJİK VE JEOFİZİK 
ARAMA İLKE VE STRATEJİLERİ 

Tahir ÖNGÜR 

ÖZET 

Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin ve buna elverişli  jeoloji ortamlarına sahiptir. Jeotermal 
sistemler  dinamik,  açık  ve  değişken  sistemlerdir.  Bileşenleri,  ısı,  akışkan,  basınç  ve  kimyasal 
bileşenlerdir.Bu nedenle, yerkabuğunun üst kesimlerinde ısı akısının yüksek, yeraltısuyunun derinlere 
süzülüp  ısındıktan  sonra  yeniden  yükselebileceği  geçirimli  zonların  bulunduğu  ve  jeotermal 
akışkanların  konveksiyon  hücreleri  oluşturacak  şekilde  dolaşıp  ısı  biriktirebileceği  kapanların 
oluşabildiği  kesimlerinde  gelişmektedir.  Ülkemizin  jeoloji  çatısı  içinde  buna  elverişli  farklı  kuşaklar 
bulunmaktadır.Batı Anadolu’nun Ege kıyılarındaki  yaygın  faylanma,  ısı akısının göreli  olarak yüksek 
olduğu bu bölgede, çoğu denizden beslenen bazı sahaların gelişmesine yataklık yapmıştır. 

Menderes  Masifi,  özgün  jeoloji  geçmişi  ile  ülkemizin  en  yüksek  ısı  akısına  sahip  yöresini 
oluşturmaktadır.  Üstelik  bu  Masif,  yakın  zamanda  DB  uzanımlı  grabenleri  oluşturan  derin  yapısal 
süreksizliklerle kesilmiştir. Bu bölgede, bir yandan metamorfitleri etkilemiş olan sıyrılma fayları ve bir 
yandan  da  üst Miyosen’de  oluşmuş,  bugünkülere verev  uzanan  bir  başka  fay  sistemi  ile  yaygın ve 
etkili  bir  kırıklanma  ve  kaya  ortamlarının  geçirimlilik  kazanması  olanaklı  olmuştur.  Bütün  bunlar,  bu 
bölgede çok sayıda ve yüksekçe ısı yüklü jeotermal sistemin gelişmesini sağlamıştır. 
Orta  Anadolu’nun  batısı  Menderes  Masifi  bölgesine  benzer  biçimde  graben  yapıları  içinde  ya  da 
kenarında oluşmuş jeotermal alanlara sahiptir. Orta Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yaygın 
olarak  bulunan  genç  volkanik  ortamlarda  tipik  jeotermal  alanların  bulunmayışı  dikkati  çekidir. 
Buralarda,  bölgesel  bir  yüksek  ısı  akısı  bulunmadığı  ve  jeotermal  kaynakların  ancak  sığ  volkanik 
merkezlere  yakın  yerlerde  aranabileceği  anlaşılmaktadır.  Kuzey  ve  Doğu  Anadolu  Fay  Zonları  çok 
sayıda, ancak düşük sıcaklıklı sahalarla özgündür. Bu kuşaklarda da kabukta olağandışı bir  ısı akısı 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Jeotermal  alanların  incelenmesinde  yerbilimcilerin  önemli  sorumlukları  vardır.  Temel  jeoloji 
çalışmalarının  yanında  hidrojeoloji,  petroloji  ve  petrografi,  jeokimya  ve  hidrotermal  alterasyon 
incelemeleri de bu görevler içinde öncelikli ve önemli olanlardandır. Jeofizik çalışmalar ise son yıllarda 
çeşitlenen ve gelişen farklı jeofizik ölçü ve veri işleme teknik ve yöntemleri ile jeotermal kaynak arama 
geliştirmeişletmelerinin  her  aşamasında  çok  başarılı  sonuçlar  verebilmektedir.  Üç  boyutlu  sismik 
modelleme,  mikrodeprem  izleme  ve  değerlendirme,  mikrogravite,  manyeto  tellürik,  vb  teknikler 
jeotermal çalışmalarının vazgeçilmez araçları olmuştur. 

Ülkemizde bu güne değin bilinçsiz olarak kendiliğinden gelişen bir strateji uygulanmıştır: Her sıcak su 
kaynağının çevresinde bir kaç gez  jeoloji haritalaması yapılmış, buralarda  jeofizik özdirenç ölçümleri 
yapılmış, su kimyası verilerinden olası rezervuar sıcaklığı hesaplanmış, başarılı ya da başarısız bir iki 
sondaj  yapılmış  ve  saha  onyıllarca  terkedilmiş,  bir  yatırım  yapılmamıştır.  Ya  da  yeterli  arama 
çalışmaları  yapılmadan  ısıtma  projeleri  hazırlanıp  uygulanmış  ve  aşırı  çekimle  sahalara  zarar 
verilmiştir. 

Şimdi,  jeotermal  kaynaklara  olan  ilgi  de,  tehlikeler  de  artmıştır.  Bu  nedenle,  doğru  ve  verimli  bir 
stratejinin tasarlanıp ilgili bütün taraflara benimsetilmesinin zamanıdır. Bu stratejinin ilk adımı, öncelik 
ve  kullanım  alanlarına  verilecek  ağırlıkların  seçilmesi  olmalıdır.  Menderes  Masifi,  elektrik  üretimini 
hedef  alan  projeler  için  ayrılmalı  ve  sahalar  çağdaş  teknik  ve  yöntemlerle  aranıp  geliştirilmeli  ve
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kaynak  güvenliğini,  sürdürülebilirliğini  gözeterek  işletilmelidir.  Orta  ve  Doğu  Anadolu’daki  en  genç 
volkanları  besleyen  magma  odaları  da  kızgın  kuru  kaya  hedef  alınarak  yine  çağdaş  teknik  ve 
yöntemlerle  aranıp  geliştirilmelidir.  Ülkenin  öteki  jeotermal  alanları,  Orta  ve  Doğu  Anadolu’daki 
yerleşimlere yönelik olanları kamu eli ile özendirilerek doğrudan kullanım projelerine açılmalıdır. 

Bu çalışmalar,  kurulacak yeni ve her dalda uzmanlarla güçlendirilmiş yeni bir  kurumu, bir Jeotermal 
Kaynakları Enstitüsü tarafından yönlendirilmeli, desteklenmeli ve denetlenmelidir. 

1. GİRİŞ 

Jeotermal kaynak kavramının “nesne”si, ISI’dır. Yeraltında varlığı belirlenen ve yeryüzüne çıkarılarak 
dönüştürülen  varlık,  “ısı”dır.  Bu  ısı  su,  buhar,  gaz  ya  da  kızgın  kuru  kayada  yüklenmiş,  dolaşıyor, 
birikmiş ve yeryüzüne çıkıyor olabilir. Çıkarılan ürün bu akışkanlardan biri imiş gibi görünse de, aslında 
ürün bu akışkanın içinde yüklü olan “ısı”dır. Yani, öncelikle “ısı”nın kaynağının, yayılım ve taşınım yol 
ve süreçlerinin ve niceliğinin bilinmesi önem taşır. Bu ise, büyük ölçüde yer kabuğunda ve kısmen de 
kabuk altında gerçekleşir ve doğrudan  jeoloji bilgisine  ilişkin, yerbilimleri yorumunu gerektirir bir olgu 
demetidir. 

Jeotermal  kaynağı  asıl  olarak  niteleyen  “ısı”nın  yanında,  ikinci  önemli  bileşen  ısı  taşıyan  akışkanda 
yüklü  “basınç”tır.  Isı  yüklü akışkan çoğu durumda bu basınç sayesinde yeryüzüne ulaşabilmektedir. 
Basınç,  sistemin  dengesinin;  rezervuarın  ne  düzeyde  beslenebildiğinin;  sistemin  tükenme  sürecine 
girip  girmediğinin  göstergesidir.  Basınç,  jeotermal  akışkanın  kimyasal  dengesinin,  geri  dönülmez 
tepkimelerin  ve  çökelme  ya  da  çözünmelerin  olup  olmayacağının  da  yöneticisidir.  Jeotermal 
sistemlerde  basıncı  oluşturan  da,  değişimini  yöneten  de  öncelikle  hidrolik,  sonra  termodinamik  ve 
ikincil olarak ta gaz kimyasına ilişkin kurallardır. 

Jeotermal kaynağın üçüncü önemli niteliği de kimyasal bileşimi ve bunun denge koşullarıdır. Jeotermal 
ısıyı  yüklenmiş olan akışkan hem çözünmüş katılar ve hem de gazlar açısından zengin ve kararsız 
dengeler altındadır. Bu bileşenlerin türleri ve akışkanın değişken ısı ve basınç koşullarına bağlı olduğu 
kadar,  yan  kayanın  türüne,  geçirimliliğine  ve  alterasyon  durumuna  da  bağlıdır;  bunlar  değiştikçe 
bileşim  de  değişir.  Bu  bileşim,  jeotermal  sahalarda  birkaç  bakımdan  önem  taşır.  Öncelikle,  üretim 
sürecinde  yapılacak  yapılar  buna  göre  tasarlanmak  zorundadır.  Üretim  ile  değiştirilen  ısıbasınç 
koşullarında  çökelme/kabuklaşma,  korozyon,  vb  süreçler,  bu  tasarımlarda  göz  önüne  alınmayı 
gerektirir ve bunun ne kadar doğru yapıldığı da  işletmenin sürdürülebilirliği ve ekonomikliğini etkiler. 
Yine,  ısının  jeotermal  akışkandan  alınması  ve  dönüştürülmesi  sırasında  da,  gerek  gaz  ve  gerekse 
çözünmüş  katı  bileşenleri  işletmenin  sürekliliği  ve  ekonomikliğini  etkiler.  Bu  nedenle  de,  tesisat  ve 
donanımın tasarım ve yapımında göz önünde bulundurulmayı gerektirir. Isı yükü kısmen ya da bütünü 
ile  alınmış  olan  akışkanın  jeotermal  rezervuara  geri  basılması,  dışarı  atılması  ya  da  başka  amaçla 
kullanılması  durumunda  da,  gerek  gaz ve  gerekse  çözünmüş  katı  bileşenler  işletmenin  süreklilik  ve 
ekonomikliğini  etkiler.  Bu  nedenle,  belli  bir  bileşime  göre  tasarlanıp  yapılmış  donanım  ve  işletme 
süreci,  çıkarılacak akışkandaki  kimyasal bileşim değişimlerine karşı  çok duyarlıdır. Bu değişikliklerin 
öngörülmesi ve doğru yönetilmesi gereklidir. 

Jeotermal  ısının  bir  kaynağa  dönüşebilmesi  için  bir  aracı  gereklidir.  Çoğu  durumda  bu,  doğal 
akışkandır: yeraltısuyu ve gazdır. Ancak, bir  jeotermal sistemin oluşabilmesi  için bu akışkanların yer 
kabuğunun  içinde  dolaşabilmesi  gerekir.  Dolaşabilsin  ki  kabuğu  oluşturan  kayalardaki  ısıyı  kendi 
üzerine  alsın ve  kaya  ortamında  iletilebildiğinden  daha  hızlı  ve  fazlasını  yeryüzüne  taşıyabilsin.  Bu 
dolaşım,  kaya  ortamında  akışkan  dolaşımına  elveren  bir  geçirimliliğin  varlığını  gerektirir.  Bu  ise, 
hemen  her  durumda  ikincil,  çatlak  geçirimliliği  ile  sağlanır.  Yerkabuğunun  uzak  ya  da  yakın 
geçmişinde  etkisi  altında  kaldığı  tektonik  gerilmelerle  oluşan  her  türlü  yapısal  süreksizlik,  eklem, 
dilinim,  yapraklanma,  tabaka,  makaslama,  fay,  sürüklenme  ve  paralanma,  düzlem  ve  zonlarının 
oluşturduğu  birbiri  ile  ilintili  ağlar  bu  geçirimliliğe  olanak  sağlar.  Bunların  tanınması,  rezervuarın 
bilinmesi,  üretken  zonların  yer  ve  özelliklerinin  doğru  biçimde  belirlenebilmesi  ve  kaynağın  doğru
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modellenebilmesi açısından yaşamsal önem taşır. 

Jeotermalden söz edildiğinde farklı bileşenleri olan ve her bir bileşenin değişkenlik içinde bulunduğu, 
kararsız dengeye sahip bir sistemden söz edilmiş olur. 

2. JEOTERMAL SİSTEMLER, JEOLOJİ ORTAMI VE JEOFİZİK BELİRTİLERİ 

Yerbilimlerinin  nesnesi  yerkabuğu,  bunu  oluşturan  kaya  birimleri,  bunların  bileşimi,    duruşu;  yapısı, 
değişim süreçleri,  geçmişleri ve ayrışmalarıdır. Yerbilimleri ve mühendisliğinin çalışma teknikleri  ise, 
gözlem, ölçüm, örnekleme, yerinde deney,  laboratuvar deneyi ve ölçümlemelerdir. Yerbilimcilerin ve 
mühendislerinin  kullandığı  yöntemler  ise  usa  vurum,  kıyaslama,  veri  işleme,  çıkarsama,  istatistik, 
izleme ve tahmindir. Bunların tümü jeotermal mühendisliğindeki yerbilim çalışmaları için de geçerlidir. 

Jeotermal sistemler, ısı yayılım ve zenginleşmesine elveren kaya türleri ve yapısal ortamların varlığını 
gerektirir.  Bu  sistemlerin,  ille  de  ısı  kaynağının  bulunduğu  yerde  oluşmadığı  bilinir.  Bu  nedenle,  ısı 
kaynağı  ile  bu  sistemlerin  konuşlandığı  yer  arasında  dolaysız  bir  ilişki  ve  yakınlık  olması  zorunlu 
değildir. Önemli olan bölgesel ısı akısının yüksek olduğu, kütlesel ısı taşınımının görüldüğü, ya da ısı 
çevrimine elverişli jeoloji yapılarının, katmanlanma ya da zonların olduğu yerlerin bulunmasıdır. 

2.1. Jeotermal Ortamlar, Kaya Türleri ve Jeotermal Sistemler 

Volkanitler, her şeyden önce oluşumları sırasında kabuğun üst düzeylerine kütlesel ısı taşıdıkları için 
jeotermal  olanaklar  sağlar.  Bunun  yanında,  özellikle  strato  volkanlar,  farklı  geçirimliliğe  sahip 
ürünlerinin ardalanması ve karmaşık  içyapıları  ile  jeotermal  sistemlerin yerleşimine elverişli  ortamlar 
sağlar.  Patlama  indisi  yüksek  olan  asit  bileşimli magmatik  etkinliklerde  karşılaşılan  parçalı  volkanik 
kayalar,  breş  ve  tüfler,  hele  ignimbrit  akıntılarının  yayıldığı  yöreler,  hem  göreli  olarak  sığ  magma 
odalarından  türemeleri,  hem bu magmanın  bazik  olanlara  göre  çok  daha  sıcak,  daha  çok  ısı  yüklü 
oluşları ve hem de farklı  ilksel geçirimliliği olan katmanların ardalanan istiflerinden kurulu olduğu için 
jeotermal sistemlerin oluşmasına elverişli yöreleri sağlar. Buna karşılık, kaya ortamlarının önce volkan 
etkinliği sırasında uçucu bileşenlerin etkisi  ile gelişen pnömatolitik; daha sonra da, sıcak akışkanların 
etkisi ile gelişen hidrotermal alterasyonları kaya birimlerinin geçirimliliklerinin azalmasına neden olarak, 
bu ortamları akışkan dolaşımına, dolayısıyla jeotermal sistemlerin yerleşmesine elverişsiz de kılabilir. 
Bu nedenlerle, özellikle genç volkanik etkinliğin görüldüğü bölgeler jeotermal aramalar için de ilginçtir. 

Tortul  birimler,  çökeldikleri  havzaların  niteliğine  bağlı  olarak  farklı  geçirimliliğe  sahip  ortamların 
ardalanmasından kurulu ise, jeotermal sistemlerin oluşumu açısından ilginç olabilmektedir. Kuşkusuz 
bu  kaya  türleri  ısıl  açıdan  anlamlı  bir  hedef  değillerdir. Üstelik  biriktikleri  havzalar,  çoğu  zaman  yer 
kabuğunun  çöküntü  kuşaklarında  oluştuğu  için  eşsıcaklık  yüzeylerinin  derine  doğru  büküldüğü, 
kabuğun  üst  kesimlerinin  göreli  olarak  soğuduğu,  düşük  sıcaklık  anomalilerine  konudur.  Bu  açıdan 
tortul birimlerden kurulu yöreler aslında jeotermal sistemlerin oluşumu açısından olumsuzdur. Ne var 
ki, yapısal jeoloji nedeniyle, yapısal süreksizlikler boyunca derinlerden hızla yükselen akışkanlar varsa 
bunların geçirimli katmanlarda yayılabilmesine ve  iki geçirimsiz katmanın arasında kalan bir geçirimli 
katmanın içinde ısı çevrimi hücrelerinin oluşumuyla da, jeotermal sistemlerin oluşumu için çok elverişli 
ortamlar  sağlayabilirler.  Tortul  birimlerin,  jeotermal  sistemlerde  yüklendikleri  en  tipik  işlev  bir  örtü 
katmanı oluşturarak ısı kapanlanmasına yardımcı olmalarıdır. 

Metamorfitler,  jeotermal  sistemlerin  oluşumları  açısından,  hele  ülkemizde  önemli  bir  yere  sahiptir. 
Metamorfik  kuşakların,  başka  yerlere  göre  iki  kata  kadar  daha  yüksek  ısı  akısına  sahip  olduğu 
bilinmektedir[1].  Özellikle,  göreli  olarak  genç,  örneğin  Tersiyer’de  oluşan  metamorfizma  ortamları, 
yüksek  ısı  akısı  ile  özgündür.  Dahası,  metamorfizma  sonrasında  bu  masifler  hızla  yükseldikleri  ve 
aşınma  ve  sıyrılma  faylarıyla  tüketildikleri  için  daha  derinlerdeki  daha  sıcak  kesimleri  yeterince 
soğuyamadan  yüzeye  yaklaşmakta  ve  ısı  gradyeni  yükselmektedir.  Bu  nedenle,  bu  tür  masiflerde
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göreli olarak sığ derinliklerde yüksek sıcaklıklara ulaşılabilmektedir. Bu tür kaya ortamları ilksel olarak 
yeterince geçirimli olmamakla birlikte, masifin yükselmesine eşlik eden sıyrılma fay zonları ve oluşan 
graben  fayları  boyunca  oldukça  yüksek  ikincil  geçirimlilik  kazanarak  ta  jeotermal  sistemlerin 
gelişmesine  olanak  sağlarlar.  Üstelik  metamorfik  kayaların  çoğu,  hidrotermal  alterasyonlarla 
geçirimsizleşmekten  çok,  geçirimlilik  kazanacak  şekilde  etkilenir.  Bu  da,  metamorfik  masiflerde 
jeotermal sistemlerle daha sık karşılaşılmasının nedenlerinden olmaktadır. 

Yeşil kayalar, okyanus sırtlarında oluşmuş ve dalma batma zonlarında değişmiş ve karılmış olmaları 
nedeni  ile  ısı  kaynakları  ile  bağı  kopmuş,  çoğu  durumda  geçirimsiz  ve  giderek  geçirimsizleşen, 
tektonik  süreçlerden  jeotermal  sistemlerin  oluşmasına  hiç  te  yatkın  olmayan  yapısal  ögeler  edinmiş 
olma özellikleri ile bulundukları yerlerde jeotermal sistemlerle pek karşılaşılmayan kaya türleridir. 

2.2. Magmatik Etkinlik ve Jeotermal Sistemler 

Bir  jeotermal  sistem  tanımlanırken  genellikle  yakınında  bir  ısıtıcının,  magmatik  ya  da  volkanik  ısı 
kaynağının varlığı düşünülmektir. Bunun için, bazen bölgesel jeoloji bilgileri de zorlanarak, yüzeyde bir 
belirtisi olmasa da, derinde bir magma odağı varsayılır. 

Kuşkusuz  magmatik  etkinlik,  ister  derin  sokulumlar,  isterse  yüzeydeki  volkanik  etkinlikler  olsun, 
yerkabuğunun sığ kesimlerine kütlesel olarak olağanın üzerinde ısı taşır. Bu nedenle, birçok jeotermal 
sistem  genç  plütonların  yakınında,  ya  da  genç  volkanların  çevresinde  oluşmuştur.  Kabuğun  sığ 
kesimlerine sokulan magma  ile kütlesel olarak  taşınan bu  ısı, o derinlikler  için bir  sıcaklık anomalisi 
oluşturmakta,  eşsıcaklık  eğrileri  yukarı  doğru  bükülmekte  ve  buralarda  sıcaklık  gradyeni 
yükselmektedir.  Bu  sıcaklık  anomalisinin  oluştuğu  bölgelerde  yeraltısuyunun  derince  dolaşımına 
elverişli  yapısal  süreksizlikler  de  varsa,  yerel  ısı  taşınması  ve  çevrimleri  ile  jeotermal  sistemlerin 
oluşmasına da neden olurlar. Ancak, unutulmaması gereken şey, bu ısı anomalilerinin de tarihsel bir 
olgu  oluşu,  söz  konusu magma  sokulumlarının  da  soğuma  sürecine  uyruk  olduğu  ve  belli  bir  süre 
sonra  kabuğun  bu  kesiminin  birörnek  bir  sıcaklık  dokusuna  kavuştuğudur.  Bu  nedenle,  bir  yörede 
görülen volkanik ya da magmatik ürünler, yaşları sorgulanmadan ısı kaynağı olarak algılanamaz. 15 
milyon  yıl  önce  olmuş  bir Miyosen  volkanik  etkinliğinin  bugün  de  ısı  kaynağı  olması  olasılığı  azdır. 
Bunun gibi, berk kabuğun dar yarıkları boyunca derinlerinden yükselebilen ve göreli olarak daha düşük 
sıcaklıklı  olan  bazaltik  bileşimli  magma  boşalımlarının  değil,  kabuğun  sığ  derinliklerindeki  magma 
odalarına yerleşmiş, uçucuları zengin ve göreli  olarak daha yüksek  sıcaklıklı  asit bileşimli magmatik 
etkinliklerin ısı kaynağı olabileceği unutulmamalıdır. 

2.3. Yapısal Jeoloji ve Jeotermal Sistemler 

Yerkabuğunda bir jeotermal sistemin oluşmasını en dolaysız etkileyen ve yönlendiren olgular yapısal 
jeoloji  olgularıdır.  Isı  akısının  yüksekçe  olduğu  bir  bölgede  de  bulunulsa,  ancak  yüksek  geçirimlilik 
varsa,  yani  kırıklı  ve  kırıkları  sistemli  olarak  birbirleri  ile  bağlantılı  zonlar  varsa,  derinlerdeki  yüksek 
sıcaklıklı zonlardan ısı yüklenip hızla sığlara taşıyan ve bir katman ya da cepteki çevrim hücrelerinde 
yüksek sıcaklıkların birikmesini sağlayan akışkanlar, gereğince dolaşıp bu işlevlerini yerine getirebilir. 

Öncelikle bu akışkanların derinlere inip hızla yükselebilecekleri büyük fayların varlığı önemlidir. Hele 
farklı dönemlerde oluşmuş, farklı yönlenmeli fayların kesiştiği zonlar, birkaç aşamadaki kırıklanma üst 
üste bindiği için, bu dolaşıma büyük kolaylık sağlar. Bazen bu farklı kırık sistemlerinden biri yüzeyde 
izlenemeyebilir,  gizli  de  kalabilir.  Ancak,  bölgesel  jeoloji  bilgileri  ve  özellikle  de  jeofizik  ölçülerle 
bunların varlık, duruş ve yerleri öngörülebilir. 

Bunun  yanında,  sıcak  akışkanların  içlerinde  dolaşıp  birikebilecekleri  ortamların  oluşması  açısından 
uygun  kaya  birimlerinin  yaygın  bir  çatlak  geçirimliliği  edinebilecekleri  şekilde  gerilmeye  uğramış 
olmaları  da  jeotermal  rezervuarların  yerleşmesi  için  büyük  olanaklar  sağlar.  Örneğin,  büyük 
metamorfik masiflerin yükselişlerine eşlik eden sıyrılma fayları, yüz metre mertebesinde kalınlığa sahip 
yataya yakın duruşlu geçirimli paralanma zonlarını; çekme gerilmesi ortamında oluşmuş olan graben
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fayları,  düşeye  yakın  duruşlu,  aşırı  geçirimli  breşleşme  zonlarını;  büyük  yanal  atımlı  faylar,  düşey 
duruşlu önemli breşleşme zonlarını; makaslama gerilmesi altında oluşmuş zonlar ise, içinde oluştukları 
kayanın özelliklerine göre geçirimsiz yanal süreksizlikler ya da geçirimli zonları oluşturabilmektedir. Bu 
açıdan yapısal  süreksizlikler, eski mi  yeni mi güncel mi oldukları, uzanımları, derinlikleri,  paralanma 
zonu  kalınlığı,  bu  zonda  geçirimlileşme  ya  da  geçirimsizleşme  oluşup  oluşmadığı,  başka  zonlarla 
kesişip  kesişmediği,  vb  açılardan  ayrıntılı  olarak  incelenmeyi  gerektirir.  Bu  yapısal  süreksizliklerle 
oluşan horst, graben, antiklinal, monoklinal, vb yapıların tanınması ve uygun bir biçimde modellenmesi 
de,  sıcaklık  yoğunlaşmasını  sağlayan  ısı  çevrimlerini  kestirmek,  rezervuar  geometrisini  anlamak  ve 
saha sınırlarını öngörmek açısından önemlidir. 

3. ÜLKEMİZDEKİ JEOTERMAL ALANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Ülkemizdeki jeotermal sahaların dağılımı, önceki bölümde söylenenleri doğrulamaktadır. Bu dağılımın 
öncelikle genç ve bölgesel ölçekli yapısal çizgilerin üzerinde sıklaştığı, hele genç tektonik ile Tersiyer 
Volkanikliği ya da Metamorfizması’nın üst üste bindiği bölgelerde iyice yoğunlaşmakta olduğu dikkati 
çekmektedir.  Yine  de,  ülkenin  değişik  bölgelerinde  karşılaşılan  jeotermal  sistemlerin  birbirlerinden 
kökten ayrılıkları olduğu; bir başka deyişle de, belli bölgelerde karşılaşılan alanların kendi aralarında 
ortak  özelliklerinin  olduğu  açıktır.  Ülkemizdeki  jeotermal  alanları  bölgesel  öbekler  içinde  gözden 
geçirmek yerinde olacaktır. 

3.1. Ege Kıyı Kuşağı 

Ege  kıyı  kuşağı,  iç  bölgelerdekilerden  farklı  özelliklere  sahip,  Seferihisar,  Çeşme,  Balçova,  Aliağa, 
Dikili, Bergama, Edremit, Tuzla ve Kestanbol gibi bir dizi jeotermal alan içerir. Bunlar, genellikle düşük 
orta ısı yüklü (entalpili) sahalardır[2]. 

Seferihisar Jeotermal Alanı, Seferihisar Horstunun GD kenarında çekme gerilmesi ortamında oluşmuş 
olan  graben  ve  horstları  sınırlayan  normal  faylarda  gelişmiştir[3].  Akışkanın  bileşimini  deniz  suyuna 
yaklaştıracak oranda sığ su katkısı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Balçova Jeotermal Alanı, Seferihisar Horstu’nun kuzey kenarındaki Agamemnon Fayı olarak anılan D 
B gidişli ve diri bir fay zonunda yer almaktadır. Bölgenin tektonik gelişiminin günümüze kadar sürdüğü, 
Neojen çökelleri ile birlikte bütün eski temelin yakın zamanda da yükselmiş oluşu ve Batı Anadolu’daki 
graben sistemi ile birlikte İzmir Fayı’nın da oluşumu ve İzmir Körfezi çöküntü havzasının oluşumundan 
anlaşılmaktadır.  Sondaj  verileri  yorumlanarak  alüvyon  kalınlığının  yanal  değişimi  incelendiğinde 
sahanın  Kuvaterner  boyunca  diri  tektonik  süreçlerden  etkilendiği  ve  ana  fayın  önünde  yükselen  ve 
alçalan  bazı  blokların  oluştuğu  anlaşılmıştır[4].  Jeotermal  sistem,  Flişin  faylarla  paralandığı  dar  ve 
düşeye yakın zonlarına kısıtlıdır. Özel bir kaya türü ya da bir katmanda birikimi söz konusu değildir. 
Çeşme Jeotermal Alanı, Çeşme Yarımadası’nın kuzey kıyısında deniz kıyısında bulunmaktadır. Yine 
normal faylarla sınırlanmış horstlarda yüzeyleyen Triyas yaşlı kireçtaşlarından boşalan[2] sıcaksular, 
deniz  suyu  bileşimine  yakın  kimyasal  bileşimlidir.  Kireçtaşının  karstik  ve  bu  sistemin  denizden 
beslenmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Aliağa  Jeotermal  Alanı,  Tersiyer  yaşlı  Soma  Formasyonunun  volkanit,  volkanotortul  ve  tortul  as 
birimlerinden oluşan bir çökel istifi ve bunu kesen genç ve güncel normal faylarla biçimlenen graben 
ve  horstlardan  oluşan  bir  yapısal  çatı  içinde  yer  almaktadır[2].  Su,  bu  genç  faylarla  derine  süzülen 
deniz suyunun ısınarak yükselmesi ürünü olduğu anlaşılmaktadır. 

Edremit  Çevresi  Termal  alanları,  genç  faylarla  biçimlenen  genç  bir  çöküntü  havzası  olan  Körfez’in 
yapısal süreksizliklerle derinlere ulaşabilen sularının ısınarak yükselmesi ile oluşmaktadır[2].
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Tuzla  Jeotermal  Alanı,  Çanakkale  Yarımadası’nın  GB  ucunda  Miyosen  volkanik  etkinliği  ile 
biçimlenmiş bir yörede, Kazdağ Masifinin bu GB kenarında, kabaca KG ve KBGD uzanımlı iki kırık 
sisteminin kesiştiği  yerde bulunmaktadır. Volkanik etkinlik Miyosen’de çalışmış olan 3 strato volkanı 
merkez  alarak  boşalan  lav  ve  lav  breşleri  ile  bunlardan  bugün  AssosMidilli  arasında  kalan 
kesimdekinden boşalan büyük hacimdeki kül akıntısı ürünleri,  ignimbritler üretmiştir. Bu püskürmeler 
sonunda  sözü  edilen  yerde  büyük  bir  kaldera  çöküntüsü,  Behram  Kalderası  oluşmuştur.  Jeotermal 
alan ve bunun kuzeyinde, kabaca KG doğrultusunda da, daha genç bir dönemde, Pliyosen’de dasit 
riyolit  bileşimli  ağdalı  lavların  oluşturduğu  bir  dom  dizisi  yerleşmiştir.  Isı  taşınımının  bu  domların 
yerleştiği yapısal süreksizlik boyunca ve yüzeye taşınan magmanın da yardımı ile kütlesel yolla olmuş 
ve olmakta olduğu düşünülmektedir. Suyun kimyasal bileşimi NaCl egemenliğinde ve öteki bileşenler 
ve atomik oranları açısından son derece alışılmışın dışındadır. Yarımada’nın batı kıyısı açığındaki bir 
çöküntü  havzasında  biriken  kalın  çökel  istifinin  diyajenezi  sırasında  tutulan  ve  killerin  seçilmiş 
zenginleşmeye uğrattığı bir formasyon suyundan geliyor olması çok olasıdır[5]. 

Özetlenecek  olursa,  Ege  kıyı  kuşağında  karşılaşılan  jeotermal  alanlar  yapısal  açıdan  sistemli  bir 
biçimde kırıklanmış olmanın ve çoğundaki akışkanın değişkenmiş te olsa deniz suyu kökenli olmasının 
dışında birbirinden farklı özellikler göstermektedir. 

3.2. Menderes Masifi ve Batı Anadolu Grabenleri 

Menderes Masifi özgün jeoloji yapısı ve evriminin yanında, çok sayıda genç grabenle kesilmiş oluşu ile 
de ülkemizde en yaygın ve yüksek akılı ısı anomalisini temsil etmektedir. Sahaların tümü ortayüksek 
entalpili,  120240°C  sıcaklıklı  rezervuarlarda  gelişmiştir.  Rezervuarlar  genellikle metamorfik  temelin 
farklı litolojilere sahip kaya birimlerinde yerleşmiştir. Temel’in tipik bir özelliği, aslında alt katmanlarda 
yer  alan  gnaysların,  bir  sürüklenim  zonunun  üzerinde  aktarılarak  kesitin  üst  düzeylerine  yerleşmiş 
olmasıdır. Çok incelenen sahalarda görüldüğü kadarı ile grabenin içinde, bu Temel’in üzerinde değişik 
litolojilere  sahip Miyosen  yaşlı  tortullardan  oluşan  bir  kesit  bulunmaktadır  ve  bu  istifin  içinde  de  sığ 
jeotermal  rezervuarlar  gelişebilmiştir.  Yine,  yaygın  bir  başka  özellik,  bu  Miyosen  çökellerinin, 
bugünküne göre verev duran ve genellikle KDGB ve KBGD uzanımlı çekim faylarıyla sınırlanmış olan 
eski  grabenleri  dolduracak  şekilde  birikmiş  olmasıdır.  Yaygın  ve  ortak  bir  başka  özellik  te,  gerek 
Miyosen  dönemi  ve  gerekse  bugünkü  graben  yapılarının  yalın  olmayışı,  düşey  yer  değiştirmenin 
basamaklı  uzanan  bir  demet  fayla  paylaşılmasının  yanında,  grabenlerin  içinde  antitetik  fayların  da 
gelişmiş  olması  ve  horstgrabenhorstgraben  dizileri  ile  karşılaşılabilmesidir.  Üstelik,  eski  ve  yeni 
grabenlerin  üst  üste  binmesi  ve  bunlara  ilişkin  yapısal  ögelerin  genç  çökellerle  örtülmüş  olması  da, 
yapıyı daha karmaşıklaştırmaktadır. 

Bu  geniş  bölgedeki  yüksek  ısı  akısının  kökeni  ve  yerel  jeotermal  sistemlerin  oluşma  ve  birikme 
mekanizmaları, öncelikle Menderes Masifi’nin evrimi aydınlatılarak anlaşılabilir. 

Menderes  Masifi  Metamorfitleri,  iki  ana  birime  ayrılmaktadır:  “Çekirdek”  ve  “Örtü”.  Çekirdek,  ileri 
derecede  başkalaşmış  şistler,  leptit  gnayslar,  gözlü  gnayslar,  metagranitler,  migmatitler  ve 
metagabrolardan kuruludur. Örtü ise, mikaşist, fillit, metakuvarsit, metabazit, metakoyugranit, kloritoyit 
kiyanit şist, metakarbonat ve metaolistostromdan oluşmaktadır. 

Masif  çok aşamada başkalaşmıştır. Önce, Masifi’n  yaşları 5851870 milyon yıl  arasında değişen en 
yaşlı  kayaları  PrekambriyenKambriyen  sınırında  Pan  Afrika  kıtakıta  çarpışmasının  yarattığı 
koşullarda üst amfibolitgranülit fasiyesinde başkalaşmıştır. Bu başkalaşıma daha sonra eş zamanlı ya 
da  artçı  başkalaşmış  granitoyitlerin  550 milyon  yıl  önce  yerleşmesi  eşlik  etmiştir.  Daha  sonra  örtü 
dizisinin  Paleozoyik  birimleri  birikmiş,  Varisk  başkalaşımı  olmuş  ve  Triyas  yaşlı  koyugranitler 
yerleşmiştir.  Bu  kaya  birimlerinin  yaşı  240230  milyon  yıl  olarak  saptanmıştır.  Örtü  istifi  olarak 
MesozoyikTersiyer(?) yaşlı birimler birikmiş ve çifte “Tersiyer Başkalaşımı” oluşmuştur. Paleozoyik ve 
Mesozoyik dizilerinin arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Menderes Masifi’nin hem çekirdeği ve 
hem  de  örtüsündeki  diziler,  Neotetis  Okyanusu’nun  kapanışı  ve  AnatolidTorid  platformunun  İzmir 
Ankara  Zonu’nun  altına,  kuzeye  doğru  dalmasıyla  ilintilendirilen  iki  yanlı  bir  Tersiyer  başkalaşımına 
uğramıştır. Yüksek Basınç Başkalaşımı epidotmavi şistten eklojite kadar yayılan koşullarda geçmiş ve
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ardından üst Eosen’de “Ana Menderes Başkalaşımı” denilen Barrovyen türü başkalaşım gelmiştir. Bu 
orta  basınçlı  son  başkalaşımın  son  aşamalarındaki  sıkışma  gerilmesi  ortamı,  içsel  katlanmaya  ve 
çekirdek dizilerinin örtü dizilerinin üst düzeylerinin üzerine bindirmesine neden olmuştur. Daha sonra 
yayılma tektoniği ortamı, eş zamanlı granitlerin yerleşimi,  sıyrılma faylarının gelişmesi,  yükselme ve 
Menderes  Masifi’nin  tüketilmesi  süreçleri  yaşanmıştır.  Alt  Miyosen’de  Batı  Anadolu’da  yerleşen 
yayılma  tektoniği  ortamı Menderes Masifi’nin  yükselme ve  tüketilmesine  neden  olmuş ve  buna  dev 
sıyrılma fayları ve paralanma zonlarının oluşumu eşlik etmiştir. Yaşı 19,5 milyon yıl olarak belirlenen 
eş dönem granitleri örtü dizisinin içine bu dönemde yerleşmiş ve ana kayada dokanak başkalaşımına 
neden olmuştur. Yükselme ve orta masifin (KirazÖdemiş As Masifi) tüketilmesi sırasında dev sıyrılma 
fayları  ve  gevrek  ve  kırılgan  ortamda  100  m’ye  varan  paralanmış  zonlar  oluşmuştur.  Bu  olayların 
ardından, gerçekten gevrek koşullar altında, genel olarak DB uzanan ve hem aralanma zonlarını ve 
hem de bu kristalen temeli örten Neojen çökellerini kesen normal graben fayları oluşmuştur. 

Kabuğun  böyle  hızla  yükselip  tüketilmesi,  yüksek  ısı  akısının  yanında  metamorfik  kayaların  bazı 
zonlarda, şiddetle paralanması ve yaygın bir geçirimlilik kazanmasına neden olması  ile de  jeotermal 
sistemlerin oluşumunu olumlu etkilemiştir. 

Batı  Anadolu’da  uzunlukları  100150  km  ve  genişlikleri  515  km  arasında  değişen  on  kadar  DB 
uzanımlı  graben  bulunmaktadır.  Bunların  incelenmesi,  altorta  Miyosen’de,  DB  çekme  gerilmesi 
altında oluşan KG uzanımlı faylarla sınırlanmış karasal havzaların içinde kalın volkanotortul kayaların 
biriktiğini  ortaya  koymaktadır.  Bu  dönemde  bütün  Batı  Anadolu,  birbiriyle  bağlantılı  göllerle 
kaplanmıştır. Bu  ilk aşamada yerleşen magmatik ve volkanik kayalar yüksek potasyumlu, kalkalkalin 
ve melez bileşimlidir. Üst Miyosen sırasında KG açılma başlamıştır. Bu sırada merkezdeki Bozdağ’da 
dağılma  fayları  oluşmaya  başlamış  ve  Bozdağ  yükselmiştir.  Üst  MiyosenAlt  Pliyosen  sırasında 
sıçramalı gelişen alkali bazalt boşalımları olmuştur. Alt Pliyosen’in sonlarında kısa bir süre KG açılma 
yavaşlamış ve bölgesel bir aşınma yüzeyi gelişmiştir. KG açılma yeniden başladığında şimdiki graben 
sistemi oluşmaya başlamıştır. 

Grabenleri  sınırlayan  DB  uzanımlı  faylar  daha  önceden  oluşmuş  olan  KG  grabenlerin  sürekliliğini 
kesmiş onları askıda bırakmıştır. Başkalaşım ve granit  yerleşimi  için örneğin Kazdağ’da hesaplanan 
basınç, metamorfik kayaların 24 My önce makaslama zonu boyunca hızla 14 km’den 7 km’ye yükselip 
tüketildiğini  göstermektedir.  Birgi  ve  Tire  yöresinde  karşılaşılan  eklojitlerin  en  az  40  km  derine 
gömüldüklerini  gösterecek  şekilde  ortalama  13  kb’lık  basınç  ve  650°C  sıcaklığa  ulaşmış  oldukları 
belirlenmiştir.  Bu  ise,  kabuğun  tektonik  yolla  kalınlaşması,  kendi  üzerinde  katlanmayla  oluşabilir. 
Kabuğun o zamandan beri 40 km yükselmiş ve değişik yollarla  tüketilmiş olduğu açıktır. Trakya’dan 
Kuzey  Akdeniz’e  kadar  olan  kesimde  yaşanan  kabuk  kısalmasının  200  km’den  az  olmadığı  ve 
kuzeyde üst EosenOligosen’e, güneyde ise üst Miyosen’e kadar sürdüğü sonucuna varılmaktadır. 

Menderes  Masifi’nin  temsil  ettiği  kıtasal  kabuk  bu  zaman  aralığında  kalınlaşarak  200  km  kadar 
kısalmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede de, bu sürecin sonunda 40 km derine dalmış olan 
kabuk kesimleri bugün yüzeye ulaşacak şekilde yükselmiştir. Bu yükselme sırasında Masif’in önemli 
bir  bölümü,  bir  yolla  tüketilmiştir.  Bu  tüketmede  en  etkin  süreçlerden  biri  masiflerin  yükselmeleri 
sırasında kaya kesitinin üstteki kalınca bir diliminin duraylılığını yitirip, altındaki kütleden sıyrılarak yer 
değiştirmesi  ve  bu  yolla  oluşan makaslama  gerilmesi  kaynaklı  yapısal  sistemler,  “sıyrılma  kuşağı” 
(detachment  zone)  olmuştur.  Aşırı  derecede  kırıklanmış,  kalın  paralanma  zonlarının  oluşmasına 
neden  olabildiği  için,  jeotermal  sistemlerin  incelenmesinde  böylesi  çok  kırıklı  zonların  da  iyi 
tanınmasının yararı açıktır. 

Benzerleri arasında üzerinde daha çok çalışılan ve karşılıklı  kıyaslamalarla daha  iyi anlaşılmalarına 
çalışılan  böylesi  iki  metamorfik  masif  :  ülkemizdeki  “Menderes  Masifi”  ve  ABD’ndeki  “Basins  and 
Range”dir[7]. Menderes Masifi Metamorfitlerdeki grönaların büyüme aylalarında ThPb iyon mikroprob 
ölçümlerine göre[8] sıyrılma zonunun kabuğun derinliklerindeki kaya kesitlerini Pliyosen’den beri etkin 
biçimde  tükettiği  belirlenmiştir.Buna  göre,  çok  geniş  bir  alanda  kabarıp  yükselen  kristalen  masifin 
çekirdeği duraysızlaşıp yataya yakın, en çok 20° kadar eğimli büyük faylar boyunca, örtü birimlerinin 
üzerinde  kaymaktadır.  Menderes  Masifi’nde  gözlemlenen  bu  tür  başka  yapılar  bulunduğuna  ilişkin 
çalışma sonuçları da yayınlanmıştır[9]. Metamorfik kayaların kalın zonlar durumunda paralanmış oluşu
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ve bu zonların jeotermal akışkanların dolaşımı için uygun ortamlar oluşturduğu kuşkusuzdur. 

Gerek Miyosen dönemindeki çökelleri yönlendiren, Masif’in dışlarında KG ve içlerinde de KBGD/KD 
GB doğrultulu faylarla sınırlanan eski grabenler; ve gerekse, Pliyosen sonrası DB faylarla sınırlanan 
şimdiki grabenlerin de, Menderes Masifi’nin kabarması, domlaşması sonucunda dış çeperinde ortaya 
çıkan  çekme  gerilmeleri  ile  oluşmuş  olduğu  da  açıktır.  Belli  ki,  eski  ve  yeni  grabenlerin  oluşumu, 
kabarma yakın zamana değin sürmüştür. Şimdi ise, grabenleri sınırlayan fayların üzerinde süregelen 
deprem etkinliği  bu  fay mekanizması  içindeki  gerilmelerin  etkinliğinin  sürdüğünün  en  açık  belirtisidir 
[10]. 

Ancak,  bu  sürecin  günümüzdeki  etkinliğine  en  görünür  kanıtlar  yörenin  yer  biçimi  özelliklerinden 
çıkarılabilir.  Bilindiği  gibi  Bozdağ  Yükselimi’nin  her  iki  yanındaki  grabenler  asimetriktir.  Gediz 
Grabeni’nin  güney  kenarı  daha  sarptır,  Büyük  Menderes  Grabeni’nin  ise  kuzey  kenarı.  Menderes 
Irmağı,  sürekli  olarak  Graben’in  güney  kenarına  göçmektedir.  Irmak  ile  Graben’in  kuzey  kenarı 
arasındaki  alüvyon  yüzeyi  yatay  değil,  güneye  eğimlidir.  Vadi’nin  bu  yanında  Masif’te  açılmış  yan 
vadilerden  boşalan  çayların  ağızlarında  hep  birikinti  konileri  oluşmuş ve  oluşumunu  sürdürmektedir. 
Graben’in kuzey kenarındaki  faylar,  sarp yamaçlar ve üçgen biçimli  yüzeylerle  tazeliğini ve belki de 
diriliğini  göstermektedir.  Açıkçası,  Menderes  Masifi’nin  kabarması  ve  bunun  sonucunda  oluşmuş 
gerilmesi sürmektedir. 

Menderes  Masifi’nin  yakın  dönem  ısıl(termal)  geçmişi  yeterince  bilinmemektedir.  Menderes  Masifi 
yükseldikçe  ve  daha  önce  daha  derinde  iken  belli  bir  ısıl  dengeye  ulaşmış,  o  derinlik  için  uygun 
sıcaklığa  kavuşmuş  olan  katmanları  yüzeye  yaklaştıkça,  aynı  hızla  soğuyup  ısıl  dengesini 
koruyabildiği kuşkuludur. Kıtasal kabuğun ısıl dengesini ancak 10 8 yılda sağlayabileceği yargısının[11] 
ışığında  bakıldığında  Menderes  Masifi’nin  ısıl  dengesini  sağlamak  üzere  yeterli  zamanı  bulmuş 
olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Menderes  Masifi’nin  içinde,  gerçek  anlamda  genç  ya  da  güncel  bir  volkanik  etkinlik  yoktur.  Bu 
anlamda  en  tipik  volkanik  etkinlik  Masif’in  KD  kenarı  yakınındaki  Miyosen  KG  grabenleri  ve 
çevresindeki eski volkanik etkinliktir. Bu yaştaki bir volkanikliğin bugünün ısı anomalilerini açıklayıcı bir 
yanı,  bulundukları  yöre  için  bile  olamaz. Masifin  iç  kesimlerinde,  örneğin Büyük Menderes Grabeni 
çevresinde ise zaten eski ya da yeni herhangi bir volkanik etkinlik ürünü ile karşılaşılmamaktadır. En 
genç magmatik sokulum fazının yaşı da yine 19,5 milyon yıl ölçülmüştür[12]. 

Bu jeoloji çatısı içinde, Büyük Menderes Grabeni’nde Germencik, Aydın, Salavatlı, Kızıldere ve Denizli 
jeotermal  alanları;  Gediz  Grabeni’nde  Salihli  Kurşunlu  ve  Sart,  Turgutlu  Urganlı  ve  Alaşehir 
Kavaklıdere  jeotermal  alanları; DikiliBergama Grabeni’nde Kaynarca ve Dikili  jeotermal  alanları;  ve 
GedizSimav Grabeni’nde de, Simav jeotermal alanı bulunmaktadır. 

Her şeyden önce söylenebilecek olan, ayrıca bir ısıtıcı kütle, bir magmatik sokulum ya da genç ya da 
güncel  bir  volkanik  etkinlik  kaynağı  olmaksızın  da,  bu  bölgenin  her  yerinde  yüksek  bir  ısı  akısının 
bulunduğudur.  Bu  yüksek  ısı  akısının  yer  aldığı  bu  bölgede  uygun  koşullar,  akışkanların  kolaylıkla 
dolaşabileceği kırık sistemleri varsa, sıcak su sistemlerinin de oluşabildiği görülmektedir. Gereksinilen 
bu  kırık  sistemleri,  bir  yandan  eski  ve  yeni  graben  sistemlerinin  farklı  yönlerdeki  normal  fayları;  bir 
yandan da, kalın ve bölgesel büyüklükte metamorfit dilimlerinin Masifin hızlı yükseldiği orta kesiminden 
dışa doğru sıyrılma faylarıyla temsil edilmektedir. Ancak, Küçük Menderes Grabeni’nde olduğu gibi ne 
böylesi  sıyrılma  zonlarının  ne  de  derin  graben  faylarının  gelişemediği  kesimlerde  yüzeysel  suyun 
derinlere  sızamaması  ve  uzun  süre  ve  derinlerde  dolaşamaması  nedeni  ile  olsa  gerek,  jeotermal 
sistemler pek görülmemektedir. 

Özellikle  Büyük  Menderes  Grabeni’nde  jeotermal  sistemlerin  yerleştiği  zonlar  güncel  DB 
Grabenlerinin K yarılarında, Miyosen grabenlerinin gömülü verev fay zonları olmaktadır. Bu bölgedeki 
sular,  çok az ayrıcası dışında alkali  bikarbonat bileşimli, çokça CO2  içerikli, meteorik kökenli  suların 
yan kaya  ile etkileşimi sonunda olgunlaşmış, yükselirken sığ sularla değişik oranlarda karışmış, orta 
(entalpili) ısı yüklü, 120240°C arasında değişen rezervuar sıcaklıklarına sahip akışkanlardır.
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3.3. Orta Anadolu Jeotermal Alanları 

Doğu Anadolu’nun güneyden gelen Arap Plakası’nın  itkisi  ile parçalanıp Anadolu Plakacığını batıya 
ötelemesi  Orta  Anadolu’nun  yılda  2  cm  ortalama  hızla  batıya  hareketine  neden  olmaktadır.  Geç 
Tersiyer  boyunca  değişen  ötelenme  hızları  ve  Batı  Anadolu’daki  farklı  hareketler,  Anadolu 
Plakacığı’nın Orta Anadolu’da kendine özgü yapılar edinmesine neden olmuştur. Plakayı verev olarak 
kesen bölgesel boyutta faylar, KBGD ve KDGB uzanımlı grabenler, kül akıntısı alanlarından oluşan 
volkanik platolar ve tipik strato volkanlar bu bölgeyi nitelemektedir. İşte bu çatı içinde dağınık konumda 
ve farklı özeliklerde sıcak su kaynakları ve jeotermal alanlar gelişmiştir. Afyon, Kapadokya, Kırşehir, 
Kozaklı, Kızılcahamam, vö as alanlarda böylesi bir dizi jeotermal alan bulunmaktadır. 
Afyon  çevresindeki  jeotermal  alanlar  Batı  Anadolu’dakilere  benzer  biçimde  genç  grabenlerde 
gelişmiştir[13].  Volkanik  etkinlik  yaşlıdır  ve  ısının  kökeninin  bunlara  bağlanması  pek  ussal 
görünmemektedir. Genç çökellerin altında hep metamorfik Temel yer almaktadır. Sistemler genellikle 
düşük ısı yüklüdür. 

3.4. Doğu Anadolu Jeotermal Alanları 

Doğu  Anadolu  bölgesi,  jeotermal  sistemler  açısından,  genç  ve  yaygın  volkanik  etkinliğe  bakılarak 
beklenebilecek ölçüde, zengin değildir. Nemrut Kalderası, ErcişZilan ve Diyadin sahası kayda değer 
jeotermal alanlar olarak sözü edilebilecek sahalardır. 

Üzerinde  durulabilecek  az  sayıda  jeotermal  alana  sahip  olan Doğu Anadolu’nun  bu  durumu  jeolojik 
açıdan  yorumu  gerektirmektedir.  Bölge,  Arap  Plakası’nın  kuzeye  hareketi  ile  zorlanan  Anadolu 
Plakacığı’nın  parçalanıp  doğuya  ve  batıya  yayılmaya  çalıştığı  bir  kabuk  dokusuna  sahiptir.  Bundan 
ötürü, KAFZ ve DAFZ’nun doğusundaki alanda kabuğun derince yarıldığı ve magma yükselimlerine 
olanak sağladığı görülmektedir. Bu, yaygın bir volkanik etkinliğe, Ağrı, Tendürek, Aladağlar, Süphan, 
Nemrut  gibi  büyükçe  volkanların  oluşumuna  yol  açmıştır.  Volkanik  etkinlik  türleri  ve  ürünleri  de 
çeşitlidir.  Asidik  bileşimli  magmanın  patlamalı  etkinliği  ve  ignimbritik  ürünlerin  karşısında,  Ağrı  ve 
Süphan’da  olduğu  gibi  ara  bileşimli  lav  boşalımları  ve  strato  volkanlar  da,  Tendürek’te  olduğu  gibi 
akışkan bazik magmanın Havai türü kalkan volkanları da oluşabilmiştir. Kuşkusuz besleyici kanallar ve 
domların  yakın  çevresinde  kütlesel  ısı  taşınımı  ve  yerel  anomaliler  oluşmuştur.  Ancak,  bütün  bu 
yaygınlık  ve  çeşitliliğe  karşın  bölgesel  olarak  yaygın  bir  yüksek  ısı  akısı  ortamı  gelişmediği 
anlaşılmaktadır.  Isıtıcı(!)  yakın  çevresini  ısıtabilirken  yaygın  bir  ısı  anomalisi  oluşamamaktadır. Aynı 
şekilde,  suların  derinlere  inip  ısındıktan  sonra  yükselebilmesine  elverecek  boyutta  bölgesel  bir  kırık 
sistemi de bulunmamaktadır. Bu nedenle de, ancak yerel kırıkların özellikleri çok elverişli olduğunda 
birkaç jeotermal alan oluşabilmiş görünmektedir. Bunların yaygın, büyük sistemler oluşturmuş oldukları 
kuşkuludur.  Bütün  bunlar,  Doğu  Anadolu’da  jeotermal  kaynakların  geliştirilmesinin  daha  çok  genç 
magma  odalarını  hedef  alacak  yapay,  kışkırtılmış  sistemler  üzerinde  denenmesi  gerektiğini  ortaya 
koymaktadır. 

3.5. Kuzey Anadolu Fayı Boyunca Karşılaşılan Jeotermal Alanlar 

Kuzey Anadolu Fay Zonu, KAFZ  da,  bir  dizi  sıcak  su  kaynağının  bulunduğu  dikkat  çekici  bir  kuşak 
oluşturmaktadır. Doğudan batıya, Erzincan, Çerkeş, Bolu, Düzce, Bursa, Gönen, vb sahalar bu açıdan 
tipiktir. 

Bu  sıcaksu  kaynakları  ile  belirlenen  termal  alanlar  hep  düşük  ısı  yüklü  sistemlere  sahiptir.  KAFZ 
kabuğu  boydan  boya  kesen  büyük  bir  fay  sistemidir.  Kestiği  tüm  kaya  birimlerini  geniş  zonlarda 
paralanmaya  uğratmıştır.  Bu  gerilme  ortamlarında  her  türden  kaya  ile  karşılaşılabilmektedir. 
Yeraltısularının  derinlere  süzülmesi  için  gerekli  derin  geçirimli  zonlar  bulunmaktadır.  Ancak,  bu 
zonlardan yer yer binlerce metre derinlere inebilen suların bile kabuğun bu kesimlerinde kayda değer 
yükseklikte bir  ısı akısı bulunmadığından ulaşılabilen sıcaklıklar genellikle 3040°C’ı aşamamaktadır. 
Ancak, bu zon batıya ilerledikçe durum yavaş yavaş değişmektedir.
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KAFZ boyunca karşılaşılan sistemler düşük ısı yüklüdür. Yerel jeoloji koşulları ne denli elverişli olursa 
olsun  durumun  değişmediği  görülmektedir.  Aynı  kuşakta  ve  aynı  koşullarda  batıya  gidildikçe 
sıcaklıkların artmakta oluşu dikkati çekmektedir[14]. 

3.5. Doğu Anadolu Fay Kuşağı Jeotermal Alanları 

Beklenebileceği  gibi  benzer  koşullara  sahip  DAFZ’nda  karşılaşılan  termal  sahalarda  önceki 
kuşaktakilerle aynı resim geçerlidir. Bu kuşakta da, hep düşük ısı yüklü alanlar yeralmaktadır. 

4. HİDROTERMAL ALTERASYONLAR 

Yerkabuğunun  göreli  olarak  sığ  kesimlerindeki  kayaların,  içlerinde  dolaşan  ısı  yüklü  akışkanlarla 
etkileşmesi  sonucu  bu  kayalarda  oluşan  kimyasal  ve mineralojik  faz  değişimleri  topluca  hidrotermal 
alterasyon  olarak  adlandırılmaktadır.  Feldspatların  kaolenleşmesi  bunun  bir  örneğidir.  Ayrıca 
hidrotermal akışkanın kattığı ya da çektiği gereçlerle kayada oluşan değişimler de, örneğin silisleşme 
de, bu çerçevede düşünülebilir. 

Hidrotermal alterasyon süreci  yan kayanın kimyasal ve mineralojik  faz değişimlerine neden olmanın 
yanında  ortamın  fiziksel  özelliklerini  de  değiştirir. Hemen  tüm alterasyon  örneklerinde  renk  değişimi 
görülür. Bu yüzden alterasyonların ilk tanınmasında bu renk değişimi yardımcı olur. Genellikle serisit, 
kil  mineralleri,  alunit,  kuvars  ve  karbonatlar  gibi  açık  renkli  minerallerin  bolluğundan  ötürü  kayanın 
altere olmuş kesimleri olmamış kesimlerine oranla ağarmış olur. Alterasyon ürünlerinin oksitlenmesi 
ise tersi yönde bir renk değişimine neden olur. Klorit, epidot gibi minerallerin oluştuğu alterasyonlarda 
ise, kaya yeşilin tonlarında renkler kazanmaktadır. Alterasyon sonucunda farklı bileşimli, ilksel olarak 
farklı  renkli  olan  kayalar  aynı  alterasyon  kuşağında  aynı  rengi  almaya  yönelirken,  farklı  alterasyon 
kuşakları  ise farklı  renkleri  ile ayırt edilebilmektedir. Altere olan kayaların sertliği genellikle azalır. Bu 
durum,  daha  ince  bir  doku  kazanılması  ve  sertliği  az  olan mika  ve  kil  minerallerinin  çoğalması  ile 
açıklanabilir.  İlerlemiş durumlarda kayanın  içsel bağları  tümü  ile yitirilir ve gevşek, dağılgan bir kütle 
oluşur. Tersi durumlar da,  söz konusu olabilir. Silisleşmiş kayalarda  ise sertlik  çok artar. Alterasyon 
sonucunda  kayayı  oluşturan  dane  boyu  küçülür.  İri  kristallerin  ya  da  kırıntıların  yerlerini  daha  ufak 
alterasyon minerallerinden oluşan bir mozaik alır. Feldspatların yerini kil, alunit, serisit ve benzerlerine 
bırakması dane boyunu çok küçültür. 1/400 oranında dane boyu küçülmeleri ölçülmüştür. Ancak, dane 
boyu ne denli küçülürse küçülsün ilksel doku bütünüyle kaybolmaz, izleri seçilebilir. Karbonatlı kayalar 
genellikle alterasyonla yeniden kristalleşir. Bu durumda, dane boyu artıp ilkel doku kaybolur. 

Hidrotermal  akışkanlarla  yankayanın  etkileşimi,  kayaların  gözeneklilik  ve  geçirimliliklerinde  farklı 
yönlerde  değişiklikler  oluşturur.  Bilinen  birçok  jeotermal  alanda  geçirimsizleşmenin  geliştiği 
görülmüştür. Rezervuarda ya da yüzeye yakın yerlerde çökelen kuvars ya da opal, geçirimsizleşmeye 
neden olmaktadır. Kuvars ve killerin dışında zeolitler ve kalsit altere olmuş olan kayayı daha yoğun ve 
sert  kılan  alterasyonla  kırılma  dayanımını  azaltıp  ikincil  geçirimliliğin  oluşumunu  da 
kolaylaştırabilmektedir.  Bunların  yanında  feldspatların  ya  da  yüksek  sıcaklıklarda  silisin  kemirildiği 
durumlarda yine kayanın gözenekliliği artmaktadır. 

Hidrotermal  alterasyon  sırasında  sıcak  akışkanla  yan  kaya  arasında  gelişen  kimyasal  süreçler 
sonunda  yan  kayada mineralojik  faz  değişimleri  olmaktadır. Oluşan  yeni minerallerin  sayısı  çoktur. 
Fakat kil mineralleri, serisit, klorit, kuvars ve feldspatlar en bol bulunanlardır. 

Feldspatlar  genellikle  serisit,  kil  mineralleri,  alunit,  vb’ne  dönüşürken;  kendileri  de,  albit,  ortoklaz, 
adularya gibi alterasyon ürünü olabilir. Piroksen, amfibol ve biyotit çoğu zaman klorite dönüşür. Epidot, 
karbonat, pirit, serpantin ve lökoksen de sık karşılaşılan ürünlerdir. 

Bazı  alterasyon  mineralleri  her  alterasyon  ortamında  bulunabilirken,  bazıları  sınırlı  koşullarda
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oluşabilir; bu nedenle de, alterasyon koşullarının belirlenmesinde kullanılırlar. 

Alterasyon sürecinin türü ve şiddeti ile, oluşacak yeni mineral fazları ve bunların dağılımı bir dizi etken 
ile belirlenir: a) alterasyonun oluştuğu sıcaklık ve basınç; b) akışkanın bileşimi; c) yan kayanın bileşimi; 
d) tepkime süresi; e) akışkanın akış hızı; f) geçirimliliğin çatlaklılığa mı, gözenekliliğe mi bağlı olduğu. 
Ayrıca sudaki CO2 ve H2S derişimi de ikincil minerallerin türünü belirler. 

Yoğun  ve  geçirimsiz  kayalar,  yüksek  sıcaklıklarda  bile  çok  az  altere  olur.  Çünkü  kayaların  yeni 
bileşenlerin  eklenmesi  ya  da  var  olanların  taşınmasına  açık  olması  gerekir.  Bu  da  geçirimliliği, 
alterasyonun ön koşulu kılmaktadır. 

İncelemeler, alterasyon sürecinde değişik  türde kimyasal  tepkimelerin olduğunu ortaya koymaktadır: 
hidrasyon  (sululanma)  ya  da  dehidrasyon  (suyitirme),  katyon  ornatımı  ve  anyon  ornatımı.  Ornatma 
süreçlerinde kayaya bir iyon eklenir ya da sıvı fazla taşınır. 

Yan kaya alterasyonlarının çoğundaki en önemli ornatma süreci hidroliz, ya da hidrojen ornatmasıdır. 
Bu  süreçte  kayaya  hidrojen  iyonları  eklenmekte,  buradan  moleşdeğer  bir  baz  metal  katyonu 
salınmakta ve çözeltideki hidroksil/hidrojen iyon oranı yükselmektedir.  Hidrotermal alterasyon yalın bir 
süreç değildir. Aynı anda birçok mineral çözülebilir ve hidrasyon ve hidroliz dışında başka tepkimeler 
de  oluşabilir.  Ancak,  önemli  alterasyon  alanlarında  silikatların  hidrolizle  çözülmesi  en  önemli  süreç 
olarak belirmektedir. 

Alterasyon  süreci  sırasında  çözelti,  yan  kayada  oluşan  faz  değişimleri  ile  birlikte  yan  kayaya  bazı 
ögeleri  eklerken,  bazılarını  da  çözüp  taşımaktadır.  Kimyasal  değişimlerdeki  karmaşıklık  genelleme 
yapmayı güçleştirse de, bazı genel olgulara değinilebilir. 

Hidrotermal  çözeltiler  kayaya  su,  silis,  kükürt,  karbondioksit,  potasyum,  sodyum,  kalsiyum, 
magnezyum, bor, flor, klor, fosfor ve sülfür ve oksit biçiminde çökelen metalleri katar. Altere kayalar, 
fümeroller ve sıcaksu kaynaklarından elde edilen kanıtlar, CO2, H2S, H2SO4, HCl ve HF’ün hidrotermal 
çözeltilerde etkin olan önemli bileşenler olduğunu göstermektedir. 

Potasyum  alterasyonda  magmatik  ve  metamorfik  kayalara  eklenirken,  killeşen  alterasyonlarda 
kayadan  eksilir.  Serisitleşmede,  özellikle  serisitin,  Kfeldspatları  bozmadan  plajyoklazın  yerinde 
oluşması  durumunda  potasyum  eklenmektedir.  Sodyum,  albitleşme  dışında  şiddetle  azalmaktadır. 
Kalsiyum da, karbonatlaşma dışında benzer bir eğilim göstermektedir. 

Magmatik kayaların alterasyonunda genellikle magnezyum eksilir. Kloritleşmede ise artar. 

Demir,  değişkendir.  Karbondioksit,  önemli  oranda  artmaktadır.  Silis,  killeşmede  yitirilirken;  serisitik 
kesimlerde kazanılmaktadır. 

Altere kuşaklardan propilitik ve Ksilikat alerasyonlarında çok az olan baz eşdeğerlerindeki net kayıp; 
serisitik ve ileri killi alterasyon kuşaklarında ve silisleşmede büyük değerlere varır. 

Hidrotermal alterasyonlara  ilişkin verileri sistemleştirmek ve süreçleri daha anlaşılır kılmak için çeşitli 
sınıflama denemeleri yapılmıştır. Bunlarda ya  türümsel, oluşum koşulları ve süreçlerine göre; ya da, 
betimsel, ürünlerin  tanımlanmasına göre sınıflama yapılır. En yaygın nolarak başvurulan sınıflamada 
alterasyon türleri azalan hidrojen ornatımının şiddetine göre sıralanmış ve mineral topluluklarına göre 
sınırladıkları beş gruba ayrılmıştır:  a) ileri killi topluluklar; b) serisitli topluluklar; c) ara killi topluluklar; 
d) propilitik topluluklar; ve e) potasyum silikat toplulukları. 

Bazı  alterasyon  mineralleri  ile  birden  çok  fasiyeste  karşılaşılabiliyor  olsa  da,  bazıları  yalnızca  bir 
fasiyese özgüdür ve ancak belli bir fizikokimyasal ortamda oluşabilmektedir. Bunlardan yararlanılarak 
seçilen  bazı  kılavuz  mineral  ya  da  mineral  topluluklarının  yardımı  ile,  oluşum  koşulları 
öngörülebilmektedir.  Belli  bir  alterasyon  kuşağında  montmorillonit  varsa  ve  tipik  ise  bu  kuşlaktaki 
sıcaklığın  150°C’tan  az  olduğu  güvenle  söylenebilir;  İllit  ile  biraz  daha  yüksek  sıcaklıklarda
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karşılaşılabilir;  buna  karşılık,  aktinolit  ile  karşılaşılmış  ise  bilinmelidir  ki  sıcaklık  300°C’ın  üzerine 
çıkmıştır. Buradan yola çıkılarak jeotermal alan eldeki verilere göre haritalanabilmekte ve alterasyon 
zonlarının yeraltındaki yayılımı üç boyutlu olarak modellenebilmekte[15] ve bu modelden yola çıkılarak 
alterasyon sırasında sistemin sıcaklıkbasınçkimyasal denge koşulları öngörülebilmektedir. 

Bunun incelenmesi ile alterasyonun eski mi; yoksa, sahadaki güncel koşullarla uyumlu mu olduğu da 
belirlenebilmektedir. Hele, alterasyon güncel koşulları yansıtıyorsa bundan prospeksiyonda ve sondaj 
kuyuları delinirken rezervuarın erkenden tanınabilmesinde yararlanılabilmektedir. 

5. JEOTERMAL SİSTEMLER VE ÇEVRE 

Jeotermal  sistemler  üretime  konu  olsun  ya  da  olmasın  çevre  ile  olumlu  ya  da  çoğun  olumsuz  bir 
etkileşim içindedir. Bu etkileşimin bir bölümü doğrudan jeoloji ortamı ile yaşanmaktadır. 

Jeotermal alanlarda, rezervuardan üretim yapıldığında büyük hacimlerde akışkan yeraltından yüzeye 
çıkarılmış  olmaktadır.  Bunun  aynı  miktarda  yenilenememesi  durumunda  rezervuar  basınçlarında 
düşme  yaşandığı  pek  çok  jeotermal  alanda  yaşanan  deneyimlerden  bilinmektedir.  Bu  durum  örtü 
katmanlarındaki  gözenek  basınçlarında  bir  fazla  basınç  ortaya  çıkmasına  ve  gözenek  suyu  daha 
düşük  basınçlı  yerlere  doğru  uzaklaşırken  zemin  tabakalarının konsolidasyonuna  neden  olmaktadır. 
Yeni  Zelanda’da  Wairakei  sahasında  bu  şekilde  oluşan  toplam  oturma  15,00  m’ye  ulaşmıştır. 
Oturmanın yaşandığı alan 1 km çapındadır[16]. 

Jeotermal sistemlerin yeryüzünde boşaldıkları yerlerden çevreye değişik nitelikte atıklar salınmaktadır. 
İşletme öncesinde doğal koşullarda da geçerli olan bu durum,  işletme sırasında katlanarak artar. Bu 
çerçevede,  atmosfere  değişik  gazlar  salınır.  Jeotermal  alanlarda  kokusundan  ötürü  H2S  ve  öteki 
kükürtlü  gazların  salındığı  kolay  fark  edilmekle  birlikte  salınan  en  önemli  ve  bol  gaz  CO2’dir. 
Karbondioksit  havadan  ağır  olduğu  için  yere  çöker  ve  saçılıp  seyrelemeyebilir.  Bu  durumda  insan 
sağlığı  üzerinde  olumsuz  etkileri  olabileceği  için  sahadan  uzaklaştırılabilmesi  için  önlemler  alınır. 
Bunun  için,  yerel  meteoroloji  koşulları  gözlemlenir  ve  gaz  belirlenen  uygun  yükseklikli  bacalardan 
havaya salınır. 

Jeotermal sistemden çevreye salınan bir başka atık ta sıvıdır. Çeşitli kimyasal bileşenlerce zengin sıvı 
atıklar  yüzey  sularında  bazı  bileşenlerin  kabul  edilemeyecek  denli  zenginleşmesine  neden  olabilir. 
Alkaliler, bor, arsenik, tuzluluk, vb bu çerçevede sıralanabilir. Böylesi durumlar iyi değerlendirilip olası 
risklere karşı akışkanın rezervuara geri basılması yoluna  gidilmektedir. 

Bir başka atık ta ısıdır. Yüzey suları ve yerel atmosferdeki ısı dengesi, atık akışkanların içerdiği ısıdan 
ötürü  yükselen  sıcaklıkla  bozulabilir.  Buna  duyarlı  çevreler  iyi  değerlendirilip  gereken  önlemlerin 
alınması yoluna gidilir. 

Jeotermal sistemler özellikle doğal koşullarda yüzeyden ya da yeraltından boşalırken yerel yeraltısuyu 
Akifelerinin su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bunun çok sayıda örneği bulunmaktadır. 
Büyük  Menderes  alüvyonu’ndaki  yeraltısuyu  kuyularının  su  kalitesini  sergileyen  haritada  Aydın  ve 
Germencik Jeotermal Alanları’nın boşalma yönünde önemli ölçüde tuzlanma dilleri görülmektedir. Aynı 
şekilde  Simav  Ovası  yeraltısuyu  kalitesine  ilişkin  veriler  de,  Ova’nın  KD  kenarından  boşalan 
sıcaksulardan kaynaklanan yaygın kirlenmeyi göstermektedir. 

Faylarla  böylesine  yakın  ilintili  ve  dinamik  sistemler  olan  jeotermal  sistemlerdeki  değişikliklerin 
depremsellikle de etkileşiyor olması şaşırtıcı değildir. Jeotermal rezervuarlardan üretim ve geri basma 
sonucunda genellikle M=23 büyüklüklü mikrodepremler oluşabilmektedir. Bunun nedeni, üst kabuktaki 
gerilme  birikimlerinin,  jeotermal  üretim  ya  da  geri  basma  sonunda  değişen  gözenek  basıncı 
değişiminden  ve  bununla  ilişkili  elastik  biçim  değiştirmeden  etkilenmesi  olmalıdır.  Menderes  Masifi 
bölgesindeki M>3 deprem odaklarının dağılımına bakıldığında büyük depremler ana  faylar boyunca,
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küçük  deprem  odak  yoğunlaşmaları  Masif’in  doğu  ve  batı  kenarları  çevresindeki  saçılmış  fayların 
üzerinde  görülmesine  karşılık,  Masif’in  her  yerinde  eş  yoğunlukta  dağılmış  olan  M=3  büyüklüklü 
depremlerin de bulunduğu görülmektedir. Belli ki, bölgesel fayların dışında da üst kabukta yaygın bir 
gerilme ortamı etkilidir. Bu durumda, jeotermal sistemlerdeki değişimlerin depremlerle etkileşmesinde 
de olağan dışı bir yan bulunmamaktadır. 

6. JEOTERMAL SAHALARDA JEOLOJİ/JEOFİZİK ÇALIŞMALAR VE İLKELER 

Buraya kadar yapılan açıklamaların da düşündüreceği gibi, jeotermal alanların aranması, geliştirilmesi 
ve işletilmesine  ilişkin her aşamada yerbilimlerinin, jeoloji,  jeofizik,  jeokimya, vb bilim ve mühendislik 
disiplinlerinin katkısı kullanılır. 

Aramada  bölgesel  jeoloji  evrimine  ilişkin  modeller,  bölgesel  gravite  ve  manyetik  verileri,  bölgenin 
depremselliğine  ilişkin  veriler,  bölgedeki  sıcak  ve  soğuk  suların  hidrojeolojisi  ve  kimyasal  verileri, 
uzaktan algılama bulguları, varsa ısı akısına ilişkin veriler, vb’ne başvurulması gerekmektedir. Bu bilgi 
altyapısı,  aramacıları  yüzey  belirtilerinin  görüldüğü  yerler  ve  çevresinde  belirlenen  alanların  ayrıntılı 
incelenmesine  yöneltir.  Böyle  bir  inceleme  alanı  belirlendiğinde  burada  ayrıntılı  bir  çalışma 
programının uygulanması söz konusu olur. 

Bu  çerçevede,  ilk  önce  her  türlü  bulgunun  belli  bir  modele  yerleştirilebilmesi  için  bilgi  alt  yapısını 
oluşturacak olan jeoloji  incelemesinin yapılması ve jeoloji haritasının hazırlanması gerekmektedir. Bu 
çalışmanın  alışılageldiği  gibi,  üstünkörü  ve  yalnızca  şekilsel  olarak  yapılması,  sonraki  bütün 
değerlendirmeleri  yanlış  yönlendirebileceği  için,  oldukça  sakıncalıdır.  Bunun  aşılması,  jeoloji 
incelemesinde değişik uzmanlıkların katkısının alınması ile olabilir. Özellikle de, metamorfik kayaların 
petrografi  ve  petrolojisi,  yapısal  jeoloji  ve  tektonik  evrim,  volkanoloji,  hidrojeoloji,  jeokimya,  izotop 
kimyası, sıvı kapanımlarının kimyası, jeomorfoloji, vb alanlarda edinilmiş bilgi ve deneyimin katkıları, 
yaşamsal  önem  taşıyacaktır.  Bu  durumda,  arama  ve  sonraki  geliştirme  aşamasındaki  jeoloji 
çalışmalarının, uzmanlık katkılarını sağlayan bir ekip eli ile yürütülmesinin gerektiği, bunun deneyimsiz 
bir  jeoloji mühendisince  yapılması  ile  yetinilemeyeceği  çok  açıktır.  Bu  uzmanlık  alanlarından  birden 
çok dala ilişkin birikim tek bir kişide bulunabilir. Ancak, gereksinilen bütün katkıları sağlayabilecek, her 
dalda uzman bir  kişinin olması, düşünülemez bile. Bu nedenle,  iyi bir  jeotermal arama ve geliştirme 
çalışmasının  ön  koşullarından  birini,  jeolojinin  farklı  uzmanlık  alanlarından  katkıları  sağlayacak  bir 
ekibin  oluşturulmasıdır.  Kuşkusuz  bu  katkılara  olacak  gereksinimin  ortaya  konması,  bu  çalışmaların 
programlanması  ve  katkıların  izlenip  yorumlamaların  yapılması  için  her  projeye  özel  ve  jeotermal 
kaynaklar  konusunda  uzman  bir  yerbilimcinin  varlığı  ve  önderliği  zorunludur.  Bu  durumda,  proje 
süresince  jeotermal  kaynaklar  konusunda  uzmanlaşmış  bir  yerbilimcinin  yönettiği  ve  çalışmalara 
zaman  zaman  katılacak  değişik  dallarda  uzman  yerbilimciler  ve  proje  gereksinimlerine  göre  sayısı 
belirlenecek  genç mühendislerden  oluşan  bir  jeoloji  mühendisleri  kadrosunun  çalıştırılması  yerinde 
olacaktır. 

Aynı durum, jeofizik verilerin derlenmesi, uygulanacak  teknik ve yöntemlerin seçilmesi, uygulanması, 
verilerin  işlenmesi ve değerlendirilmesi için de söz konusu olacaktır. Bu katkının gerektirdiği kapsam 
da,  salt  bir  jeofizik  diplomasına  sahip  olunmakla  sağlanamaz.  Bu  çalışmaların  da,  mutlaka  proje 
yöneticisinin yanında jeotermal kaynaklar konusunda uzmanlığı olan bir jeofizik mühendisi tarafından 
yönetilmesi  gereklidir.  Onun  gereksindiği  dallar  ve  koşullarda  farklı  jeofizik  teknik  ve  yöntemlerde 
deneyim  kazanmış  jeofizik  mühendislerince  yönetilen  ekiplerin  çalıştırılması  zorunludur.  Bu  ekipler 
programlanmış çalışmaların yapılması ve derlenen verilerin değerlendirilmesi süresince proje ekibine 
katılabilir. Ancak, jeotermal kaynaklar konusunda uzmanlığı olan jeofizik mühendisinin proje boyunca 
ya  sürekli  ya  da  sık  sık katkısı  gerekir.  Jeofizik  dışındaki  her  türlü yeni  bilgi  ve verilerin  daha  önce 
oluşturulan  jeofizik  ve  yeraltı  jeolojisi  modellerini  pekiştirme,  değiştirme  ya  da  geliştirme  yolunda 
kullanılabilmesi için görüşünün alınması zorunludur.
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Jeotermal  sistemler  yer  kabuğunun  içinde geliştikleri  kesimlerinin  fiziksel  koşullarında,  çevreye göre 
çok  ileri  ve  çarpıcı  değişiklikler  oluşturmaktadır.  Bu  yolla,  sistemin  sıcaklığı,  yoğunluğu,  elektrik 
iletkenliği,  manyetik  ve  elastik  özellikleri,  vb  çarpıcı  biçimde  değişir;  bundan  etkilenen  yerler  ile 
çevresinin  arasında  bu  özellikler  açısından  belirgin  karşıtlıklar  ortaya  çıkar.  Bu  nedenle,  jeotermal 
sistemlerin  ve  rezervuarların  varlık  ve  konumlarının  belirlenmesi,  özelliklerinin  incelenmesi, 
geometrisinin  tanımlanması, zaman  içindeki değişkenliğinin izlenmesinde  jeofizik  teknikler  tartışılmaz 
biçimde yararlı olmaktadır. Bu alanda kullanılan ölçüm ve veri  işleme teknikleri, yazılım olanakları ve 
jeotermal  sistemlerde  biriken  deneyim  son  birkaç  on  yılda  çok  hızlı  gelişmiştir.  Ülkemizde  bugüne 
değin baskın olarak elektriksel özdirenç, kısıtlı olarak gravite ve sıcaklık ölçümleri ile yetinilmiştir. Buna 
son yıllarda manyeto tellürik  (MT) ve denetimli kaynaklı odyo manyeto tellürik  (CSAMT)  teknikleri  ile 
yürütülen çalışmalar da eklenmeye ve çok etkili sonuçlar alınmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde,  jeotermal  kaynak  aramageliştirmeişletme  çalışmalarında  yararlanılan  jeofizik  teknikler 
şimdilik  bunlarla  sınırlıdır. Ancak,  günümüzde  dünyada  jeofizikten  çok  daha  geniş  bir  yelpazede ve 
derinlemesine yararlanılmaktadır. MT ve CSAMT çalışmalarının yaygınlaştırılması ve hemen her proje 
alanında  vazgeçilmez  bir  araç  olarak  kullanılması  dikkat  çekerken,  sismik  incelemelerde  önemli 
gelişmeler sağlanmış olması da gözden kaçırılmaması gereken bir gelişmedir. 

Bir  o  kadar  yeni  ve  etkili  bir  jeofizik  teknik  te,  geliştirilmiş  üç  boyutlu  sismik  ölçü  ve  veri  işleme 
yöntemleriyle  ortamların  elastik  özelliklerinin,  geçirimlilik  dağılımının,  sıcaklık  ve  akış  dokusunun 
modellenmesidir[17].  İtalya  LardereloloTravale’de  olduğu  gibi  üç  boyutlu  sismik  refleksiyon  ölçü 
modelleri ile derin rezervuarların kestirilmesi çabaları başarılı olabilmektedir[18]. 

Bunların  yanında  sismik  gürültülerin,  mikrodepremlerin  izlenmesi  ile  sismik  emisyon  tomografisinin 
çıkarılması  da  denemektedir.  Böylelikle,  rezervuarlardaki  çatlak  gelişiminin  neden  olduğu  sürekli 
gürültüler  Kamçatka  Mutnovski  sahasında  olduğu  gibi  yararlı  bir  araştırma  aracına 
dönüştürülmektedir[19].  Ya  da,  Endonezya  Darajat  Jeotermal  Alanı’nda  olduğu  gibi  geri  basma 
işlemlerinin,  yeni  üretim  kuyularının  ya  da  güç  santralının  devreden  çıkarılmasının  rezervuara  nasıl 
etkidiğini  izlemek  ve  rezervuarın  yapısal  jeolojisini  daha  doğru  modelleyebilmek  için  mikrodeprem 
izlemelerinin  ne  denli  yararlı  olabildiği  de  örneklenebilmektedir[20].  Yine  mikrodeprem  kayıtlarının 
Wadati  Diyagramıyla  işlenmesi  sonucu  bulunan  Poisson  Oranları  da,  Endonezya  Lahendong 
Jeotermal  Alanı’nda  yapıldığı  gibi,  kaya  ortamının  çatlaklılığı  ve  üretken  bir  rezervuar  oluşturma 
olasılığının bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir[21] 

Bunların  yanında  üretim  süreci  sırasında  rezervuarın  izlenmesinde  mikrogavite  tekniklerinden  çok 
başarılı biçimde yararlanılmasının örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, Filipinlerde Leyte Jeotermal 
Alanı’nda  zaman  içinde  yinelenerek  uygulanan  mikrogravite  ve  yüzeyde  geodezik  ölçümlerle 
rezervuardaki  kütle  eksilmesinin  izlenmesi  oldukça  tipiktir[22].  Burada,  rezervuar  basınçlarındaki 
düşümler, yüzeydeki oturmalar ve gravite değişimleri şaşmaz biçimde çakışmaktadır. Kaynak güvenliği 
ve  bir  sahadaki  üretimin  sürdürülebilirliğine  özen  gösteren  saha  yönetimlerinin  bu  olanaktan 
yararlanması çok ussal görünmektedir. 

Eskiden beri kullanılagelen gravite ölçü verileri şimdi rezidüel verilere Euler çözümlemesi uygulanarak 
sahanın yapısal çizgileri ve derinliklerini daha belirgin olarak görüntülemekte başarılı olunmaktadır[23]. 

Öte  yandan,  düşük  geçirimlilikli  rezervuarlarda  ya  da  daha  çok  kışkırtılan  (enhanced)  jeotermal 
alanlarda  akışkan  dolaştırmak  üzere  yapay  yollarla  oluşturulan  çatlağın  konum  ve  geometrisinin 
izlenmesinde mikrosismik  izleme  teknikleri vazgeçilmez bir  yer edinmiş bulunmaktadır[24, 25]. Buna 
elektrik, kuyu içi SP ölçüleri ile de destek olunabilmektedir[26]. 

Bunlara  çok  daha  özel  inceleme  teknik  ve  yöntemlerinin  eklenmesi  denenebilmektedir.  Örneğin, 
Kızıldeniz  kıyısında  yapılan  yüksek  çözünürlüklü  bir  havadan  ölçümle  derlenen  spektral  gama  ışını 
verileri işlenerek bölgedeki tortulların içindeki yüksek ısı akısının kökeni yorumlanabilmiştir[27].Benzer 
biçimde  belli  kuşaklarda  SP  değerlerinin  değişimi  izlenip  değerlendirilerek  te,  rezervuarın  hidrolik 
özellikleri ve bunların değişimlerinin izlenebildiği ortaya konmuştur.
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Örnekler görüldüğünde çok daha somut biçimde görülebildiği gibi doğru bir  jeoloji modeli üzerine bu 
jeofizik  inceleme  tekniklerinden  uygun  bir  ikisinin  sonuçları  da  eklendiğinde  jeotermal  sistemi 
tanımlamak ve  güvenli  ve  başarılı  biçimde  geliştirmenin  olanakları  çok  artmaktadır.  Bu  nedenle,  bir 
jeotermal sahayı bulup geliştirirken, giderek işletirken saha yönetiminin en güvenilir ve önemli araçları 
yerbilimleri incelemeleri olabilmektedir. Yeter ki, gereğince titiz ve çağdaş bir düzeyde gerçekleştirilsin. 

7. JEOTERMAL SAHALARDA ARAMA STRATEJİLERİ 

Kuşkusuz  her  ülkenin  jeoloji  yapısına,  gelişme  düzeyi  ve  aramalara  ayrılabilecek  kaynak miktarına, 
yetişmiş insan gücü ve deneyim birikimine göre farklı arama stratejileri olabilir. Yine kuşkusuz ki, her 
ülkenin arama stratejisi bir birinden farklıdır. 

Bugüne değin ülkemizde izlenen strateji esas olarak, sıcak su kaynaklarının yakın çevresinde  jeoloji 
haritalaması  yapmak,  bunun  çevresinde  bir  jeofizik  özdirenç  incelemesi  yapmak  ve  jeofizik 
anomalilerle yöredeki ana faylara ilişkin bilgilere göre bir ya da iki sondaj yapmaktan ibaret kalmıştır. 
Aramanın nasıl bir  kaynağı amaçladığı baştan belirlenmiş değildir. Ülkedeki bütün sıcak su sahaları 
sıra  ile  ve  çoğu  zaman  birkaç  kez  incelenmiştir.  Bu  aramanın  yapıldığı  sahalarda  yatırım  yapmayı 
programlamış bir kurum da yoktur. Ön araştırma sayılabilecek böyle bir çalışmadan sonra birkaç on 
yıldır  bekletilen  birçok  jeotermal  alanımız  vardır.  Yinelenen  çalışmalar  da  önceki  bulgulara  yeni 
ayrıntılar katma açısından başarılı sayılamaz. 

Bu  strateji  (?)  kamu  eli  ile  (MTA);  ancak,  açıkçası  kamu yararı  gözetilmeden, kaynak  savrukluğuna 
neden  olacak  şekilde  yürütülmüştür.  1960’dan  bu  güne  yürütülen  bu  strateji  Kızıldere  santralından 
başka bir ürün vermemiştir. 

Kendiliğinden gelişen ikinci bir strateji ise, bazı küçük özel firmaların kamu ve yerel yönetimleri peşine 
takarak oluşturduğu örgütlenmelerle konut  ısıtması projelerini uygulama yolunda ortaya çıkmıştır. Bu 
yolla, 89 proje hayata geçirilmiş; ancak, gerek sistemlerin verimliliği, gerek finans modeli ve gerekse 
kaynaklara  verilen  zararlar  açısından  önemli  eleştiriler  almıştır.  Bizim  açımızdan,  kaynakların 
gereğince  incelenip  araştırılmaması, MTA’nın  ön  bulgularının  dışında  yalnızca  ve  rasgele  sondajlar 
yapılması,  rezervuar  niteliklerinin  belirlenmemesi  nedenleri  ile  kaynak  savrukluğunun  ortaya  çıkmış 
olması  ve  sürdürülebilir  bir  üretimin  koşullarına  uyulmaması  nedeni  ile  jeotermal  kaynaklarda 
görülmeye başlayan gerileme kabul edilebilir değildir. 

Şimdi  ise, yeni bir yasa  tasarısı  ile bu sektör yeniden düzenlenmeye hazırlanılmakta, bu kaynaklara 
yatırım yapma niyetindeki yerli ve yabancı girişimcilerin sayısı artmakta, yerel ısıtma sistemleri ile ilgili 
yeniden örgütleme ve düzenlemelere gidilmektedir. Belli ki, jeotermal kaynaklar daha yaygın ve yoğun 
biçimde  kullanılacaktır.  Bir  çok  belirti,  yatırım  kaynaklarının  israfının  ve  jeotermal  kaynakların 
yenilenebilir yanı yıpratılıp, telef edilmesinin yaygınlaşarak süreceğini göstermektedir. 

O  zaman,  jeotermal  kaynakların  aranması,  geliştirilmesi  ve  işletilmesinde  izlenecek,  bugüne 
kadarkilerden farklı, ulusal bir stratejinin oluşturulması ve bütün aktörlere benimsetilmesi için bir şeyler 
yapılması gerekmektedir. 

Böyle bir stratejinin temelleri neler olabilir? 
Her  şeyden  önce,  jeotermal  kaynak  kullanım  yolları  arasında  ağırlıkların  ve  önceliklerin  nasıl 
dağıtılacağı konusunda bir seçim yapılmalıdır. Ülkenin jeotermal jeolojisi resmi göz önüne alındığında, 
alışılmış  yöntemlerle  elektrik  üretimi  için  Menderes  Masifi  ve  çevresi;  kışkırtılmış  kızgın  kuru  kaya 
sahalarından  elektrik  üretimi  için  de  yine  Menderes  Masifi  ve  Orta  ve  Doğu  Anadolu’daki  genç 
volkanları besleyen magma odalarının çevresi hedef alınmalıdır. 

İlk türden sahalar, eldeki verilere göre sıralanıp, bir yandan ayrıntılı(!) jeoloji incelemeleri tamamlanıp 
bir  yandan  da  yakın  zamanda  geliştirilmiş  jeofizik  tekniklerle,  özellikle  de  Sismik  Tomografi  ve MT
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teknikleri  ile incelenmeleri tamamlanmalıdır. Daha sonra bu sahalarda programlı bir biçimde sondajlı 
geliştirme  yoluna  gidilirken,  alterasyon  incelemeleri,  kuyu  içi  jeofizik  ölçümleri  ve  rezervuar 
modellemeleri  de  savsaklanmamalıdır.  Bu  sahalardaki  çalışmalar  özel  girişime  bırakılıp 
ticarileştirilebilir;  ancak,  kaynağın  bir  kamusal  varlık  olduğu  unutulmayarak,  yenilenebilirliğine  zarar 
verebilecek  ihmal  ve  girişimlere  izin  verilmemeli,  uzmanlığı  ve  yetkinliği  belgelendirilecek  kişilerce 
denetlenmelidir. 

İkinci  tür  sahalardaki  projeler  özel  girişlim  tarafından  denenemeyecek  belirsizlikler  taşımaktadır.  Bu 
nedenle, kamu eli ile ve ülke içi ve dışından fonlar ve akademik katkılar da sağlanarak başlatılmalıdır. 
Geri kalan alanlar, düşük ısı yüklü alanlardır. Doğrudan kullanmada, konut ya da tarımsal ısıtmalarda 
çok daha verimli ve ekonomik projeler gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar bütün yurda yayılabilir. Daha 
yalın  teknolojilerle,  daha  sınırlı  uzmanlık  gerektirerek,  daha  küçük  yatırımlarla  gerçekleştirilebilir. 
Ancak,  bunlarda  da  gerekli  arama  çalışmalarının  eksiksiz  ve  doğru  yapılması  ve  işletme  sırasında 
jeotermal  kaynağa  zarar  verilmemesi  için  yeterli mühendislik  yaklaşımı  sağlanıp  kamunun  da  bunu 
gereğince denetlemesi yaşamsaldır. 

Bu konuda izlenebilecek önemli bir yol da, kamunun özellikle enerji gereksinimi ve gideri yüksek olup 
jeotermal kaynağı bulunan yörelerde, örneğin Orta ve Doğu Anadolu’da etkili bir özendirme programını 
uygulaması olmalıdır. 

Değinilen  her  konuda  yetkin  ve  yeterli  uzmanlarla  güçlendirilmiş  bir  kamu  kurumuna  görev 
düşünüldüğü dikkati  çekmiş olmalıdır. Bugün, böyle bir  kurumun olmadığı  ise açıktır. Bugüne değin 
gerçekleştirdiği  çalışmalarla  yüz  akı  olduğu  yadsınamayacak  olan  MTA’nın,  onurlu  geçmişi 
unutulmadan  eleştirildiğinde,  bu  günkü  durumu  ile  böyle  bir  işlevi  gerçekleştiremeyecek  denli  zayıf 
olduğu  rahatlıkla  söylenebilir.  MTA  gerekli  uzmanlık  disiplinlerin  bir  bölümünde  çalışmadığı  gibi, 
yerbilimleri  disiplinlerini  farklı  bürokratik  yapılarda  yöneterek  proje  yönetimini  güçleştiren  ve  sürekli 
olarak  kadro  yenilemesi  ile  bilgi  ve  deneyim  birikimini  yitiren  bir  kurum  niteliğindedir.  Jeotermal 
kaynaklar  konusunda  bugüne  kadar  yürüttüğü  çalışmalarda,  bu  tür  çalışmalar  için  olumsuz 
sayılabilecek  alışkanlıklar  yerleşmiş görünmektedir.  Bu  koşullarda  yine MTA  içinde,  ya  da MTA’dan 
yararlanılarak dışarıda, ya da yen baştan bir kamu kurumu, bir Enstitü oluşturulması ülkenin jeotermal 
kaynaklarının gereğince ve yeterince geliştirilmesi için önemli bir adım olacaktır. 
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JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA DURAYLI İZOTOP 
TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI 

Halim MUTLU 

ÖZET 

Doğada gerçekleşen fiziksel ve kimyasal işlevler neticesinde düşük atom numaralı elementlerin izotop 
kompozisyonları  ayrımlaşmaya  uğramaktadır.  İzotopların  fiziksel  ve  kimyasal  özelliklerindeki  düşük 
dereceli  farklılıklardan  kaynaklanan  bu  ayrımlaşma,  izotop  kütleleri  arasındaki  değişimlerle  doğru 
orantılıdır.  İzotop  kompozisyonlarında  bu  tür  değişimlerin  görüldüğü  başlıca  elementler  hidrojen, 
karbon, azot, oksijen ve kükürttür. Su, gaz ve kaya sistemlerinden örneklenen jeolojik malzemelerde 
yürütülecek duraylı  izotop analizleri, bu sistemlerde gelişen mineral ve akışkanların oluşum koşulları 
ve  kökenlerinin  ortaya  çıkarılmasında  yardımcı  olmaktadır.  Jeotermal  incelemelerde  kullanılan  su 
izotopları akışkanın kökeni ve yaşı ile birlikte yeraltında farklı tür sularla gerçekleşen olası karışım, su 
kayaç etkileşimi ve buhar ayrım işlevleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu makalenin amacı, jeotermal 
incelemelerde kullanılan izotop teknikleri hakkında genel bir bilgi vermek ve jeotermal sahaların arama 
ve üretim aşamalarında yürütülmesi gereken izotop jeokimyası çalışmalarını tanıtmaktır. 

1. GİRİŞ 

Bir elementin elektron ve proton sayıları aynı ancak farklı nötron yüklü atomlarına izotop adı verilir. Bu 
nedenle,  izotopların  atomik  kütleleri  birbirinden  farklıdır.  İzotoplar  radyoaktif  ve  duraylı  (kararlı) 
olmak  üzere  iki  gruba  ayrılmaktadır.  Radyoaktif  izotoplar,  radyoaktif  bozuşma  yoluyla  bir  başka 
elemente  dönüşen  izotoplardır.  Duraylı  izotoplar  ise,  radyoaktif  bozuşmaya  uğramayan  izotoplardır. 
İzotopların  jeolojide başlıca  iki  uygulama alanı vardır. Radyoaktif  izotoplar kayaç, mineral ve suların 
yaşlarının belirlenmesinde, duraylı izotoplar ise jeolojik malzemelerin oluşum koşulları ve kökenlerinin 
ortaya konulmasında kullanılmaktadır [1]. 

Aynı elemente ait izotopların kimyasal davranışları çok az değişmekle birlikte, bu izotoplar arasındaki 
kütle  farkı  da  oldukça  küçük  sapmalara  neden  olmaktadır.  Bu  nedenle,  izotopik değişimlere  yönelik 
denge  sabitleri  çoğunlukla  1’e  yakın  değerler  almaktadır.  Jeotermal  sularda  görülen  izotopların 
göreceli bollukları Tablo 1’de, tüm duraylı izotopların izotop oranları ve bunların analizinde kullanılan 
standartlar ise Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Jeotermal sularda görülen izotopların göreceli bollukları [2]. 

İzotop  Bolluk (%)  İzotop  Bolluk (%) 
1 H  99.985  16 O  99.760 

2 H ( = D)  0.015  17 O  0.040 
3 H ( = T)  10 15   10 12  18 O  0.200 

12 C  98.89  32 S  95.000 
13 C  1.11  33 S  0.760 
14 C  1.2x10 10  34 S  4.220 

36 S  0.016
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Tablo 2. Duraylı izotopların izotop oranları ve standartları [3]. 

Element  Simge  Oran  Standart  Mutlak Oran 
Hidrojen δD  D/H ( 2 H/ 1 H)  SMOW  1.557x10 4 

Lityum δ 6 Li  6 Li/ 7 Li  NBS LSVEC  0.08306 
Bor δ 11 B  11 B/ 10 B  NBS 951  4.044 
Karbon δ 13 C  13 C/ 12 C  PDB  1.122x10 2 

Azot δ 15 N  15 N/ 14 N  Atmosfer  3.613x10 3 

Oksijen δ 18 O 
δ 17 O 

18 O/ 16 O 
17 O/ 16 O 

SMOW, PDB 
SMOW 

2.0052x10 3 
3.76x10 4 

Kükürt δ 34 S  34 S/ 32 S  CDT  4.43x10 2 

2.DURAYLI İZOTOPLAR VE İZOTOP AYRIMLAŞMASI 

Gaz,  su ve kaya gibi  sistemlerdeki  izotop değişimleri ortamda gelişen doğal  süreçler  sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Duraylı izotopların en önemlileri olan hidrojen, oksijen, karbon ve kükürt elementleri bazı 
ortak özelliklere sahiptir. 

–  Düşük atomik kütleye sahiptirler; 
–  Bu  elementlerin  nadir  (ağır)  ve  bolluk  derecesi  yüksek  (hafif)  olan  izotopları  arasındaki 

göreceli  kütle  farkı  oldukça  fazladır.  Örneğin,  13 C  ve  12 C  arasında  %8.3,  18 O  ve  16 O 
arasında %12.5 ve D ve H arasında ise %100 gibi kütle farkı bulunmaktadır; 

–  Bu  elementlerin  çok  güçlü  kovalent  bağ  oluşturmaları  yüksek  oranda  izotopik 
ayrımlaşmaya yol açmaktadır; 

–  Bu elementler jeotermal akışkan ve kayaçların önemli bileşenlerini oluşturmaktadır; 
–  Nadir  izotopun bolluğu kütle spektrometresi  ile ölçülebilecek (yüzde  ile ifade edilebilecek 

şekilde) kadar yeterlidir. 

Bu  elementlerin  doğal  değişimlerini  temel  alan  teknikler,  bir  jeotermal  sahanın  arama  ve  üretim 
aşamalarında  yürütülen  jeokimyasal  çalışmalar  için  vazgeçilmez  birer  araçtırlar.  Sıcaklık,  sukayaç 
etkileşimi,  buhar  ayrımı,  seyrelme  veya  karışım  gibi  faktörlere  bağlı  olarak  gelişen  hızlı, 
tamamlanmamış veya tek taraflı süreçlerin etkisi altında, bu izotopların konsantrasyonları değişmesine 
karşın, kaynaktan örnekleme noktasına kadar olan hareketleri sırasında etkin olan fiziksel ve kimyasal 
işlevlerden  önemli  derecede  etkilenmemeleri  ise  doğal  iz  sürücüler  olarak  kullanılmalarına  olanak 
vermiştir. Bu tür izotopik iz sürme hidrolojik sorunların çözümü ve yorumlanmasında günümüzde sıkça 
kullanılmaktadır. Hafif duraylı izotopların yer aldığı mineral ve akışkanlar (gaz + su) arasındaki izotopik 
ayrımlaşma  faktörlerinin  şiddeti  ve  bunların  sıcaklık  bağımlı  oldukları  bilinmesi  gereken  noktalardır. 
Söz konusu ayrımlaşma faktörleri üç farklı şekilde elde edilir: 

–  Spektroskopik veriler ve istatistiksel mekanik yöntemleri kullanılarak yapılan yarı deneysel 
hesaplamalar; 

–  Laboratuar kalibrasyon çalışmaları; 
–  Oluşum koşulları  iyi bilinen veya  ileri derecede taklit edilebilen doğal örnekler üzerindeki 

ölçümler. 

Kaynak ve kuyulardan toplanan suların izotop analizleri akışkan kökeni, yaşı, yeraltında farklı sularla 
gerçekleşen olası karışım, sukayaç etkileşimi ve buhar ayrım işlevleri hakkında bilgi sağlamaktadır. 
Gazlar  ve  bunların  duraylı  izotoplarının  sığ  derinlerdeki  koşullardan  az  etkilenmeleri  nedeniyle, 
jeotermal  gazlardaki  duraylı  izotop  çalışmaları,  sıvı  akışkanlara  yönelik  yapılan  incelemelere  göre 
daha avantajlıdır. Karbon dioksit, metan ve hidrojen izotop kompozisyonlarının değerlendirilmesi ile bu 
gibi gazların kökeni ortaya konabilir ve izotop jeotermometresi hesaplamaları yapılabilir.
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Farklı  kimyasal  bileşiklerin  izotop  içeriklerindeki  doğal  değişimleri  tanımlamak  için  ilk  olarak 
konsantrasyon birimlerini tanıtılacaktır. 

İzotop oranı ( R ): Bir elementin herhangi bir izotopu ile aynı elementin en bol bulunan izotop atomları 
arasındaki sayısal orandır. Örnek olarak döteryum (D) alınırsa: 

R(D) =  H 
H 

1 

2 

(1) 

Doğadaki ortalama değeri, R(D) = 1.5 x 10 4 . 

Kütle  spektrometresi  duraylı  izotop  konsantrasyonlarını  ölçen  bir  alettir.  Bu  cihaz,  farklı  kütleli 
izotopları  bir  araya  getirir  ve  bunların  bolluk  oranlarını  sürekli  olarak  ölçer.  Analiz  sırasında  ortaya 
çıkan çeşitli kimyasal, fiziksel ve elektronik süreçler nedeniyle, bu oran kesin şekilde ölçülememekte 
ancak aynı kütle oranına sahip bir standart ile karşılaştırılmaktadır. Böylece, bir örnekteki bilinmeyen 
kütle oranı, Rörnek, ( 18 O/ 16 O, D/H veya 13 C/ 12 C gibi) tam olarak bilinmese de referans olarak alınan bir 
maddedeki  (Rstandart)  aynı  kütle  oranı  ile  doğru  bir  şekilde  karşılaştırılabilmektedir.  Böylece,  izotop 
konsantrasyonları ‰ sapması olarak δ işareti ile gösterilir. 

δ = 
dart S 

dart S Örnek 

R 
R R 
tan 

tan 3 10 − (2) 

veya aynı denklem oksijen için yazılırsa, 

δ 18 O =  3 
16 18 

16 18 16 18 

10 
) / ( 

) / ( ) / (  x 
O O 

O O O O 

SMOW 

SMOW örnek 
 
 

 
 
 

 − 
(3) 

δ 18 O  ve δD  değerleri  için  standart  olarak  SMOW  kullanılmaktadır.  SMOW  (Standard  Mean  Ocean 
Water)  standart  ortalama  deniz  suyu  anlamına  gelmektedir.  Hidrolojik  döngünün  giriş  ve  çıkış 
noktalarını en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı, okyanus suyu standart olarak seçilmiştir. Bununla 
birlikte,  yeryüzündeki  suyun  yaklaşık  %97’sini  oluşturan  okyanus  suyu  oldukça  tekdüze  bir  izotop 
bileşimine  sahiptir. Tanım gereği,  SMOW  içinde δ 18 O =  0  ve δD =  0  olmalıdır.  Ancak  1976  yılında 
Viyana’da  Duraylı  İzotop  Standartları  konusunda  yapılan  bir  toplantıda,  gelecek  yıllarda  Viyana 
SMOW  Standardının  (VSMOW)  kullanılması  önerilmiştir.  SMOW  izotop  kompozisyonunun  V 
SMOW’a göre δD ve δ 18 O değerleri sırasıyla +0.2 ‰ ve +0.04 ‰’dır [4]. VSMOW’un mutlak D/H oranı 
[5] ve mutlak 18 O/ 16 O oranı [6] ise aşağıdaki gibidir: 

D/H(VSMOW) = (155.76 + 0.05) x 10 6  (4) 

18 O/ 16 O(VSMOW) = (2005.20 + 0.45) x 10 6  (5) 

Herhangi bir suyun 18 O/ 16 O oranı, örneğin 1991.16 x 10 6 , VSMOW’a göre 7 ‰ daha az olduğunda: 

δ 18 O =  6 

6 6 

10 20 . 2005 
) 10 20 . 2005 10 16 . 1991 ( 

− 

− − − 
x 

x x 
x 1000 = 7 ‰  (6) 

Karbon  için  öngörülen  standart,  Kuzey  Carolina PeeDee  Formasyonunda  görülen  belemnit  fosilinin 
(PDB) karbon  izotop bileşimidir. Bu standardın  orijinal malzemesi günümüzde mevcut değildir. Yeni 
karbonat referansı NBS19’dir. VPDB ölçümünün tanımı aşağıdaki şekildedir: 

δ 13 C = CNBS19/VPDB  = 1.95  (7)
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Kükürt için kullanılan standart ise Canyon Diablo meteorididir. 

Aynı  elementin  izotopları  benzer  özelliklere  sahip  olmalarına  karşın,  kütle  farkı  nedeniyle  farklı 
reaksiyon  hızları  ve  dağılımları  göstermektedirler.  Yayılma,  buharlaşma,  yoğunlaşma  ve  erime  gibi 
bazı fiziksel süreçler de izotop ayrımlaşmasına yol açmaktadır. Fiziksel veya kimyasal işlevler sonucu 
ortaya çıkan  izotop bileşimindeki  tüm bu değişimler  izotopik ayrımlaşma olarak bilinir. Ayrımlaşma 
faktörü, α, bir sistemdeki farklı bileşik veya fazların izotop oranları arasındaki sayısal orandır. Denge 
durumunda,  izotoplar  molekül  içinde  olası  tüm  siteler  arasında  rasgele  dağılım  gösterirler.  Bu 
durumda, α katsayısı ile izotop değişim reaksiyonu arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir: 

α = K 1/n  (8) 

n: reaksiyonda yer değiştiren atom sayısı 
α: dağılım katsayısına benzer bir faktör 
K: izotop değişim reaksiyonunun denge sabiti 

Örnek olarak CO ile CH4 arasındaki reaksiyon için denge sabiti şu şekilde olacaktır: 

12 CO + 13 CH4 ⇔ 13 CO + 12 CH4  (9) 

K = 
) )( ( 
) )( ( 

4 
13 12 

4 
12 13 

CH CO 
CH CO 

(10) 

İzotopik olarak yer değiştiren moleküllerine ait aktivite katsayıları oranları bire eşit olduğundan, aktivite 
ve fugasite (oksijen basıncı) yerine genellikle konsantrasyon değerleri kullanılmaktadır. Örnek olarak, 
0°C’de subuhar dengesini ele alınırsa, 

αsb( 18 O) = 
Buhar 

Su 

O R 
O R 

18 

18 

= 1.0115  olacaktır:  (11) 

Böylece,  eğer  izotopik  oranı  2.0499x10 3  olan  bir  su  0°C’de  buhar  ile  dengeye  ulaşırsa,  buharın 
izotopik oranı 

R 18 OBuhar = 
0115 . 1 

10 0499 . 2  3 − x 
= 2.0217 x 10 3 olacaktır.  (12) 

Bu durumda, buhar, türemiş olduğu orijinal suya göre ağır izotop bakımından daha fakirdir. 

Aynı koşullarda (0°C’de subuhar dengesi), döteryum için ayrımlaşma faktörü ise: 

αsbD =  D R 
D R 

Buhar 

Su  = 1.0185  (13) 

D için bulunan ayrımlaşma faktörü oksijen18’e göre daha yüksektir. Aslında, göreceli kütle farkı daha 
fazla olduğundan, hafif  elementler  için elde edilen ayrımlaşma faktörleri daha yüksektir. Ayrımlaşma 
faktörü  ile  sıcaklık  (°K)  arasındaki  ilişki  oksijen  [7]  ve  hidrojen  [8]  için  aşağıdaki  denklemler  ile 
verilmiştir.

1000 ln αsb 
18 O =  2.644 – 3.206 (10 3 T 1 ) + 1.534 (10 6 T 2 )  (14)
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ln αsbD =  0.0771 + 13.436 (10 3 T 2 )  (15) 

Duraylı izotoplarda, ‰ ayrımlaşması (10 3 lnα) oldukça önemlidir. Bu miktar ∩ değeri ile gösterilir. 

∩AB = δA   δB ≈ 10 3  ln αAB  (16) 

Böylece, δ değerlerinin farkından elde edilen ∩, ‰ ayrımlaşması için mükemmel bir yaklaşım olacaktır. 
Belirli bir sıcaklıktaki denge için gerekli ayrımlaşma faktörü 1’den çok az yüksek bir değer ile 1’den çok 
az alçak bir değer arasında olacaktır. Bir başka deyişle, 10 3  ln α ifadesinin sadece işareti değişecektir. 

3. JEOTERMAL SULARIN KÖKENİ 

Jeotermale  yönelik  eski  çalışmalarda,  suyun  jüvenil  yada  mağmatik  bir  kaynaktan  türediği 
sanılmaktaydı. Ancak yüksek rakımlı ve karasal alanlardan örneklenen yağmur ve kar sularının hafif 
izotoplarca  zengin  olduğu  (düşük δ değerleri)  ve  bu  sulardaki δD  ve δ 18 O  değerlerinin meteorik  su 
çizgisi üzerinde yer aldığının ortaya konulmasıyla bu görüş radikal bir değişim geçirmiştir [4]. 

Tropik denizlerden uzaklaştıkça ağır izotoplarda ( 18 O, D) görülen fakirleşme, bu izotopların yağmur ve 
kar  suyu gibi  yoğun  fazlar  içine girmeleri ve kalıntı buhar  fazında da hafif  izotopların zenginleşmesi 
(Raleigh süreci) ile açıklanmaktadır. Craig (1961), jeotermal sulardaki δ 18 O değerlerinin yerel meteorik 
sulardakilerden  daha  yüksek  (pozitif)  olduğunu  ancak δD  bolluklarının  ise  aynı  kaldığını  ortaya 
koymuştur. 

Yüksek sıcaklıklı  jeotermal sistemlerdeki suyun kökeni  jeokimyacıların uzun yıllardır cevabını aradığı 
bir  soru  olmuştur.  Geçmiş  yıllarda  suyun  kökenini  belirlemek  üzere  herhangi  bir  teknik  mevcut 
olmadığı  için  en  kabul  gören  teori  suyun  kısmen  de  olsa magmatik  ya  da  jüvenil  bir  kökene  sahip 
olduğuydu.  Ancak  önce  su  ile  ilgili  bazı  tanımlamaların  yapılması  gerekmektedir.  Meteorik  su, 
herhangi bir  yaşta olabilen ve yağışlar  sonucu ortaya çıkan sudur. Yağmur,  kar, göl, nehir ve çoğu 
yeraltı  suyu  meteorik  sular  grubuna  girmektedir.  Magmatik  su,  başlangıç  kökeni  ne  olursa  olsun, 
magma  ile  denge  durumuna  gelmiş  suya  denmektedir.  Jüvenil  su  yerkürenin  manto  veya 
çekirdeğinden gelen ve daha önce hiçbir şekilde hidrosfer ile temas etmemiş sudur. Hidrotermal su ise 
kökenine  bakılmaksızın  her  tür  sıcak  suya  verilen  isimdir.  1930’lu  yıllarda  yapılan  termodinamik 
hesaplamalar  sonucunda,  Yellowstone  doğal  parkındaki  kaynayan  suların  yaklaşık %13’nün  jüvenil 
karakterde  olduğu  belirlendi.  1950’lerde  İtalya’daki  Larderello  jeotermal  sahasındaki  sıcak  suların, 
yaklaşık  %10’nun,  jüvenil  ya  da  magmatik  su  olduğu  düşünülmekteydi.  1963  yılında  izotop 
tekniklerinin geliştirilmesinden sonra, Craig hidrojen ve oksijen  izotopik bileşimlerini ölçmek suretiyle 
jeotermal sular ve buharların meteorik kökenli olduklarını ortaya koymuştur. Craig, mantodan kabuğa 
yükselmekte  olan  suyun  tekdüze  ve  bilinmeyen  bir  D/H  oranı  olduğunu  kabullendi.  Bu  tür  suyun 
izotopik  bileşiminin  yeryüzündeki  yağmur  suyunun  izotop  kompozisyonundan  farklı  olduğunu 
söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Şekil 1’de yerel yeraltı suyu  ile  jüvenil suyun değişik oranlarda 
karışımı sonucu oluşmuş suların oksijenhidrojen izotop diyagramındaki yerleri gösterilmiştir. Craig ve 
onu  takiben  diğer  araştırmacılar,  mineralsu  izotopik  ayrımlaşma  faktörlerinden  yararlanarak 
bozuşmamış  magmatik  kayaçların  hidrojen  ve  oksijen  izotop  kompozisyonlarını  analiz  etmişler  ve 
magma ile denge halinde olabilecek suların olası izotop bileşimlerinin δD = – 80 ile – 40 ‰ ve δ 18 O = + 
5.5  ile  +  9.5 ‰  aralığında  değişebileceğini  ortaya  koymuşlardır.  Farklı  jeotermal  alanlardaki  yerel 
meteorik sular farklı izotop bileşimleri sergilemektedirler. Yıllık ortalama yağışın izotop kompozisyonu 
büyük ölçüde yerel hava sıcaklığına bağlıdır. Bir başka deyişle, sıcaklık ne kadar düşükse ağır izotop 
bileşimi de o kadar düşük olmaktadır (δ 18 O ve δD soğuk bölgelerde daha negatif değerler almaktadır). 
Böylece,  yükseklik,  enlem  ve  kıta  etkileri  gibi  parametrelerin  tümü  yağış  kompozisyonunu  önemli 
derecede  etkilemektedir.  Örnek  olarak,  yağmur  suyunun δ 18 O  değeri  Kanarya  Adalarında  –  3‰, 
Larderello jeotermal sahasında –6.5‰ ve Yellowstone doğal parkında ise – 18.5‰ olmaktadır. Ancak, 
meteorik  döngü  içinde  yer  alan  suların  kendine  özgü  izotop  kompozisyonu  bulunmaktadır.  Bu 
kompozisyon yağış sularının tamamıyla meteorik bir kökene sahip olduklarına işaret etmektedir.
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δD = 8 δ 18 O + B  (17) 

B sabit değeri çoğu durumda 10 olarak alınır. Bu doğrusal  ilişki,  jeotermal suların  izotop bileşimi ne 
olursa  olsun δDδ 18 O  grafiği  üzerinde  Meteorik  Su  Çizgisi  (MSÇ)  olarak  adlandırılan  bir  doğru 
üzerinde  yer  alacaklarını  ifade  etmektedir.  Bölgesel  ölçekte,  Meteorik Su  Çizgisinde  bazı  sapmalar 
görülebilir. 
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Şekil 1. Dünyanın değişik bölgelerindeki jeotermal suların beklenen kompozisyonları: Yerel meteorik 
su ile jüvenil su arasındaki farklı karışım oranları [1]. 

Dünyanın farklı bölgelerindeki jeotermal sahalarda yürütülen izotop çalışmaları sonucunda, Şekil 1’de 
jüvenil  su  jeotermal  sular  arasında  gösterilen  ilişkiye  yönelik  herhangi  bir  kanıt  elde  edilememiştir. 
Şekil  2’de  ise,  dünyanın  iyi  bilinen  bazı  jeotermal  sahalarından  derlenen  izotop  kompozisyonları 
şematik olarak gösterilmiştir. İzotop değişimlerinin sergilediği yönelim, döteryum bileşimlerinin (δD) her 
sistem  için  sabit  kaldığını  ve  aynı  bölgedeki  yerel  meteorik  suların  döteryum  bileşimleri  ile  aynı 
olduğunu göstermektedir. Buna karşın, sıcak suların oksijen izotop bileşimleri ise yerel meteorik sulara 
göre belirgin bir zenginleşme sergilemektedir. Bu  farklılık ancak  iki şekilde açıklanabilir:  (a)220°C’de 
sıvıbuhar  izotopik  ayrımlaşması  veya  (b)kayaçlar  ile  bunların  içinde  dolaşan  sıcak  sular  arasında 
gerçekleşen  izotopik  değişim.  Birinci  durum  göz  önüne  alındığında,  denge  durumundaki  bu  iki  faz 
sadece 220°C’de aynı hidrojen bileşimi ve oksijen ayrımlaşması sergileyebilir. Ancak bu sahaların hiç 
birisinde  suların  sıcaklığı  220°C’ye  ulaşmaması  nedeniyle  bu  mekanizmanın  gerçekleşmesi  olası 
değildir.  Bu  nedenle,  gözlenen  oksijen  kayması  mineraller  ile  su  arasında  gerçekleşen  izotopik 
değişimle  sağlanmış  olmalıdır.  Sıcak  suların  oksijen  izotop  bileşimlerinin  kayaç  alanına  (jüvenil  su) 
doğru kaymasının nedeni  yüksek sıcaklıklarda kayaç  ile  su arasında gelişen oksijen değişimidir. Bu 
değişimin  derecesi  su  ve  kayaçtaki  oksijen  bolluğu,  başlangıç  18 O  içeriği,  sumineral  ayrımlaşma 
faktörü  (sıcaklık bağımlı olan bu katsayı her mineral  için  farklı değer almaktadır), bu  iki  fazın  temas 
süresi ve yüzeyi ile yakından ilişkilidir. Duraylı izotop teknikleri yerkabuğunun sıvı akışkanlarla her ne 
şekilde olursa olsun etkileşime girdiğini ortaya koymuştur. Böylece, kapalı bir sistemde bulunan su ve 
kayaçtaki izotop bileşimlerinin değişimini aşağıdaki denklem ile ifade etmek mümkündür.
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W (δs,su – δb,su) = – R (δs,kayaç – δb,kayaç)  (18) 
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(19) 

Burada, 

W = sudaki oksijenin değişken mol miktarı 
R = kayaçtaki oksijenin değişken mol miktarı 
δB = başlangıç kompozisyonu 
δS = son kompozisyon 
∩ = δkayaç – δsu ≈ 10 3  ln αkayaç,su 

Jeotermal sistemlerdeki meteorik suların 18 O bakımından zenginleşmesi ile bu sularla tepkimeye giren 
kayaçlarda görülen 18 O fakirleşmesi aynı orandadır. Böylece, fosil jeotermal sistemlerdeki kayaçlarda 
yapılacak 18 O analizleri, o dönemdeki sukayaç oranları ve su sıcaklıklarının tahmin edilmesine olanak 
tanıyacaktır.  Kayaçlardaki  oldukça  düşük  hidrojen  içeriği  nedeniyle  (yaklaşık  %50  olan  oksijen 
içeriğine  karşılık,  hidrojen  miktarı  kütle  olarak  %1’den  daha  azdır),  sulardaki  hidrojen  izotop 
bileşiminde önemli bir değişim yoktur. Şekil 2’de gösterilen alanlarda oksijen izotop kompozisyonu 1‰ 
(Wairakei) ile 18‰ (Kanarya Adaları) arasında değişmektedir. Wairakei’deki düşük oksijen değişimi, ilk 
olarak jeotermal sistemdeki su döngüsünün çok sığ olması şeklinde yorumlanmıştı. Bu tür hızlı döngü 
ayrışmış kayaçların ağır izotop bakımından fakirleşmesine neden olmaktadır. 
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Şekil 2. Dünyanın değişik bölgelerindeki jeotermal boşalımların duraylı izotop bileşimleri [1].
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4. JEOTERMAL SULARIN İZOTOP BİLEŞİMİNİ ETKİLEYEN DİĞER PARAMETRELER 

Oksijen  izotop  bileşimindeki  değişim  jeotermal  suların  izotop  kompozisyonunu  belirleyen  en  temel 
parametredir.  Bilindiği  gibi,  kökenini  yansıtacak  bir  başlangıç  izotop  bileşimli meteorik  su  jeotermal 
rezervuarı beslemek üzere derinlere süzülür. Rezervuardan yüzeye yükselen bu suyun hidrojen izotop 
bileşimi fazla bir değişim göstermezken oksijen kompozisyonu daha pozitif değerler sergiler. Meteorik 
suların yeraltına süzülmelerini takiben duraylı izotop bileşimlerini etkileyen diğer bir takım parametreler 
de  vardır.  Düşük  sıcaklıklı  jeotermal  sistemlerde,  su  ve  mineraller  arasındaki  izotop  değişim 
tepkimeleri  çok  düşük  hızlarda  gerçekleşmektedir.  Bunun  sonucu  olarak,  suların  izotop 
kompozisyonlarında ölçülebilecek derecede bir değişimin olması  için çok uzun zaman gereklidir. Su 
rezervuarda  yeterli  süre  kalsa  bile,  su  ve  kayaç  arasında  denge  sağlanmayabilir.  Isı  miktarının 
kondiksiyon yolu ile kaybedilecek miktardan daha fazla olması ve mineral çökelmesinin soğuk suların 
yüzeye  çıkış  yollarını  tıkaması  nedeni  ile,  jeotermal  sistemlerde  en  sık  rastlanan  soğuma  işlevleri 
kaynama ve buhar kaybıdır. 

Düşük  sıcaklık  ortamlarında  ise  izotop  ayrımlaşmasına  yol  açan  iki  önemli  fiziksel  süreç  ön  plana 
çıkmaktadır. Bunlar, 

–  Yeraltı buharlaşması 
–  Yüzey buharlaşması 

Sıcak suyun konveksiyon şekilde yüzeye yükselmesi ve bu sırada basıncın düşmesi nedeniyle buhar 
ortaya çıkmaktadır. Adyabatik buhar oluşumu aynı zamanda sıcaklıkta da bir azalımı vurgulamaktadır. 
Ortaya  çıkan  buhar  ve  su  fazlarının  izotop  bileşimi  ise  büyük  ölçüde  bu  fazların  akışkan  içindeki 
miktarına  bağlıdır.  Akışkanın  yükselmesi  sırasında  buhar  ve  su  aynı  anda  oluşur  ve  yüzeyde 
birbirlerinden ayrılırlar ise (tek aşamalı buhar ayrımı), izotop bileşiminde bükük farklılıklar ortaya çıkar. 
Kesintisiz  buhar  ayrımı  olarak  bilinen  diğer  bir  işlev  sırasında  ise,  buhar  oluştuktan  hemen  sonra 
ayrılmaktadır. 

Sıvı  ve  buhar  fazları  arasındaki  izotopik  dengenin  çok  hızlı  gerçekleşmesi  nedeniyle  [9],  izotop 
dağılımlarının dengeye çok yakın olduğu ve bunun da α denge sabiti  ile kontrol edildiği söylenebilir. 
Sıvı ve buhar fazlarında ölçülen izotop içerikleri  (δsu ve δbuhar)  ile oksijen ve döteryum arasındaki ilişki 
aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

1000 ln α = 1000 (α – 1) ≈ δsu – δbuhar  (20) 

Tek  aşamalı  buhar  ayrımı  işlevinde,  ayrılan  buhar  ve  suyun  izotop  bileşimi  izotop  dengesinden 
hesaplanabilir: 

δbuhar ybuhar + δsu (1 – ybuhar) = δB  (21) 

δB  buhar  fraksiyonunun  (ybuhar)  ayrılmasından  önceki  akışkan  fazının  başlangıç  izotop  bileşimini 
yansıtmaktadır. Entalpi dengesi kullanılarak, ybuhar hesaplanabilir. 

ybuhar = 
su buhar 

su 

H H 
H H 
− 

−  ) (  0  (22) 

H0, Hsu  ve Hbuhar sırasıyla, akışkanın başlangıç durumundaki  (buharlaşma olmadan önceki) entalpisi, 
su ve buharın ayrılma sıcaklığındaki entalpileridir. Akışkan (δSu) ve buhar (δBuhar) fazlarının ayrılmadan 
sonraki izotop bileşimlerinin hesaplanması için aşağıdaki formüller kullanılır: 

δSu = δ0 + ybuhar (1000 ln α)  (23) 

δBuhar = δ0 – (1 – ybuhar) (1000 ln α)  (24)
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Elde edilecek δDδ 18 O grafiğinin eğimi (S) yaklaşık olarak aşağıdaki şekildedir: 

S ≈ 
) 1000 )( 1 ( 
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18 
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+ − 

+ − 
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δ α 
δ α 

(25) 

Konunun  daha  iyi  anlaşılması  için,  başlangıç δ 18 O  ve δD  değerleri  sırasıyla  –6.5  ve  –42  olan  ve 
yeraltına sızan bir meteorik su düşünelim (Şekil 3). 80°C’de ayrılan buharın fraksiyon kaybı, eğimi 5.8 
olan  bir  doğru  üzerinde  olacak  ve  %20  ve  %40  buhar  ayrılması  durumunda  kalıntı  sıvının δ 18 O 
değerleri  sırasıyla  –5.3  ve  –4.1  olacaktır.  Diğer  sıcaklıklar  için  hesaplanan  değerler  ise  Tablo  3’de 
verilmiştir. 

Şekil  3  ve  Tablo  3’den  de  görüldüğü  üzere,  220°C’de  hidrojen  herhangi  bir  ayrımlaşmaya 
uğramamaktadır. Diğer bir önemli husus da,  sıcaklık yükseldikçe oksijene ait fraksiyonlarının ayrılan 
buhar miktarı kadar düşük oluşudur. 
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Şekil 3. Farklı sıcaklıklarda ve %20 ve %40 buhar ayrılması durumunda kalıntı sıvının oksijen ve 
hidrojen izotop bileşimleri [1]. 

Tablo  3.  Değişik  sıcaklıklarda  gerçekleşen  buhar  ayrımı  eğimleri  ve %20  ve %40  buhar  ayrılması 
durumunda kalıntı sıvının δ 18 O değerleri [1]. 

Buhar 
ayrılma 
sıcaklığı 

1000 ln α 
( 18 O için ) 

1000 ln α 
(D için ) 

Eğim  %20 buhar ayrılması 
sonucunda δ 18 O değeri 

%40 buhar ayrılması 
sonucunda δ 18 O değeri 

80  6.07  36.1  5.8  5.3  4.1 
120  4.35  21.5  4.6  5.6  4.7 
220  2.10  0.1  0.0  6.1  5.7 
260  1.46  3.6  2.4  6.2  5.9
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5. JEOTERMAL SULARIN İZOTOP BİLEŞİMLERİNİN ZAMAN VE ALANSAL DEĞİŞİMİ 

Herhangi  bir  jeotermal  alandaki  su  veya  buhar  çıkışlarının  izotop  bileşimlerinde  birtakım  değişimler 
görülebilir.  Yeraltına  sızan  ve  daha  sonra  yeryüzündeki  sıcak  su  kaynakları  yada  kuyularından 
boşalan  sular  hiç  şüphesiz  meteorik  kökenlidir.  Jeotermal  sular  ile  yeraltındaki  kayalar  arasında 
gerçekleşen kesintisiz izotop değişimi nedeni ile jeotermal suların 18 O bileşimleri artmaktadır. Boşalım 
alanının farklı noktalarında yer alan kaynak veya kuyu suları, jeotermal akışkanın yüzeye çıkış rotası 
boyunca oksijenin ağır izotopu bakımından devamlı bir zenginleşme göstereceklerdir. 

Jeotermal  sulardaki  izotop  değişimlerine  neden  olan  bir  diğer  faktör  de  sıcak  suların  yüzeye 
yükselmeleri  sırasında  gerçekleşen  buhar  kaybıdır.  Önceki  bölümde  de  görüldüğü  üzere,  bu  işlev 
sonucunda ortaya çıkan buhar ve su fazlarının izotop bileşimleri faz ayırım derecesi, ayırım sıcaklığı 
ve ayrılan buharın miktarına (fraksiyon) bağlıdır. Yüzeye yaklaşan bu tür akışkanlarla beslenen sıcak 
su  ve  buhar  çıkışlarının  (fumerol)  izotop  bileşimleri  önemli  ölçüde  bu  faktörler  tarafından 
denetlenmektedir. 

Bir üçüncü unsur da, sıcak su sistemlerinde sıkça görülen bir işlev olan, termal sular ile soğuk yeraltı 
suyu  arasında  muhtelif  oranlarda  gerçekleşen  karışımdır.  Jeotermal  güç  istasyonlarından  yeraltına 
enjekte edilen atık sular da yeryüzüne yükselmekte olan sıcak suların gerek kimyasal gerekse izotop 
bileşimini etkilemektedir. 

6. REENJEKSİYON ÇALIŞMALARINDA DURAYLI İZOTOPLARIN KULLANIMI 

Bir  jeotermal  alanda  yürütülen  reenjeksiyon  çalışmasının  etkilerini  kestirmek  oldukça  zordur.  Ancak 
buhar  entalpisi  veya  açığa  çıkan  buhar  miktarının  azalacağı  tahmin  edilebilir.  Reenjeksiyon 
çalışmalarında  yeraltına  geri  verilecek  su miktarı  ile  yeraltında  suyun  izleyeceği  yolları  belirlemede 
duraylı  izotopların  (O  ve  H)  doğal  iz  sürücüler  olarak  kullanılabileceği  İtalyaLarderello  sahasında 
ortaya konulmuştur  [10]. Larderello güç  istasyonundaki  türbinden çıkışı  takiben buhar yoğunlaşması 
olmakta  ve  yoğunlaşan  su  soğuma  kulelerinden  geçtiği  sırada  büyük  bir  miktarı  atmosfere  buhar 
olarak  kaçmaktadır.  Bu  süreç  sonunda,  kalıntı  sıvı  döteryum  (D)  ve  oksijen18  bakımından  önemli 
ölçüde  zenginleşmektedir.  Yapılan  testler  neticesinde,  enjekte  edilen  suyun  hem δ 18 O  hem  de δD 
değerlerinin  +5‰  civarında  sabitlendiği  tespit  edilmiştir.  Buna  karşılık,  üretim  kuyularındaki  suların 
δ 18 O ve δD bileşimleri ise sırasıyla 3.0 ile 1.5‰ ve 42.0 ile 37.0‰ arasında gözlenmiştir. Böylece, 
yeraltına basılan su, sisteme herhangi bir yapay veya radyoaktif izleyici verilmeksizin takip edilmiştir. 

Daha karmaşık bir model ise Gayzerler sahasında denenmiştir [11] (Şekil 4). Bölgedeki  reenjeksiyon 
çalışmaları  1981  yılında  üretim  ile  eşzamanlı  olarak  başlamıştır.  Güç  istasyonlarından  açığa  çıkan 
yoğunlaşmalar  üretim  ile  kazanılan  buharla  ile  birlikte  değerlendirilmektedir.  Yeraltına  basılan  su 
düşük  sıcaklıktadır  ve  kaynama  çatlaklardaki  basınç  tarafından  kontrol  edilmektedir.  Enjekte  edilen 
suyun  oksijen  ve  hidrojen  izotop  bileşimi  derindeki  buharın  bileşiminden  daha  negatif  değerdedir. 
Soğuma  kulelerindeki  farklı  kütle  kayıpları  enjekte  edilecek  yoğunlaşmalardaki  izotop 
kompozisyonlarının  değişimine  yol  açmaktadır.  Yeraltına  basılan  akışkanın  yapacağı  etki  ilk  olarak 
reenjeksiyon  kuyuları  civarında  hissedilmekle  beraber  zaman  içinde  yerel  basınç  gradyanı  ve  tüm 
alanı kaplamıştır. 

Şekil  4’de Gayzerler  jeotermal  sahasının GD kısmındaki  kuyulardan alınan suların  izotop bileşimleri 
görülmektedir. Sahanın bu kesimi orijinal boşalım alanına oldukça yakındır. Yeraltına sızan meteorik 
suyun  (MW)  bileşimi δ 18 O  =  8  ve δD  =  54‰  civarındadır  (siyah  daireler).  Su  ve  kayaç  arasında 
gerçekleşen izotop değişimi oksijen zenginleşmesi ile sonuçlanmıştır. Ortaya çıkan su buharının buhar 
baskın  rezervuar  içindeki  hidrojen  izotop  bileşimi  ise  herhangi  bir  değişime  uğramamıştır.  Ancak, 
oksijen18 konsantrasyonları sahanın GD’dan merkezi kısımlarına doğru artmıştır. Bu nedenle, bu iki 
fazlı buharın izotop bileşimi oksijen hattı boyunca yatay bir yönelim göstermektedir  (içi boş daireler). 
Bu  yoğunlaşmadan  doğal  yolla  ayrılan  buhar  ağır  izotoplar  bakımından  zenginleşmiştir  (CL).  Yerel
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olarak  oluşan  bir  gaz  örtüsü  (GC)  ise  hafif  izotoplarca  zengin  buharın  sığ  derinlerde  yerleşmesine 
imkan tanımıştır. Üretimin  ilk aşamalarında, Gayzerler  jeotermal  sahasındaki  kuyulardan örneklenen 
buhar negatif bir izotop bileşimi sergilemiştir. Ancak kısa bir süre sonra gaz örtü ortadan kalkmış ve iki 
fazlı  rezervuarın  akışkanın  ana  kaynağı  haline  gelmesiyle  izotop  bileşimleri  gittikçe  negatif  değerler 
almaya başlamıştır. Kuyularda ve özellikle yapısal olarak daha mükemmel  ilişki gösteren enjeksiyon 
kuyusunda,  izotop  bileşimlerinin  (içi  boş  kareler)  orijinal  kompozisyon  (MW)  ile  enjekte  edilen  su 
kompozisyonu  (J) arasında geniş bir aralıkta değişim gösterdikleri  tespit edilmiştir. Bölgesel akışkan 
dağılımı  kapsamında,  birbirine  yakın  zonlardaki  akışkanlar  muhtemelen  farklı  oksijen18 
konsantrasyonları sergileyebilir (Şekil 4). 

8  6  4  2  0  2 

δ   Ο 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

δ 
 

18 

D
 

/ 0  0 0 

/ 00
 

0 

MW 

SMOW 

J 

M
et
eo
rik
Su

Ç
iz
g i
s i
 

CL 

GC 

220  C 

200
  C 

.2  .4  .6 

.2 
.4 

.6 

o 

o 

Şekil 4. Gayzerler’deki akışkanın olası izotop bileşimleri (açıklama için metne bakınız) [1]. 

Ayrımlaşma süreci  (ayrımlaşma faktörü, α, 220°C civarında 1’e yakın değerler almaktadır), sukayaç 
etkileşimi  ve  bölgesel  akışkan  dağılımından  en  az  etkilenen  parametre  döteryumdur  (D).  Böylece, 
döteryum verisi  kullanılarak orijinal ve enjekte edilen buharın katkıları göreceli  olarak hesaplanabilir. 
Benzer  çalışmalar  Larderello  ve  Gayzerler  jeotermal  sahalarında  halen  sürdürülmektedir.  Bu 
sahalarda  duraylı  izotop  ve  kuyu  başı  gaz/buhar  oranları  göz  önüne  alınarak  aşağıda  belirtilen 
parametreler tespit edilmiştir [12]: 

–  Derin buhar ve enjeksiyon kökenli buhar arasındaki karışım; 
–  Enjekte edilen sudan kaynaklanan buharın izotop ayrımlaşması; 
–  Akışkan  dağılımının  etkileri  (izotop  kompozisyonu  ve  gaz/buhar  oranının  alansal 

gradyanları mevcut olduğunda); 
–  Kaya ortamının olası soğuması.
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SONUÇ 

Hidrojen  ve  oksijen  izotop  bileşimlerinin  birlikte  değerlendirilmesi  ile  her  türlü  doğal  suyun  kökeni 
kolaylıkla  tespit edilebilmektedir. Jeotermal sistemlerdeki sukayagaz etkileşimlerinin çözümlenmesi, 
yüksek  ve  düşük  sıcaklıklarda  gerçekleşen  çeşitli  jeolojik  işlevlerin  oluşum  mekanizmalarının  tüm 
ayrıntılarıyla  ortaya  konmasını  sağlamıştır.  Günümüzde,  bilim  adamları  jeotermal  akışkanların 
kimyasal ve  izotopik kompozisyonlarını kullanarak bu suların kökeni, boşalım alanları ve akış yönleri 
hakkında  önemli  veriler  elde  etmektedir.  Bunun  yanı  sıra,  duraylı  izotop  teknikleri  ve  klasik  kimya 
uygulamaları ile sıcaklık, buhar fraksiyonu ve buhar doygunluğu gibi parametrelere yönelik bilgiler de 
sağlanmaktadır. Jeotermal akışkan içindeki bileşenlerin kimyasal ve izotop bileşimlerindeki değişimler 
nümerik olarak çalışılarak, akışkanın yeryüzüne çıkarken maruz kaldığı  ısı  kondiksiyonu,  sığ sularla 
karışım  ve  buhar  kaybı  gibi  soğuma mekanizmaları  ortaya  konabilmektedir.  Reenjeksiyon  etkilerini 
belirleme ve jeotermal sahanın geliştirilmesi gibi konularda da izotop teknikleri önemli birer araç olarak 
kullanılmaktadır. 
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JEOTERMAL SONDAJLARIN ÖZELLİKLERİ VE 
KULLANILAN DONANIMLAR 

Umran SERPEN 

ÖZET 

Petrol  ve  su  sondajlarından  belirgin  bir  şekilde  farklı olarak  jeotermal  kuyularda  karşılaşılan  başlıca 
sorunlar; sert kayaçlar, düşük formasyon basınçları ve yüksek sıcaklıklardır. Bu çalışmada, ilk olarak 
jeotermal sondajların petrol sondajlarından daha geniş çaplı olarak delinme nedenleri ve bundan ötürü 
jeotermal  sondajlarda  karşılaşılan  teknik  sorunlar  ayrıntılı  olarak  incelenmiş  ve  mali  sorunlara 
değinilmiştir. Daha  sonra,  önce  sert  kayaçların  bu  tip  kuyularda  sebep  olduğu  sorunlar  ve  bunların 
çözümleriyle  bu  konuda  yapılan  araştırmalar  hakkında  bilgi  verilirken,  bunun  yanında  yüksek 
sıcaklığın çamur, çimento ve sondaj donanımları üzerindeki etkisi incelenmiş ve bunlarla ilgili çözümler 
ve  araştırmalar  sunulmuştur.  Ayrıca,  düşük  basınç  dolayısıyla  oluşan  sorunların  hangi  teknikler  ve 
donanımlarla aşıldığı konusunda bilgi sunulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Jeotermal  enerji  kullanımı  geçen  yüzyıl  başından  itibaren  başlamış  olup,  buna  paralel  olarak, 
jeotermal  kuyular  da  delinmiştir.  Bu  bağlamda,  jeotermal  sondaj  teknolojisi  gündeme  gelmiştir. 
Başlangıçta, genel olarak petrol endüstrisinde kullanılan sondaj  tekniklerinden faydalanılmıştır ve  ilk 
sondajlarda delme tekniği ile kullanılan malzemeler petrol endüstrisindekiyle aynıdır. Jeotermal kuyu 
delme tekniklerinin gelişimi 1960’lı yılların ortasından itibaren başlamıştır. Başlangıçta, jeotermal kuyu 
delme  tekniklerinin  gelişimi,  yine  petrol  sondajlarında  karşılaşılan  benzer  sorunların  çözümünden 
aktarma yoluyla olmuştur. Örneğin, sıcaklığın neden olduğu sorunlar, benzer sıcaklıkların bulunduğu 
derin petrol kuyularında (40006000 m), ya da buhar enjeksiyonu yapılan petrol kuyularında uygulanan 
tekniklerin jeotermale adaptasyonu ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Yine benzer olarak, anormal düşük 
basınçlı  ve  çok  sert  formasyonlarda  karşılaşılan  problemler  petrol  sondajlarında  da  sıkça  rastlanan 
türden olduğu için, benzer çözümler üretilmiştir. 

Ülkemizde son 20 yıldır  jeotermal enerjinin kullanımı yönünde çalışmalar artmış olup, bunların daha 
da  hızlanacağı  gözlenmektedir.  Bu  gelişime  paralel  olarak,  jeotermal  sondajların  artması  da  söz 
konusudur.  Son  40  yıl  içinde  delinen  jeotermal  kuyuların  büyük  bir  kısmı,  MTA  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. MTA’nın 1960’lı yılların ortasından itibaren ve 1980’li yıllara kadar deldiği kuyularda 
uygulanan teknoloji, çağdaştır. MTA’nın Enstitü’den Genel Md.’lüğe dönüşme sonrası, bedel karşılığı 
yaptığı sondajlarda ekonomik olma kaygısı sezilmektedir. Ancak, yapılan jeotermal sondajların sağlıklı 
olanların önemli bir kesiminin, yine MTA tarafından yapıldığı söylenebilir. Birkaçı dışında, özel sektör 
tarafından yapılan sondajlar için, aynı yargıya varmak zordur. Bu sondajların büyük bir çoğunluğunu 
yapan şirketler, gerekli makine, donanım ve “know how”  ’dan yoksun olarak çalışmakta ve yaptıkları 
kuyuların  önemli  bir  kısmı  kısa  dönemde,  diğerleri  de  uzun  dönemde  sorun  yaratmaktadır.  Bu 
nedenle, bazı kuyularda kontrolsüz akışlarla (blowout) karşılaşılmıştır ve bazılarında yeraltı suyunun 
kirlendiği belirlenmiştir [1]. 

Bu  makalenin  amacı,  ülkemiz  sondajcılarına  jeotermal  kuyuların  kazılmasında  kullanılan  makine, 
donanım, uygulanan pratikler ve gelecekteki gelişmeler hakkında bilgiler sunmaktır.
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2. JEOTERMAL KUYU DELMEDE KULLANILAN SONDAJ MAKİNE KAPASİTELERİ 

Kendiliğinden  akan  jeotermal  kuyularda  üretilen  debiler  çok  büyük  olduğundan  (Kızıldere KD16’nın 
başlangıç  üretimi  1000  t/h),  petrol  kuyularındaki  tübing  yerine,  üretim  koruma  borularında 
yapılmaktadır. Kendiliğinden akan kuyularda bu büyük debilere izin verecek üretim koruma borusunun 
minimum çapı 9 5/8 ” olmaktadır. Genelde, tüm dünyada jeotermal kuyularda 9 5/8 ” çaplı koruma boruları, 
standart üretim borusu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, kuyularda kalsit çökelmesi olduğu taktirde, bu 
üretim çapını ve dolayısıyla debisini düşürdüğünden üretim koruma borusu çapı 13 3/8 ”  ’e çıkarılarak, 
çökelme dolayısıyla çap daralması oluşumu nedeniyle üretimin kısa zamanda düşmesi önlenmekte ve 
çökelen kalsitin temizleme periyodlarını uzatmaktadır [2]. 

Öte  yandan,  kendiliğinden  üretim  yapamayan  düşük  entalpili  jeotermal  kuyularda,  geçirgenliğin  ve 
bununla  ilişkili  olarak  kuyu  içi  dinamik  seviyelerin  uygun  olması  halinde,  yüksek  debilerde  üretim 
yapmak  için  kuyuya  pompa  indirilmesi  durumunda,  yine  büyük  çaplı  koruma  borularına  gereksinim 
vardır. 

Kuyu çaplarının daha geniş olmasından dolayı jeotermal kuyuları kazmak için gerekli sondaj makine 
kapasitesi,  aynı  derinliğe  petrol  kuyusu  delme  için  kullanılandan  büyük  olacaktır.  Sert  kayaçların 
delinmesi için kullanılacak ağırlık borusu (drill collar,.) sayısının fazla olması, sık sık matkap değiştirme 
için  manevra  yapma  zorunluluğu,  zaten  çap  büyümesi  dolayısıyla  artmış  olan  sondaj  makinesi 
kaldırma  kapasitesine,  ayrıca  bir  ek güç  gereksinimi getirecektir. Öte yandan,  geniş  çaplı  delinecek 
kuyularda  kullanılacak  pompa  kapasitesi  de,  yüzeye  taşınması  gereken  kırıntı  miktarı  arttığı  için, 
yükselecektir.  Özet  olarak,  vinç  “drawworks”  ve  pompa  kapasitesi  artmış  sondaj  makinelerinin 
kullanılması gerekir [3]. 

3. JEOTERMAL ORTAMLARDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ 

3.1.  Magmatik,  Volkanik  ve  Metamorfik  Kayaçları  Delen  Sondaj  Matkaplarında  Karşılaşılan 
Sorunlar 

Jeotermal  sondajlar,  jeotermal  enerjinin  daha  yaygın  olarak  bulunduğu  çok  sert  kayaçları  içeren 
anormal  düşük  basınçlı  ve  yüksek  sıcaklıklı  tektonizma  ve  volkanizmanın  yoğun  olduğu  sahalarda 
yapılmaktadır. Karşılaşılan sert kayaçlar, matkapların çok çabuk aşınmasına, sondaj dizisinde oluşan 
aşırı  titreşimler  yüzünden  yorulma  ve  kırılmalara,  çok  daha  fazla  ağırlık  gereksinimi  ve  dolayısıyla, 
matkaplar  daha  büyük yükler  altında  kalmaktadır.  Yüksek  sıcaklık, matkapların metalik  aksamlarına 
zarar  verirken  lastik  aksamlarını  tamamen  tahrip  etmektedir.  Öte  yandan,  kuyuya  giren  korozif 
akışkanlar da matkap ömrünü iyice azaltmaktadır. Bundan ötürü, delici uçlarda oluşabilecek sorunlar 
aşağıdaki gibi gruplandırılabilir [3]: 

• Formasyonun aşındırıcı olması dolayısıyla matkap çapı azalması, 
• Aynı sebepten aşırı diş ve yatak aşınmaları, 
• Yüksek sıcaklık dolayısıyla lastik aksamların kısa zamanda bozularak işlevlerini kaybetmesi, 
• Sıcaklığın  200 0 C  üzerinde  olması  durumunda,  karbon  çeliklerinin  akma  mukavemetlerinde 

azalma dolayısıyla, matkap ömrünün kısalması. 

Jeotermal  sahalarda  karşılaşılan  bu  tip  formasyonların  delme  açısından  tipik  karakteristikleri  sert 
aşındırıcı,  kırıklı  çatlaklı  ve  sıcak  olmalarıdır.  Matkap  çapının  aşınma  dolayısıyla  azalması  sorunu 
matkap konilerinin dış çeperlerinde  “insert”  ’lerin kullanılmasıyla, aşırı diş aşınmaları  tungstenkarbit 
dişli matkapların  kullanılmasıyla,  aşırı  yatak  aşınması  da  sürtünmeli  tip  yatakların  (journal  bearing) 
kullanılmasıyla kısmen çözümlenmiştir. Bundan ötürü, tüm bu sorunları önlemek için, sert kayaçlarda 
yapılan jeotermal sondajlarda sürtünme yataklı (frictional bearing), yatakları kendiliğinden yağlanabilen 
“insert” tip delici veya kesici uçları “tungsten carbide” ’ten yapılmış matkaplar kullanılmaya başlanmıştır
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[3].  Ayrıca,  288 o C’a  kadar  stabil  kalabilen  lastik  aksam  “elastomer  ve  yağ  yapılmış  olup,  bunların 
300 o C üzerinde de stabil kalmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmektedir [4]. 

Döner  konili    matkaplar  uzun  zaman  jeotermal  sondajlarda  kullanılmışlardır,  fakat  sızdırmazlık 
elemanları ile yataklar yüksek sıcaklıklarda bozulmaktadırlar. Bunun yanında, döner konili matkaplar 
sert  formasyonlarda yavaş  ilerleme hızları dolayısıyla, bir handikapa sahiptirler. Bu konudaki çözüm, 
yakın geçmişte teknolojisi geliştirilen “polycristalline diamond compact”, ya da PDC matkaplardır. Son 
yıllarda kullanılmaya başlanan PDC tip matkaplar jeotermal sahalardaki sert ve aşındırıcı formasyonlar 
için en uygun çözüm gibi görünmektedir. Bu matkaplar sürtünme ile çalışan tür olduklarından, dönen 
yatakları  yoktur  ve  bu  özellikleri  dolayısıyla,  sert  ve  sıcak  jeotermal  ortamlarda  kullanılmaya  uygun 
görünmektedirler.  Sert  kayaçlar  delici  uçlarda  aşırı  aşınmaya  neden  olmakta  ve  aşırı  vibrasyon 
sonucunda  oluşan  darbeler  dolayısıyla  da  kırılmalar  olmaktadır.  PDC  matkaplar  orijinal  olarak 
yumuşak  formasyonlarda  kullanılmak  üzere  geliştirilmelerine  rağmen,  daha  sonra  sağlanan 
gelişmelerle  sert  formasyonlar  için  de  üretilmeye  başlanmıştır  [5].  Bu matkapların  delici  uçları  TSP 
olarak adlandırılan  ısıl stabilitesi olan polikristallerdir  (thermally stable polycristalline). Ancak, sert ve 
aşındırıcı kayaçlarda 300 o C üzerindeki sıcaklıklarda kesici uçlar çabuk aşınmakta ve 700 o C üzerinde 
yapısal  bütünlüklerini  tamamen  kaybetmektedirler.  Yapılan  yeni  aarştırmalarla  daha  az  aşınmaya 
maruz kalan ve 1200 o C’a kadar stabilitelerini koruyan uçlar imal edilmiştir [5]. 

Öte  yandan, Sandia  Laboratuvarlarında  yapılan  çalışmalarda  [6] matkapformasyon  arayüzeyindeki 
yük büyüklüğünü azaltmak için, kırıntıların yüksek basınçlı jetlerle temizlenmesi hedeflenmiştir. Çamur 
jetleri  iki mekanizma  ile  delici  uçların  kayaca  daha  etken  bir  şekilde  girmesini  sağlamaktadırlar:  (1) 
jetler matkapformasyon  arayüzeyini  temiz  tutarak  kayaçta  penetrasyon  gerilmesini  arttırmakta,  (2) 
kesici  uç  tarafından  yaratılan  çatlaklara  giren  sıvı,  hidrolik  çatlatma  etkisiyle  onları  büyütmektedir. 
Yapılan  test  sondajlarında bu  jetlerle  ilerleme hızında %30 artış  kaydedilmiştir  [6]. Şekil  1 bu  tür bir 
PDC matkabı göstermektedir. 

Şekil 1. Çamur jetleriyle birlikte bir PDC matkabı. 

Granit  üzerinde  yapılan  deneylerde  bu  matkaplar  iyi  bir  performans  göstermişlerdir.  Ayrıca,  Los 
Alamos’da  30,000–50,000  psi  sıkıştırma  mukavemetine  sahip  aşındırıcı  kayaçlarda  kullanılan 
“stratapax” matkaplar  olumlu  sonuçlar  vermiştir.  Yazarın  deneyimlerine  göre,  Guatemala’daki  Zunil 
sahasında granit  içinde yapılan sondajlarda çelik dişli matkaplar ancak birkaç metre kazabilmişler ve 
dişlerini  tamamen  kaybetmişlerdir;  öte  yandan,  insert  matkaplar  ise  510  m  arasında  delme 
yapabilmişlerdir. Bu arada, granit içindeki delme işlemleri sırasında ilerleme hızının son derece düşük 
olduğunu belirtmek gerekir.
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3.2. Yüksek Sıcaklıktan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümler 

Jeotermal  kuyularda  bulunan  yüksek  sıcaklık  dolayısıyla  sondaj  çamuru,  çimentolama  işlemi, 
çimentonun  kendisi  ve  kullanılan  koruma  boruları  etkilenirler.  Aşağıda  bu  etkilerin  herbiri  ayrı  ayrı 
incelenmektedir. 

Jeotermal Kuyularda Çamur 

Tatlı  su  bentonit  çamurlarında  kullanılan  Nabentonit  175 0 C  sıcaklığının  üzerinde  buharlaşma  ve 
bentonit  yapısındaki değişiklikler  (dehidratasyon) nedeniyle,  sondaj  çamurları  jelleşirler. Bu sebeple, 
sirkülasyon sırasında çamuru soğutmak için bir soğutma kulesi kullanılması ve çamuru kuleden çıkış 
sıcaklığının  en  fazla  5560 0 C  civarında  tutulması  gerekmektedir.  Sirkülasyon  sırasında  bu  sorunun 
çözülmesine  rağmen,  herhangi  bir  problem dolayısıyla  duraklamalar  olduğunda,  yukarıdaki  sıcaklığı 
aşan çamur jelleşmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kuyuya amerada gibi ölçme aletlerinin 
veya kuyu logu enstrümanlarının indirilmesi de bir sorun hale gelmektedir. 

Yüksek sıcaklıklarda jel kuvvetini kontrol eden diğer bir faktör de katı madde miktarıdır. Bunun için katı 
madde miktarı mutlaka %56 arasında tutulmalıdır [7].  Bunu sağlamak içinde iyi tasarımlanmış bir katı 
madde  ayırıcı  sistemine  gereksinim  vardır.  Ayrıca  çamura  diesel  oil  ilave  etmek,  inceltici  olarak 
lignosulfonat ve/veya işlenmiş linyit (carbonox vb.) kullanmak jeli azaltma yönünde etki etmektedir. 

Yüksek  sıcaklığın  sondaj  çamurunu  jelleştirmesi  yüzünden,  yüksek  entalpili  sahalarda  yapılan 
sondajlarda  sepiolit  bazlı  çamurlara  yönelinmiştir.  Nabentonit  yerine  koloidal madde  olarak  sepiolit 
kullanılmaktadır. Bu tip çamurlarla 260 0 C’ ye kadar olan sıcaklıklarda problemsiz çalışılabilir. Sepiolit 
bazlı  çamurların  bir  avantajı  da,  üretim  zonuna  kaçan  çamurların  katılaşmaması  dolayısıyla, 
formasyona  verilen  hasarın  (formation  damage)  önlenmesidir.  Diğer  taraftan,  bu  tip  çamurların 
hazırlanmasında,  sepiolitin  hidratasyonu  zor  olduğundan,  çamur  sistemi  karıştırma  esnasında  daha 
çok “shear” verebilecek şekilde tasarımlanmalıdır [8, 9]. 

Düşük basınçlı  jeotermal sahalarda yapılan sondajlarda çamur sirkülasyon kayıpları büyük bir sorun 
olduğu  için,  kullanılan  sirkülasyon  sıvısının  yoğunluğunun  düşürülmesi  düşünülmüş  ve  bu  amaçla 
havalandırılmış  akışkanlar,  hatta  uygun  yerlerde  hava  kullanılması  öngörülmüştür.  Düşük  basınçla 
jeotermal  rezervuarlarda sondaj  yapabilmek  için ya hava,  ya da havalandırılmış su kullanılmaktadır. 
Özellikle  kuru  buhar  sahalarında  örneğin,  ABD’de  Geysers  ve  İtalya’da  Larderello  sahalarında 
uygulama  pratiği,  havayla  sondajdır.  Buradaki  amaç,  çok  düşük  basınçlı  rezervuarlara  delinen 
kuyulardaki  kırıntıları  yeryüzüne  sirkülasyonu  sağlayarak  çıkarmak  ve  çamurun  yaratabileceği 
formasyon  hasarını  önlemektir.  Öte  yandan,  kuru  buhar  sahalarına  göre  rezervuar  basınçları  daha 
yüksek,  ancak,  yine  de  anormal  düşük  basınçlı  jeotermal  sahalarda  havalandırılmış  sirkülasyon 
akışkanı kullanılır. Amaç, hafifletilen sirkülasyon sıvısının basıncının rezervuar basıncına eşitleyerek, 
bu  sıvının  formasyona  girerek  hasar  vermesini  önlemektir.  Havalandırılmış  akışkanla  yapılan 
sondajda,  sirkülasyon dengesini  sağlamak oldukça güçtür[10]. Bundan ötürü, her boru eklemede bu 
sorun  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  durumu  hafifletmek  için,  “rotary  masası”  yerine  “Top  Drive”  denilen 
döndürme sistemi kullanılmaktadır. Son zamanlarda çok popüler hale gelen bu sistem, ayrıca pompa 
hızından bağımsız ve düzgün bir dönme momenti uyguladığından, oldukça faydalıdır. 

Jeotermal Kuyularda Çimentolama 

Jeotermal kuyuların çimentolanmasında yüksek sıcaklığın çimento mukavemetini azaltmasını önlemek 
için,  silika unu çimento bileşimine karıştırılmakta ve düşük  formasyon basınçları dolayısıyla çimento 
sirkülasyon kayıplarını elimine etmek için de, hafif çimentolara yönelinmektedir [11]. 

Jeotermal  kuyularda  çimentonun  en  büyük  sorunu  yüksek  sıcaklıklarda  çimento  mukavemetinin 
kaybolmasıdır. Bunu önlemek  için çimentoya %35 oranında silika unu katılmaktadır. Bilinen çimento 
bileşimleri  yüksek  sıcaklıkta mineral  dönüşümleri  dolayısıyla,  çimento  özelliğini  ve mukavemetlerini 
yitiriler.  Çimentoya  katılan  silika  unu,  sıcaklığın  yükselmesiyle  çimento  içinde  varolan  minerallerle 
tepkimeye  girerek,  Tobermorit,  Truskotit  ve  Ksonolit  gibi  sıcaklığa  dayanıklı  yeni  minerallerin
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oluşumunu  sağlar  [11].  Böylece  oluşan  yeni  bileşim,  yüksek  sıcaklıklı  ortamlarda  çimentonun 
bozulmasına engel olur. 

Jeotermal  kuyu  çimentolamasında  ikinci  büyük  sorun,  düşük  formasyon  basınçlarıdır.  Koruma 
borularının genleşmesini ve yeraltı sularının yüzeye ulaşmasını önlemek amacıyla koruma borularının 
yüzeye kadar  tamamen çimentolanması gerektiğinden, koruma borusu  ile formasyon arasında  iyi bir 
bağ  oluşturması  ve  en  yüksek  sıkıştırma  mukavemeti  sağlaması  için  kullanılması  gereken  normal 
çimento  yoğunluğuyla  (1516  lb/gal),  bu  işlemi  başarıyla  tamamlamak  olanak  dışıdır.  Başlangıçta, 
çimento  yoğunluğunu  düşürmek  için  katkı  maddesi  olarak  genleşmiş  perlit  katarak  çimento 
yoğunluğunu  ancak  12  lb/gal  düşürmek  mümkün  olmuştur.  Genleştirilmiş  perlit  çeşitli  oranlarda 
çimento ile karıştırılarak çimentonun yoğunluğu düşürülebilir. En popüler karışım, perlit ve çimentonun 
%50%50  oranlarda  karıştırılarak  elde  edilenidir.  Perlit  katkısı  dolayısıyla  çimento  mukavemetinde 
azalma olduğundan, çimento yoğunluğunu düşürmek amacıyla aşağıda bahsedilen değişik çözümler 
aranmıştır [11]: 

• HSMS: Katkı maddesi olarak kullanılan minik, yüksek mukavemetli içi boş bilyalardır. Bunlarla 
9.5–10  lb/gal  ağırlığında  çimento  yapmak mümkündür.  Elde  edilen  çimentonun  geçirgenliği 
çok düşük, şıkıştırma mukavemeti 1500 psi civarında olup, maliyeti oldukça yüksektir. 

• Köpük Çimento: Bu  tip çimento, bileşime azot gazının karıştırılıp köpük haline getirilmesiyle 
elde  edilmektedir.  Bu  çimentolarda  yoğunluğu  6  lb/gal’a  kadar  düşürmek  mümkün  olup, 
geçirgenliği HSMS’ ye göre daha fazla, fakat maliyeti HSMS çimentoya göre daha az ve perlitli 
çimentoya göre daha fazladır. 

Öte  yandan,  sirkülasyon  akışkanı  olarak  kullanılan  suyun  bile  kaçtığı,  bazı  anormal  düşük  basınçlı 
jeotermal  sahalarda  koruma  borusu  çimentolama  işlemleri  sırasında  çimentonun  formasyonlara 
kaçması kaçınılmazdır. Bu nedenle, bir  yandan çimentonun yoğunluğu en  az 1000  psi’lık  sıkıştırma 
mukavemeti  sağlayacak bir  seviyeye düşürülürken, operasyonel olarak yapılabilecek diğer bir  işlem, 
kademeli çimentolama uygulamasıdır. Bu  işlem, koruma borusu uzunluğuna bağlı olarak  iki veya üç 
kademede gerçekleştirilebilir. 

Koruma  borusu  çimentolamada  diğer  önemli  bir  konu,  çimentolama  sonunda  çimento  yüzeye  gelse 
bile,  donmadan  önce  yüksek  yoğunluğun  etkisiyle  çimento  seviyesinin  aşağıya  inmesidir.  Bazan 
çimento  son  anda  kaçar ve  seviye  bilinmeyen  bir  derinliğe  iner. Burada  önemli  olan  olay,  boruların 
yüzeye kadar çimentolanmasıdır. Bu nedenle bazı sondajcılar, yüzeyde itibaren bu kısmı doldururlar. 
Bu  son  derece  tehlikeli  bir  yaklaşım  olup,  yüzey  ve  üretim  koruma  boruları  arasında  kalan  bir  su 
kesiminin  üretim  sırasında  sıcaklığın  artmasıyla,  genleşerek  üretim  koruma  borusunu  göçertmesi 
(collapse)  muhtemeldir.  Uygulanması  gereken  işlem,  iki  boru  arasında  kalan  anülüsten  birkaç  dizi 
küçük  çaplı  ( 1 /2”, ¾” veya  1”)  borularla  çimentonun  tavanına  inip,  oradan  itibaren  boş  kalan  kuyuyu 
çimento ile doldurmaktır. 

Jeotermal Kuyularda Koruma Borusu Tasarımı 

Bu  tip  kuyularda,  normal  koruma  borusu  tasarımı  yapıldıktan  sonra,  aşağıdaki  faktörler  göz  önüne 
alınarak yeni bir tasarım yapılır [12]: 

• Sıcaklık 
• Korozyon 
• Çökelme Eğilimli Akışkanlar 

Tasarımı  etkileyen  yukarıdaki  faktörlerden  en  önemlileri  sıcaklık  ve  korozyondur.  Sıcaklık  ısıl 
genleşmeye ve dolayısıyla gerilmelere sebep olur ve gerilme de aşağıdaki gibi hesaplanır [12]. 

S = β * E * T 
β:  Isıl genleşme katsayısı,  6.9 x 10 6  psi 
T:  Sıcaklık farkı,  0 F 
E:  Elastisite modülü, 30 x 10 6  psi
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Sıcaklık  artışı  doalyısıyla  oluşan  gerilme,  1 0 C  için  370  psi  olarak  hesaplanır.  Bu  durumda  ortalama 
sıcaklıktaki  149 0 C’  lık  bir  değişme,  K55  cins  koruma  borusunu  akma  noktasına  (yield  point) 
getirecektir.  Düşük  dereceli  bir  çelik  cinsi  olan  K55,  H2S’in  yarattığı  hidrojen  kırılganlığı  denilen 
korozyona dayanıklı olduğu  için,  jeotermal  sahalarda  yaygın olarak kullanılmakta  idi. Fakat, bu cins 
çeliğin termal gerilmeler açısından kritik durumda olduğu bilinmektedir. Kızıldere’deki R1 kuyusunda 
(240 0 C)  9 5/8 ”  K55  cins  koruma  borusu  bu  nedenle  kırılmıştır.  Bundan  ötürü,  rezervuar  sıcaklığı 
250 0 C’nin  üzerinde  olan  sahalarda  hem  korozyona  dayanıklı,  hem  de  daha  iyi  mekanik  özelliklere 
sahip olan L80 cins koruma boruları kullanılmaya başlanmıştır [12]. 

Eğer  daha  kaliteli  çelik  cinsine  sahip  koruma  boruları  kullanılamıyorsa,  çare  koruma  borusuna  ön 
gerilme  verilerek,  borulardaki  oluşabilecek muhtemel  hasarın  önlenmesidir.  Kademeli  çimentolama, 
ısınma sırasında koruma borularının en fazla zarar gören üst kesimlerine ön gerilme verilerek, ısınma 
sürecinde  bu  kesimde  oluşabilecek  aşırı  sıkıştırma  gerilmesinin  bir  kısmını  telafi  edip,  koruma 
borularının akma noktalarının aşılarak çeliğin plastik deformasyona uğramasını engeller. 

Jeotermal kuyularda koruma borusu  tasarımında dikkate alınması gereken bir husus, üretim koruma 
borusu  göçme  basıncının  (collapse),  yüzey  koruma  borusu  içten  patlama  (burst)  basıncından  fazla 
olmasıdır.  Böylece,  kazaen  anülüslerinde  su  kalan  ve  üstü  çimento  ile  doldurulan  kuyularda  üretim 
koruma  borusunun  ısınma  sürecinde  göçmesi  önlenebilir.  Doğal  olarak  bu  işlem  göçmenin 
önlenmesini  garantilemez,  fakat  hafifletir.  Sebebi  de,  yüzey  koruma  borusu  etrafındaki  çimentonun 
sağladığı desteğin, sayısal olarak ifade edilememesidir. 

Jeotermal kuyularda koruma borusu  tasarımında dikkate alınması gereken diğer bir husus  ta, yüzey 
koruma  borusu  ayağındaki  üst  tabaka  basıncının  üretim  koruma  borusu  ayağındaki  derinliklerde 
karşılaşılacak  sıcaklığa  karşı  gelen  doymuşluk  basıncından  büyük  olmasıdır.  Aksi  taktirde,  sondaj 
sırasında  bir  kontrolsüz  akış  (blowout)  olduğunda  jeotermal  akışkanlar  yüzeye  kadar  ulaşma 
olanağına kavuşurlar. 

4. JEOTERMAL SONDAJLAR İÇİN KULLANILAN DONANIMLAR 

Jeotermal  kuyuları  delmek  için  kullanılan  birkaç  donanım  aşağıda  verilmektedir.  Ancak,  bu 
donanımlardan  biri  dışındakiler  (soğutma  kulesi)  jeotermale  özgü  olmayıp,  diğer  sondajlarda  da 
kullanılırlar, fakat jeotermaldeki kullanımları, bu sondajların verimli bir şekilde yapılmalarını sağlar. 

• Soğutma  Kulesi:  Geleneksel,  pervane  ile  çalışan,  tanklardan  alınan  çamurun  kulenin  üst 
tarafından aşağıya bırakıldığı ve kule içindeki engellerin çamurun aşağıya inişini yavaşlattığı, 
bu  arada  pervane  ile  çekilen  havanın  çamura  ters  istikamette  hareket  ederken  (yukarıya 
doğru), çamurun soğumasını sağladığı basit, fakat çok etken ve yararlı bir donanımdır. Bunun 
için  kullanılması  gereken  soğutma  kulesi  kapasitesinin  ortalama  250  000  Btu/h  olması 
gerekmektedir.  Bu  miktar  da  kullanılan  debi  ile  değişebilir.  Amaç,  çamur  sıcaklığının  55 
60 o C’ta  tutulmasıdır.  Özellikle,  yüksek  entalpili  sahalarda  sondaj  yapılırken  mutlaka 
kullanılması gereken bir cihazdır. 

• Top  Drive:  Bu  donanım  da  petrol  sondajlarında  giderek  artan  bir  biçimde  kullanılmaktadır. 
Amaç,  manevra  zamanını  azaltmak  ve  takım  sıkışma  hallerinde  takımın  her  durumda 
dödürülebilmesini  sağlamaktır.  Jeotermal  kuyularda  özellikle,  havalandırılmış  akışkanların 
(havalandırılmış  çamur  veya  su)  kullanılması  durumunda,  boru  ekleme  sonrasında 
sirkülasyonun kolay sağlanmasında önemli bir enstrümandır.
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• Katı Madde Ayırdediciler:  Aslında,  düşük  katı maddeli  çamurlar  petrol  sondajlarında  1960’lı 
yıllardan  beri  popüler  olup,  yagın  bir  şekilde  kullanılmaktadır.  Jeotermal  sondajdaki  özel 
durum  ise,  katı  madde  miktarının  tatlı  subentonit  çamurunun  jelleşmesinde  önemli  bir  rol 
oynaması dolayısıyla, jeotermal sondajlarda sirkülasyon sıvısı  içindeki katı maddelerin etken 
bir şekilde temizlenmesi ve katı madde miktarının %56 civarında olmasının gerektiğidir. Bu da 
çamurda  bentonit  dışında  katı madde  olmaması  anlamına  gelmektedir.  Bunu  sağlamak  için 
sondaj makinası çamur sisteminin düzenlenerek, tanklardan mutlaka birinin dinlendirme tankı 
olarak  kullanılması  ve  etken  bir  kum  ayırıcı  (desander)  ve  silt  ayırıcı  (desilter)  düzeneği 
kurularak katı maddelerin tamamının elimine edilmesidir. 

5. JEOTERMAL SONDAJ MALİYETLERİ 

Jeotermal  sondaj  maliyetlerini  tahmin  etmek  öngörülemeyen  sorunlar  yüzünden  çok  zordur.  Kuyu 
maliyetleri petrol kuyu maliyetlerinden 24 kat daha fazladır. Maliyet artışını etkileyen faktörler aşağıda 
verilmiştir : 

• Daha büyük çap, 
• Sert kayaçlar dolayısıyla daha fazla matkap harcaması, 
• Sıcaklık ve düşük basınç dolayısıyla ek çamur masrafları, 
• Sıcaklık ve düşük basınç dolayısıyla ek çimentolama masrafları, 
• Daha güçlü sondaj makinesi için ödenen ek masraf. 

Maalesef,  ülkemizde  jeotermal  kuyu  delinmesi  talebinde  bulunan  kurum  ve  kişiler  bunun  bilincinde 
değildirler.  Bu  nedenle,  düşük maliyetli  olması  talep  edilen  sondajlarda  yükleniciler  uygun  olmayan 
düşük  kapasiteli  makine  ve  donanım  kullanma  yanında,  sondaj  personeli  de  uygun  olmadığından, 
düşük maliyetli, fakat ciddi sorunları olan, hatta kuyu denilemeyecek yapılar üretmektedirler. 

6. JEOTERMAL SONDAJ TEKNOLOJİSİNDE GELECEKTEKİ GELİŞMELER 

Son  zamanlarda  elmas  ve  PDC  matkaplar  da  kullanıma  girmiştir.  Ayrıca  hidrolik  etkiyle  delme 
verimliliğini  arttıran  cavijet  ve  sürekli  zincir  matkap  (continious  chain  drill  bit)  gibi  delme  aletleri 
üzerinde  araştırmalar  devam  etmektedir.  Yapılan  diğer  araştırma  ise,  elektrik  enerjisiyle  kayaçları 
eriterek  ilerleyen bir  sistemdir. Sert  kayaçlarda karşılaşılan sondaj borularının kırılması ve aşınması 
gibi durumları önlemek için de yüksek sıcaklıklarda çalışabilen türbinler imal edilmiştir. 

Cavijet 
Bu delme cihazı türbülanslı bir jet olup, içinden akan akışkan jetinin aşındırıcı etkisini attırmak için jetin 
içinde özellikle gaz ve buhar boşlukları yaratılmıştır. Kavitasyon yaratmayan boşlukların aksine, kesme 
ve delme işlemi kavitasyon kabarcıklarının çökmesinden doğan enerji tarafından yapılır. Bu içe çöken 
kabarcıklardan  gelen  basınç  çok  yüksek  olup,  aşınma  yüzeyindeki  bir  çok  küçük  alana 
yoğunlaştırılmıştır.
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Şekil 2. Cavijet’in çalışmasının şekli. 

Kayaçlar  kırılgan  olduklarından,  kavitasyondan  doğan  yerel  basınç  yükselmeleri  erozyon 
mekanizmasını  büyük  ölçüde  arttıran  hızlı  çatlamalara  sebep  olur  ve  enerjiyi  belli  yerlere  de 
odaklayarak kayaç yüzeyine verir (Şekil 2). Bu durum, Cavijet’in, nozzle’lardan çıkan, fakat kavitasyon 
erozyounu  en  yükseğe  çıkarmayan,  aynı  basınç  ve  debide  çalışan  jet’lere  olan  avantajıdır.  Bu 
tasarımların  amacı,  jet  içinde  veya  onun  etrafında  yaratılan  “vortice” merkezinde  basınç  düşümünü 
maksimize etmek ve bu yolla akışkan içinde gaz boşluklarını yaratmaktır. 

Sürekli Zincir Matkabı 

Bu tip matkapların kesme yapıları tungstenkarbit matriks içine oturtulmuş doğal ve sentetik (stratapax) 
elmaslardan  ibarettir.  Kesme  yapısı  sürekli  bir  zincire  bağlanmıştır.  Zincirin,  manevra  yapmadan 
kesme yüzeyini 15 defa yeniliyebilecek uzunluğu vardır [13]. 

Zinciri kuyu dibinde hareket ettirmek  için sirkülasyon sıvısı basıncı kullanılır. Zinciri devrettirmek  için 
matkap  tabandan  kaldırılır  ve  pompalar  durdurulur.  Basınç  düşümü  bir  yay,  piston  ve  tutucu 
mekanizmasını  harekete  geçirir.  Yay  pistonu  iter  ve  doldurma  “reset”  pozisyonuna  getirir,  o  da 
zincirdeki tutucu tarafından yakalanır. Pompaların çalışmasından doğan basınç artışı, piston tutucu ve 
zinciri yeni delme pozisyonuna getirerek yeni kesme yüzeyleriyle delmeyi sağlar [13]. 

Zincir  matkabı  testleri  matkabın  yapısal  bütünlüğünü  koruduğunu,  bazı  hidrolik  erozyon  ve  zincir 
çevirme problemleri olduğunu göstermiştir. Diğer yandan ise, sert ve aşındırıcı kayaçları delerken ticari 
elmas matkaplara göre daha üstün ilerleme hızı, matkap ömür performansı göstermiştir [13].
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Elektrikle Isıtılan Matkap 

Bu  tür  matkaplar  da  ısıları  çok  fazla  olan  kuru  sıcak  kayalarda  normal  matkapların  metalurjik 
özelliklerini  kaybettiği  düşünülerek  Bazalt  ve  Granit  gibi  çok  sert  kayaçlarda  delme  işlemi  için 
yapılmıştır. Operasyon karakteristikleri aşağıdaki Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bu matkabın  ucunu  12001600 0 C’a  kadar  ısıtmak  için  “pirolitik  grafit  ısıtıcı”  kullanılmaktadır. Direnç 
kablosu  iyi  bir  elektrik  izolasyon  maddesi  ve  aynı  zamanda  çok  iyi  ısı  ileticisi  olan  bor  nitrit  ile 
sarılmıştır. 

Çizelge 1 : Elektrikle Isıtılan Matkapların Çalışma Karakteristikleri [3]. 
Matkap Çapı  :  2” inç 
Kullanılan Güç  :  5 kw 
Sirkülasyon Akışkanı  :  Hava 
Matkaptaki Direnç  :  Pirolitik grafit 
Sondaj Hızı  :  23 ft/h 

Kayacı eriten iki tür cihaz bulunmaktadır. Bunlarda birincisi “Melting Consolidating Penetrators”, kısaca 
MCP olup, eriyen kısımlardan kurtulmak için yoğunluk konsolidasyonundan yararlanılmaktadır. Kenara 
itilen  atık  erimiş  kayaç,  çok  yoğun  camsı  bir  gömlek  oluşturur.  Bu  yöntemle  atık madde  tamamen 
elimine edilir. Şekil 3’te bir MCP cihazın kesiti görülmektedir. 

İkinci cihaz “Universal Extrusion Penetrators”, ya da kısaca UEP olup, delme sırasında aşağıya doğru 
verilen  bir  baskı  erimiş  kayacı matkabın  ortasından  iç  tübe  itmekte  yüksek  hızda  gelen  hava  akımı 
erimiş  kayacı  patlamış mısır  şeklinde  taş  yününe  dönüştürerek,  iç  borudan  dışarıya  çıkarmaktadır. 
Şekil 4 bir EUP cihazının kesitini göstermektedir. 

Sondaj  dizisi  iç  içe  konsantrik  borulardan  ibaret  olup  matkaba  elektrik  enerjisi  iletimi  kablolarla 
yapılmaktadır. Delinen kuyu cidarında camsı bir tabaka oluşarak kuyu stabilitesini sağlamaktadır. Tek 
dezavantajı çok su gelişi olan yerlerde, soğuma nedeniyle kullanılma imkanının olmayışıdır. 

Yeni Geliştilmiş Türbin 

Jeotermal sondajlarda sert ve aşındırıcı kayaçların neden olduğu diğer bir sorun da, sondaj dizisindeki 
aşınmalardır.  Bunu  önlemenin  tek  yolu,  sondaj  dizisini  döndürmeden  matkaba  dönme  momentinin 
iletilmesidir. Bu da ancak matkabın üzerinde kullanılan bir türbin ile mümkündür. Ayrıca, türbin kuyuları 
saptırmak ve yönlü kuyu delebilmek için çok kullanışlı bir donanımdır. Başlangıçta petrol sondajlarında 
kullanılan,  klasik  türbinler  lastik  aksamlara  sahip  olduklarından  ve  bunlar  da  yüksek  sıcaklıklarda 
bozulduğundan,  jeotermal  kuyular  için  uygun  değildiler.  Ayrıca,  türbinler  çok  hızlı  (400800  d/dak) 
döndüklerinden, matkaplar da çok çabuk aşınmaktaydı. Jeotermal sondajlar için yapılan yeni bir türbin 
klasik türbinlerin tüm bu mahzurlarını ortadan kaldırmıştır. Diğer bir deyişle, yeni türbinler lastik aksam 
taşımamakta  ve  150  rpm  ile  800  rpm  arasındaki  dönme  hızlarında  çalışabilmektedir.  Ayrıca,  bu 
gelişmiş  türbin  klasik  türbinlerden  45  kat  daha  fazla  tork  verebilmekte  ve  dolayısıyla  daha  büyük 
yüklerin matkap  üzerine  konmasına  olanak  sağlamaktadır.  Bu  türbinin  çalışma  sıcaklığı  500  0 F  tır. 
Yapılan saha deneylerinde, 12 1/4 ” matkapla kullanılan 7¾”lik bir türbin granodiorit içinde 23 ft/st’lık bir 
ilerleme hızı elde edilmiştir. Aynı formasyonda rotary sondajla elde edilen ilerleme hızı 10 ft/st’tır [14]. 
Şekil 5 jeotermal kuyularda kullanılan türbinin iç yapısını göstermektedir.
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Şekil 3. MCP delicinin tasarım şeması [14]. 

Şekil 4. Bir EUP cihazının tasarım şeması [14].
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Şekil 5. Jeotermal kuyularda kullanılan türbin [15]. 
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JEOTERMAL ENERJİ ALANINDA 
KÜÇÜK ÇAPLI KUYULAR 

Umran SERPEN 

ÖZET 

Küçük  çaplı  kuyular  (<15  cm,  6  inç),  petrol  endüstrisinde  anıldığı  gibi  “slim  holes”,  jeotermal  enerji 
endüstrisinde de boy göstermeye başlamışlardır. Bu  tür  kuyuların uygulamaya girmesinde en büyük 
neden,  ekonomik  olmalarıdır.  Çaplarının  küçük  olması  dolayısıyla,  daha  az  iş  gücü,  daha  küçük 
sondaj makinesi, daha küçük lokasyon, daha az akaryakıt ve sondaj sarf malzemelerinin kullanımının 
söz konusu olması yanında, elmaslı sondaj makineleriyle yapılmaları durumunda, yeraltındaki yapı ve 
litoloji  hakkında çok  fazla bilgi  sağlamaktadırlar.  Jeotermal endüstrisi açısından bu kuyuların önemi, 
tahmin edilen sıcaklıkların varlıklarının en ekonomik yöntemle kanıtlanmasıdır. 

1.GİRİŞ 

Küçük  çaplı  jeotermal  kuyular,  sığ  seviyelere  delinen,  bilinen  maden  sondajlarının  ötesinde,  3500 
m’lere  varan  derinlikleriyle,  derin  kuyulardır.  Yakın  geçmişte  petrol  sahalarında  da  ekonomik 
avantajları  dolayısıyla  uygulama  alanı  bulmuşlardır.  Bu  tür  kuyular,  yakın  geçmişte  Zonguldak 
havzasında 2000 m derinliğe kadar delinmiştir  [1]. Küçük çaplı  kuyular,  ya standart  çaplardan daha 
küçük çaplarda delinirler, ya elmaslı sondaj makineleriyle karotlu olarak, ya da her iki yöntem kombine 
edilerek, delinirler. Her üç seçeneğin de sağladığı avantajlar vardır. Genelde, bu tür sondajlar arama 
amacına  yönelik  delinirler.  Ancak,  son  yıllarda  jeotermal  sahalarda  delinen  bu  tür  kuyulardan 
formasyon değerlendirmesi, hatta küçük çapta üretim yapmak da mümkün olmaktadır. 

Arama  ve  rezervuar  değerlendirmesiyle  ilgili  sondaj  maliyetleri  kanıtlanmış  jeotermal  rezervlerin 
gelişmesini  engelleyen  önemli  bir  engel  oluşturmaktadır.  Bu  rezervleri  geliştirmek  için  jeotermal 
endüstrisi arama ve rezervuar değerlendirmesi maliyetlerini düşürmek zorundadır. Tipik bir  jeotermal 
arama kuyusu büyük çaplı  (üretim kuyusu boyutlarında) delinmekte ve eğer sıcak su ve/veya buhar 
bulunursa  test  edilmektedir.  Bu  kuyuların  ülkemizdeki maliyetleri  500  bin  $  ile  1 milyon  $  arasında 
olup, yurt dışında bunların iki katından fazla olabilmektedir. Standart üretim çapında kuyular delmek, 
başlangıç  aşamasında  jeotermal  projelere  büyük  finansal  yükler  yüklemektedir.  Geçmişte  elmaslı 
matkaplarla  karot  alınarak  delinen  3”    4”  çaplı  kuyular,  sıcaklık  gradyenini  ölçmek  ve  lokasyon 
belirlemek  için  kullanılmaktaydı. Son  yıllarda  küçük  çaplı  kuyularda  test  yöntemlerinin  gelişmesi,  bu 
teknolojinin kullanılması konusunda teşvik yaratmıştır [2]. 

Bu  çalışmada,  küçük  çaplı  kuyuların  jeotermal  enerji  alanındaki  kullanımları  tanıtılmakta,  kullanılan 
teknolojiden bahsedilmekte ve bu tür kuyuların ekonomik avantajları konusunda bilgi aktarılmaktadır.
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2.KÜÇÜK ÇAPLI JEOTERMAL KUYULARIN DELİNMESİ 

2.1. Sondaj Tekniği Farkları 

• Geleneksel  rotary  standart  çaplı  sondajlarda  delme  işlemi  için  matkaba  verilen  yük  ağırlık 
borularıyla (drill collars) sağlanmaktadır. Elmaslı matkaplarla yapılan küçük çaplı sondajlarda 
delme  için  gerekli  yük  yüzeyde  hidrolik  olarak  çalışan  “morset”  ile  verilmektedir.  Bu  iki  tür 
sondaj  yaklaşımı  arasındaki  ana  fark  budur.  Diğer  tüm  farklar,  bu  ana  farklılaşmadan 
kaynaklanmaktadır. 

• Standart  çaplı  kuyular  büyük  çaplı  kazılmalarından  ötürü  bol  miktarda  üretilen  kırıntıların 
temizlenmesi ile onların yüzeye geniş çaplar içinden yüzeye taşınması için önemli pompalama 
gereksinimleri  yaratmaktadır. Öte  yandan,  küçük  çaplı  sondajlarda  anülüs  aralığı  çok küçük 
olduğundan burada yüksek çıkış hızı elde etmek sorun değildir ve kırıntıları yukarıya taşımak 
için gerekli pompa debileri düşüktür. 

• Standart  sondajlarda  pompalama  sırasında  oluşan  en  yüksek  sürtünme  basınç  kayıpları 
sondaj boruları ve özellikle ağırlık boruları içinde oluşuyorken, küçük çaplı sondajlarda kısıtlı 
olan  anülüste  oluşmaktadır.  Standart  çaplı  kuyularda  sondajın  sapma  kontrolu  için  bir  dizi 
“stabilizer”  ve  “reamer”  kullanılırken,  çap  kısıtlaması  nedeniyle,  küçük  çaplı  kuyularda  bu 
sorun olmamakta ve yukarıda bahsedilen düzeneklere gereksinim duyulmamaktadır. 

• Standart  çaplı  kuyularda  sirkülasyon  kayıpları  önemli  bir  sorun  haline  gelirken,  küçük  çaplı 
sondajlarda  kaçarak  sondaj  yapmak  sorun  yaratmamaktadır.  Bu  durum  yüksek  sıcaklıkların 
rastlandığı jeotermal sahalarda bir avantaj yaratmaktadır. 

• Standart  çaplı  rotary  sondaj  özellikle  sedimanter  formasyonlarda,  karotlu  elmas  matkapla 
yapılan  küçük  çaplı  sondajlara  göre,  çok  hızlı  ilerleyebilmektedir.  Bu  durumda  ülkemizdeki 
jeotermal  sahalarda  jeotermal  akışkanları  taşıyan  paleozoik  metamorfiklerinin  üzerinde 
bulunan sedimanter formasyonlar hızla delinip, daha sonra karotlu sondaja geçmek en uygun 
yaklaşım olarak görünmektedir. 

2.2. Küçük Çaplı Jeotermal Kuyular için Sondaj Donanımları 

Küçük çaplı kuyuları karotlu delmek için kullanılan sondaj makinelerinin belli bir ölçüde rotary sondaj 
yapma yetenekleri vardır. Rezervuara varmadan önce yüzeye yakın yerlerdeki sedimanter kesimlerin 
hızlı  delinmesi  için  böyle  bir  yeteneğe  gereksinim  vardır.  ABD’de  bu  tür  sondaj  makineleri  Tonto 
firmasının  UDR5000  ve  BartLongyear  firmasının  HD602’dir  [2].  Bizim  ülkemizde  ise  Zonguldak 
havzasında  2000  m’lik  sondaj  için  Longyear  HD55  makinesi  kullanılmıştır.  Tablo  1  jeotermalde 
kullanılabilecek  karotlu  ve  standart  rotary  sondaj  makinelerinin  çeşitli  açılardan  karşılaştırmalarını 
vermektedir. 

Tablo 1. Rotary ve Elmas Matkaplı Karotlu Sondaj Makinelerinin Karşılaştırılması [2]. 

Rotary Sondaj  Karotlu Sondaj 
Sondaj Personeli  Başsondör+5 kişi  2 veya 3 kişi, başsondörsüz 
Çamur Hizmeti  Evet  Hayır 
Çamur Müh.  Evet  Bazen 
Sondaj Müh.  Evet  Bazen 
Lokasyon  120x75m,  200m 3  çamur  tankları  ve 

çamur çukuru 
60x45m,  4m 3  çamur  tankı,  çamur 
çukuru 

Sondaj Makinesi  45m  kule,  40  kamyon  yük,  9m  altyapı, 
büyük çamur pompası(40 lt/s/200bar) 

18m  kule,  25  kamyon  yük,  3m 
altyapı, küçük pompa (3 lt/s/75bar). 

Yukarıdaki  sondaj makinelerinde üstte yapılan  rotary sondaj  kısmı  için CHD134  (5”DC) ve CHD101 
(4”DC) kullanılmaktadır. Daha derinlerde karotlu delerken HCQ sondaj boruları kullanılmaktadır. Long 
Valley  arama  kuyusu  delinirken  özel  bir  bileşik  sondaj  dizisi  kullanılmıştır:  üstte  4” Hydrill  tübing ve 
aşağıda CHD101/HMQ karot aletleri olmak üzere düzenlenen bu dizi 4250m kapasiteye sahiptir  [2].
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Yukarıdakilere göre daha sığ olan Zonguldak havzasında delinen küçük çaplı kuyuda sırasıyla PQWL, 
HQWL  ve  NQWL  sondaj  dizileri  kullanılmıştır  [1].  Kullanılacak  karot  boru  tipleri  ve  onların  derinlik 
kapasiteleri Tablo 2’de verilmektedir. 

Sandia Laboratuvarları küçük çaplı kuyulardaki sondaj makinelerinde akış “transducer” ları kullanarak 
çamur debisi, girişçıkış sıcaklığı, pompa strokubasıncı, takım devir sayısı, ve deriniliği kaydeden bir 
enstrüman  geliştirmiştir  [3].  Bu  vasıtayla  sirkülasyon  kaybı  veya  artışını  (blowout),  sondaj  dizisinde 
oluşan  delikleri,  pompa  verimini  (pompa  stroku  ile  ölçülen  değeri  karşılaştırarak),  ani  sıcaklık 
değişimini  algılamak mümkün  olmuş ve  ayrıca,  sondaj  optimizasyonuna  yardımcı  olmuştur.  Bundan 
başka,  yine  Sandia  laboratuvarları  (SOI)  teknolojisini  kullanarak  [3],  küçük  çaplı  kuyularda  log 
alınabilmesi  olanağını  sağlamıştır.  Bilindiği  gibi  jeotermal  kuyularda  kullanılan  log  aletlerine  sıcaklık 
koruyucusu takılması nedeniyle küçük kuyulara bu aletlerin indirilmesi olanağı ortadan kalkmıştı. Yeni 
teknoloji bu imkanı sağlamaktadır. 

Tablo 2. Karot Boru Tipleri ve Derinlik Kapasiteleri [2]. 

Karot Boru Tipleri  Maksimum Derinlik, m 
CHD134  2300 
CHD101  3000 
HMCQ  1850 
101/HMCQ bileşik  3750 
CHD76  3000 
NCQ  1850 
76/NCQ bileşik  3400 

2.3. Küçük Çaplı Jeotermal Kuyular için Kuyu Planları 

Kuyu  planları  yapılırken  uygulanacak  olan  kuyu  çapları  belirlenirken  dikkate  alınacak  özellikler:  (1) 
üretim  zonundaki  kuyu  çapı  içinden  log  aletleri  ve  ameradanın  geçmesi,  (2)  alınacak  karot  çapının 
jeolojik ve yapısal durumları  tanımlayacak büyüklükte ve ayrıca,  çatlaklı  zonlarda karot  kurtarımının 
yüksek  olması,  (3)  her  bir  karot  boru  çapının  belli  bir  derinlikle  sınırlanması,  (4)  şişen  “packer”ların 
üretim kuyusu içine girebilmesi, (5) üretim kuyu çapının test imkanı verecek boyutta olmasıdır. 

Küçük çaplı kuyu planları üst kısımların rotary sondaj tekniği, alt kısımların ise karotlu sondaj tekniğiyle 
delinmesine göre tasarlanırlar. Genelde, 7” çaplı yüzey koruma borusu 8½” veya 12¼” delik içine 20 
50 m derinliğe indirilerek çimentolanır. Daha sonra, 6” veya 6¼” çaplı delik rezervuara kadar kazılarak, 
içine 4½” çaplı HW veya 4½” 11.6 lb/ft koruma borusu indirilerek çimentolanır. Bu dizi üretim koruma 
borusudur.  En  son  olarak  3.89”  çaplı  delik  rezervuarı  geçinceye  kadar  delinerek,  ya  çıplak  bırakılır 
(sağlam formasyonlarda), ya da onun içine 2 3/8” çaplı “EUE” veya “flushjoint” tubing, veya 3½” 7.7 
lb/ft  liner  [4],  filtreli  boru  olarak  indirilir.  Zonguldak’taki  küçük  çaplı  kuyuda  ise,  8½”  delik  içine  7” 
koruma  borusu  9  m’ye  indirilip,  ardından  6¼”  çaplı  delik  354  m’ye  kazılarak  buraya  PW  koruma 
borusu, onun  içinden de PQWL ile 504 m’ye delinerek HW koruma borusu  indirilmiştir. Daha sonra, 
HQWL  kuyu  1569  m’ye  kazılmış  ve  buraya  HCQ  rodlar  koruma  borusu  olarak  bırakılmış  ve  en 
sonunda,  NQWL  kuyu  2002’ye  kadar  kazılmıştır.  Tipik  küçük  çaplı  kuyu  planları  Şekil  1’de 
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Tipik küçük çaplı kuyu planları. 

2.4. Küçük Çaplı Jeotermal Kuyularda Sondaj Sorunları 

Genel  olarak  standart  ve  küçük  çaplı  kuyularda  karşılaşılan  sorunlar  benzerdir,  ancak  bu  sorunlar, 
küçük çaplı kuyularda daha sık rastlananlar olup; akışkanla ilgili, beklenmeyen ara koruma borusu ve 
basınç kontrolu adları altında 3 grupta toplanabilir. 

Küçük çaplı  kuyuların delinmesi  sırasında çamur kullanılıyorsa,  çamur  içindeki  katı madde kontrolu, 
hem  dar  olan  anülüste  takım  sıkışmasını  önlemek,  hem  de  karotiyer,  pompa  ve  sondaj  dizisinde 
aşınmaları önlemek açısından önemlidir. Öte yandan, çamurun sondaj dizisinde belli ölçüde yağlayıcı 
etki yaratması hem sürtünmeyi önlemek, hemde vibrasyonu engellemek gerekir [5]. 

Normal olarak standart çaplı  rotary sondajlarında kuyunun en üstüne  indirilen koruma borusu üretim 
koruma  borusunun  çapını  belirler.  Petrol,  doğal  gaz  ve  jeotermal  sondajları  planlayanlar  acil 
durumlarda kullanmak üzere, bir ara koruma borusu için aralık bırakırlar. Genelde, küçük çaplı kuyular 
için arzu edilen minimum çap H olup, 3.89” ’tir. Eğer acil bir durum söz konusu olursa N/CHD76 atkım 
kullanılıp,  N  boyutlu  kuyu  kazılabilir.  Zonguldak’ta  delinen  küçük  çaplı  kuyuda  acil  durum  ortaya 
çıkmamış olmasına rağmen sondaj N çap ile bitirilmiştir [1]. N çapın altındaki kuyular, örneğin B çapı, 
pratik kullanılanılabilirliği olmadığı için jeotermal aramalarda tercih edilmemektedir. 

Jeotermal kuyularda, petrol ve doğal gaz kuyularında olduğu gibi basınçlı formasyonlar azdır. Genelde 
jeotermal  sistemler  kırık  ve  çatlaklı  yapılarda  olduğu  için,  formasyon  basınçları  hidrostatik  basıncın 
altındadır.  Ancak,  Türkiye  ve  bazı  yerlerdeki  jeotermal  sahalar  az  da  olsa,  hidrostatik  üzerine 
çıkmaktadırlar. Genelde,  jeotermal  kaynaklarda  yapılan  sondajlarda  ortaya  çıkan  fışkırma  (blowout) 
sorunları  suyun  sıcaklığından  kaynaklanmaktadır  ve  çoğu  kez  fışkırma  kuyuya  soğuk  su  basılarak 
kontrol edilir. Türkiye’de ise çamura barit katılarak kuyu kontrolu sağlanır. Bunun yarattığı problemler 
katı madde miktarının artması ve çamurun yaratacağı  formasyon hasarıdır. Çamur kullanılan küçük 
çaplı kuyularda anülüsün dar olması nedeniyle, manevra sırasında sondaj dizisini kuyudan çekerken 
yaratılan emme ile (piston etkisi) kuyunun akışa geçmesidir. Küçük çaplı kuyularda kuyu kontrolü için 
kullanılan emniyet vanaları da küçük olup, maliyetleri diğerlerine göre düşüktür. 
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1220m 

8 1/2 ” delik, 7” 
20 lb/ft casing 
6 1/4 ” delik, 4 1/2 ” 
11.5 lb/ft casing 

3.89” açık kuyu 

Küçük Çaplı SNLG 8729 kuyusu 

7m 

164m 

838m 

1560m 

1634m 

9 1/2 ”delik 7” casing 

6 1/8 ”delik 4.5”casing 

3.895”delik, 
3.5 HQ 

3” açık kuyu 

Küçük çaplı TCH 7615 kuyusu
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2.5. Yönlü Küçük Çaplı Kuyular 

Bu  tür  sondajlar  jeotermal enerji  dışında başka amaçlarla gerçekleştirilmiş olup,  “coiling  tubing” adlı 
tambura  sarılan  sürekli  boruyla  yapılmaktadır.  Delme  işlemi  için  PDC  (Polycristalline  Diamond 
Compact)  veya  yeni  geliştirlmiş  TSD  (Thermally  Stable  Diamond)  adı  verilen  elmas  matkaplar 
kullanılmaktadır.  Yönlendirme  işlemi  sırasında,  delme  için  NaviDrill  adlı  “moineau”  tipi  bir  yeraltı 
motoru kullanılmaktadır [6]. Şekil 2’de coiled tubing ve pozitif ötelemeli düzenek elemanları görünüyor. 

Şekil 2. Pozitif ötelemeli motor ve coiled tübing sistemi [6]. 

3. KÜÇÜK JEOTERMAL KUYULARDA TEST 

Küçük  kuyularda  sıcaklık  amerada  ile  kolaylıkla  ölçülebilir.  Gerçek  sıcaklıklara  ulaşmak  için  uzun 
müddet beklenmesi söz konusu değildir. Küçük çaplı kuyularda kullanılan sirkülasyon debisi tam çaplı 
kuyulara göre çok küçük olduğundan, sıcaklıklar çabucak toparlanarak, statik değerlerine ulaşabilirler. 

Jeotermal  kuyuların  üretim  karakteristikleri  :  (1)  borulardaki  sürtünme  basınç  kayıpları  ve  kuyu 
cidarındaki  ısı  kayıplarına,  (2)  rezervuar  içindeki akış sırasındaki basınç kayıplarına bağlıdır. Bazen 
rezervuar geçirgenliği öyle büyüktür ki, buradaki basınç kaybı önemsiz ve ihmal edilebilir hale gelir. O 
zaman  o  sahada  küçük  kuyulardaki  akışı,  boru  içindeki  sürtünme  basınç  kayıpları  belirler.  Eğer 
geçirgenlik düşük  ise,  tam çaplı bir kuyunun üretimi küçük çaplı bir kuyudan fazla olmayacaktır. Öte 
yandan, eğer geçirgenlik büyük  ise, akış boru çapı  tarafından sınırlandırılır ve akış debisi boru çapı 
alanından daha çabuk artar. Burada önemli olan bu durumlardan hangisin hakim olduğu veya bunlar 
arasında bir durumun olup, olmadığıdır. 

Aynı  yerdeki  tam  çaplı  bir  jeotermal  üretim  kuyusu  üretilebilirliğini  küçük  çaplı  bir  kuyunun 
üretilebilirliğinden  tahmin  etmek  için  birçok  yöntem  vardır.  Bunlardan  bir  tanesi,  değişken  kuyu 
çaplarında kuyunun akışkan taşıma kapasitesinin karşılaştırılmasıdır. Alan ölçekli böyle bir mukayese 
aşağıdaki gibi verilebilir [7]: 

Qtamçap= Qküçükçap{Çapüretim/Çapküçük} 2  (1)
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ABD ve Japonya’daki kuyu testlerinden elde edilen verilerle yapılan sayısal simülasyonlar sonucunda 
küçük  çaplı  kuyular  için  bir  ölçek  çalışması  yapılmış  ve  tam  çaplı  kuyularla,  küçük  çaplı  kuyuların 
üretimleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir [7]: 

Qtamçap= Qküçükçap{Çapüretim/Çapküçük} n  (2) 

Burada n yaklaşık olarak 2.5’tur. 

Eğer  sıcaklık,  derinlik  ve  sıvı  seviyesi  küçük  çaplı  kuyunun  akışına  izin  veriyorsa,  bu  optimum  bir 
durum olup, küçük çaplı kuyu akış verileri kullanılarak, yalnız rezervuar geçirgenliği değil, tam çaplı bir 
kuyunun da potansiyel üretimi de tahmin edilebilir. Eğer sıcaklık, derinlik ve sıvı seviyesi küçük çaplı 
kuyunun akışına izin vermiyorsa, kuyu üretime sokulamaz ve o zaman geçirgenlik tahmini enjeksiyon 
testlerine  dayanılarak  yapılır.  Küçük  çaplı  kuyunun  “transient”  testlerinden  (basınç  yükselim,  basınç 
azalım  veya  enjeksiyon)  hesaplanan  geçirgenlik  değerleri  çapla  ilgili  olmayıp,  rezervuara  ait 
parametreler oldukları için geçerlidir. 

4. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ JEOTERMAL SANTRAL PROJELERİ 

Küçük çaplı kuyuların delinmesinin başlangıç çıkışı aramaya yönelik bir yöntem olmasına rağmen, bu 
kuyuların ulusal şebekeler dışında kalan yerlerde küçük ölçekli jeotermal santraların çalıştırılmasında 
önemli  bir  potansiyeli  olduğu  saptanmıştır.  Yapılan  yoğun  çalışmalar  [8],  rezervuar  derinliği  ve 
sıcaklığına bağlı olarak 4” çaplı kuyuların dahi birkaç yüz kW, 6” çaplı bir kuyunun  ise bir megawatt 
üzerinde güç üretebileceğini göstermiştir. 

Son  yıllarda  elektrik  şebekelerinin  dışında  kalan  küçük  ölçekli  jeotermal  projeler  konusunda  önemli 
teknolojik gelişmeler sağlanmasına rağmen [9], halen çeşitli engellerin varlığı hissedilmektedir: 

• Yatırımcılar  küçük  jeotermal  projeleri  riskli  bulmaktadır.  Aslında,  yaptığımız  çalışmalar  bu 
durumu doğrulamaktadır [10]. 

• Büyük jeotermal projelere göre küçük ölçekli projelerin yatırım üzerinden getirisi düşüktür. 
• Küçük jeotermal elektrik projelerinin danışmanlık hizmet maliyetleri göreli olarak yüksektir. 
• Finans kurumları finansman açısından isteksizdir, çünkü geçmiş örnekleri yoktur. 
• Jeotermal kaynakların enerji pazarları ve finansmanla örtüşen uygun haritaları yoktur. 

4.1.Küçük Ölçekli Jeotermal Projelerin Teknik Durumu 

Ulusal şebeke dışındaki küçük ölçekli jeotermal projelerin teknik ve ekonomik durumları aşağıdaki gibi 
verilmektedir [9] 

• Elektrik kapasitesi açısından değerlendirildiğinde, küçük çaplı kuyular 100 kWe  ile 1000 kWe 
arasındadaki  güçlerde  küçük  kuyubaşı  elektrik  santrallerini  besleyebilmektedirler.  Yüksek 
entalpili kaynaklar için bu güç 3 MWe  ‘a kadar çıkabilmektedir. Rezervuar sıcaklıkları elektrik 
üretim  kapasitesini  etkileyen  en  önemli  parametredir.  Örneğin,  3”  çaplı  bir  kuyu,  rezervuar 
sıcaklığı >170 o C  ise, 100 kWe‘lık bir üniteyi,  sıcaklık 240 o C’a  erişirse 600 kWe‘lık bir üniteyi 
besleyebilir. Öte yandan, 6” çaplı küçük bir kuyu rezervuar sıcaklığı 180 o C ise 1 MWe güce, 
240 o C ise 3 MWe güce erişebilir. 

• Rezervuar sıcaklığı 150 o C altında ise jeotermal akışkanı yüzeye çıkarmak için pompa gerekir. 
• Eğer bir yer altı pompası gerekirse, milli pompa yerine elektrikli dalgıç pompa kullanılmalıdır. 

Dalgıç  pompalar  artık  4.5”  çaplı  koruma    borusu  içine  yerleştirilebilmektedir,  dolayısıyla 
jeotermal uygulamalar için pompalar hazırdır.
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• Ulusal  şebeke  dışı  kuyu  başında  kullanılabilecek  küçük  santral  uygulamaları  pratik  olarak 
mümkündür. Düşük sıcaklıklı  (<170 o C)  jeoteraml sistemler binary santraller uygundur.   Daha 
yüksek  sıcaklıklı  ve  agresif  olmayan  kimyasal  bileşimler  için,  daha  yüksek  basınçlı 
kondansörlü buhar türbinleri uygundur. 

• Bir MWe ve altındaki projelerin ekonomik yapılabilirliği için küçük çaplı kuyular esastır. Projenin 
başlagıç aşamasında yapılan sondaj ve aramanın gerçek maliyetleri,  yaklaşık santral  inşası 
kadardır. Çoğu kez uzak yerlere büyük çaplı kuyu kazacak kapasitede makinelerin getirilmesi 
pratik değildir. 

Tüm  yukarıdaki  elemanlar  bir  küçük  jeotermal  santralı  çalıştırmak  için  yeterli  ve  uygun  olmasına 
rağmen,  bunların  bir  araya  getirilip,  çalıştırılması  durumunda  yoğun  bir  bakım  gerektirip, 
gerektirmeyeceği  test  edilmemiştir.  Küçük  çaplı  kuyuların  uzun  dönemli  performansları  hakkında 
yeterli  veri  toplanamamıştır. Öte  yandan,  akış  için  uygun  bir  koruma  borusu  tasarımı  standart  hale 
getirilememiştir. Bazı loglar hala küçük çaplı kuyulara inmemektedir. Küçük çaplı jeotermal santrallerin 
ekonomisi  tam  belirlenmemiştir  ve  bu  özellikle  bakım  ve  işletme masrafları  için  doğrudur.  Genelde 
jeotermal  santraller  yüke  bağlı  olmayıp,  temel  yük  santralleridir.  Ancak,  taşrada  yükler  değişkendir. 
Tepe yükleri, günlük ortalama yüklerin iki katı veya daha fazlası olabilir. 

SONUÇLAR 

Bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

• Küçük  çaplı  jeotermal  kuyuların  arama  amaçlı  delinmesi  bu  günün  sondaj  teknolojisi  teknik 
olarak mümkündür. 

• Küçük  çaplı  kuyularda  üretim  ve  “transient”  testlerle  kuyu  akış  karakteristikleri  yanında 
rezervuar parametrelerinin de elde edilmesi mümkündür. 

• Küçük çaplı kuyulardan elde edilen akışkan ile küçük jeotermal santraller yanında, yerel olarak 
küçük çaplı ısıtma yapılması da olasıdır. 
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JEOTERMAL KUYU TAMAMLAMA TESTLERİ VE 
SAHA UYGULAMALARI 

Süleyman ÖZÜDOĞRU 

ÖZET 

Jeotermal  kuyular  kazılırken,  sondaj  operasyonu  sırasında  ve  sondaj  bitiminde,  rezervuar  hakkında 
olabildiğince fazla ve sağlıklı bilgi almak amacıyla bir dizi test operasyonu gerçekleştirilir.Bu testlerin, 
uygulama sırası ve  tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmesiyle   alınacak   sağlıklı veriler, yorumların 
hataya yer vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 

Jeotermal  bir  sondajın  bitirilmesinin  anlamı,  kuyunun  kazılması,  teçhiz  edilmesi  ve  kuyu  bitirme 
testlerinin eksiksiz yapılması demektir. 

1. GİRİŞ 

Sondaj  bitiminde,    eksiksiz  olarak  uygulanması  gereken  kuyu  tamamlama  testlerinden  alınacak 
sonuçlar,  ilk  ve  bakir  değerler  olup,  ileri  dönemlerde  yapılacak  testlerden  elde  edilecek  sonuçların 
yorumunda  baz  noktasını  oluşturacaktır.Rezervuarın,  üretim  ve  reenjeksiyona  verdiği  tepki  ile  bu 
tepkinin  zamanla  değişiminin  gözlenip,  sağlıklı  yorumlanması  sürdürülebilir  işletme  stratejisi  ve 
ekonomik işletme yönünden çok önemlidir. 

2. TEMEL FİZİK ve TERMODİNAMİK KAVRAMLAR 

Jeotermal  enerji  ile  ilgili  çalışmalar  yapılırken  basınç,  sıcaklık,  entalpi,...vs.  gibi  birtakım  fizik  ve 
termodinamik kavramlar konunun temelini oluşturduğundan testlerin uygulanmasından önce bu temel 
kavramların  bilinmesinde  yarar  olacaktır.Detay  bilgilerine  fizik  ve  termodinamik  kitaplarında  rahatça 
ulaşılacak bu kavramlara bildiride basit ve kısa tanımlamalar olarak verilmiştir. 

SICAKLIK : Bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsüdür.Kavramı biraz açacak 
olursak iki komşu cismin termik denge seviyelerinin ölçüsü olarak görülebilir.Bu kavramdan hareketle 
termik denge seviyesi yüksek olan cisim, diğerine göre daha sıcaktır denir.  İki farklı  termik dengede 
olan cisim temas ettirildiğinde, termik denge seviyesi yüksek (daha sıcak) olan cisimden termik denge 
seviyesi düşük olan cisme  (daha soğuk) doğru sıcaklık akışı oluşur.Yani daha yüksek sıcaklık daha 
düşük sıcaklığa doğru transfer edilir.Sıcaklık ölçüsü birimleri genel olarak  o C, o K, o F dir. 

ISI  :  Bir  maddenin  potansiyel  ve  kinetik  enerjilerindeki  değişme  miktarıdır.Termik  denge  seviyesi 
yükselmekte  (sıcaklığı  artmakta)  olan  cismin  taneciklerinde  (molekül)  enerji  yüklenmesi 
başlayacaktır.Pratik olarak, sıcaklık farkı yardımıyla  transfer edilen enerji şekline “ISI” denir.Isı birimi 
calori, joule...vs dir.
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KONDÜKSİYON  ISI AKIŞI  :Metal  gibi  katı  bir  cisim  bir  ucundan  ısıtıldığında,  ısı  dağılımı  uygulama 
yapılan noktadan itibaren katının diğer bölümlerine moleküller vasıtasıyla düzenli bir şekilde dağılır.Isı 
kaynağından uzaklaştıkça sıcaklık düşümü lineer olarak düşer. 

KONVEKSİYON ISI AKIŞI :Isının kütle hareketi vasıtasıyla taşındığı haldir.Isıyı bünyesinde barındıran 
kütle hareket ettikçe ısıda beraberinde hareket eder. 

Şekil 1. Konduksiyon, konveksiyon ısı akışı ve kaynama noktasıderinlik eğrisi 

ENERJİ : Bir sistemin kendi hali değişirken diğer bir komşu sistemin halini değiştirebilme kabiliyetine 
enerji denir. 

ENTALPİ : Bir maddenin taneciklerinde (tanecikleri oluşturan atomları arasındaki bağlarda) depolanan 
toplam enerjidir.Entalpi birimleri Kcal/kg, Kj/kg, BTU/lbdir. 
Termodinamik  olarak  entalpinin  tanımı,  iç  enerji  ile  basınç  ve  hacmin  çarpımının  toplamına  eşittir 
(Eşitlik 1) şeklindedir. 

PV U H + ≡ (1) 

Termodinamik  kavramlar  yanı  sıra  bilinmesi  gereken  iki  kavramda  geçirgenlik    (permeability)  ve 
gözeneklilik  (porosity)  dir.Bunlardan  geçirgenlik  rezervuar  kayacın  içerisindeki  çatlak  yapısının  bir
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ölçüsü olup birimi (m 2  veya darcy) dir.Gözeneklilik ise kayaç hacmi içindeki boşluk oranının yüzdesel 
ifadesi olup birimsizdir. 

Şekil 2. Sıcaklık Entalpi Grafiği 

3. TESTLERİN AMACI 

Jeotermal kuyu testlerinin amacı rezervuar ve kuyu hakkında tüm fiziki ve kimyasal verilere ulaşılarak 
kısa,  orta  ve  uzun  dönemde  üretimin,  reenjeksiyonun  rezervuar  parametreleri  üzerine  etkilerinin 
gözlenmesi ve buna bağlı olarak sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulmasıdır. 

Jeotermal  kaynaklar  sonsuz  değildir.Eğer  beslenmetüketim  (üretim)  ilişkisi  ve  bu  ilişki  sırasında 
oluşan  dengeler  dikkate  alınmadan  saha  işletmeye  alınırsa  hem  ekonomik  olmayan  bir  işletme  ile 
karşı karşıya kalınacak, hem ülkemizde hemde dünyada örnekleri görüldüğü üzere sistem performansı 
ya kısmen ya da tamamen çökecektir. 

Konuyu biraz daha açacak olursak;    jeotermal enerjinin üretimzaman ilişkisi uzun dönemde öyle bir 
değere  ulaşır  ki  saptanan  bu  değer  dengenin  sağlandığı,  rezervuardan  düzenli  olarak  üretim 
yapılabildiği değerdir.Buna sürdürülebilir üretimde denilebilir. 

Sürdürülebilirlik  kavramı,  jeotermal enerjinin,  rezervuardan düzenli olarak maksimum süre üretilmesi 
anlamındadır. 

Maden  ve  petrolden  farklı  olarak  jeotermal  sahaların  üretimzaman  ilişkisi  farklı  bir  profil 
izler.Aşağıdaki  grafikte  jeotermal  enerjinin  ideal  ve  üretim  profili  görülmektedir.Grafik  çizimlerinde 
sosyoekonomik faktör ihmal edilmiştir.
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Şekil 3. Enerji kaynakları ömür periyotları 

Şekil  4. Jeotermal saha üretimzaman profili 

Şekil  5. Jeotermal kuyu üretimzaman profili
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4. SONDAJ SIRASINDA YAPILAN TEST İŞLEMLERİ 

Jeotermal bir kuyudan ilk veriler sondaj sırasında alınmaya başlanır. Çamur giriş ve çıkış sıcaklıkları 
rezervuar  sıcaklığı  hakkında  ilk  bilgiyi  verirken,  meydana  gelen  çamur  kaçakları  ve  kaçak  miktarı 
üretim zonu  hakkında  bilgilenmemizi  sağlar.  Sondajın  kazılması  sırasında  alınan  karot  örnekleri  ise 
rezervuar kayacın geçirgenlik (permeabilite) ve boşlukluluk (porozite) değerlerini verir. 

Sondaja ara verilmesinden faydalanarak yapılan birkaç saatlik ölçümlerden elde edilen geçici sıcaklık 
verilerinden gerçek formasyon sıcaklıklarının saptanmasıyla ilgili birçok metod bulunmaktadır. 

Bu  metodlar  arasında  Mensles  ve  Horner  tarafından  önerilenleri  hem  uygulanabilmeleri  açısından 
basittir,  hem  de  doğru  sonuçlar  vermektedir.Bu  yöntemlerle  doğru  değerler  elde  edebilmek  için  şu 
koşullara dikkat etmek gerekir. 

Ölçüm yapılan bölümde sadece kondüksiyon yoluyla ısı transferi olmalıdır. 

Sirkülasyon zamanı ile ısınma için bekleme süreleri eşit tutulmaya çalışılmalıdır (1520 saat). 

Sıcaklık  yükselim  testi  esnasında  kuyudaki  çamur  seviyesi  de  kontrol  edilmeli  ve  kuyuda  basıncın 
sabit kaldığı gözlenmelidir.Yüksek basınçlı formasyonlarda, kuyu içine sızacak formasyon akışkanları 
kondüksiyonu bozacağından alınan sıcaklık dataları da geçersiz kılacaktır. 

Sondaj esnasında oluşacak herhangi bir kaçak (veya geliş), gerçek formasyon basıncını ölçmek için 
çok  önemli  bir  fırsat  yaratır.  Çamur  kaçağı  kuyu  ile  rezervuar  arasında  bir  bağlantı  kurulduğunun 
göstergesidir. Kaçağın olduğu derinlik biliniyorsa, sirkülasyon kesilerek kuyudaki çamur yoğunluğu ve 
kuyudaki  çamurun  statik  seviyesinden,  formasyon  basıncı  hesaplanabilir.  Ya  da  bu  basınç  kuyuya 
indirilecek bir basınç ölçüm ve kayıt cihazı ile belirlenebilir. 

5. KUYU TAMAMLAMA TESTLERİ 

Kuyu  tamamlama  testleri  genellikle,  son  derinliğe  kadar  kuyunun  delinmesi  ve  liner  indirilmesinden 
sonra  yapılır.  Kuyuya  liner  indirilmeden  veya  sondaja  bir  nedenle  ara  verildiği  zamanda  bu  testler 
yapılabilir.  Bu    son  yöntem  (kademeli  testler)  sondajı  geciktirmekle  beraber,  rezervuar  ve  geçilen 
üretim zonları hakkında bilgi edinmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Buna alternatif olarak her değişik 
üretim  seviyesini  ayrı  ayrı  test  edilebilmesini  sağlayacak  şekilde  farlı  derinliklerde  kuyular  delmenin 
çok pahalıya mal   olacağı aşikardır. Kademeli  testleri özellikle yüksek entalpili sahalarda,  ilk delinen 
kuyularda  uygulandığında  çok  önemli  veriler  sağlarlar.  Çünkü,  sahada  ilk  açılan  kuyularda  devam 
eden üretim  testleri,  rezervuardaki akış dengelerini bozarak sonraki  kuyularda uygulanacak kademe 
testlerinin yorumlanmasını zorlaştırır. 

Kuyu  tamamlama testleri kuyudaki potansiyel besleme noktalarını  (akifer) belirlemek ve  toplam etkin 
geçirgenliği  tahmin etmekte kullanılır. Bazı durumlarda, birkaç değişik beslenme noktasının ayrı ayrı 
geçirgenliklerini tahmin etmek mümkün olabilmektedir. 

5.1. Kuyu Bitimi Alınan Statik Sıcaklık Ölçüleri 

.Jeotermal kuyu kazma  işlemi bitirilir bitirilmez   kuyudaki çamur jeotermal akışkan  ile doldurulmadan 
(üretime  açılmadan)  önce  sondaj  sırasında  kaçak  oluştuğunda  yapıldığı  gibi  bir  dizi  sıcaklık  ölçüsü 
alınır.Ölçüler kuyu boyunca ve belli zaman aralıkları ile tekrarlanır.(12,24,72 saat gibi)
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Alınan sıcaklık ölçülerinden belli hesaplama yöntemleri ile (Horner Plot metodu gibi) orijinal rezervuar 
sıcaklığı  tespit edilmeye çalışılır.Hesaplama parametreleri kuyuda yapılan sirkülasyon süresi ve ölçü 
alındığı anda sirkülasyondan sonra geçen zamandır. 

Şekil 6.Sondaj bitimi (kuyu çamurlu iken) alınan kuyu sıcaklık ölçümleri ve Horner profili 

5.2. Kuyunun Dikey Üretime Açılması 

İki fazlı olan, yüksek basınç ve debi ile üretim yapan kuyularda kuyu, uç kısmında bir manometre olan 
dikey veya yatay bir boru  ile üretime açılır  (Şekil 8). Kuyu üretime açılırken ve kapatılırken vana tur 
sayısı  ile  birlikte  kuyu  başı  basıncı  ve  manometrede  okunan  uç  basınç  kaydedilir.  Hesaplanması 
Russell James (Yeni Zellanda) tarafından geliştirilen bu üretim metodu uç basınç yöntemi olarak anılır 
(lip pressure method)(Şekil  7, Şekil  8, Şekil  9). Akışkanın  içerdiği  yoğuşmayan gazlar nedeniyle bu 
yöntemde hata payı %48 arasındadır. 

Bu yöntemde üretim hesabı Eşitlik 2 de sunulmuştur : 

SI biriminde  102 1 
0 

2 96 0 224000 
, 

,  * * 
h 

d P Mass  c c = (2) 

Burada; 
Toplam Kütle (Mass) = lb/saat 
Uç basınç (Pc) = psia 
Uç boru iç çapı (dc) = inch 
Akış entalpisi (ho) = BTU/lb olmaktadır. 

Uç  basınç  yöntemiyle  üretim  formülü metrik  sistem  için  de  uyarlanmış  (Eşitlik  3)  olup  değişkenlerin 
formül ve birimleri : 

102 1 
0 

2 96 0 5199650 
, 

,  * * 
h 

d P Mass  c c = (3)
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Toplam Kütle (Mass) = ton/saat 

Uç basınç (Pc) = bar.a 

Uç boru iç çapı (dc) = metre 

Akış entalpisi (ho) = KJ/kg olmaktadır. 

Entalpi değeri kuyudan daha sonra alınan rezervuar zonu sıcaklık değerine göre buhar  tablosundan 
bulunur.Yani rezervuar seviyesindeki sıcaklık değerinin kuyubaşına aynen geldiği kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla kaba bir hesaplama yöntemidir. 

Şekil 7. Dikey üretimde kuyu başı 

Birkaç saat  ile birkaç gün süren bu üretimle kuyu başı basınçdebi grafiği  çizilecek olursa  rezervuar 
permeabilitesi hakkında bilgi veren değişik kuyular  için değişik  tipte eğriler elde edildiği görülecektir. 
Öte  yandan  bu  test  sonucu  elde  edilen  üretim  değerlerini  kesinlikle  kuyunun  kalıcı  sabit  değerleri 
olarak düşünmemelidir. 

Şekil 8. Dikey üretimde kuyubaşı basıncıdebi ilişkisi
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Şekil 8’de görülen üç ayrı eğri bir sahada açılmış üç farklı kuyunun üretim eğrisi olabileceği gibi,ayni 
kuyunun kabuklaşma gibi nedenlerle üretimindeki düşüşü  temsil edebilir.Farklı kuyular olduğu durum 
söz konusu ise, C ile gösterilen kuyu ayni kuyubaşı basıncında diğerlerine göre çok daha fazla üretim 
yapmaktadır.Buradan  kabaca  bu  kuyunun  permeabilite  ve  porozitesinin  diğerlerine  göre  daha  iyi 
olduğu söylenebilir.Tek bir kuyu söz konusu  ise   C den A ya kabuklaşmadan dolayı düşüş, kuyunun 
temizliği sonrası ise A dan C ye üretimde artış gözlenecektir. 

Daha önce de bahsedildiği üzere uzun süreli  üretimde sıcaklık basınç düşümü, kabuklaşma gibi bir 
takım nedenlerle çeşitli dönemler gözlenecektir. Uzun dönem üretim testleri sırasında bu test ara ara 
tekrarlanarak kuyudaki değişimler takip edilir. 

Şekil 9. Uç boru yapısı 

5.3. Kuyu Bitimi Alınan Statik Sıcaklık ve Basınç Ölçüleri 

Kuyu, yapılan bu ilk üretimden sonra kapatılarak kuyu içi sıcaklık ve basıncın stabil hale gelmesi 
beklenir. Stabiliteye ulaşıldıktan sonra ilk statik sıcaklık ve basınç ölçüsü alınır.
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Şekil 10. Statik sıcaklık ölçüsü 
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Şekil 11. Statik basınç ölçüsü 

5.4. Su Kaybı (Waterloss) Testi 

Statik  (kuyu  kapalı  halde  iken)  ölçülerin  bitiminde  kuyudaki  beslenme  zon  ve/veya  zonlarının 
saptanmasına  yönelik  olarak  su  kaybı  (water  loss)  testine  geçilir.  Sondaj  sırasında meydana  gelen 
çamur  kaçağı  ve/veya  kaçaklarını  baz  alarak  kaçak  zonlarının  belirlenmesi  güç  ve  yanıltıcı 
olabilmektedir.  Çünkü  çamur  kaçağının  tek  noktadan mı  yoksa matkabın  ilerlediği  zon  boyunca mı 
oluştuğu çoğu zaman tam olarak kestirilememektedir.
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Bu testte kuyuya önce kuyu hacminin yaklaşık 1.5 katı kadar su basılarak kuyu iyice soğutulur. Daha 
sonra kuyuya değişik debilerde (örneğin: 10,15, 25 lt/sn) su basılırken kuyu boyunca sıcaklık ölçüleri 
alınır.  Su  basma  sırasında  geçirgen  zonlardan  rezervuara  soğuk  su  girişi  olacağından  bu  zonlar 
soğuyacak, geçirgen olmayan zonlarda ise soğuma görülmeyecektir. 

Su  basma  kesildiğinde  geçirgen  zon  veya  zonlardan  tekrar  kuyu  içine  ısı  akışı  başlayacağından, 
kuyuda ısınma (warm up) oluşur ve bu seviyelerde ısınma daha fazla ve daha hızlı olacaktır. Su kaybı 
testi  ile  tespit  edilen  beslenme  zonu  seviyesi  ileri  aşamada  yapılacak  rezervuar  testleri  için  ölçü 
alınacak  yer  olacaktır.  Şekil  10’da  gösterilen  örnekte  kuyu  içinde  beslenme  zonunun  11001500 
metreler  arasında  olduğu  kolayca  görülmektedir.  Şekil  12  ve  Şekil  13  de  bu  teste  çeşitli  örnekler 
verilmektedir. 
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Şekil 12. Su kaybı testi
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Şekil 13. Su kaybı testinde, ısınma sırasında oluşan eğrilerden geçirgen zonların saptanması 

5.5. Tek Debili Enjeksiyon Testi 

Su  kaybı  testi  ile  belirlenen  üretim  zonu  seviyesine  basınç  elementi  indirildikten  (kuyu  başı  vanası 
kapalı iken) kuyuya sabit debide su basılır (Örneğin: 20 lt/s). Bu işlem esnasında rezervuar basıncında 
yükselme  oluşur. Geçirgenliğin  düşük  olduğu  rezervuarlarda  kısa  sürede  yüksek  basınç  değerlerine 
ulaşılırken, geçirgenliğin yüksek olduğu  sahalarda  basınç yükselimi  küçük değerlerde kalır hatta hiç 
gözlenmeyebilir. Bu test yardımıyla geçirgenlikkalınlık (permeabilitythickness) değeri tespit edilir. Bu 
değerin birimi Darcymetre veya Darcy–feet’tir. Çok küçük değerler söz konusu olduğunda Darcy’nin 
binde biri olan milidarcy ‘de kullanılır(1 Darcy=10 12 m 2 ).
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Tek  debili  enjeksiyon  testinde  test  öncesi  ve  test  sırasında  kuyubaşı  basınçları,  pompa  stroku  ve 
debisi  sürekli  kayıt  edilmelidir.Pompa  strokunda  aşırı  değişimlere müsaade  edilmemelidir.Pompanın 
bir sebeple stop etmesi veya strokun aşırı düşmesi durumunda test tekrarlanmalıdır.Basınç değerinin 
kararlı akışa ulaşması doğru hesaplama ve yorumlamayı beraberinde getireceği için önemlidir. 
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Şekil 14. Tek debili enjeksiyon testi 

5.6. Çok Debili Enjeksiyon Testi 

Tek debili enjeksiyon testinin ardından yapılan çok debili enjeksiyon testinde kuyuya değişik debilerde 
(Örneğin:  10,20,30  lt/sn)  soğuk  su  basılarak  rezervuarın  bünyesine  su  alma  kapasitesi  tespit  edilir 
(Şekil 15). Bu test sonucu rezervuar geçirgenliğine ait ilk bakir değerler elde edilir. Üretim aşamasında 
zaman zaman tekrar edilen bu testle üretimin rezervuar geçirgenliğini ne derece etkilediği gözlenir. 

Çok  debili  enjeksiyon  testinde  de  tek  debili  enjeksiyon  testinde  olduğu  gibi  test  öncesi  ve  test 
sırasında kuyubaşı basınçları, pompa stroku ve debisi  sürekli  kayıt edilmelidir.Pompa stroku dikkatli 
takip edilerek istenen enjeksiyon debisinde pompalama yapıldığından emin olunmalıdır.Pompanın bir 
sebeple stop etmesi veya strokun aşırı değişimi durumunda test tekrarlanmalıdır.Bu testte de basılan 
her debi süresinin kararlı akış gözlemeye müsaade edecek periodda olması önemlidir. 

Çok debili enjeksiyon testi ile elde edilen değere enjektivite endeksi (injectivity index) denir. Enjektivite 
endeksi: 

wf i  P P 
Q EE 
− 

= (4) 

Eşitlik  4  ile    hesaplanır.  Formülde  EE:  Enjektivite  endeksi  (lt/sn/kg/cm 2 ,  lt/san/bar,….),  Q:  Kuyuya 
basılan akışkanın debisi  (lt/san), Pi: Enjeksiyon basıncı  (Kg/cm 2 , Bar,…), Pwf: Rezervuar derinliğinde 
beslenme noktası basıncı (Kg/cm 2 , Bar,…) dır.
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Şekil 15. Çok debili enjeksiyon testi ve enjektivite endeksinin çıkarılması 

5.7. Silencer Savak Yöntemiyle Üretim Testi 

İki fazlı üretim yapan kuyularda uygulanan ve hata payı % 24 gibi oldukça düşük olan üretim testidir. 
Kuyudan gelen akışkan silencer’da yoğunluk farkından dolayı iki faza ayrılır. Sıvı faz savakta ölçülür, 
buharlaşma  oranına  göre  silencerdan  çıkan  buhar  miktarı  hesaplanarak  kuyunun  toplam  üretimi 
belirlenir (Şekil 16, Şekil 17). 

Şekil 16.  Savak yapısı
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Savak akış sabiti : 

D 
B 

04 , 2 + 
DB 

h * ) b B ( 
5 , 27 

D 
h 

2 , 14 + 
h 
177 , 0 

+ 1 , 107 = k  (Birimsiz)  (5) 

Hacimsel debi : 

Φ = k*b*h 1,5 m 3 /dak  (6) 

Bulunan sonuç 60’a bölünerek birim m 3 /saate çevrilir. 

W = Φ*νspec*3600 kg/san (Savak su debisi) 

102 , 1 
0 

0 
2 
c 

96 , 0 
c  h 

h 2676 
* 69 , 7 = 

d * P 
W 

ho  (Akış Entalpisi) değeri iterasyon yolu ile bulunur  (7) 

0 h 2676 
W * 2258 

= M  kg/san (Toplam kütle  (8) 

S=MW  kg/sn (Buhar miktarı) 

M 
S 

= X  % buhar oranı (birimsiz). Buhar oranı ayrıca 
fg 

f 0 

h 
h h 

= X  formülünden de hesaplanabilir. 

Formülde seperasyon şartlarındaki termodinamik değerler alınmaktadır. Burada jeotermal akışkanın 
atmosfere boşaldığı kabul edilmekte olduğundan 100 0 C’de suyun entalpisi hf=418 KJ/kg, buharın 
entalpisi hg=2676 KJ/kg, karışım entalpisi olarak hfg=2258 KJ/kg değerleri alınmıştır. 

Şekil 17. Silencersavak yapısı
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5.8. Üretim Testi Sırasında Alınan Dinamik Sıcaklık ve Basınç Ölçüleri 

Jeotermal  kuyu  açık  iken  alınan  ölçülerdir.Gerek  statik,  dinamik  sıcaklık  ölçüleri  gerekse  statik, 
dinamik  basınç  ölçüleri  işletme  sırasında  belli  aralıklarla  alınarak  grafiklerdeki  profiller  takip 
edilir.Dinamik  basınç  ölçüsünde  lineer  olarak  düz  bir  çizgi  halinde  uzanan  basınç  profili  belli  bir 
seviyeden yüzeye doğru sapma gösterirki bu da kuyu içinde kabuklaşmanın başladığı seviye hakkında 
belli bir fikir verebilir.dinamik sıcaklık ve basınç ölçülerinde kısıtlayıcı faktör akışkanın kuyu içi yüksek 
hızı nedeniyle ölçü aletini kuyudan atma riskidir.Bu nedenle ölçü aleti üzerine belli ağırlıklar eklenerek 
bu risk azaltılmaya çalışılır. 
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Şekil 18.  Dinamik sıcaklık ölçüsü 
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Şekil 19. Dinamik basınç ölçüsü
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Şekil 20.  Değişik tip kuyularda sıcaklık, basınç ve hız profilleri
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5.9. Basınç Geçiş Testleri 

Basınç düşüm ve yükselim testlerinin yapılması için en uygun zaman, üretilebilirlik testlerinin yapıldığı 
dönemdir. Bu testler yeterli detayda yapılarak, kuyu çevresindeki rezervuarın özellikleri belirlenmelidir. 
Örneğin,  rezervuar  subaskın  bir  rezervuar  ise  ve  doğrusal  bir  davranış  gösteriyorsa,  geçirgenliğin 
belirlenmesi  için  birkaç  ölçüm  yeterli  olacaktır.Basınç  geçiş  testleri  sırasında,  basınç  kayıt  aracı  su 
kaybı  testi  ile  belirlenen  beslenme  zonu  karşısına  indirilir.Testler  uygulanırken  kuyu  hızlı  bir  şekilde 
açılıp, kapatılacağından kuyunun collapse yapmamasına dikkat edilmelidir. 

5.9.1. Basınç Yükselim Testi (Buildup test) 

Üretim  halindeki  kuyunun  hızlı  bir  şekilde  kapatılmasıyla  gerçekleştirilir.Belli  basınç  ve  debide 
rezervuardan kuyu  içine geçiş yaparak yüzeye ulaşan akışkan,  kuyunun kapatılmasıyla  rezervuarda 
ve  kuyu  içinde  basınç  yükselimi  oluşur.Buildup  testi  vasıtası  ile  rezervuar  parametreleri  yanında 
kuyunun  verimlilik  endeksi  (productivity  index)  hesaplanabilir.Bu  test  işletme  sırasında  da  sık  sık 
tekrarlanarak kuyu performansının trendi yakından takip edilir. 
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Şekil 21.  Basınç Yükselim Testi (Buildup test) 

5.9.2 Basınç düşüm Testi (Draw –down test) 

Basınç  yükselim  testinin  aksine    kapalı  haldeki  kuyunun  hızlı  bir  şekilde  açılmasıyla  rezervuarda 
oluşan basınç düşümü kayıt edilir. 
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Şekil  22.  Basınç Düşüm Testi (Drawdown test)
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Basınç geçiş testleri ve enjeksiyon testleriyle rezervuarın bir takım parametreleri tespit edilerek işletme 
sırasında bu parametrelerdeki değişim trendleri yakından gözlenir ve gerekli tedbirler alınır. 

Bahsedilen  bu  parametreler  rezervuar  kayacın  akışkanı  iletme  (transmissivity)  yeteneği,  kuyu  içi 
depolaması gibi parametrelerdir. 
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Şekil 23.  Kuyu içi depolaması (Wellbore storage) 

İletkenlik (Transmissivitiy), Eşitlik 9 : 

µ 
h k. 

s Pa 
m 
. 

3 
(9) 

k :  Geçirgenlik (Permeability)  (darcy) 
h :  Akifer kalınlığı (m) 
µ : Dinamik vizkozite (Pa.s) 

Kuyu içi depolaması  (Wellbore storage), Eşitlik 10 : 

h c φ  . . 
(10) 

φ  : Gözeneklilik  (Porosity) (%) 
c : Sıkıştırılabilirlik (Compressibility) 
h : Akifer kalınlığı
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5.9.3. Diğer Test İşlemleri 

Yukarıda  bahsedilen  test  operasyonlarına  ilave  olarak  üretim  sırasında  akışkanın  kimyasal 
özelliklerinin tespitine yönelik kimyasal analizler, üretim miktarıkabuklaşma hızı ilişkileri, yoğuşmayan 
gaz analizleri de gerçekleştirilen diğer işlemlerdir. 
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JEOTERMAL SAHALARDA ALINAN ESKİ LOGLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Umran SERPEN 
Gürşat ALTUN 

ÖZET 

Bu çalışmada, önce kuyu loglarının jeotermal alanlardaki genel kullanımları hakkında bilgi sunulmakta, 
daha  sonra  da MTA’nın  eski  teknoloji  kullanarak  bazı  sahalarda  aldığı  loglar  değerlendirilmekte  ve 
değerlendirme  teknikleri  hakkında  bilgi  sunulmaktadır.  Eski  log  kayıtlarının  değerlendirilmesi 
sonucunda  gözeneklilik  dağılımı,  yoğunluk  dağılımı,  çimentolama  katsayısı,  vb.  niceliksel 
değerlendirmeler  yapılmış  ve  formasyonların  yoğunluk  ve  gözeneklilik  parametrelerini  temsil  eden 
değerler elde edilmiş ve sonuç olarak sunulmuştur. 

1. GİRİŞ 

Kuyu Logları kabaca kullanıcıya kuyu ve formasyon hakkında geniş bilgiler verebilen, göremediğimiz 
ve soyut kalan yer altı yapısını, elde edilen veriler ışığında karakterize etmemizi sağlayan kayıtlardır. 
Kuyu  logları yaygın bir şekilde uzun yıllardır petrol endüstrisinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, petrol 
endüstrisinde  rezervuar  ve  yerbilimi  ile    pek  çok  sorunun  çözülmesinde  petrol  mühendislerinin 
başvurdukları önemli bir alet haline gelmiştir. 

Ancak, Türkiye’deki  jeotermal  sahalarda kuyu  logları  kullanımının 35 yıllık geçmişi olmakla beraber, 
geçen  süre  içerisinde  kullanımları  pek  yaygın  hale  gelememiştir.  Genelde  petrol  sahaları  için 
geliştirilen  log  aletlerinin  yüksek  sıcaklıktaki  jeotermal  kuyu  koşullarına  dayanamaması,  petrol  ve 
jeotermal sahalardaki formasyon farklılıkları gibi sebepler, jeotermal sahalarda kuyu logu kullanımının 
önüne geçen etmenler olmuştur. 

Ülkemizde  MTA  tarafından  60’lı  yıllardan  itibaren  jeotermal  sahalardan  sürekli  olarak  kuyu  logları 
alınmıştır. Alınan  bu  loglar,  formasyon  değerlendirmesi  açısından  önemli  bir  bilgi veri  tabanı  niteliği 
taşımaktadır.  Genelde  bu  loglar  değerlendirilmemekte,  ya  da  niteliksel  olarak  bazı  basit 
değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu  günlerde  MTA  daha  modern  kuyu  logu  alan  ünitelerle  çalışmasına  rağmen,  60’lı  yıllardan  beri 
alınan  kuyu  loglarının  büyük  bir  kısmı  o  yılların  teknolojisi  ile  çalışan  ünitelerle  alınması  nedeniyle, 
güncel “knowhow” ile değerlendirilemez durumdadır. Ayrıca, niceliksel değerlendirme yapabilmek için 
bazı loglar eksik kalmaktadır. Son 2030 yılda, petrol endüstrisi geçmişte petrol sahalarından alınan bu 
tür  logların  değerlendirilmesini  teşvik  etmekte ve  yöntemler  önermektedir. Aynı  çerçevede, MTA’nın 
eski teknoloji ile aldığı logların değerlendirilerek bilgi kazanımı, söz konusu olmuştur. 

Öte  yandan,  ülkemizde  ister  su,  ister  jeotermal  akışkan  üretmek  için  delinen  kuyularda  kuyu  logu 
kayıtları almak gibi bir gelenek yeterince gelişmemiştir. Bu tür yaklaşımlar sadece petrol ve doğal gaz 
araması  yapan  TPAO  gibi  şirketlerde  gelişmiştir.  MTA  bazı  kuyularda  kuyu  logları  kayıtlarını 
almaktadır, ancak belediye ve özel şirketlerin geliştirdiği sahalarda kuyu  loglarına pek rağbet edildiği 
söylenemez. Aslında, kuyu logları hem jeolojik korelasyon yapmak, hem de kayaç akışkan özelliklerini
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belirlemek amacıyla mutlak alınmalıdır. Bu kayıtlar, ayrıca bugün gözden kaçan bazı verilerin, ileride 
gelişen teknoloji ile önem kazanmasına aracılık da edebilirler. 

2. KUYU LOGLARININ JEOLTERMAL ALANLARDA KULLANIMI 

2.1. Jeotermal Alanlarda Kullanılan Loglar 

Kuyu Çapı (Caliper) Logu 

Delme  işlemine,  özellikle  de  akışkan  dolaşımına  kayaçların  tepkisi  bu  log  tarafından  verilir.  Kaliper 
logun  aldığı  çap  kayıtı,  ayrıca  kayacın  sağlamlığı  veya  göreli  kayaç  sertliğinin  bir  göstergesidir. 
Kuyunun genişlemiş kısımları, diğer loglardan tespit edilen çatlak zonlarına karşı gelerek, çatlak zonlar 
doğrulanabilir.  Yalnız  aynı  genişleme,  hidrotermal  alterasyon  sonucunda  oluşan  killerin  dolaşım 
akışkanına  karışmasıyla  da  meydana  gelebilir  [1].  Jeotermal  sahalarda  bu  logun  başlıca  kullanım 
alanları : 

a) Koruma borusunun çimentolamasında kullanılacak miktarı tayin etmek; 
b) Kuyu testleri ve hidrolik çatlama operasyonlarında kullanılması gereken packer’ların oturma yerlerini 
tespit etmektir. 

Rezistivite Logları 

Bu  loglar,  jeotermal  sahalarda  esas  olarak  geçirgen  zonların  bulunmasında,  farklı  kayaçların,  farklı 
elektriksel  özelliklere  sahip  olması  dolayısıyla,  litolojik  değişimlerin  gözlenmesinde  ve  arama 
sahasında uygulanmış jeoelektrik ölçmelerin sonuçlarını kontrol etmek için kullanılır. 

Tortul  (sedimanter) formasyonlarda bulunan elektrik doğal uçlaşma (self potansiyel) üretimi kristalen 
ve volkanik formasyonlarda fiziksel olarak çok az mümkündür. Bazen elektrokinetik etkiler dolayısıyla 
çatlak zonlarında küçük potansiyeller ölçülebilir. Bu elektrokinetik etkilerin orijini mafik kayaçlardır [1]. 

Derinlik  kayaçları  jeotermal  sıcaklıklarda  genel  olarak  10 4 –10 6  Ωm  arasındaki  rezistiviteleriyle  kötü 
birer iletkendirler. Rezervuar kayacının rezistivitesini 110 Ωm’lik jeotermal akışkan belirler [2]. Bundan 
dolayı,  bu  rezistivite  değeri  gözeneklilik  (porozite),  sıcaklık  ve  su  tuzluğuna  bağlıdır.  Jeotermal 
sahalarda  akışkanların  yarattığı  bu  iletken  zonlar,  hidrotermal  alterasyon  ve metalik mineralizasyon 
zonlarının  aynı  iletkenliği  göstermesi  dolayısıyla  birbirine  karıştırılabilir.  Tablo  1’de  değişik 
malzemelerin rezistiviteleri görülmektedir. 

Tablo 1. Değişik malzemelerin rezistviteleri [2]. 

Malzeme  Rezistivite, (Ωm) 
Pirit  10 6 

Derişik tuzlu su  2x10 2 

Kil  13 
Kuvarz  10 10 

Jeotermal  rezervuarlar genellikle çatlaklı ve petroldeki gibi  taneler arası  (intergranüler) akış olmadığı 
için  logların  sayısal  değerlendirilmesinde  kullanılan  Archie  formülü  Keller  vd.  (1974)  [3]  tarafından 
aşağıdaki gibi verilmiştir. 

1.05 18 F x − = Φ (1)
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Bu loglarla jeotermal sahalarda sayısal değerlendirme yapmak oldukça güçtür. En yüksek formasyon 
rezistivitesine göre iletken çamurun gölgeleme etkisi dolayısıyla, en büyük elektrot aralıklı sondalarla 
ölçülen  rezistiviteler  bile,  gerçek  formasyon  rezistivitelerinden  küçüktürler.  Diğer  taraftan,  niteliksel 
olarak, kristalen ve volkanik kayaçların yarattığı yüksek rezistivite ortamında geçirgen zonların etken 
göstergesidirler. 

Kristalen  formasyonlarda  indüksiyon  logları  bazı  sonuçlar  vermelerine  rağmen,  yüksek  kayaç 
rezistiviteleri dolayısıyla, ölçülen değerler 100 Ωm’den fazla olursa, bu  loglar  fazla güvenilir  değildir. 
Yine de geçirgen çatlaklı zonları gösterebilirler. 

Gamma Ray Logu 

Derinlik  ve  özellikle  genç  volkanik  kayaçların  bulunduğu  jeotermal  sahalar  için  gammaray  logu 
interpretasyonu son yıllarda geliştirilmeye başlanmıştır.  İzlanda’daki  son  araştırmalar  [4] gammaray 
radyoaktivitesinin kayacın SiO2  içeriği ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Jeokimyasal bulgularda, bu 
durum  bazikten  asidiğe  giden  derinlik  kayaçlarında  radyoaktif  izotop  içeriğinin  artması  dolayısıyla 
desteklenmektedirler.  İzlanda  da  kayaçların  esas  olarak  bazalttan  oluştuğu  yerlerde,  gammaray 
aktivitesi  çok  düşük,  kayaçların  asidik  olduğu  yerlerde  ise  oldukça  yüksek  bulunmuştur  [4].  Her 
halükarda  GR  logu,  farklı  kuyuların  ve  yeryüzündeki  formasyonların  korelasyonunda,  petroldekine 
benzer önemli bir rol oynayacağı ortaya çıkmıştır [1]. 

Gamma Ray Spektral Log 

Spektrolog biri toplam gamma aktivitesi, diğerleri de toryum, uranyum ve potasyum olmak üzere dört 
kayıttan oluşmaktadır. Jeotermal sahalarda bu logun; 

çatlaklı zonların tesbiti, 
hidrotermal alterasyon zonlarının belirlenmesi, ve 
litoloji tayini 

gibi  işlevleri vardır. Spektrolog da uranyum kayıtlarının yüksek olduğu yerler, derinlik  kayaçlarındaki 
çatlaklı  zonlardır.  Bunun  sebebi  de,  uranyumun  çok  hareketli  olması  ve  göçerek,  çatlaklarda 
çökelmesidir  [1].  Hidrotermal  zonlar  ise,  azalan  potasyum  içeriği  ve  uranyum  çökelmesi  ve  de 
potasyumun bu zonların kenarlarında tekrar çökelmesi ile oluşur [2]. 

Potasyum içeriği ayrıca litoloji hakkında da bilgi verebilir. Hornblendbiotitşistler ve amfibolitler düşük 
gamma aktiviteleriyle tanınırlar. Bunun sebebi de, düşük potasyum aktivitesidir. Ayrıca, bu log tüflerin 
tanınmasında  da  kullanılabilir.  Tüflerin  konsolidasyonundan  sonra,  uranyum  ve  toryumun  çoğu 
çözünmeyerek kayaç içinde kalır. Bu da spectrolog ile gözlenebilir. Fonolitik tüfler ile riyolitlerde daha 
fazla uranyum konsantrasyonu gözlenmiştir [1]. 

Kaba Yoğunluk Logu 

Jeotermal kuyularda yoğunluk logu çatlak yerlerinin belirlenmesi, litoloji tayini için çaprazgrafik yapımı 
ve  buhar  saturasyonu  hesaplanmasında  kullanılır.  Tortul  kayaçların  aksine  volkanik  kayaçlarda 
matriks yoğunluğu oldukça sabit sayılır. Bundan dolayı, kaba yoğunluktaki değişim tortul kayaçlardan 
daha  çok  volkanik  kayaçlarda  gözenekliliğe  daha  bağımlıdır.  İzlanda  da  alınan  loglar  bunu 
doğrulamıştır [2]. 

Kristalen  temel  kayaçlar,  tortul  kayaçlar  tarafından  gösterilen  kaba  yoğunluklara  sahip  değildirler. 
Bundan dolayı, yoğunluk logu bu  tip kayaçlarda  litoloji  logu olarak kullanılabilir. Kayacın göreli mafik 
içeriği,  granit  için  tipik  olan  değerlerden  logun  farklılık  göstermesiyle,  belirlenir.  Yalnız  mafik  tip 
kayaçların  elektron  yoğunlukları,  bu  logların kalibre  edildiği  ortamlardan  genellikle  fazla  olduğu  için, 
mafik zonlarda alınan log değerlerinde bir düzeltme yapmak gerekir [2]. Yoğunluk logunun diğer loglar 
ile karşılaştırılmasından farklı jeolojik formasyonlar ortaya çıkabilir.
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Son  zamanlarda  yapılan  çalışmalar  yoğunluk  ve  nötron  loglarının  birlikte  değerlendirilmesinden 
formasyondaki  akışkanın  yoğunluğunun  hesaplanmasının  mümkün  olduğunu  göstermiştir.  Buradan 
özgül hacme (V=1/ρf) geçilip, buhar doymuşluğu hesaplanabilir. 

Nötron Logu 

Bu  logun  esas  amacı  akışkan  ile  dolu  gözenekliliğin  belirlenmesidir.  Bununla  birlikte  nötronlar 
formasyon  suyu  protonları  ile  minerallere  bağlı  suyun  protonlarını  ayırt  edemezler.  Bu  durum, 
jeotermal  kuyu  loglarında  özel  bir  ilgi  alanı  yaratmıştır,  çünkü  hidrotermal  alterasyon  sonucu  suyun 
bağlı  olduğu  mineraller  ortaya  çıkar.  Ayrıca,  jeotermal  kayaçların  çatlaklarında  oluşan  ikincil 
minerallerdeki su miktarı oldukça yüksektir [1]. 

Nötron  logu  cihazının  çalışması  logaritmiktir.  Diğer  bir  deyişle,  gözeneksiz  kayaçlar  için  porozite 
değişimi, gözenekli kayaçlardaki değişimden daha kolay kaydedilir. Bundan ötürü, çatlakları tamamen 
ikincil  minerallerle  dolmuş  yüksek  yoğunluklu  bazaltik  bir  derinlik  kayacındaki  çatlaklar  kolayca 
gözlenebilir.  Bilindiği  gibi,  kristalen  kayaçlar  çatlak  zonları  hariç,  genel  olarak,  sınırlı  bir  geçirgenlik 
aralığına sahiptirler. Bu da alterasyon zonlarının ayırt edilmesinde yardımcı olur [2]. 

Jeotermal sahalarda nötron logunun diğer önemli bir kullanımı, mafik tip kayaçların litolojik tayinidir. Bu 
tip  kayaçlar  yüksek  elektron  yoğunluklu ve  yüksek  nötron  absorbe  etme  kabiliyetine  sahip  oldukları 
için,  yoğunluk  logunda  yüksek  kaba  yoğunluk,  nötron  loğunda  yüksek  gözeneklilik  gösterirler. 
Nötrondaki bu yanlış gösterim, sonik log tarafından doğrulanmaz ve bu log gözeneklilikte bir değişme 
göstermez [1]. 

Sonik Loglar 

Bir  kayacı  karakterize  eden  sıkıştırılabilirlik  katsayısı,  elastisite  modülü,  kayma  (shear)  modülü  ve 
Poisson  oranı  parametreleri  sesin  hızını  veren  modern  akustik  ölçümlerinden  ve  yoğunluk 
ölçümlerinden elde edilebilir. Bunun  için,  sonik  log  (LSS, Long Spacing Tools) boyuna hız dalgaları 
(compressional  wave)  ve  enine  hız  dalgalarını  (shear  wave)  hesaplayan  bir  programla  birlikte 
kullanılır.    Log kayıtlarından elde edilen kayaç parametreleri,  karotlardan elde edilen parametrelerle 
yakın sonuç vermezler. “Statik” karot değerleriyle “dinamik” log değerleri arasında, ölçümlerin doğası 
gereği bir fark vardır [5] ve [6]. 

Geçiş Zamanı Sistemleri 

En  çok  kullanılan  sonik  log  olup,  geçiş  zamanı  tespit  edilerek  gözeneklilik  ve  litoloji  tayininde  diğer 
loglarla  kullanılır.  Ayrıca,  bu  log  çatlak  ve  ikincil  gözenekliliği  ihmal  ettiği  ve  yalnız  tanelerarası 
gözenekliliği gösterdiği için toplam gözenekliliği gösteren nötron ve yoğunluk loglarından daha düşük 
bir gözeneklilik verecektir. Buda bize çatlakların belirlenmesini sağlayacaktır [1]. 

Akustik Genlik Sistemleri 

Bu  loglar  öncelikle  çatlakların  tespiti  için  kullanılırlar. Çatlaklı  zonlarda  boyuna  dalga  (compressinal 
wave) genliğinde azalma olurken, enine dalgalarınki (shear wave) çok az azalır veya durur. Bu durum 
çatlak zonlarının belirlenmesini  sağlar. Ayrıca bir  zondaki  çatlamanın şiddeti, Vcomp./Vshear  oranındaki 
değişmeden bulunur [1]. 

Tüm Dalga Sonik Logu 

Yalnızca ilk gelen dalgayı gösteren sonik geçiş zamanı logunun aksine, tüm dalga sonik log, sismoğraf 
verisi gibi tüm dalgayı gösterir. Bu log kayacın karakteri hakkında hemen bir bilgi verir. Başka loglarda 
şüpheli görülen çatlak zonları, bu logda çok belirgin hale gelir [1].
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Borehole Televiewer (BHTV) 

Bu  log,  sonar  tipi  kuyu  duvarı  tarayıcısıdır.  Çatlakların  yönünü  doğrudan  göstermesi  açısından 
önemlidir.  Doğal  çatlakların  yönelimi,  daha  önceki  gerilim  sahaları  hakkında  önemli  bilgiler  verir. 
Orijinal çatlakları, ya da bu kalan gerilim sahaları veya daha önceki çatlatmaların yarattığı zayıf yerler, 
yaratılan çatlak yönlenmesini belirleyebilir [1]. 

Sıcaklık Logu 

Sürekli  sıcaklık  kaydı  jeotermal  kuyularda  çok  değerli  bilgiler  verir.  Çatlak  zonlarının  tespitinde  çok 
önemlidir.  Bu  zonlardaki  geçirgenlik  sıcaklık  logundaki  geri  dönüş  miktarı  ile  belirlenir.  Ayrıca, 
jeotermal  sistemin,  hidrotermal  veya  konduksiyonla  beslenen  gibi  tanımlanmasını  sağlar.  Bu  logun 
jeotermal  sistemlerde  kullanımı  ayrı  bir  bildiri  konusu  olacak  kadar  geniştir.  Genel  olarak  sıcaklık 
logları jeotermal gradyenin ve statik kuyu dibi sıcaklığının belirlenmesinde kullanılırlar. 

Sıcaklık  logu kaydedilirken, daha soğuk bir akışkanın kuyuda sirkülasyonu nedeniyle sıcaklık ölçüm 
okumaları hata içerirler. Bu nedenle formasyonların statik sıcaklık değerlerinin belirlenmesi jeotermal 
kuyularda da önem kazanmaktadır. Bu amaçla, farklı zamanlarda aynı derinlikte birkaç ölçüm yapılır. 
Ölçüm  okumaları  grafiksel  olarak  çizdirilirse,  sıcaklık  artış  eğrisinin  asimtod  yaptığı  yer  aşağıdaki 
bağıntı kullanılarak bulunur [5] ve [6]. 

t 
t t 

∆ 
∆ + log  (2) 

burada, 

t = sirkülasyon zamanı, saat 

Δt = sirkülasyon durdurulduktan sonra geçen zaman, saat. 

Aynı  derinlikte  farklı  zamanlarda  yapılan  sıcaklık  ölçüm  okumaları  Denklem  2’ye  karşı  çizdirilirse, 
doğrusal bir ilişki elde edilir. Bu doğrusal ilişkide, (t+ Δt)/ Δt=1’e karşı gelen değer formasyonun statik 
sıcaklığını yansıtır. 

2.2. Logların Birlikte Değerlendirilmesi 

Litolojik  logların  (GR,  yoğunluk,  nötron,  sonik  ve  rezistivite)  verdikleri  bilgiler,  çeşitli  logların 
karşılaştırılmasıyla  çok  daha  iyi  hale  getirilebilir.  Örneğin,  nötronyoğunluksonik  logların  bir  arada 
değerlendirilmesinden  mafik  kayaçlar  tanımlanabilmektedir.  Gamma  ray  ve  diğer  logların 
karşılaştırılmasından  klorit  şist  ayırt  edilebilmektedir.  Diğer  taraftan,  logların  karşılaştırılmasında  da 
çatlaklı  zonun  varlığı  doğrulanmaktadır.  Hatta  bazan  loglardan  andezitin  alterasyona  uğradığı  bile 
farkedilebilmektedir [1]. 

Diğer  bir  karşılaştırma  tekniği  çapraz  grafik  olup,  geçilen  formasyonların  farklı  birimlerinin 
değerlendirilmesinde, önemli bir araçtır. Bu grafiklerde 2 bazen de 3 log birbirine karşın çizilebilir. 

Çapraz  grafiklerin  jeotermal  logların  yorumunda  kullanılması  daha  başlangıç  aşamasındadır.  Petrol 
endüstrisinde  kullanılan  3  temel  loga  (nötron,  yoğunluk  ve  sonik)  rezistivite  de  eklenmiştir.  Bu  tip 
çapraz grafiklerden yalnız litolojik elemanlar değil, çatlaklı zonlar ve hatta alterasyona uğramış zonlar 
da ortaya çıkarılabilir.
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2.3. Jeotermal Sahalarda Kuyu Logları İle Çatlakların Bulunması 

Kayaç  matriksinin  belirlenmesinden  sonra  aranan  parametreler,  gözeneklilik  ve  çatlak  yapısıdır. 
Jeotermal kuyularda çatlaklı zonların belirlenmesi çok önemli bir işlemdir, çünkü üretim bu zonlardan 
yapılmaktadır. Jeotermal kuyularda iki türlü çatlak oluşumu vardır: 
doğal çatlaklar ve sondaj sırasında oluşturulan hidrolik çatlaklar. 

BHTV ölçümleri ile her iki çatlak türüde belirlenebilmektedir [5]. Tablo 2 hangi loglarla çatlaklı zonların 
belirlenmesi  gerektiğine  işaret  etmektedir.  Tabloda  belirtilen  yöntemlerin  bazıları  (kaliper,  dipmetre, 
BHTV,  sonik)  çatlak  yönünü  doğrudan  gösterebilir,  bazıları  (akışölçer,  sıcaklık,  rezistivite,  SP, 
çimentolama  faktörü,  LSS,  GR)  çatlağı  belirlemesine  rağmen  yönünü  belirleyemez  ve  bazılarıda 
(yoğunluk düzeltme kaydı ve litoloji) sadece kuyu duvarının bir kısmını kaydederken çatlağı belirler. 

Tablo 2. Jeotermal logların çatlaklı zonların belirlenmesinde kullanımı [1]. 

Log  Log Aleti veya Yöntem  Çatlaklara Logun Tepkisi 
3 kollu  Kuyu genişlemesi 1  Kuyu Çapı Logu 

(Kaliper)  46 kollu  Asimetrik kuyu genişlemesi 
2  Rezistivite  Farklı sondaların değişik tepkileri 

P dalgasının genişliği  Yüksek çatlak açısından (düşeyle) dolayı 
azalma 

S dalgasının genişliği  Düşük çatlak açısından dolayı azalma 3  Akustik Loglar 

Tüm dalga  Ulaşma ve girişim patternleri 
Nötron–Karot porozitesi  ØN > Ø karot 4  Gözenekliliğin 

Karşılaştırılması  Sonik–Diğerleri  ØS  > ØN  ØD ׳
5  Spektral Gamma Logu  Uranyum konsantrasyonunda artış 
6  Borehole Televiewer  Çatlakların resmi 

Üretim profili  Sıcak anomali 7  Sıcaklık  Enjeksiyon profili  Soğuk anomali 

2.4. Kuyu Loglarının Sıcaklık Sınırları 

Jeotermal sahalarda kullanılacak olan  loglar üzerinde sıcaklıktan ötürü bazı kısıtlamalar gelmektedir. 
Piyasada seksenli yılların ortalarında kullanılan kuyu  logu aletlerinin çoğu, özel bir önlem almaksızın 
180 o C (350 o F) sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir. Koruyucu tip kılıfların kullanımasıyla, bazı aletler 
12  saate  kadar  260  o C  (500  o F)  sıcaklıklarda  çalışabilir.  Aletlerin  kullanım  sıcaklık  üst  limitleri 
aşağıdaki Tablo 3’teki gibidir: 

Tablo 3. Çeşitli log sondalarının sıcaklık sınırlamaları [7]. 

Log  Log Tipi  Sıcaklık Sınırlaması ( o F) 
Standart rezistivite  300 
Standart Dual lnduction (DIL)  350 Rezistivite 
Sıcak Kuyu : Single Induction (IL)  500 
BHC Sonic  350 
Sıcak Kuyu BHC Sonic  500 
Sıcak Kuyu BHC Sonic + GR  400 Gözeneklilik 

Long Spaced Sonic  350 
FDC  400500 Yoğunluk  CNL  400500 

Dipmeter  Four Arm High Resolution  350
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Sıcaklığı 500 0 F’ı bulan 600010000 ft derinliğindeki bir kuyuda soğutma yapılmasına rağmen “DIL”, 
“Long  Spaced  Sonic”  ve  “Dipmeter”  loglarını  tüm  kuyu  boyunca  almak  imkansızdır.  Yukarıdaki 
kısıtlamalar dolayısıyla sıcaklığı 500 0 F civarında olan bir kuyuda “SP”’nin “Sıcak Kuyu IL” ile  birlikte 
alınması  tavsiye  edilir.  Sıcak  kuyu  BHC  Sonic  tek  olarak  alınmalıdır.  İkinci  bir  soğutmadan  sonra 
FDC–CNL–GR–Kaliper birlikte alınabilir. 

2.5. Kumtaşı Rezervuarlarında Log Programı 

Jeotermal bir kuyunun  log programı bir petrol kuyusunun  log programı ile oldukça benzerlik gösterir. 
Örneğin, Paris havzasındaki kuyular için program [5]: 

Yaklaşık 1000 m (3300 ‘) derinlikte ve 12 ¼ inç çaplı sondajdan sonra 
Kaliper 
Rezistivite (Dual Lateralog), doğal gamma ray log 
Sonik log (isteğe bağlı) 
95/8 inç koruma borusunun yerleştirilmesinden sonra 
Çimentonun CBL ile kontrolü 
Yaklaşık 1600 m (5250 ‘ ) derinlikte ve 81/2 inç çaplı sondajdan sonra (su üreten zonun üstü) 
Rezistivite (Dual Lateralog) 
Yoğunluk, nötron, doğal gamma ray, kaliper logları 
Sonik log (isteğe bağlı) 
7” koruma borusunun yerleştirilmesinden sonra 
Çimentonun CBL ile kontrolü 
6” çaplı kuyunun sondajından sonra 
Rezistivite (Dual Lateralog) 
Yoğunluk, nötron, doğal gamma ray, kaliper logları 
Tamamlamadan sonra 
Sürekli akışölçer (flowmeter) incelemesi 
Basınç (yükselim), sıcaklık 

2.6. Kireçtaşı Rezervuarlarında Log Programı 

Kireçtaşı rezervuarlarında program yaklaşık aynıdır. Bu programa ek olarak, çatlakların bulunması için 
çeşitli yöntemler kullanılır. En etkin olanlar Çatlak Tanımlama Logu (FIL, Fracture Identification Log) ve 
BHTV  (Borehole  Televiewer)  logudur  [5].  Son  dönemlerde  görüntüleme  logları  yaygın  olarak 
kullanılmaktadır. Bunlara örnek, FMI (Formation Micro Imager) ve STAR (Simultaneous Acoustic and 
Resistivity)  loglarıdır.  Bu  loglardan  elde  edilen  görüntüler  kayıt  sırasında  gerçek  zaman  (real  time) 
olarak  yüzeyde  işlenebilmektedir  ve  çatlaklar,  ikincil  gözeneklilik  ve  yapısal  tabaka  eğimleri  gibi 
özellikler kolayca belirlenmektedir. 

3. ESKİ LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MTA tarafından alınan logların bazıları 1960’lı yılların sonunda alınan eski loglar olması nedeniyle, bu 
logların  birimlerinin  güncellenmesi  gerekmektedir.  Kalibrasyon  sorunlarından  kaynaklandığı  tahmin 
edilen  kayıtlardaki  bazı  anormal  durumların  normalize  edilmesi  gerekmektedir.  Normalize  edilme 
işlemi, derinliği ve özellikleri bilinen herhangi bir litoloji için tüm kayıtların yeniden düzenlenmesidir. 
3.1.  Birim Dönüşümleri 

Bu bölümde birim dönüşüm işlemleri için 1970 yılında AF–1 kuyusunda alınan loglar kullanılmıştır. Bu 
loglarda  nötron,  yoğunluk,  GR,  loglarının  birimleri  Count  Per  Second  (cps)  olarak  verilmiştir.  Log
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değerlendirmelerinin yapılabilmesi için cps’ in nötron logu için % gözenekliliğe, yoğunluk logu için g/cc’ 
e ve GR logu için API birimlerine dönüştürülmesi gerekir. 

CPS–API Dönüşümü 

Cps’  den  API  dönüşümü  yapılabilmesi  öncelikle  GR  logu  için  gereklidir.  Bu  çalışmadaki 
hesaplamalarda cps’ den API’ a geçiş faktörü “5” alınmıştır. Bu faktör her log aletine göre değişmekte 
olup, MTA’nın kullandığı Gerhard aleti için geçerli bir parametredir. Her cps değeri “5” ile çarpılarak 

API birimine geçilmiştir. 

API  % Gözeneklilik Dönüşümü 

Şekil  1’deki  grafik % Gözeneklilik  – API  dönüşüm eğrisidir.  Bu  eğrinin  denklemi  şekilde  de verildiği 
gibi, 

0.0019 140.8  API e − Φ = (3) 

şeklinde  ifade  edilir.  Bu  denklem  kullanılarak  bir  önceki  basamakta  elde  ettiğimiz  API  değerleri  % 
gözenekliliğe  çevrilir.  Bu  işlem  bütün  derinliklerden  elde  edilen  verilere  uygulanarak,  tüm  kuyu  için 
gözenekliliğin derinlikle değişimi % gözeneklilik cinsinden hesaplanmıştır. 

Şekil 1. API  % Gözeneklilik dönüşüm eğrisi [8]. 

3.1.3. API – g/cc Dönüşümü 

Şekil  2  API–yoğunluk  (g/cc)  dönüşüm  grafiğidir.  Bu  eğrinin  denklemi;  ρ  =  3.8297e 0.0015  API  ’dır.  Bu 
denklem kullanılarak elde edilen API değerleri g/cc’ e çevrilmektedir.
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Şekil 2. API  Yoğunluk dönüşüm eğrisi [8]. 

3.1.4. Verilerin Normalizasyonu 

AF–1  ve AF–23  kuyularından  elde  edilen  log  değerlerinde  birim  dönüşümleri  yapıldığında,  özellikle 
AF–23 kuyusunun nötron gözeneklilik verilerinde yüksek değerler gözlenmiştir. Elde edilen sonuçların 
daha gerçekçi verilere dönüştürülmesi için normalizasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Nötron 
gözeneklilik  verilerinin  normalizasyonu,  yoğunluk  gözenekliliklerinin  hesaplanması  ve  nötron 
gözeneklilik  verilerinin  yoğunluk  gözenekliliği  verilerine  eşlenmesi  ilkesine  dayanır.  Ancak  yoğunluk 
gözenekliliğinin hesaplanmasından önce yoğunluk verilerinin normalizasyonu gerekir. Bu ise herhangi 
bir  tabakanın  yoğunluk–GR  grafiğinde  eğilim  eğrisinin  o  tabakanın  normal  yoğunluk  değerine 
çekilmesi ile olur. Nötron gözeneklilik verilerinin yoğunluk gözenekliliği verilerine eşlenmesi işlemi ise, 
cps–API birim dönüşümünde kullanılan faktörün değiştirilmesi ile yapılmıştır. Yoğunluk gözenekliliğine 
karşı  çizdirilen  nötron  gözeneklilik  grafiğindeki  eğilim  eğrisinin  eğimini  1’e  yaklaştıracak  şekilde  bir 
cps–API birim dönüşüm faktörü seçilir. Bu şekilde normalizasyon işlemi gerçekleştirilmiş olur. 

Şekil 3’de AF–23 kuyusuna ait mermer tabakası için yoğunluk–GR grafiği verilmiştir. Bu grafikte, tane 
yoğunluğu,  mermerin  yoğunluğu  olan  2.75  g/cc  değerine  çekilerek  öncelikle  yoğunluk  verileri 
normalize edilmiştir. Mermer tabakası için normalize edilmiş yoğunluk değerleri Şekil 4’te gösterilmiştir. 
Normalizasyonun yapılması için mermer tabakasındaki her yoğunluk değerinden “0.2513” çıkarılmıştır. 
Daha sonra mermer tabakasının yoğunluğu normalize etmek için kullandığımız “0.2513” değeri bütün 
yoğunluk  verilerinden  çıkarılarak  düzeltilmiş  yoğunluk  verileri  hesaplanmıştır.  Tüm  derinlikler  için 
düzeltilmiş yoğunluk verileri Şekil 5’de gösterilmiştir. 

Yoğunluk  verilerinin  düzeltilmesi  işlemi  gerçekleştirildikten  sonra  yoğunluk  gözeneklilikleri  aşağıda 
verilen Denklem 3.1 kullanılarak hesaplandı; 

ma b 
D 

ma f 

ρ ρ 
ρ ρ 

− 
Φ = 

− 
(4) 

burada, 

ρma = matriks yoğunluğu, g/cc 

ρb = logdan okunan yoğunluk değeri, g/cc 

ρf = akışkan yoğunluğu, g/cc
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Şekil 3. AF23 Kuyusu mermer tabakası için düzeltilmemiş Yoğunluk – GR grafiği [8]. 
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Şekil 4. AF–23 Kuyusu mermer tabakası için düzeltilmiş Yoğunluk–GR grafiği [8]. 

Bu şekilde oluşturulan yoğunluk gözeneklilikleri  ile nötron gözeneklilik verileri arasında çapraz grafik 
oluşturulmuş ve eğimi 1’ e yaklaştırmak için nötron gözeneklilik verilerinde cps–API dönüşüm faktörü 
olarak 9.722 değeri bulunmuştur. 

Böylelikle daha önce “5” olarak aldığımız cps–API dönüşüm faktörü “9.722” olarak değiştirilmiştir. Bu 
faktörün kullanılmasıyla elde edilen nötron gözeneklilik değerleri normalize edilmiş nötron gözeneklilik 
değerlerdir.
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Şekil 5. AF–23 Kuyusu tüm derinlikler için normalize edilmiş Yoğunluk–GR grafiği [8]. 

Öte  yandan, Balçova  jeotermal  sahasında  alınan  loglar  da  normalizasyona  tabi  tutulmuştur. Şekil  6 
BG5 kuyusunda alınan  loglardan oluşturulan GRyoğunluk çapraz grafiğinde yapılan normalizasyon 
prosesi görülmektedir. Şekil 7’de normalize edilmiş logla yapılan çapraz grafiği göstermektedir. 

Şekil 6. BG5 kuyusunda uygulanan normalizasyon prosesi [9]. 
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Şekil 7. BG5 kuyusunda normalize edilmiş yoğunlukla oluşturulan çapraz grafik [9]. 

Sonuçta,  normalize  edilen  logların  Şekil  8’de  gösterilen  bileşik  demetinde  yoğunluk  ve  gözeneklilik 
kayıtları oldukça uyum içerisinde görülmektedir. Diğer bir deyişle, yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde 
gözeneklilik düşük, yoğunluğun düşük olduğu yerlerde de gözeneklilik yüksektir. 

Şekil 8. BG5 kuyusunda bileşik log demeti [9]. 
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3.1.5. Logların Niteliksel Değerlendirilmesi 

İzmir  Flişi  tek  bir  formasyon  olarak  anılmasına  rağmen,  içinde  değişik  litolojileri  barındıran 
metakumtaşlarıdır.  Bu  formasyon  içinde  hakim  bileşen  olarak  görünen  kumtaşları,  büyük  sıkıştırma 
kuvvetleri  ve  ısının  etkisi  altında  kompakt  hale  gelmiş  ve  hafifçe  metamorfize  olmuşlardır.  Bu  tür 
formasyonlar  metamofizmaya  uğradıkları  için  petrol  sahalarındaki  kumtaşlarından  farklılıklar 
göstermektedirler.  Ayrıca, Balçova yöresindeki  jeotermal  sistem  içinde  dolaşan  jeotermal  akışkanlar 
da  taşıdıkları  ısı nedeniyle, bu  formasyona etki etmiş ve bazı kesimlerini alterasyona uğratmışlardır. 
Bu  nedenlerle  litolojik  içeriği  zaten  kompleks  olan  İzmir  Flişi  daha  da  karmaşık  hale  gelmiştir. 
Jeotermal sistemin büyük ölçüde bu formasyon  içinde yer alması ve jeotermal  rezervuarın tamamen 
bu  formasyon  içinde  kalması,  bu  formasyonun  daha  da  iyi  anlaşılmasına  ihtiyaç  yaratmıştır.  Bu 
bağlamda,  rezervuar  kayacının  daha  iyi  anlaşılmasını  sağlamak  için Şekil  9 ve Şekil  10’da  görülen 
çapraz  grafikler  oluşturulmuştur.  BD5  kuyusunun  Şekil  9’da  görülen GRRezistivite  ve  Şekil  10’da 
görülen GRNötron Gözeneklilik çapraz grafiklerinde İzmir Flişinin kayda alınan bu bölümünde 3 ayrı 
birim gözlenmektedir. Bu durum, Şekil 11’de görülen bileşik log demetinde de doğrulanmaktadır. Öte 
yandan, değişik kuyularda alınan loglar tüm kuyu boyunca alınmayıp, farklı intervalleri kaydettikleri ve 
kuyu derinlikleri de farklı olukları için, kuyular arası bir korelasyon yapmak mümkün olmamıştır. 

Niteliksel değerlendirme çapraz grafiklerden de gerçekleştirilebilmektedir. Şekil  12’de görülen   BD8 
kuyusu Yoğunluk – Nötron Gözenekliği (275670 m aralığında) çapraz grafiği, Şekil 7’de görülen BG5 
kuyusundan  (075  m  aralığında)  oldukça  farklıdır.  Her  iki  log  İzmir  Flişi  içinde  alınmış  olmasına 
rağmen,  farklı  yerler  ve  derinliklerden  alınmışlardır  ve  farklı  formasyon  karakterizasyonu 
göstermektedirler. Şekil 7’de  formasyon tamamen kumtaşı olarak gözlenirken, diğerinde kireçtaşı ve 
dolomite  kaymış  görülmektedir.  Aslında,  İzmir  Flişi  genelde  metakumtaşlarından  oluşmuştur.  Bu 
farklılaşmayı,  kumtaşının  çimento  malzemesindeki  değişime  ve  hidrotermal  alterasyona  yorabiliriz. 
Hidrotermal  alterasyon  sonucu  oluşan  kil minerallerinin  yapısında  taşıdığı  su,  gözenekliliğin  yüksek 
görünmesinde rol oynamış olabilir. Bunun yanısıra, saçılmış değerler çatlaklı bir formasyona da işaret 
edebilir. Bu yorum BD8 kuyusu içinde geçerlidir. 
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Şekil 9. BD5 kuyusu GRNötron gözenelilik çapraz grafiği [10].
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Şekil 10. BD5 kuyusu GRNötron gözenelilik çapraz grafiği [10]. 

Şekil 11. BD5 kuyusunun bileşik log demeti [11]. 
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Şekil 12. BD8 kuyusu YoğunlukNötron Gözeneklilik çapraz grafiği (275625 m)[10]. 

3.1.6. Logların Niceliksel Değerlendirilmesi 

Logların niceliksel değerlendirilmesinde elde edilen en önemli parametre, nötron logundan doğrudan 
okunan,  yoğunluk  ve  sonik  loglardan  formüllerle  elde  edilen  gözeneklilik  değeridir.  Bunun  yanında, 
yine  gözeneklilikle  ilgili  olarak  archie  bağıntısındaki  çimentolama  faktörü  m’in  çapraz  grafiklerden 
hesaplanmasıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar çerçevesinde AF1 kuyusunda mermer ve kalkşist 
tabakası  için  oluşturulan  Hingle  ve    Pickett  çapraz  grafikleri  Şekil  13  ve  Şekil  14’te  görülmektedir. 
Adıgeçen kuyu  için m çimentolama katsayısı 2.12 olarak bulunmuştur. Bu değer Archie  formülünde 
yerine konularak, o formasyon için değişik derinliklerde gözeneklilik değeri hesaplanabilir. 
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Şekil 13. AF1 kuyusu için oluşturulan Hingle grafiği [8]. 

Şekil 14. AF1 kuyusu için oluşturulan Pickett grafiği [8].
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SONUÇ 

Yukarıda anlatılanların ışığı altında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Jeotermal sahalarda öncelikli hedef olan geçirgen ve gözenekli zonların  tanımlanması ve çatlakların 
belirlenmesinde kullanılan loglar genel olarak tanıtılmıştır. 

Eski  logların  değerlendirilebilmeleri  için  gerekli  birim  dönüşüm  ve  normalizasyon  teknikleri 
tanımlanmıştır.  Log  kayıtları  alınmış  kuyular  için  dönüşüm  ve  tanımlama  prosesi  uygulamalı  olarak 
sunulmuştur. 

Afyon  ve  Balçova  jeotermal  sahalarında  kaydedilmiş  eski  kuyu  loglarından,  niteliksel  ve  niceliksel 
değerlendirmeler sonucunda elde edilen parametre değerleri ve yorumlar verilmiştir. 

Türkiye’deki  jeotermal sahaların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için,  rezervuar  tanımlamasının 
temel girdi verisini sağlayan log ölçüm kayıtlarının, işletmeciler tarafından sistematik olarak aldırılması 
gerekmektedir. 

Daha sağlıklı değerlendirme ve yorum yapılabilmesi için yeni teknoloji ile alınmış logların Türkiye’deki 
jeotermal sahalarda kullanımı özendirilmelidir. 
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TEKRARBASMA (REENJEKSİYON) 

Abdurrahman SATMAN 

ÖZET 

Suyun etken olduğu jeotermal rezervuarlardan çok yüksek miktarlarda sıcak su üretimi yapılır. Üretilen 
sıcak suyun bir kısmı sıcak su olarak doğrudan kullanılırken geri kalan önemli bir kısmı  ise merkezi 
jeotermal  ısıtma  sistemlerinde  ısısı  alındıktan  sonra  artık  su  olarak  kalır.  Artık  su  saha  yakınındaki 
deniz,  göl  ve  akarsu  gibi  yerlere  verilebilirsede,  her  jeotermal  sahanın  yakınında  bu  tür  olanaklar 
bulunmayabilir.  Kaldı  ki  olsa  bile  hem  en  doğru  çözüm  değildir  ve  hemde  bazı  çevre  sorunları 
kaçınılmazdır.  Dolayısıyla  doğru  olanı,  suyu  geldiği  yere  veya  uygun  yeraltı  formasyonlarına 
basmaktır. 

Suyun  geldiği  yere  yani  jeotermal  rezervuara  basılması  durumunda  önemli  yararlar  sağlanabilir. 
Bilindiği  gibi    üretimden    dolayı    boşaltılan    rezervuar    hacminin  bir  kısmı  doğal  beslenme  yoluyla 
doldurulur. Ancak  doğal beslenme ile rezervuara giren su miktarı, üretim yoluyla rezervuardan ayrılan 
su miktarını karşılamayabilir ve rezervuar basıncı veya kuyuiçi seviyesi düşer. Özellikle suyun etken 
olduğu  jeotermal  sistemlerde  bu  sorun  oluşur.  Bu  sorunun  çözümü  artık  suyun  geldiği  yere 
basılmasıdır. Böylece rezervuar basıncı korunmuş olur. 

Tekrarbasma işleminin 3 önemli amacı vardır: 
1)  Yeryüzünde üretildikten sonra kalan artık sudan kurtulmak. 
2)  Rezervuar basıncını korumak. 
3)  Rezervuardan daha fazla ısı üretimini sağlamak. 

1. GİRİŞ 

Jeotermal  rezervuarlar  içinde  akışkan  akışı  incelenirken  dikkate  alınması  gereken  en  önemli 
özelliklerden  birisi  gözenekli  ortamda  akış  sırasında  sıcaklığın  ve  basıncın  değişiyor  olmasıdır. 
Rezervuara tekrarbasma işlemi sırasında oluşan akış izotermal(eşsıcaklık)olmayan akıştır.Basılan su 
formasyonda  ilerlerken  sıcak  kayaçtan  ısı  alarak  ısınır  ve  daha  sonra  üretim  kuyularına  varıp 
üretilebilir.  Bu  işlem  rezervuarın  işletilmesi  sırasında  tekrarlanan  bir  işlemdir.  Üretilen  artık  su 
rezervuara basılır, basılan su rezervuarda ilerlerken ısınır, ısınan su tekrar üretilir, vb. Dolayısıyla bu 
tür bir basma işlemi tekrarlanan bir işlemdir ve tekrarbasma işlemi olarak adlandırılmaktadır. 

Suyun  etken  olduğu  bir  rezervuar  sistemi  için,  suyun  toplam  ısı  içeriği  suyun  yoğunluğuna  ve  ısı 
kapasitesine,  rezervuarın  toplam  ısı  içeriği  ise  su  ve  rezervuar  kayacının  yoğunluğuna  ve  ısı 
kapasitesine bağlıdır. Suyun ısısının toplam rezervuar ısısına oranı, 

) 1 ( φ ρ φ ρ 
φ ρ 

− + 
= 

r r w w 

w w 

C C 
C 

Isısı Rezervuar 
Isısı Suyun 

(1) 

olarak verilebilir. Kayaç yoğunluğu için  w r ρ ρ  65 . 2 = ve kayaç ısı kapasitesi için  4 / w C r C = 
yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem : 1
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) 1 ( 66 . 0 Re φ φ 
φ 

− + 
= 

Isısı zervuar 
Isısı Suyun 

(2) 

şeklinde basitleştirilebilir. 

Sıvıyla dolu bir  jeotermal  sisteme soğuk su basılması durumunda Denklem 1 rezervuarda soğuk su 
cephesinin  hareketini  tanımlamakta  da  önem  kazanmaktadır.  Basılan  su  cephesi  (kimyasal  veya 
hidrolik cephe) rezervuarda belirli bir uzaklığa ulaştığında, soğuk su cephesi (sıcaklık cephesi veya ısıl 
cephe) daha küçük bir uzaklığa ulaşmış olacaktır ve iki farklı cepheye olan uzaklık oranı Denklem 2 ile 
tahmin edilebilir. 

) 1 ( 66 . 0  φ φ 
φ 

− + 
= 

h 

t
v 
v 

(3) 

Burada, vt  ısıl cephenin hızını ve vh  ise hidrolik cephenin hızını temsil etmektedir. 

Basılan  artık  akışkanın  gözenekli  ortamda  akışı  dikkatle  incelenmesi  gereken  önemli  konulardan 
birisidir.  Gözenekli  ortam  homojen,  doğal  çatlaklı,  bir  tek  düşey  veya  yatay  çatlaklı  olabilir.  Akış 
doğrusal, çevrel veya yarıküresel olarak gelişebileceği gibi laminer veya türbülans olabilir. Akışkan tek 
veya iki fazlı olarak akabilir. Kaynak [18] bu konularda yapılmış bazı çalışmaları tartışmaktadır. 

2. TEKRARBASMA 

Jeotermal  sahanın  işletilmesinde,  üretim  ve  tekrarbasmanın  birlikte  düşünülmesi,  planlanması, 
tasarlanması  ve  uygulanması  gerekmektedir.  Sahadaki  üretim  ve  tekrarbasma  uygulamasının 
incelenerek,  uygulamaların  teknik  ve  ekonomik  başarısı  hakkında  kesin  yargılara  varabilmek  için 
üretim  ve  tekrarbasma  verileri  değerlendirilmelidir.  Sahanın  geliştirilme  aşamasında  olması 
durumunda  veya  gerekli  verilerin  yetersizliği  nedeniyle  teknik  ve  ekonomik  başarı  hakkında  kesin 
yargılara varmak mümkün olmayabilir. 

2.1. TekrarBasmanın Yararları 

Jeotermal  rezervuarlardan  üretilen  akışkanların  enerjisi  farklı  amaçlarla  kullanılmaktadır;  elektrik 
üretimi,  yerleşim  alanlarının  ısıtılması,  endüstriyel  amaçlı,  seracılık,  v.b.  Üretilen  akışkanın 
enerjisinden  yararlandıktan  sonra  kalan  atık veya  artık  suyun  ya  yararlı  alanlarda  kullanılması  veya 
çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Atık veya artık  suyun değerlendirilmesi 
uygulamada ve saha  işletiminde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun  için en uygun 
çözüm  kullanılmayan  sıcak  suyun  rezervuara  tekrar  basılmasıdır.  Söz  konusu  işlem  tekrarbasma 
veya reenjeksiyon olarak tanımlanmaktadır. 

Jeotermal rezervuara tekrarbasma işleminin aşağıda sıralanmakta olan çok yönlü yararları vardır [7] 

1.  Kullanılmayan sıcak suyun çevreyi kirletmesi önlenecektir. 
2.  Üretilen  su  rezervuara  tekrar  basıldığından  dolayı  rezervuarın  su  dengesi  bozulmayacak, 

rezervuarın basıncı korunmuş olacaktır. Her ne kadar üretilen suyun bir bölümü doğal beslenme 
yoluyla  karşılanabilirse  de,  genellikle  doğal  beslenme  yoluyla  rezervuara  giren  miktar  üretilen 
miktar kadar olmayacaktır. Böylece doğal beslenme için gereksinim azalmış olacaktır. 

3.  Jeotermal rezervuarlardan üretilen orijinal akışkanla elde edilen enerji üretimi, rezervuarın yerinde 
enerjisi göz önüne alındığında,  çok düşük bir düzeyde olacaktır. Denklem 2’den anlaşılabileceği 
gibi, söz konusu oran % 515 kadardır ve akışkanın içerdiği enerjinin toplam rezervuar enerjisine 
oranı olarak tanımlanır. Dolayısıyla rezervuardan ek enerji üretimi için en uygun çözüm rezervuara 
göre  daha  soğuk  olan  kullanılmayan  suyun  rezervuara  basılması  olacaktır.  Tekrarbasma 
işleminin uygulanmasıyla rezervuarın üretim dönemi uzar.
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4.  Üretimden dolayı  rezervuar hacmindeki azalmanın sonucunda oluşan yeryüzü çökmeleri en aza 
indirgenmiş olur. 

2.2. TekrarBasmanın Tasarımı 

Tekrarbasmanın tasarımı ve uygulanması sırasında dikkatle incelenmesi ve gözlemlenmesi 
gerekli faktörler de aşağıda sıralanmaktadır : 

a.  Suyun  basıldığı  bölgedeki  hidrolojik  koşullar  iyi  belirlenmelidir.  Basılan  suyun  doğrudan  ana 
jeotermal  bölgesine  gitmeyip  te  çevreye  yayılması  ve  kirlenme  sorunları  doğurması  gözardı 
edilmemelidir.  Özellikle  çevredeki  içilebilir  veya  kullanılabilir  su  kaynaklarına  zarar  verilmemesi 
gerekmektedir.  Bu  konunun  incelenmesi  için  tekrarbasma  uygulaması  başlamadan  önce  bir 
izleyici  testi  (tracer  test)  yapılması  önerilir.  Basılan  su  ile  orijinal  rezervuar  suyu  arasındaki 
kimyasal  bileşim  farkı  gözlenmelidir.  Bu  amaçla,  bölgedeki  su  kuyuları  ve  varsa  yeryüzüne 
ulaşmakta  olan  su  kaynakları  gözlem  noktaları  olarak  ve  sistematik  olarak  analiz  edilebilir. 
Üretilen akışkanın buhar fazının ayrılmadığı durumlarda, enjekte edilen su ile rezervuardaki orijinal 
su arasında gözlenebilir ölçekte kimyasal bileşim farkı olmayabilir. Yine de enjekte edilen suyun 
kimyasal  bileşim  analizinin  yapılıp,  orijinal  su  bileşimiyle  karşılaştırılmasından  sonra  kimyasal 
bileşim farkının gözlenmesi konusu kararlaştırılmalıdır. 

b.  Yüzey  donanımlarında,  enjeksiyon  kuyusunda  ve  suyun  basıldığı  formasyonda  oluşabilecek 
mineral  çökelmesi  önemli  sorunlar  yaratabilir  [12]. Olası  çökelme  sorununu ve  su  içinde  askıda 
katı  maddelerin  formasyonu  kirletme  sorununu  en  aza  indirgeyecek  tasarımlar  yapılması 
önemlidir. 

c.  Basılan  suyun  kimyasal  bileşimi  rezervuardaki  orijinal  suyun  bileşiminden  farklı  olması 
durumunda,  bileşimlerdeki  farklılıktan  dolayı  oluşan  kimyasal  cephe,  ki  bu  cephe  hidrolik  cephe 
olarak ta tanımlanmaktadır, sıcaklık cephesinden (veya ısıl cepheden) daha hızlı hareket edecektir 
[11].  Şekil  1  ısıl  cephenin  ve  hidrolik  cephenin  rezervuarda  ilerlemesini  şematik  olarak 
göstermektedir.  Isıl  cephenin  hızı  ile  hidrolik  cephenin  hızı  arasındaki  ilişki  Denklem  3’te 
verilmektedir.  Üretim  kuyularında  herhangi  bir  sıcaklık  değişmesi  oluşmadan  önce  üretilen  su 
bileşiminde basılan su ile orijinal rezervuar sularının karışmasından dolayı oluşan bileşim değişimi 
gözlenmelidir. Bu gözlem sahada tekrarbasma uygulamasının tasarımında incelenmesi gerekli ve 
önemli bir faktördür. 

d.  Isıl  cephenin  üretilen  suyu  etkileyip  etkilemediğinin  belirlenebilmesi  için  kolaylıkla  başvurulan 
yöntem,  enjeksiyon  kuyusunun  yakınındaki  üretim  kuyularından  üretilen  suyun  sıcaklığının 
ölçülmesidir.  Basılan  suyun  ve  üretilen  suyun  sıcaklıkları  periyodik  olarak  ölçülmeli  ve 
kaydedilmelidir. 

e.  Tekrarbasma  uygulaması  sırasında  basılan  formasyonda  yeraltı  hareketleri  olabilir.  Dolayısıyla 
uygulama  boyunca  belirli  dönemlerde  sismik  çalışmaların  (veya  mikrosismik  çalışmaların) 
yapılmasında yarar vardır. 

f.  Enjeksiyon  kuyularının  maliyeti  ile  birlikte  pompa  ve  pompaları  çalıştırmak  için  gerekli  gücün 
tekrarbasma  uygulaması  ekonomisinin  değerlendirilmesinde  önemli  faktörler  olduğu 
unutulmamalıdır. 

Tekrarbasma  olayında  yanıtlandırılması  gerekli  en  önemli  sorulardan  birkaçı  arasında:  suyun 
basılması  için  kaç  kuyu  kullanılacağı,  pompa  gerekipgerekmiyeceği  ve  suyun  nereye  basılacağı 
sayılabilir. Basılan suyun debisi biliniyorsa, ısıl kirlenmeyi önlemek için rezervuarınkinden daha düşük 
sıcaklıktaki  suyun  üretim  bölgesinden  ne  kadar  uzakta  bir  kuyudan  veya  kuyulardan  basılması 
gerektiği tekrarbasma uygulanmasında incelenmesi gerekli en önemli konu olmaktadır. 

Enjeksiyon kuyularının yerleri seçilirken özellikle basılan soğuk suyun üretilen sıcak rezervuar suyunu 
hemen etkilememesi  istenir. Basılan suyun yüksek geçirgenlikli  akış kanalları  içinde akışı ve üretim 
kuyularına  erken  varışı  önlenmelidir.  Genellikle  çatlaklı  kayaçlar  içerisinde  akışın  enjeksiyon 
kuyusunun  etrafında  simetrik  ilerlemesi  beklenmez.  Akışkanın  bazı  yönlerde  daha  hızlı  ilerleyeceği 
gözönüne alınmalıdır. Dolayısıyla enjeksiyon ve üretim kuyuları arasında güvenilir bir aralığın olması 
gerekmektedir.  Bu  aralıklar,  ancak  sağlıklı  basınç  girişim  ve  özellikle  de  izleyici  testleri  ile 
rezervuardaki akış yollarının tanımlanmasından sonra belirlenebilmektedir.
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Tekrarbasma sırasında enjeksiyon kuyusu etrafında basılan suyun oluşturduğu bir zon bulunur. Şekil 
1’de  gösterildiği  gibi,  enjeksiyon  kuyusu  etrafındaki  zonun  sıcaklığı  orijinal  rezervuar  sıcaklığından 
daha  düşük  olacaktır.  Bu  düşük  sıcaklıklı  zon  zamanla  büyür  ve  sonuçta  üretim  kuyusuna  varır. 
Basılan suyun bu hareketi sırasında, kayaçla temas eden su ısınırken kayaç ise soğuyacaktır. Düşük 
sıcaklık zonunun formasyonda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha 
düşük  olacaktır.  Basılan  soğuk  suyun  üretim  kuyularına  varışından  belirli  bir  süre  geçtikten  sonra 
üretilen  su  sıcaklığı  düşer.  Dolayısıyla  üretim  kuyularındaki  suyun  sıcaklığının  basılan  su  debisine, 
zamana ve enjeksiyon ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır. 

SICAKLIK,  ISIL  HİDROLİK 
TUZLULUK  CEPHE  CEPHE 

Trez 

Rezervuar Suyu 
Basma  Tuzluluğu 
Sıcaklığında  Rezervuar 
Basılan  Sıcaklığında  Rezervuar 
Su  Basılan  Sıcaklığında 

Tbas  Su  Rezervuar 
Basılan Su  Suyu 

Tuzluluğu 

BASMA  KUYUSUNDAN  UZAKLIK 
Şekil 1. Tekrarbasma işleminde hidrolik cephe ve ısıl cephenin 

rezervuar içinde ilerlemesi. 

3. ENJEKSİYON  İŞLEMİNDE KUYULARIN ÖNEMİ 

Bir jeotermal sahada herhangi bir kuyunun enjeksiyon kuyusu olarak kullanılması durumunda kuyuya 
ait 3 önemli özelliğin değerlendirilmesi gerekmektedir: 

1)  Kuyu başı ve kuyu içi donanımının enjeksiyona uygunluğu, 
2)  İstenen enjeksiyon debisini sürekli olarak sağlayabilme özelliği, 
3)  Kuyunun saha içinde ve üretim sahasına göre konumu. 

Aşağıda bu üç özellik ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

3.1. Kuyu Başı ve Kuyu İçi Donanımının Enjeksiyona Uygunluğu 

Üretim  kuyuları  enjeksiyon  kuyularına  dönüştürülebilir.  Ancak  bu  dönüştürme  işlemi  kuyunun 
incelenmesi,  tasarlanması ve  hazırlanması  aşamalarını  gerektirmektedir.  Kuyunun  enjeksiyon  işlemi 
için teknik ve ekonomik uygunluğu kesinlikle araştırılmalıdır. 
Kuyunun  enjeksiyon  kuyusu  olarak  kullanılması  durumunda  incelenecek  ilk  işlem  kuyubaşının 
enjeksiyona uygunluğu olmalıdır. Kuyubaşı donanımı enjeksiyonda gerekli olabilecek yüksek basınca 
dayanıklı olmalıdır.
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Diğer  taraftan  kuyuiçindeki  koruma  borusunun  durumu  önemlidir.  Eğer  kaçak  yapan  yerler  veya 
herhangi bir mekanik bozulma söz konusu ise araştırılmalı ve gerekli onarım ve önlemler alınmalıdır. 
Aynı şekilde kuyu dibinde filtreli (delikli) boru (liner) varsa incelenmeli ve gerekirse temizlenmelidir. 

Gerekmesi  durumunda  kuyunun  yeniden  delinerek  derinleştirilmesi  veya  mekanik  koşulların 
iyileştirilmesi  gündeme  gelebilir.  Kum  veya  kayaç  parçacıklarının  döküntüsünün  kuyunun  dibini 
doldurması durumunda bir sondaj makinasıyla kuyuda temizlik yapılması gerekli olabilir. 

Kuyudibinin  basılan  akışkanın  seçilen  derinliklere  gidişini  sağlayacak  yapıda  olması  arzu  edilir. 
Basılacak  derinliklerin  önceden  belirlenmesi  durumunda,  kuyu  tamamlama  işleri  uygun  olarak 
tasarlanabilir. 

Gerektiğinde asitleme, perforasyon ve hidrolik çatlatma işlemleri  tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

3.2. İstenen Enjeksiyon Debisini Sürekli Olarak Sağlayabilme Özelliği 

Üretilebilirliği düşük olan kuyuların enjeksiyon kuyusuna dönüştürülmesi ilk akla gelen yaklaşımlardan 
birisidir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir özellik ise, düşük üretilebilirliğin formasyonun olası 
düşük geçirgenliğinden ve düşük net  kalınlıktan kaynaklanabileceği ve dolayısıyla bu parametrelerin 
aynı zamanda enjektiviteyi de aynı şekilde olumsuz olarak etkileyeceğidir. 

Enjeksiyon  durumunda  kontrol  edilmesi  gereken  iki  önemli  parametre  enjeksiyon  debisi  ve  gerekli 
kuyubaşı enjeksiyon basıncıdır. 

Rezervuar  koşullarına  göre  enjeksiyon  debisi  zamanla  artabilir,  azalabilir  veya  sabit  kalabilir.  Debi 
zamanla azalıyorsa sahanın kapalı bir sistem olarak davranış gösterdiği veya basılan akışkanın kuyu 
yakın  civarındaki  formasyonu  kirleterek  geçirgenliği  düşürdüğü  yorumları  yapılabilir.  Debi  zamanla 
artıyorsa  enjeksiyon  koşullarının  kuyu  yakın  civarındaki  formasyon  geçirgenliğini  olumlu  olarak 
etkilediği, örneğin rezervuara sıcaklığı düşük akışkanın enjeksiyonunda oluşan geçirgenlik artışı gibi, 
yorumu  yapılabilir.  Ayrıca  enjeksiyon  debisinin,  enjeksiyon  kuyusuna  yakın  bölgedeki  üretim 
kuyularının üretimlerinden etkilenebileceği gerçeği ihmal edilmemelidir. 

İstenen  enjeksiyon  debisinin  gerçekleştirilebilmesi  için  kuyunun  saha  içinde  debi  için  gerekli  uygun 
geçirgenliğe sahip bölgelere yerleştirilmiş olması önemlidir. 

3.3. Enjeksiyon Kuyusunun Saha İçinde ve Üretim Sahasına Göre Konumu 

Enjeksiyon kuyusunun yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik basılan akışkanın 
sahanın  üretim  performansına  etkisidir.  Enjeksiyon  sırasında;  rezervuarda  akışkan  varlığının 
arttırılması,  basılan  akışkanın  akış  sırasında  sıcaklığının  artması  ve  zamanla  üretim  kuyularından 
üretilmesi ile sahadan ısı üretiminin arttırılması amaçlanır. Ancak sakınılması gereken olay ise basılan 
sıcaklığı  düşük  akışkanın  yeteri  kadar  ısınmadan  ve  sıcaklığı  istenilen  düzeye  çıkmadan  üretim 
kuyusuna varması, dolayısıyla üretim performansının olumsuz etkilenmesidir. 

Jeotermal sahalarda tekrarbasma uygulamalarında genel yaklaşım : 

a)  enjeksiyon kuyularının üretim sahasını çevreleyen konumda yerleştirilmesi, 
b)  olduğunca  üretim  zonundan  daha  derin  formasyona  enjekte  edilerek,  akışkanın  akış 

sırasında  ısındıktan  sonra  oluşan  yoğunluk  düşümü  neticesinde  yukarılara  hareket 
ederek üretim kuyularına varması, 

c)  enjekte  edilen  soğuk  akışkanın  rezervuar  içinde  ısındıktan  sonra  üretim  kuyularına 
varışını sağlayacak yeterli uzaklıkta enjeksiyon kuyularının yerleştirilmesi, 

konularını hedefleyecek şekilde düzenlenir.
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Enjeksiyon  kuyularının  yerlerinin  seçiminde  belirli  bir  sistematik  yerleşim  programı  uygulanmalı, 
kuyuların gelişigüzel yerleştirilmesinden sakınılmalıdır. Kuyunun mümkün olduğunca üretim sahasının 
dışında tutulması doğru bir yaklaşımdır. Enjeksiyon kuyusu ile yakınındaki üretim kuyuları arasında bir 
akış  kanalı  oluşturabilecek  çatlak  veya  kırık  yapının  olmamasına  dikkat  edilmelidir.  Bu  tür  bir  akış 
kanalı basılan soğuk akışkanın hızla üretim kuyusuna varmasına neden olabilir ve ısı üretimi olumsuz 
etkilenir. 

Tekrarbasma  planlamasında  en  önemli  parametrelerden  birisi  de  kuyu  sayısıdır.  Enjeksiyonun 
mümkün olduğunca çok sayıda kuyudan yapılmasında yarar vardır. Enjeksiyon debisi küçük tutularak, 
basılan soğuk akışkanın rezervuarda daha çabuk ısınması sağlanırken, formasyonda ısıl kirlenmeden 
kaynaklanan olası olumsuz etkiler minimum düzeyde tutulabilir. Doğal olarak, enjeksiyonda kullanılan 
kuyu  sayısı  arttıkça  maliyette  yükselecektir.  Dolayısıyla,  basılacak  toplam  miktar,  kuyu  sayısı  ve 
maliyet arasında bir optimizasyona gitmek en akılcı yaklaşım olmaktadır. 

4. TEKRARBASMANIN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 

Bu  bölümde  akışın  ve  rezervuarın  türüne  bağlı  olarak  tekrarbasma  uygulamasında  rezervuarda 
oluşan sıcaklık dağılımını veren matematiksel modeller kısaca tanıtılacaktır. 

4.1. Çevrel Akışta Rezervuar İçinde Sıcaklık Dağılımı 

Orijinal  sıcaklığı  To  olan  bir  rezervuara  Ti  sıcaklığında  bir  akışkan  basıldığını  düşünelim.  Akış 
yönünde  ısının  taşıma  yoluyla  gerçekleştiği  ve  rezervuardan  alt  ve  üst  formasyonlara  ısı  geçişinin 
iletim yoluyla olduğu varsayılırsa, rezervuar içinde sıcaklık dağılımı 
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olarak tanımlanmaktadır. Eğer rezervuar ile alt ve üst formasyonlar arasında ısı geçişi  ihmal edilirse, 
ısıl cephenin r uzaklığına varış zamanı 
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denklemiyle bulunur. Burada  1 1 C ρ jeotermal rezervuar için hacimsel ısı kapasitesi olup
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w w r r  C C C  φρ ρ φ ρ + − =  ) 1 ( 1 1  (6) 

olarak verilir.  2 2 C ρ ise alt ve üst formasyonların hacimsel ısı kapasitesidir. 

Denklem 4’teki erfc(x), x ‘in  tamamlayıcı hata fonksiyonu (complementary error function) olarak bilinir. 
Denklem 45 ve 6’da geçen diğer tanımlar: 

λ = rezervuardan alt ve üst formasyonlara ısı iletimi için geçerli ısıl iletkenlik, J/m.s. o C 
w ρ = su yoğunluğu, kg/m 3 

w C  = suyun ısı kapasitesi, J/kg. o C 

r ρ = rezervuar kayacı yoğunluğu, kg/m 3 

r C  = rezervuar kayacı ısı kapasitesi, J/kg. o C 
φ = gözeneklilik 
t = enjeksiyon zamanı, s 
q = enjeksiyon debisi, m 3 /s 
h = 2b = rezervuar kalınlığı, m 
T = rezervuar içindeki sıcaklık, o C 

Şekil  2’de  görüldüğü  gibi  tekrarbasma  sırasında  enjeksiyon  kuyusu  etrafında  basılan  suyun 
oluşturduğu bir zon bulunur. Bu zonun sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığından daha düşük olacaktır. 
Bu düşük sıcaklıklı zon zamanla büyür ve sonuçta üretim kuyularına varır. Basılan suyun bu hareketi 
sırasında,  kayaçla  temas  eden  su  ısınırken  kayaç  ise  soğuyacaktır.  Düşük  sıcaklık  zonunun 
rezervuarda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha düşük olacaktır. 

Basılan soğuk suyun üretim kuyularına varışından belirli bir süre geçtikten sonra üretilen su sıcaklığı 
düşer. Dolayısıyla üretim kuyularındaki suyun sıcaklığının basılan su debisine, zamana ve enjeksiyon 
ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır. 

4.2. Kuyuçifti İçin Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı 

Denklem 5, enjeksiyon kuyusu etrafında üretim yapan bir kuyu olmaması durumunda geçerlidir. Eğer, 
enjeksiyon kuyusu yakınında bir üretim kuyusu varsa, iki kuyu birlikte bir kuyu çifti (doublet) (Şekil 3) 
davranışı gösterir. Kuyuçifti davranışında, ısıl cephenin üretim kuyusuna varış zamanı 

q C 
C h r t 
w w 

BT  ρ 
ρ  1 1 

2 
= (7) 

denklemiyle  verilir.  Denklem  5  ve  7,  ısıl  kirlenmenin  oluşmayacağı  koşulları  (veya  güvenilir  aralığı) 
belirlemek üzere tekrarbasma tasarımında kullanılabilir. 

Kuyuçifti  modelinde  rezervuar  içinde  sıcaklık  dağılımını  bulmak  için  çözümü  Şekil  4’te  verilen 
GringartenSauty (1975) modeli kullanılabilir [3]. 

4.3. Doğal Çatlaklı Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı 

Doğal  çatlaklı  ortamda  akış Şekil  5’te  şematik  olarak  gösterilmektedir. Doğal  çatlaklı  rezervuarlarda 
izotermal  olmayan  akışkan  akışı  için  modeller  verilmektedir  [6,8].  Şekil  6’da  ise  farklı  enjeksiyon 
zamanlarında çatlak ve matriks içinde sıcaklık dağılımları gösterilmektedir.
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Şekil  5’te  görüldüğü  gibi,  enjeksiyon  kuyusu  etrafında  enjeksiyon  suyu  sıcaklığında  bir  soğuk  zon 
oluşur. Bu zonun önünde bir geçiş zonu yeralır. Daha da ileride ise orijinal rezervuar sıcaklığında bir 
sıcak  su  zonu  vardır.  Enjeksiyon  kuyusundan  geçiş  zonuna  kadar  olan  bölgede  çatlak  içinde  ısı 
taşınımla gerçekleşir. Geçiş zonu içinde ise, kayaç matriksinden çatlağa doğru akış ısı iletimi ile olur. 

Şekil 6’da 0.10.9 boyutsuz sıcaklık konturları gösterilmektedir. TD=1.0 enjekte edilen suyun sıcaklığını 
temsil  ederken,  orijinal  rezervuar  suyunun  sıcaklığı  ise  TD=0.0  olarak  alınmaktadır.  Çatlak  η=0 
değerinde (yatay eksen üzerinde) bulunmaktadır. 

Matriksin etkisinin henüz hissedilmediği küçük enjeksiyon zamanı değerlerinde(τ=0.01), çatlak içinde 
ısıl  cephe  hızla  hareket  etmektedir.  Ara  zaman  değerinde(τ=0.1),  matriksle  çatlak  arasında  ısı 
alışverişi başlamaktadır, sıcaklık konturları matriks içine doğru yayılmaktadır. Büyük zaman değerinde 
(τ=1)  tüm  sistem  (çatlak+matriks)  içinde  ısıl  cephe  oluşmakta ve  bir  düz  doğru  şeklinde  enjeksiyon 
kuyusundan üretim kuyusuna doğru hareket etmektedir. 

Şekil 2. Başlangıç sıcaklığı To olan gözenekli ortama Ti sıcaklığında çevrel akışta su basılmasında 
oluşan sıcaklık dağılımı: 

A  Alt ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olmaması durumu 

B  Alt ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olması durumu. 

Enjeksiyon 
Kuyusu 

Geçirimsiz Formasyon 

B 

Sıcaklık 
Profili 

Enjeksiyon 
Kuyusu 

Geçirimsiz Formasyon 

Gözenekli ve 
Geçirimli 
Rezervuar 

r 
T=Ti  T=To 

Isıl Cephe 

A
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Şekil 3 . Kuyuçifti modeli için kesik çizgiler akış çizgilerini gösterirken, kesiksiz çizgiler 3.5, 7 ve 10.5 
ay enjeksiyon sonunda ısıl cepheyi göstermektedir. 

5. TEKRARBASMA UYGULAMASININ TASARIMI 

Tekrarbasma uygulaması için gerekli  tasarım parametrelerini belirlemek üzere modelleme çalışması 
yapılabilir. Sahada kuyuların yerleşim koşullarına bağlı olarak, modelleme çalışmasında enjeksiyon ve 
üretim  kuyularının  enjeksiyonüretim  kuyu  çifti  oluşturacak  şekilde  davranması  veya  enjeksiyon 
kuyularından basılan suyun çevresindeki üretim kuyularından etkilenmeden hareketi ayrı ayrı modeller 
olarak incelenebilir. 

Modelleme çalışmasında gerekli  parametreler: enjeksiyon debisi, enjekte edilen  formasyon kalınlığı, 
enjeksiyon  ve  üretim  kuyuları  arasındaki  aralık  ve  enjeksiyon  süresidir.  Bu  bölümde  incelenen 
modelde  kullanılmak  üzere  jeotermal  rezervuarı  için  130  o C  rezervuar  sıcaklığı,  60  o C  enjeksiyon 
sıcaklığı ve % 5 rezervuar gözenekliliği örnek olarak alındı. 

Şekil  7,  tekrarbasma  uygulamasında  ısıl  kirlenmenin  oluşmaması  için  gerekli  enjeksiyon  ve  üretim 
kuyuları güvenilir aralığını, formasyon kalınlığı, enjeksiyon debisi ve enjeksiyon süresi için vermektedir. 
Örneğin,  100  m  kalınlıkta  formasyona  100  m 3 /st  debide  su  basılması  durumunda  20  aylık  sürekli 
enjeksiyon  sonunda  ısıl  kirlenme  cephesinin  üretim  kuyusuna  varmaması  için  üretim  kuyusu 
enjeksiyon kuyusundan en az 150 m uzaklıkta yeralmalıdır. Doğal olarak enjeksiyon debisi arttırılırsa 
gerekli güvenilir aralık arttırılmalıdır. Debi sabit tutulup, formasyon kalınlığı arttırılırsa, gerekli güvenilir 
aralık azalacaktır. Diğer taraftan, ısıl cephenin üretim kuyusuna ulaşması enjeksiyon süresiyle ilişkilidir 
ve enjeksiyon ve üretim kuyuları güvenilir  aralığı artarsa  ısıl  cephenin üretim kuyusuna varması  için 
gerekli  enjeksiyon  süresi  de  artacaktır.  100  m 3 /st  debide  100  m  kalınlıklı  bir  formasyona  20  ay 
enjeksiyonda  gerekli  güvenilir  aralık  150 m  iken,  40  aylık  enjeksiyon  sonunda  üretim  kuyusuna  ısıl 
cephenin varmamış olması için gerekli aralık en az 215 m olmalıdır. 

Isıl Cephenin 
Yeri (ay)
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Şekil 4. Kuyuçifti modelinde rezervuar içinde sıcaklık dağılımını bulmakta kullanılan GringartenSauty 
(1975) grafiği [3]. 

To=Orijinal rezervuar sıcaklığı, o C  Ti=Enjeksiyon sıcaklığı, o C 
Tw=t enjeksiyon zamanında ve D uzaklığında suyun sıcaklığı, o C 
KR=Alt ve üst formasyonların ısıl iletkenliği, J/m 3 . o C 
h=Rezervuar kalınlığı, m  Q=Enjeksiyon debisi, m 3 /st 

A A C ρ =Rezervuarın hacimsel ısı kapasitesi, J/m 3 . o C 

R R C ρ = Alt ve üstteki formasyonların hacimsel ısı kapasitesi, J/m 3 . o C



____________________________________________________________________________________________  131  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Şekil 5 . Bir çatlağa soğuk su enjeksiyonu durumunda enjeksiyon kuyusu etrafında enjeksiyon 
sıcaklığında soğuk zon, geçiş zonu ve uzakta orijinal rezervuar sıcaklığında sıcak zonun şematik 

görünümü. 

Şekil 6.Çatlaklı bir rezervuarda farklı enjeksiyon zamanlarında sistem içinde sıcaklık dağılımları [2]. 

SOĞUK  SICAK 

q 

Geçirimsiz Formasyon 

Çatlak 

Matriks



____________________________________________________________________________________________  132  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Şekil  7  enjeksiyonun  sürekli  olarak  yapıldığı  genel  bir  tekrarbasma  uygulaması  için  kullanılabilir. 
Ancak,  İzmir  BalçovaNarlıdere ve Afyon ÖmerGecek  gibi  sahalarda  sahanın  etkin  olarak  işletildiği 
soğuk dönemde enjeksiyon yapılırken, yılın sıcak döneminde ise enjeksiyon minimum düzeyde olacak 
veya  yapılmayacaktır.  Dolayısıyla,  üretimenjeksiyon  kuyu  çifti  modeli,  rezervuara  enjeksiyon 
döneminin yılın 8 ay süreceği varsayılarak, gerekli güvenilir kuyu aralığı değerlerini enjeksiyon debisi 
ve formasyon kalınlığına bağlı olarak tahmin edebilmek için kullanılabilir. 

Şekil  8  sekiz  ay  süresince  sabit  debide  enjeksiyon  yapılması  durumunda  ısıl  kirlenmenin  üretim 
kuyusunda  oluşmaması  için  güvenilir  aralık  sonuçlarını  vermektedir.  Şekil  8’de  görüldüğü  gibi 
enjeksiyon debisi arttıkça güvenilir aralık ta artmakta, formasyon kalınlığı arttıkça aralık azalmaktadır. 
Örneğin, 100 m kalınlıktaki formasyona 100 m 3 /st debide  soğuk   akışkan basılması  durumunda ısıl 
cephenin üretim kuyusuna varmaması için (veya üretim kuyusunda ısıl kirlenmenin oluşmaması için) 
üretim kuyusu enjeksiyon kuyusundan en az 95 m uzaklıkta olmalıdır. 

Isıl  cephe üretim kuyusuna vardıktan sonra enjeksiyona devam edilirse, üretim kuyusundan üretilen 
suyun  sıcaklığı  zamanla  azalacaktır. Değişen  kuyubaşı  sıcaklığının  enjeksiyon  süresi  ve  formasyon 
kalınlığına  bağlı  olarak  değişimini  belirlemek  üzere  üretimenjeksiyon  kuyu  çifti modeli  kullanıldı  ve 
elde edilen sonuçlar Şekil 9’da gösterilmektedir. Sonuçlar, 100 m aralıklı enjeksiyon ve üretim kuyuları 
için, enjeksiyon ve üretim debisinin 108 m 3 /st olması durumunda formasyon kalınlığının 100 m ve 300 
m alınması koşullarında kuyubaşı  sıcaklığı  ile enjeksiyon süresi  ilişkisini vermektedir. 100 m kalınlık 
için  ısıl  cephe  0.65  yılda  üretim  kuyusuna  varmakta,  enjeksiyonun  sürdürüldüğü  büyük  zaman 
değerlerinde kuyubaşı sıcaklığı azalmaktadır. Şekil 79 tekrarbasma uygulamalarında, uygulamaların 
tasarlanmasında gerekli önemli parametreleri belirlemeye yardımcı olacak sonuçları içermektedir. 

0  20  40  60 
Enjeksiyon Süresi, ay 

0 

200 

400 

600 

En
je
ks
iy
on

 v
e 
Ü
re
tim

 
K
uy

ul
ar
i A

ra
lig

i, 
m
 

ISIL  KiRLENMENiN  OLUSMAMASI  iÇiN  GÜVENiLiR  ARALIK 
(ÜRETiMENJEKSiYON KUYU ÇiFTi MODELi) 

VARSAYIMLAR: 
1) 130 C rezervuara 60 C'da su basilmaktadir. 
2) Su sabit debide basilmaktadir. 
3) Enjeksiyon kuyusundan basilan debi ile üretim kuyusu debisi aynidir. 
4) Rezervuar gözenekliligi % 5'tir. 

Debi=30 m3/st 

50 m3/st 

100 m3/st 

200 m3/st Debi=200 m3/st 

100 m3/st 

50 m3/st 

30 m3/st 

KALINLIK = 100 m 

KALINLIK = 50 m 

Şekil 7. Isıl kirlenmenin oluşmaması için gerekli güvenilirlik aralık grafiği.
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150 m 

100 m 

KALINLIK = 50 m 

ISIL  KiRLENMENiN  OLUSMAMASI  iÇiN  GÜVENiLiR  ARALIK 
(ÜRETiMENJEKSiYON KUYU ÇiFTi MODELi) 

VARSAYIMLAR: 
1) 130 C rezervuara 60 C'da su basilmaktadir. 
2) Su sabit debide 8 ay boyunca basilmaktadir. 
3) Enjeksiyon kuyusundan basilan debi ile üretim kuyusu debisi aynidir. 
4) Rezervuar gözeneklil igi % 5't ir. 

200 m 
250 m 

300 m 

Şekil 8. Suyun 8 ay 
boyunca sabit debide 
basılması durumunda 

ısıl kirlenmenin 
oluşmaması için gerekli 

güvenilir aralığın 
formasyon kalınlığı ve 
enjeksiyon debisiyle 

ilişkisi. 
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KALINLIK = 300 m 

KALINLIK = 100 m 

KUYUBASI ÜRETiM SICAKLIGININ ENJEKSiYON SÜRESi  iLE DEGiSiMi 
(ÜRETiMENJEKSiYON KUYU ÇiFTi MODELi) 

VARSAYIMLAR: 
1) 130 C rezervuara 60 C'da su basilmaktadir. 
2) Su sabit debide ( = 108 m3/st ) basilmaktadir. 
3) Enjeksiyon kuyusundan basilan debi ile üretim kuyusu debisi aynidir. 
4) Rezervuar gözeneklil igi % 5't ir. 
5) Enjeksiyon ve üretim kuyulari araligi 100 m'dir. 

Şekil 9.Enjeksiyon ve 
Üretim kuyuları 

arasında 100 m aralık 
bulunması ve suyun 
108 m 3 /st debide 

basılması durumunda 
kuyubaşı üretim 

sıcaklığının enjeksiyon 
süresi ile değişimi.
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6. TÜRKİYE’DE SAHA UYGULAMALARI 

6.1. BalçovaNarlıdere B9 Kuyusundan TekrarBasma Uygulaması 

İzmir’deki BalçovaNarlıdere jeotermal sahası, ülkemizdeki en gelişmiş merkezi ısıtma sistemine enerji 
sağlamakta  kullanılmaktadır.  Sahada  8  derin  ve  12  sığ  kuyu  vardır.  Kuyu  yerleşimleri  Şekil  10’da 
gösterilmektedir. 

2002  yılı  sonuna  kadar  derin  kuyular  genelde  üretim  amacıyla  ve  sığ  kuyular  ise  tekrarbasma 
amacıyla kullanılıyordu. Sahada en sığ kuyu olan 48.5 m derinlikteki B9 kuyusundan  tekrarbasma 
yapılıyordu. 
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Şekil 10. BalçovaNarlıdere sahasında kuyuların yerleşimleri 

Şekil  11,  12  Ekim  2000  tarihinden  itibaren  18  Şubat  2001  tarihine  kadar  olan  dönemde  B9 
kuyusundan yapılan enjeksiyon debisinin ve ayrıca  B4 ve B10 kuyularından yapılan üretim debisinin 
ve  üretimde  ölçülen  kuyubaşı  sıcaklıklarının  zamanla  değişimini  vermektedir.  Üretim  kuyularının 
sıcaklık değerleri 12 Ekim 2000 tarihinden başlayarak ölçülmüştür [10]. 

B9  kuyusundan  enjeksiyon  debisi  dönem  sonunda  225250  m 3 /st  değerine  kadar  yükselmekle 
beraber dönem ortalaması   150175 m 3 /st  civarındadır. Dönem içinde B4 üretim debisi 4060 m 3 /st 
arasında, B10  üretim  debisi  ise  ortalama  100 m 3 /st olarak  gerçekleşmiştir.  12 Ekim  2000  tarihli  ilk 
kuyubaşı üretimi sıcaklık ölçümleri, B4 için 102 o C olarak ve B10 için 104 o C olarak  kaydedilmiştir. 
Her  iki kuyuda da söz konusu sıcaklık değerleri  ilk 1415 gün  içinde   sabit   kalmış   ve   daha sonra 
hızla düşmeye başlamıştır. 18 Şubat 2001 tarihli sıcaklık ölçümleri B4 için 86 o C ve B10 için 87 o C 
olarak gerçekleşmiştir.
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B10 
B4  B9 Enjeksiyon Debisi 

12 EKiM 2000'DEN iTiBAREN B9 KUYUSU ENJEKSiYON DEBiSi ve 
B4 iLE B10 KUYULARININ ÜRETiM SICAKLIKLARININ DEGiSiMi 

B10 Üretim Debisi 

B4 Üretim Debisi 

Şekil 11. 12 Ekim 200’den itibaren B9 kuyusu enjeksiyon debisi ve B4 ile B10 kuyularının üretim 
sıcaklıklarının değişimi. 

Şekil 11’deki veriler değerlendirildiğinde üç önemli sonuç oluşmaktadır: 
1)  B9’dan yapılan enjeksiyon, B4 ve B10’dan yapılan toplam üretime yaklaşık olarak eşittir. B 

9’a en yakın kuyular B4 ve B10 olduğuna göre bu sonuç normal ve beklenen bir sonuçtur. 
2)  B4  ve  B10  kuyuları  B9  enjeksiyon  kuyusuna  yaklaşık  olarak  aynı  uzaklıktadır.  B9’dan 

basılan 60 o C’daki soğuk suyun B4 ve B9’a varış süreleri yaklaşık olarak 1214 gün kadardır. 
Bu süre  ısıl kirlenmenin başladığı, bir başka deyişle üretilen su sıcaklığının basılan soğuk su 
sıcaklığından etkilenmeye başladığı süre olarak tanımlanabilir. 

3)  B4  ve  B10’da  ısıl  kirlenmenin  başlamasından  itibaren  kuyubaşı  üretim  sıcaklığı  hızla 
azalmaktadır. 

Yukarda sıralanan gözlemler ve gerçekler göz önüne alınarak bir modelleme çalışması yapılarak B 
9’dan yapılan enjeksiyonun B4 kuyusundan yapılan üretim sıcaklığını nasıl etkilediği incelendi. 

İnceleme çalışmasında  iki ayrı model  (Model 1 ve Model 2)  kullanıldı. Her  iki modelde de homojen 
ortamda  çevrel  akış  varsayımı  yapıldı.  Model  1’de  Denklem  4  kullanılarak  ve  B4’ten  üretim 
yapılmadığı varsayılarak, B9’dan yapılan enjeksiyonun B9’tan yaklaşık 114 m uzaklıkta bulunan B4 
üretim kuyusu noktasında sıcaklığı nasıl etkilediği incelendi [3]. Model 2’de ise Şekil 4’te verilen çözüm 
kullanılarak ve B9 ile B4’ün bir enjeksiyonüretim kuyusu çifti oluşturduğu varsayılarak ve enjeksiyon 
debisi ile üretim debisi aynı alınarak B9’dan yapılan enjeksiyonun B4 kuyusundaki üretim sıcaklığını 
nasıl  etkilediği  araştırıldı  [4].  Her  iki  modelleme  çalışmasında  da  kuyular  arasındaki  akışın  yatay 
konumda  olduğu,  enjeksiyon  sıcaklığının    60  o C  ve  orijinal  rezervuar  sıcaklığının  102  o C  olduğu 
varsayımı yapıldı. 

Modelleme  çalışmasında  ısıl  cephenin  B9  kuyusundan  B4  kuyusuna  12  günde  ulaştığı  gözönüne 
alınarak, öncelikle B9 kuyusu ile B4 kuyusu arasında oluşan su akışının Model 1’de 1 m kalınlıklı bir 
formasyon içinde ve Model 2’de ise 2 m kalınlıklı bir formasyon içinde yeraldığı belirlendi. Daha sonra 
bulunan  formasyon  kalınlık  değerleri  modelleme  çalışmasında  veri  olarak  kullanılarak,  B4  kuyusu 
üretim sıcaklığındaki zamanla olan değişme bulundu.
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Modelleme çalışması sonuçları Şekil 12’de gösterilmektedir. Model 2, B4’ten yapılan üretimin 50 m 3 /st 
(Model  2.1) ve  60 m 3 /st  (Model  2.2) değerleri  için  ayrı  ayrı  uygulandı  ve  elde  edilen  sonuçlar  Şekil 
12’de verilmektedir. 

Şekil  12’de  verilen modelleme  sonuçları,  Model  2’nin  B9  ile  B4  kuyuları  arasındaki  enjeksiyonun 
üretimi etkilemesi olayını oldukça iyi bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca, B9 ile B4’ün bir 
enjeksiyonüretim çifti şeklinde hareket ettiğini göstermesi yine normal ve beklenen bir sonuçtur. B4 
kuyusu üretim kuyusu olduğu için, B4 kuyusunun üretim sıcaklığının B4 kuyusuna B9 kuyusundan 
varan soğuk akışkan sıcaklığı ile B4’ün kuzeyindeki bölgeden üretilen sıcak akışkan sıcaklığının bir 
ortalaması şeklinde oluşması normaldir. Eğer B4 kuyusundan üretim yapılmasaydı, Model 1 sonuçları 
geçerlilik kazanacak ve dolayısıyla üretim sıcaklığı Model 1’den elde edildiği gibi daha düşük olacaktı. 

Modelleme çalışması, B9’dan yapılan enjeksiyonun jeotermal rezervuarlarda uygulanan tekrarbasma 
işleminde beklenen yararları ve sonuçları oluşturması açısından verimli bir  işlem olmadığı sonucunu 
vermektedir.  B9’dan  yapılan  tekrarbasma  sığ  sistemdeki  üretim  kuyularında  soğuma  etkisi 
yaratmaktadır.  Bu  nedenle,  B9’da  yapılan  uygulama,  BalçovaNarlıdere  sahasında  50150  m  sığ 
derinlik aralığındaki verimsiz bir tekrarbasma uygulaması olarak özetlenebilir. 

B9’da enjeksiyona başlandıktan 12 gün sonra ısıl cephenin 114 m uzaklıktaki B4 kuyusuna varması 
ve daha sonra üretim sıcaklığının hızla düşmesi, formasyonda oldukça hızlı bir akış dolayısıyla basılan 
soğuk  akışkana  formasyondan  ısı  geçişinin  zayıflığının  ve  enjeksiyon  işleminin  verimsizliğinin  en 
önemli  kanıtıdır.  B9’dan  basılan  izleyicilerin  3749  st’de  B4’de  ulaştığını  saha  testiyle  belirlemiştir 
[13].  İzleyici  varış  süresi  ortalama  43  st  alınırsa  ve  ısıl  cepheninde  12  günde  B4’e  ulaştığı 
bilindiğinden, Denklem 3 yardımıyla formasyon gözenekliliği %8.5 olarak belirlenmektedir. 
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ÖLÇÜLEN SICAKLIK 

B9 Enjeksiyon Debisi 

12 EKiM 2000'DEN iTiBAREN B9 KUYUSU ENJEKSiYON DEBiSi 
ve B4 KUYUSUNUN ÜRETiM SICAKLIGININ DEGiSiMi 

(Enjeksiyon Sicakligi=60 C, Orij inal Rezervuar Sicakligi=102 C 
B9  B4 Araligi=114 m) 

B4 Üretim Debisi 

Model 1 

Model 2.1 

Model   1.   B4'ten üretim yok varsayilirsa 
(Kalinlik=1 m, Enjeksiyon Debisi=150 m3/st). 

Model   2.1 B9 ile B4 bir kuyu çift i ("Doublet" ) varsayilirsa 
(Kalinlik=1.7 m, Enjeksiyon Debisi=Üretim Debisi=50 m3/st). 

Model   2.2 B9 ile B4 bir kuyu çift i ("Doublet" ) varsayilirsa 
(Kalinlik=2.1 m, Enjeksiyon Debisi=Üretim Debisi=60 m3/st). 

Model 2.2 
Şekil 12. Modelleme 

sonuçları.
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Tekrarbasma işleminin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli iki özellik; ısıl cephenin üretim 
kuyusuna  geç  varmasını  sağlayacak  ve  dolayısıyla  rezervuardaki  akışkana  basınç  desteği  verme 
özelliği ve hareket ederken sıcak kayaçtan ısı alıp, alınan ısıyı üretim kuyusuna taşıyacak enjeksiyon 
akışkanının  rezervuarda  mümkün  olduğunca  uzun  süre  kalması  özelliğidir.  Rezervuarda  kalış 
süresinin  uzunluğu  ve  buna  bağlı  olarak  ısıl  cephenin  üretim  kuyusuna  geç  varışı,  tekrarbasma 
işleminin  verimliliğini  arttırır.  B9  uygulamasında  ise  idealde  olması  gerekenin  tam  tersi 
gerçekleşmektedir.  B9’dan  basılan  akışkanın  23  gün  gibi  kısa  bir  sürede  B4  üretim  kuyusuna 
varması hiç arzu edilmeyen ve kesinlikle verimsizliğe neden olan bir gerçektir. 

B9’dan  yapılan  tekrarbasma  uygulamasının  verimsizliğinin  ve  başarısızlığının  anlaşılması  üzerine, 
sahayı  işleten  Balçova  Jeotermal  A.Ş.  yönetimi  uygulamanın  derin  kuyulara  yapılması  kararı 
doğrultusunda,  sahada  2002  yılında  delinen  BD8  kuyusunda  tekrarbasma  uygulaması  başlatıldı. 
Sahada alınan  ilk  sonuçlar,  yeni uygulamanın başarıyla sürdürüldüğünü göstermektedir. Sözkonusu 
yeni uygulama, ülkemizde örnek teşkil edebilecek bir uygulama olmaya adaydır. 

6.2. Kızıldere Jeotermal Rezervuarı İçin TekrarBasma Değerlendirmesi 

6.2.1. TekrarBasma Uygulamasında Enerji ve Akışkan Dengeleri 

Doğal  beslenmenin  yeterli  olmaması  durumunda,  üretim  nedeniyle  rezervuarın  basıncında  düşüş 
beklenir. Bu düşüş tekrarbasma işleminin uygulanmasıyla etkili bir şekilde önlenirken ayrıca rezervuar 
kayacının daha  fazla  ısısının üretilmesi ve dolayısıyla  rezervuardan yapılan  toplam enerji  üretiminin 
artması  sağlanır.  Bu  yararlı  etkiyi  basitçe  görebilmek  için  ülkemizden  bir  örnek  jeotermal  rezervuarı 
alarak,  bu  sahada  tekrarbasma  uygulanması  ve  uygulanmaması  durumunda  oluşabilecek  enerji 
dengelerini inceleyelim. 

Örnek jeotermal rezervuarı olarak ülkemizin en gelişmişi ve özelliklerinin iyi bilindiği Kızıldere sahasını 
alalım. Bu sahada kWst elektrik üretimi için gerekli buhar kütlesi 11 kg/kWst alınmakta, rezervuardan 
200  o C  sıcaklıkta  100  kg/kWst  debide  ve  236.3  kcal/kg  entalpide  akışkan  üretildiği 
varsayılmaktadır[11].  Bu  durumda,  tekrarbasma  uygulaması  durumunda  89  kg/kWst  atık  su 
rezervuara geri verilirken, tekrarbasma uygulaması olmaması durumunda ise 89 kg/kWst su atık su 
olarak yüzeyde harcanmaktadır. Üretilen ve fakat elektrik üretiminde kullanılmayan suyun 130 o C’da 
rezervuara  tekrar  basıldığını  düşünelim.  Ayrıca  yüzeyde  kullanılan  miktar  kadar  suyun  beslenme 
yoluyla karşılandığını varsayalım. 

Şekil 13 tekrarbasma uygulanması olması durumunda ve olmaması durumunda rezervuarda enerji ve 
akışkan dengelerini şematik olarak göstermektedir. 

Rezervuar  için  su  ve  enerji  dengeleri  birim  kWst  elektrik  enerjisi  üretimi  cinsinden  incelendiğinde; 
sahada  birim  kWst  elektrik  elde  edilmesi  için  gerekli  net  su  ve  ısı  üretimi  tekrarbasma  işleminin 
uygulanmaması durumunda uygulanması durumuna kıyasla 9.1 ve 2.0 kat daha yüksektir. 

Tekrarbasma işlemiyle elektrik üretiminden sonra kalan yoğuşmuş buhar ve kullanılmayan jeotermal 
su  rezervuara basılır. Böylece,  rezervuarın doğal  yoldan beslenmesi  için gereksinim azalır, ve hatta 
yüzeyde kullanılmayan tüm su tekrar basılırsa bu gereksinim hemen hemen ortadan kalkar. 

Tekrarbasma  uygulanmaması  durumunda  buhar  ayrışımından  sonra  kalan  ısı  yeryüzünde  çevreye 
verilir. Kuyulardan üretilen toplam ısının yaklaşık %50 kadarı olan bu ısı, tekrarbasma uygulanmasıyla 
rezervuara  döndürülmüş  olur.  Bu  şekilde  rezervuar  enerjisini  önemli  oranda  korur  ve  sahadan 
yapılacak yararlı enerjinin üretim potansiyelini arttırır. 

Yukarıda değinilen yararlarından dolayı, yüzeyde kullanılmayan suyun çevreye verilmesi herhangi bir 
sorun doğursun veya doğurmasın, sahanın işletilmesinde tekrarbasma uygulaması gerekli olmaktadır.
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Şekil 13. 10 MW elektrik santralı için tekrarbasma uygulanırsa (solda) ve uygulanmayıpta artık su 
yüzeyde harcanırsa (sağda) rezervuarda enerji dengeleri [11]. 

6.2.2. Kızıldere’de KD7 Tekrarbasma Uygulaması 

Kızıldere  jeotermal  sahası  Batı  Anadolu’da  Denizli  Aydın  arasında  Denizli’ye  40  km  uzaklıkta,  B. 
Menderes grabeni yapısı içindedir. Şekil 14  sahada yeralan üretim ve gözlem kuyularının dağılımını 
göstermektedir. 1960’lı yıllarda bulunan sahada 1984 yılından buyana kurulu gücü 20.4 MWe olan bir 
güç  santralından  elektrik  üretilmektedir.  Ayıraç  koşullarında  akışkanın  ortalama %11’i  buhar  olarak 
alınmakta  ve  santrala  verilmektedir.  Santral  10  MWe  kapasitede  çalışırken  üretilen  1000  ton/st 
akışkanın %11’i buhar olarak doğrudan santralda kullanılırken kalan yaklaşık 890  ton/st sıcak su  ise 
atık suyu oluşturmakta ve bu önemli miktarda sıcak su saha yakınında olan B. Menderes akarsuyuna 
verilmektedir. 

Toplam Isı 
Üretimi= 
23630 kcal/kWst 

Toplam Su 
Üretimi= 
100 kg/kWst 

Elektr ik Santralına 
12 007 kcal/kWst 
11 kg buhar /kWst 

Elektr ik Santralına 
12 007 kcal/kWst 
11 kg buhar /kWst 

Yüzeyde Atılan 
11 623 kcal/kWst 
89 kg su/kWst 

Rezervuardan Sağlanan 
Toplam Isı 
12 007 kcal/kWst 

Rezervuardan Sağlanan 
Toplam Isı 
23 630 kcal/kWst 

TEKRARBASMA UYGULANIRSA  TEKRARBASMA UYGULANMAZSA 

REZERVUAR  ENERJİ  DENGELERİ 

Tekrar  Basılan 
Isı
11623 kcal/kWst 

Tekrar Basılan 
Su
89 kg su/kWst
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Şekil 14. Kızıldere sahasında kuyu yerleşimleri 

Sahada 1995 TemmuzAğustos döneminde bir tekrarbasma denemesine başvuruldu [11]. Enjeksiyon 
kuyusu olarak sahada üretim bölgesinin kuzeyinde yeralan ve gözlem kuyusu olarak kullanılan KD7 
kuyusu seçildi. KD7’den basılan su KD7’ye en yakın üretim kuyusu olan KD20’den alınmış, yüzeyde 
ayıraçtan  ayrılan  su  bir  boru  hattı  ile  KD7’nin  susturucusuna  ulaştırılmış  ve  100  o C  kuyubaşı 
sıcaklığında basılmıştır. 

Test sırasında KD7 kuyusu içinde 600 m’de basınç ölçülmüş, KD20’den gelen su debisi kaydedilmiş, 
KD7’ye en yakın üretim kuyusu olan KD20’de sıcaklık ve üretilen suyun klorür derişimi ölçülmüştür. 

Test  sırasında KD20’de üretilen su sıcaklıkları ölçüldü. Ancak basılan 100  o C’da suyun herhangi bir 
soğutma  etkisi  görülmedi.  KD20’de  sıcaklık  yanısıra suyun  klorür  derişimi  ölçüldü.    Şekil  15  tekrar 
basma süresince KD20’de klorür ölçümünün değişimini göstermektedir. KD20’de susturucudan çıkan 
suyun  orijinal  klorür  derişimi  135  ppm’dir.  Buharı  alındıktan  sonra  KD7’den  basılan  sıvının  klorür 
derişimi ise 145 ppm olarak ölçüldü. Testin başlangıcında KD20’den üretilen suyun klorür derişimi 135 
ppm iken 25 gün sonra 145 ppm’e ulaştıktan sonra önce sabit kalmış ve daha sonra da enjeksiyon 
debisindeki düşmeden dolayı azalmıştır.
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Şekil 15. Tekrarbasma süresince KD20 kuyusundan üretielen klorür derişiminin değişimi 

Klorür derişimindeki artış KD7’den KD20’ye doğru ilerleyen hidrolik (kimyasal) cephenin hareketinden 
dolayıdır.  Yapılan  basit  kütle  denge  hesapları  basılan  suyun  yaklaşık  %40  kadarının  KD20’ye 
ulaştığını  göstermektedir.  Hidrolik  cephenin  KD20’ye  varışı  yaklaşık  25  gün  alınır  ve  formasyon 
gözenekliliği  0.10  varsayılırsa,  test  sabit  enjeksiyon  debisinde  sürdürülseydi,  Denklem  3’ten 
hesaplanabileceği gibi,  167 günlük enjeksiyon sınunda ısıl cephenin KD20’ye varması ve dolayısıyla 
üretilen suyun sıcaklığında düşüşün gerçekleşmesi beklenirdi. 

KD20 kuyusundaki üretilen suyun klorür derişimindeki artış; hidrolik cephenin rezervuarda ilerleyişini, 
tercihli  yönünü  göstermesi  ve  üretim  kuyuları  ile  enjeksiyon  kuyusu  arasındaki  uzaklığı  açıklaması 
yönünden önem taşımaktadır. 

SONUÇLAR 

Bu bildiride,  tekrarbasma uygulanması incelenmektedir. Bildiride tartışılan konular ve sonuçlar belirli 
varsayımlara  dayanarak  basitleştirilmiş  ısı  akışı  modellerinden  elde  edilmektedir.  Sonuçlar;  tekrar 
basma  uygulamasının  tasarımında  özenle  seçilmesi  gerekli  parametrelerin  enjeksiyonun  yapıldığı 
rezervuar kalınlığı, enjeksiyon debisi ve enjeksiyon ile üretim kuyu aralıkları olduğunu göstermektedir. 

Sahada  tekrarbasma  uygulamasına  geçmeden  önce  enjektivite  ve  izleyici  testi  gibi  pilot  testlerin 
yapılması  ve  elde  edilecek  sonuçlara  göre  tekrarbasma  uygulaması  tasarımının  yapılması  doğru 
olacaktır.  Gerek  pilot  testler  sırasında  ve  gerekse  de  saha  uygulaması  sırasında  sahadaki  kuyular 
kimyasal ve ısıl gözlem noktaları olarak kullanılmalıdır. 

Jeotermal  sahanın  işletilmesinde,  üretim  ve  enjeksiyonun  birlikte  düşünülmesi,  planlanması, 
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.
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Tekrarbasma uygulaması, bu bildiride ayrıntılı  olarak  incelendiği gibi,  jeotermal  sahaların uygun ve 
sürdürülebilir  işletilmesinin  olmazsa  olmaz  koşullarından  birisidir.  Ülkemizdeki  jeotermal  saha 
işletiminde  genelde  ihmal  edilen  tekrarbasma  uygulaması  bu  bildiride  vurgulanan  yararlarından 
dolayı, kesinlikle tüm jeotermal sahaların tasarımında önemle yeralmalıdır. 

Tekrarbasma;  jeotermal  sahaların  sürdürülebilir  işletilmesi  için  zorunlu,  doğanın  korunması  için 
gerekli, rezervuardan daha fazla enerji üretimini sağladığı için ekonomik özellikli bir işlemdir. 
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JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 

Abdurrahman SATMAN 
Mustafa ONUR 
Hülya SARAK 

ÖZET 

Literatürde  jeotermal  rezervuar  davranışlarını modelleyen  çeşitli modeller mevcuttur.    Bunlar  üretim 
debisi  azalma  yöntemi,  boyutsuz  rezervuar  modellemesi  yöntemi  ve  3  boyutlu  sayısal  modelleme 
yöntemi olarak üç ana başlık altında toplanabilir.  Yeni bulunan sahalar hakkında elde yeterli miktarda 
veri  bulunmamaktadır.    Bu  nedenle,  sahanın  işletilmeye  başlandığı  erken  dönemlerde  rezervuarın 
basınç  davranışının modellenmesi  ve  jeotermal  potansiyelin  tahmin  edilebilmesi  için  kullanılacak  en 
uygun yöntem boyutsuz rezervuar yöntemidir. 

Bu çalışmada, jeotermal rezervuarın üretim davranışının boyutsuz rezervuar modellemesi yöntemi ile 
modellenmesi  konusu  tartışılmaktadır.    İncelenen  modellerde  üretim,  enjeksiyon  ve  doğal 
beslenmenin, düşük sıcaklıklı ve sıvının etken olduğu bir jeotermal rezervuarın mevsimsel basınç veya 
su  seviyesi  üzerindeki  etkileri  göz  önüne  alınmaktadır.  Modellemede  rezervuar  ve  akifer  ayrı  ayrı 
tanklar olarak temsil edilmekte ve beslenme kaynağının etkisi incelenmektedir. 

Model sonuçları sabit debide üretim/enjeksiyon durumunda analitik  ifadeler şeklinde verilmekte, debi 
değişimleri Duhamel İlkesi yaklaşımıyla modellenmektedir.  Optimizasyon yöntemi kullanılarak, ölçülen 
saha  verileri  model  sonuçlarıyla  çakıştırılarak  rezervuar  ve  akifere  ait  parametreler 
belirlenebilmektedir.    Modellerin  sonuçları  grafiksel  olarak  verilmekte  ve  önemli  gözlemler 
vurgulanmaktadır. 

İzlanda’daki üç jeotermal sahanın yanısıra Yeni Zelanda’daki bir  jeotermal sahanın verileri ve ayrıca 
Türkiye’den  Kızıldere  jeotermal  sahası  verileri  değerlendirilerek,  model  sonuçlarıyla  saha  sonuçları 
karşılaştırılmakta ve sonuçlar sunulmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Sıcaklığına bağlı olarak, başta konut ısıtması olmak üzere elektrik üretimi, sera ısıtması, termal turizm 
tedavi ve endüstri  gibi birçok alanda kullanılan  jeotermal enerji  açısından ülkemiz, dünyanın zengin 
ülkelerinden birisidir.  Türkiye’de ısıtma amaçlı olarak jeotermal enerjinin kullanıldığı bölgeler arasında 
Balçova, Afyon, Kırşehir, Simav, Gönen ve Kızılcahamam sayılabilir.  Sıcak jeotermal akışkan soğuk 
kış dönemlerinde rezervuardan üretilerek konutların ısıtılması sağlanmaktadır. 

Soğuk  kış  döneminde  rezervuardan  yapılan  akışkan üretimine  bağlı  olarak  rezervuar  basıncı  ve  su 
seviyesi  düşmekte,  sıcak  dönemde  üretimin  azaltılması  veya  durdurulması  durumunda  ise,  doğal 
beslenmenin etkisiyle, rezervuar basıncı ve su seviyesi tekrar yükselmektedir.  Rezervuardan üretilen 
miktarın  beslenmeyle  karşılanması  durumunda  jeotermal  sistem  yenilenebilir  bir  sistem  olarak 
çalışmaktadır.  Karşılanmaması durumunda ise tükenebilir jeotermal sistem gündeme gelir. 

Jeotermal  rezervuar modellemesinin  başlıca  amacı,  uzun  dönem  jeotermal  rezervuar  potansiyelinin 
doğru  ve  gerçekçi  olarak  tahmin  edilmesidir.    Bu  amaçla  geliştirilmiş  olan modeller  [18]  literatürde
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tartışılmaktadır. Uygun modelin seçiminde, eldeki verilerin güvenilirliği, miktarı ve ayrıca modellemenin 
amacı göz önünde bulundurulur. 

2. JEOTERMAL SİSTEMLERİN BASINÇ DAVRANIŞLARI 

Şekil 1’de, iki farklı jeotermal sistemin yıllar içinde basınç (veya su seviyesi) değişimi gösterilmektedir. 
Rezervuarın bir işletme dönemi içinde (örneğin, üretim ve kapama dönemini içeren bir yıllık dönemde), 
üretime son verildiğinde rezervuar basıncı ilk basınca (üretim öncesi basınca) ulaşıyorsa yani üretilen 
akışkan  hacmi  doğal  beslenme  ile  karşılanabiliyorsa,  bu  jeotermal  sistem  ‘Yenilenebilir  Jeotermal 
Sistem’;  rezervuar  basıncı  ilk  basınca  ulaşamıyor  (yani  doğal  beslenme  yetersiz)  ve  yıllar  içinde 
düşüm gösteriyorsa ‘Tükenebilir Jeotermal Sistem’ olarak adlandırılmaktadır. 

Kullanım alanlarına göre jeotermal sistemlerin basınç davranışları doğal beslenmenin ve rezervuardan 
yapılan üretim/enjeksiyonun etkisiyle farklılıklar göstermektedir.   Güç üretimi amaçlı olarak kullanılan 
jeotermal  sistemden  yıl  boyunca  sabit  debi  ile  üretim  yapılırken,  ısıtma  amaçlı  olarak  kullanılan 
sistemden yılın soğuk dönemlerinde üretim yapılırken sıcak dönemlerinde üretim durdurulmaktadır. 

Şekil 2 ve Şekil 3, güç üretimi ve merkezi ısıtma amaçlı olarak kullanılan jeotermal sistemlerin basınç 
davranışlarını  göstermektedir.   Güç  üretiminde  kullanılan  sistemlerin  basıncı  yıl  boyunca  azalmakta 
olup,  doğal  beslenmenin  miktarına  bağlı  olarak  basınç  düşümü  az  veya  çok  olmaktadır  (Şekil  2). 
Jeotermal sistemin  ısıtma amaçlı kullanılması durumunda  ise  ısıtma döneminde sabit debi ile üretim 
yapıldığı gibi (Şekil 3a) değişken debi ile de üretim yapılmaktadır (Şekil 3b).  Şekil 3a ve Şekil 3b’de 
gösterilen  sistemlerde,  üretim  döneminde  sistemden  yapılan  üretimin  etkisiye  sistemin  basıncı 
düşmekte ve kapama döneminde doğal beslenmenin etkisiyle sistemin basıncı üretimden önceki  ilk 
basınca  yükselmekte  veya  yükselmemektedir.    Kapama  dönemi  sonunda  sistemin  basıncı  üretim 
döneminin  başlangıcındaki  basınca  ulaşıyorsa  bu  sistem  yenilenebilir  bir  sistem,  ulaşamıyorsa 
tükenebilir bir sistem olarak düşünülebilir. 
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Şekil 3.  Merkezi Isıtma Amaçlı Kullanılan Jeotermal Sistemin Basınç Davranışı. 

3. JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 

Jeotermal  rezervuar modellemesinin  başlıca  amacı,  uzun  dönem  jeotermal  rezervuar  potansiyelinin 
doğru  ve  gerçekçi  olarak  tahmin  edilmesidir.    Bu  amaçla,  özellikle  son  kırk  yıl  içinde  jeotermal 
rezervuarların davranışlarını modelleyen birçok yöntem geliştirilmiştir.   Bu yöntemler,  karmaşıklıkları 
ve  maliyetleri  açısından  farklılık  göstermektedirler.  Uygun  yöntemin  (modelin)  seçiminde,  eldeki 
verilerin güvenilirliği, miktarı ve ayrıca modellemenin amacı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Jeotermal  sistemler  faylar,  çatlaklar,  faz  değişimleri,  kimyasal  tepkimeler  ve  ısıl  etkilerden  dolayı 
genellikle  çok  karmaşıktırlar.  Jeotermal  sistem  modeli  geliştirilirken  varolan  saha  verileri  dikkatle 
değerlendirilmeli  ve  sistemin  fiziksel  yapısı  belirlenmelidir.  Bu  şekilde  kavramsal  model 
oluşturulduktan  sonra  jeotermal  rezervuarın  davranışını  en  uygun  temsil  edecek model  kullanılarak, 
jeotermal rezervuarın gelecekteki performansı tahmin edilir. 

Literatürde  jeotermal  rezervuar  davranışlarını modelleyen  çeşitli modeller mevcuttur.    Bunlar  üretim 
debisi  azalma  yöntemi,  boyutsuz  rezervuar  modellemesi  yöntemi  ve  3  boyutlu  sayısal  modelleme 
yöntemi olarak üç ana başlık altında toplanabilir. 

Üretim  debisi  azalma  analizi  yönteminde,  kuyuların  ve  rezervuarın  üretim verileri  uygun  cebirsel 
denklemlerde kullanılarak, gelecekteki üretim debileri  tahmin edilmektedir.   Geleceğe yönelik üretim 
debisinin  değişimi  ve  toplam  üretilebilir  akışkan miktarı  tahminleri  bu  yaklaşımın  amacıdır.    Üretim 
debilerinin  tahmininin  yapılmasıyla  gelecekte  sisteme  eklenmesi  gerekli  yeni  kuyu  sayıları  da 
belirlenebilmektedir.    Ancak,  yaklaşımın  kullanılabilmesi  için  yeterli  üretim  verisinin  varolması 
gereklidir.   Bu yöntemdeki en önemli  sorun saha  işletimindeki değişiklikleri  (geliştirme sondajları, ek 
kuyular, enjeksiyon v.b.) göz önünde bulundurmamasıdır. 

Boyutsuz  rezervuar  modellemesinde,  rezervuar  bir  bütün  olarak  alınır.    Rezervuara  giren  ve 
rezervuardan çıkanlar gözetilerek ve akışkan/kayaç özellikleri kullanılarak, zamana veya rezervuardan 
yapılan  üretime  göre  rezervuar  basıncı  ve  sıcaklığının  davranışını  belirlemeyi  amaçlayan  bir 
modelleme şeklidir.  Bu yöntemin başlıca avantajları arasında kullanımının basitliği ve büyük bilgisayar 
kapasitelerine  gereksinim  duyulmaması  sayılabilir.  Dezavantajları  ise;  (1)  rezervuardaki  akışkan 
akışını göz önüne almaması ve termodinamik koşulların ve rezervuar özelliklerinin yerel dağılımlarını 
ihmal etmesi, (2) faz ve ısıl cepheleri modelleyememesi, (3) kuyu aralıkları ve enjeksiyon kuyularının 
yerleşimleri hakkındaki sorulara yanıt verememesidir.



____________________________________________________________________________________________  148  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Rezervuarın  3  boyutlu  olarak  alındığı  sayısal modellerde  rezervuara  ait  her  türlü  akışkan ve  kuyu 
özellikleri  modele  girilmekte,  yerel,  bölgesel  ve  rezervuar  genelinde  geçerli  tüm  parametrelerin 
dağılımı  göz  önüne  alınarak  rezervuar  performansı  incelenmektedir.    Ancak  bu  tür  modellerin 
doğruluğu, girilen verilerin doğruluğuyla olduğu kadar çokluğuyla da ilişkilidir.  Genellikle bu tür sayısal 
modelleme  çalışmaları,  rezervuar  ile  ilgili  verilerin  yeterli  duruma  ulaştığı  ve  belirli  bir  üretim  ve 
rezervuar  performansı  geçmişinin  olduğu  aşamalarda  tercih  edilmektedir.    Bu  yöntemin  başlıca 
avantajı  ise  tüm matematiksel denklemleri bir bilgisayar kodunda saklaması ve kullanıcıya ne kadar 
ayrıntılı  bir  modelleme  yapacağına  ve  hangi  fiziksel  işlemlerin  gerekli  olduğuna  karar  vererek 
modelleme yapmasına izin vermesidir.  En önemli dezavantajları  ise akışkan ve rezervuarla ilgili çok 
sayıda biliginin modelde veri olarak kullanılıyor olması, büyük bilgisayar kapasitelerine ve deneyimli 
kullanıcılara gerkesinim duyulmasıdır. 

3  boyutlu  rezervuar  modellerinde  önemli  ölçüde  jeolojik,  jeofizik,  jeokimyasal  ve  hidrolojik  verilere 
gereksinim  duyulması ve  gerekli verileri  elde  etmenin hem  fazla  zaman  alması,  hem de maliyetinin 
yüksek  olması  sayısal  modellemenin  olumsuz  yönleridir.  Yeni  bulunan  jeotermal  sahalar  için  elde 
yeterli miktarda veri de bulunmamaktadır.   Saha hakkında üretim verisi elde edinildiğinde 3 boyutlu 
rezervuar modellemesi en uygun ve gerçekçi yaklaşım olacaktır. 

Bu  çalışmada,  boyutsuz  rezervuar  modellemesi  temel  olarak  incelenecek,  modellemede  kullanılan 
yaklaşımlar açılanacak ve saha uygulamaları tartışılacaktır. 

4. BOYUTSUZ REZERVUAR MODELLEMESİ 

Bu bölümde sunulan ve kullanılan modellerde, jeotermal sistem üç ayrı bileşen ile temsil edilmektedir. 
Bunlar;  üretim  ve  enjeksiyonun  gerçekleştiği  rezervuar,  rezervuarı  besleyen  akifer  ve  akiferin 
beslendiği beslenme kaynağıdır (Şekil 4). 

Şekil 4. Jeotermal Sistemin Bileşenleri. 

Modellerde, rezervuar ve akifer birer tank olarak düşünülmekte ve herbir tank için ortalama özellikler 
kullanılmaktadır.  Akiferin  dış  sınırının  akışa  kapalı  olması  veya  sabit  basınçlı  bir  dış  sınırdan 
beslenmesi (bir başka ifade ile jeotermal sistemin beslenmesi) durumu da incelenmektedir. 
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Daha önce de değinildiği gibi, boyutsuz modelleme çalışmaları rezervuardan yapılan üretim debisinin 
üretim  dönemi  boyunca  sabit  kalması  durumunda  veya  sıcak  dönemlerde  debinin minumumda  ve 
soğuk dönemlerde maksimumda gerçekleştirilmesi durumunda yapılabilir. 

Debinin üretim dönemi boyunca sabit  tutulduğu  (yıl  içinde döngüsel olarak değişmediği) modelleme 
çalışmasına  örnek  olarak  Kaynak  [8]’de  verilen  boyutsuz  modelleme  çalışması  alınabilir.    Şekil  5, 
elektrik  üretimi  amacı  ile  kullanılan  Kızıldere  jeotermal  sahası  için  modelleme  sonuçlarını 
göstermektedir.  Jeotermal sahadan 10 ve 20 MW elektrik üretimi için modelleme çalışması yapılmış, 
basıncın üretim zamanına göre düşümü tahmin edilmiştir.  Başlangıçta tek fazlı olan sistemde basınç 
hızla düşmekte, kısa bir üretim dönemi sonrasında sistem iki faza dönüştükten sonra basınç düşümü 
azalmaktadır.   Rezervuar  koşullarında  sıvı  su  içinde  ağırlıkça %1.5 CO2  içeren  rezervuarın  üretim 
basınç davranışı, CO2  içermeyen su sisteminin üretimbasınç davranışından  (Şekil  5’te 10 MW H2O 
Sistemi) oldukça farklıdır. 

Şekil  3’de  gösterildiği  gibi  debinin  yıl  içinde  döngüsel  olarak  değişmesi  durumunda  aşağıdaki 
bölümlerde ayrıntılı olarak incelenen modeller kullanılabilir.  Modellerde rezervuar ve akiferden oluşan 
jeotermal sistem, rezervuar bir tank ve akiferler ise ayrı tanklar olarak, modellenerek incelenmektedir. 

Şekil 6’da gösterilen 4 farklı jeotermal sistem, sadece bilinen basit kütle denge denklemleri kullanılarak 
modellenebilir.  Kullanılan jeotermal sistemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

1.  1 rezervuar tankı ve beslenme kaynağı (1Tank Modeli) 
2.  1 rezervuar – 1 akifer tankı ve beslenme kaynağı (2Tank Modeli) 
3.  1 rezervuar – 2 akifer tankı ve beslenme kaynağı (3Tank Modeli) 
4.  2 rezervuar tankı ve beslenme kaynağı (1Sığ ve 1DerinTank Modeli) 

Sıvının  etken  olduğu  jeotermal  rezervuarların  incelendiği  modellerde,  üretim  süresünce  izotermal 
koşullar (sıcaklığın sistem içinde sabit kaldığı ve konuma göre sıcaklık farkının olmadığı) varsayılarak 
ısı dengesi ihmal edilmektedir. 

Şekil 5. Kızıldere Jeotermal Sahasının Rezervuar Performans Tahmini [8] 
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a) 1Tank Modeli  b) 2Tank Modeli 

c) 3Tank Modeli  d) 1Sığ ve 1 Derin Tank Modeli 

Şekil 6.  Modellemede Kullanılan Tank Sistemleri 

Modellerde,  tanklar  arasındaki  (akiferrezervuar  veya  akiferakifer)  su  girişi  Schilthuis  kararlı  akış 
denklemi ile ifade edilmektedir.  Beslenmenin, tanklar ile beslenme kaynağı arasındaki basınç farkı ile 
orantılı olduğu varsayılmaktadır. 

Kaynak  [9, 10, 11]’de ayrıntıları verilen analitik çözümler sabit debi  ile üretim yapılması durumu  için 
geçerli  olup,  değişken  debi  ile  üretim  yapılması  durumunda  ileriki  bölümlerde  ayrıntılı  olarak 
incelenecek olan Duhamel Kuralı uygulanmaktadır. 

Rezervuar  basıncının  korunması  için  enjeksiyonun  da  göz  önünde  bulundurulması  gerekmektedir. 
Enjekte  edilen  akışkanın  sıkıştırılabilirliğinin  değişmediği  varsayımı  yapılırsa,  enjeksiyon  ) (  e W  ve 

üretim  ) (  ü W  terimleri  Net  Üretim  terimi  ) (  ,net ü W  olarak  Denklem  1’de  verildiği  gibi 
birleştirilebilmektedir. 

e ü net ü  W W W − = ,  veya kütle debisi olarak  e ü net ü  w w w − = ,  (1) 

İleriki bölümlerde ayrıntılı  olarak  incelenecek olan optimizasyon  tekniği  kullanılarak, model  sonuçları 
sahaya  ait  ölçülmüş  basınç  verilerine  çakıştırılabilmektedir.  Optimizasyon  ile  en  iyi  çakışma 
sağlanarak, rezervuar ve akifer parametreleri tahmin edilebilmektedir [9,12]. 

a) 1Tank Modeli  :  Bu modellemede kullanılan  tank sistemi Şekil  6a  ile gösterilmektedir.   Burada 
rezervuar  bir  tank  olarak  düşünülmekte,  rezervuarı  sabit  basınçlı  bir  kaynak  (akifer)  beslemektedir. 
Rezervuar  tankı  ile  beslenme  kaynağının  basınçları  başlangıçta  (  0 = t  )  birbirine  eşittir.    Rezervuar 
tankından  yapılan  net  üretim  (  ü w  ,  kg/sn)  miktarına  bağlı  olarak,  basıncı  sabit  olan  akiferden 
rezervuara su girişi (  a w  , kg/sn) gerçekleşmektedir.  Sistemden kütle kaybının olmadığı düşünülürse, 
kütle denge denklemi; 
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a ü i c  W W W W + − = (2) 

şeklinde yazılır.  Burada; incelenen zaman değerinde rezervuardaki kütle,  c W  , rezervuardaki ilk kütle, 

i W  , üretilen kütle,  ü W  , beslenme ile akiferden rezervuara giren kütle,  a W  ile gösterilmektedir. 

Basınçlısıkıştırılmış  sistemlerde  (confined  system)  üretim,  sıkışmış  akışkanın  genleşmesi  ile 
gerçekleşmektedir.   Sistemin basınçlısıkıştırılmış sistem olmasına bağlı olarak, sıvının etken olduğu 
rezervuarlarda başlangıçta akışkan sıkışmış sudur.  Bu durumda rezervuardan üretime başlanması ile 
birlikte,  sıkıştırılabilirliği  nedeniyle  su  genleşecektir.    Rezervuar  hacmi,  r V  ,  için  yerindeki  akışkan 
kütlesi, 

r r r c  V W ρ φ = (3) 

şeklinde verilir.  Burada;  r φ , rezervuar gözenekliliği ve  r ρ , rezervuar akışkanının yoğunluğudur. 

Denklem 2’nin zamana göre türevi alınır ve izotermal sıkıştırılabilirliğin tanımı kullanılırsa; 

dt 
dp 

dt 
dp c V w w  r 

r 
r 

tr r r r ü a κ ρ φ = = − (4) 

elde edilir. Burada;  a w  ve  ü w  sırasıyla beslenme ve üretim debileri,  tr c  toplam (akışkan + kayaç) 

sıkıştırılabilirliği  ve  κr  ise  rezervuarın  depolama  kapasitesi  olup  r tr r r r  c V ρ φ κ = şeklinde  ifade 
edilmektedir. 

Sistemin dış sınırındaki beslenme kaynağının basıncının sabit olması durumunda su girişi (beslenme) 
debisi Schilthuis modeli kullanılarak [13]; 

) (  p p w  i a a − = α (5) 

şeklinde elde edilir. Burada;  i p  , beslenme kaynağının basıncı;  p , rezervuar tankının basıncı ve  a α , 
rezervuarın beslenme sabitidir. 

Denklem 4 ve 5 birleştirilir ve elde edilen birinci derece differansiyel denklem uygun başlangıç koşulu 
kulanılarak çözülürse, rezervuar basıncının (veya  gh p ρ = ilişkisinden dolayı kuyuiçi su seviyesinin) 
zamana göre ifadesi Denklem 6’daki gibi elde edilir [9,10,11]. 

( ) [ ] r a 
a 
ü 

i r  t w p t p κ α 
α 

/ exp 1 ) ( − − − = (6) 

b)  2Tank Modeli  :  Şekil  6b’de  gösterilen  2Tank Modelinde,  jeotermal  sistemin  3  ana  parçadan 
oluştuğu düşünülmektedir.  Üretim ve enjeksiyonun yapıldığı 1 rezervuar tankı, rezervuarı besleyen 1 
akifer  tankı  ve  akiferi  besleyen  sabit  basınçlı  bir  beslenme  kaynağı  bulunmaktadır.    Rezervuar 
tankından yapılan net üretim (  ü w  , kg/sn) miktarına bağlı olarak akifer tankından rezervuar tankına su 
girişi  (  a w  ,  kg/sn)  gerçekleşmekte  ve  akifer  tankının  basıncı  düşmektedir.    Böylece  tüm  sistem, 
rezervuar tankından yapılan üretimden etkilenmektedir.
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Akifer tankının dış sınırında, basıncı  i p  değerinde sabit kalan bir beslenme kaynağı nedeniyle, sabit 
basınçlı bir dış sınır olabileceği gibi akışa kapalı bir dış sınır olması da olasıdır.  Akifer tankının uygun 
dış sınır koşulu kullanılarak modelleme yapılabilmektedir [9,10,11]. 

2Tank Modelinin sabit basınçlı dış sınır ve kapalı dış sınır için erken ve geç zaman çözümleri grafiksel 
olarak Şekil 7’de verilmektedir.  Üretim döneminin erken zamanlarında sabit basınçlı dış sınır ve kapalı 
dış  sınır  çözümleri  birbirleriyle  aynı  olup;  rezervuar  basıncı  üretim  debisi,  ü w  ,  ve  rezervuarın 
depolama  kapasitesine,  r κ ,  bağlı  olarak  zamanla  doğrusal  olarak  azalmaktadır.    Belirli  bir  geçiş 
zamanından  sonra,  sabit  basınçlı  dış  sınır  çözümü  geç  zamanlarda  sabit  bir  basınç  değerine 
ulaşmakta, bir başka deyişle, rezervuar basıncı zamandan bağımsız olarak sabitlenmektedir.  Kapalı 
dış  sınır  olması  durumunda  ise  rezervuar  basıncı  üretim  debisi,  ü w  ,  ve  sistemin  toplam depolama 
kapasitelerine,  r a κ + κ , bağlı olarak zamanla doğrusal olarak azalmaya devam etmektedir. 

Şekil 7.  2Tank Sabit Basınçlı Dış Sınır ve Kapalı Dış Sınır Çözümleri. 

c) 3Tank Modeli  :  3Tank modelinde (Şekil 6c),  jeotermal sistemin beslenmesi 2 akifer  tankından 
oluşmakta ve ayrıca en dıştaki akifer tankı ise sabit basınçlı bir kaynaktan beslenmektedir.  Rezervuar 
tankından yapılan net üretim (  ü w  , kg/sn) miktarına bağlı olarak, I. akifer tankından rezervuar  tankına 
su girişi gerçekleşmekte ve I. akifer tankının basıncının düşmesi nedeniyle II. akifer tankından I. akifer 
tankına su girişi olmaktadır.  II. akifer tankında basınç düştüğünde ise beslenme kaynağından II. akifer 
tankına  su  girişi  olmaktadır.    Bu  nedenle,  bu  sistemi  kararsız  akışın  hidrolojik  benzetmesi  olarak 
düşünmek olasıdır. 

Bu modellemede, en dıştaki akifer tankının dış sınırından sabit basınçlı bir kaynaktan beslenmesi veya 
beslenmemesi durumları için analitik çözümler geliştirilmiştir [9,10,11]. 

d) 1Sığ ve 1Derin Tank Modeli :  Jeotermal sistemin, 1 sığ ve 1 derin olmak üzere iki ayrı rezervuar 
tankından  oluştuğu  ve  rezervuar  tanklarının  sabit  basınçlı  bir  beslenme  kaynağından  beslendiği 
düşünülen  1Sığ  ve  1  Derin  Tank Modeli  Şekil  6d’de  gösterilmektedir.    Sığ  ve  derin  rezervuardan 
yapılan net üretim (sırasıyla,  1 ü w  ve  2 ü w  , kg/sn) miktarına bağlı olarak rezervuar tankları arasında da 
akışkan akışı gerçekleşmektedir.  Burada incelenen model, Balçova jeotermal sistemini temsil eden bir 
model olarak düşünülebilir.  Model için analitik çözümler Kaynak [9,10,11]’de verilmektedir. 

Kaynak  [9, 10, 11]’de ayrıntıları verilen analitik çözümler sabit debi  ile üretim yapılması durumu  için 
geçerli olup, değişken debi ile üretim yapılması durumunda Duhamel Kuralı uygulanmaktadır. 
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Optimizasyon  tekniği  kullanılarak,  model  sonuçları  sahaya  ait  ölçülmüş  basınç  verilerine 
çakıştırılabilmektedir.    Bu  çalışmada,  optimizasyon  yöntemi  olarak  LevenbergMarquardt  yöntemi 
kullanılmaktadır.  Optimizasyon ile en iyi çakışma sağlanarak, rezervuar ve akifer parametreleri tahmin 
edilmektedir [9,12]. 

5. DUHAMEL İLKESİ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMİ 

Model  sonuçları  sabit  debide  üretim/enjeksiyon  durumunda  analitik  ifadeler  şeklinde  verilmektedir. 
Değişken  debi  ile  üretim/enjeksiyon  yapılması  durumunda  Duhamel  İlkesi  uygulanmaktadır. 
Rezervuardaki basınç düşümüne Duhamel İlkesi aşağıdaki gibi uygulanmaktadır. 

∫ − ′ ∆ = ∆ 
t 

u ü  d t p w t p 
0 

) ( ) ( ) ( τ τ τ veya basınç cinsinden, ∫ − ′ ∆ − = 
t 

u ü i  d t p w p t p 
0 

) ( ) ( ) ( τ τ τ (7) 

Model  parametrelerini  tahmin  edebilmek  için  LevenbergMarquardt  optimizasyon  yöntemi 
kullanılmıştır.  Ölçülen saha verileri model sonuçları ile çakıştırılarak, rezervuar ve akifer parametreleri 
belirlenebilmektedir.  Bu optimizasyon tekniğinde Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmaktadır. 
Böylece ölçüm hatalarının etkisi ihmal edilmemektedir. 

Bunlara ek olarak optimizasyon sonunda elde edilen model parametrelerinin güvenilirliğini belirlemek 
amacıyla güvenirlik aralığı  yüzdesi ve modellemede çakışmanın niteliğini belirlemek  için RMS  (Root 
Mean Square) tanımları verilmektedir.  Düşük yüzdeli güvenirlik aralığı değeri, elde edilen söz konusu 
parametre  değerinin  güvenilir  olarak  tahmin  edildiğini  gösterirken,  yüksek  güvenirlik  aralığı  yüzdesi 
parametre değerinin güvenirliğini azaltmaktadır.   RMS değeri, gözlemlenen  ile modelden elde edilen 
verilerin  farklarının  karelerinin  toplamının  veri  noktasına  bölümünün  kareköküdür 
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.    RMS  değeri  küçüldükçe  model  ile  saha  verisi  daha  iyi  çakışma 

gösterirken, RMS değeri büyüdükçe daha kötü bir  çakışma göstermektedir. 

6. SAHA UYGULAMALARI 

Bu bölümde, Türkiye’de Kızıldere jeotermal sahası ile literatürden elde edilen İzlanda’daki üç sahanın 
ve Yeni Zelanda’daki bir sahanın verileri kullanılarak, yukarıda ayrıntıları verilen modellerden 1, 2 ve 
3  tank  modellerinin  saha  verileri  ile  gösterdiği  uyum  tartışılmaktadır.    Ayrıca  literatürde  Türkiye 
dışındaki  dört  saha  verilerini  kullanarak  sayısal  modelleme  çalışması  yapmış  olan  Axelsson’un  [1] 
sonuçları ve Sanyal’ın [14] sonuçları ile model sonuçları karşılaştırılmaktadır. 

6.1 Svartsengi Jeotermal Sahası 

İzlanda’da  bulunan Svartsengi  jeotermal  sahası  akışkan  sıcaklığı  yaklaşık  235°C olan  sıvının  etken 
olduğu bir jeotermal sahadır.  Yaklaşık 7 yıllık üretim ve su seviyesi verileri  literatürde bulunmaktadır 
(Şekil 8).
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Şekil 8 . Svartsengi Jeotermal Sahasının Su Seviyesi Değişimi ve Üretim Verileri [6] 

Literatürde  Olsen  [6]  Svartsengi  sahasının  verilerini  ve  su  girişi  modellerini  kullanarak,  jeotermal 
rezervuarın  değerlendirilmesi  konusunda  modelleme  çalışmaları  yapmışlardır.    Olsen’in  kullandığı 
modeller  içinde,  Schilthuis  kararlı  akış modeli  saha  verileri  ile  kabul  edilebilir  bir  çakışma ve  Hurst 
Simplified karasız akış modeli ise en iyi çakışmayı göstermiştir (Şekil 9).  Schilthuis karalı akış modeli 
kullanılarak yapılan modellemede saha verileri ile model sonuçları erken dönemlerde geç dönemlere 
göre daha uyumlu sonuçlar vermektedir.  Olsen Schilthuis kararlı akış modelini kullanarak rezervuara 
ait depolama kapasitesi ve beslenme sabitini  8 10 408 6 × = κ  . r  kg/bar ve  53 36. a = α kg/barsn olarak 
elde etmiştir.   Sonsuz çevrel akifer varsayımı  ile Hurst  (simplified) modeli saha verileri  ile çok  iyi bir 
uyum göstermektedir. 
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Şekil 9. Schilthuis Kararlı Akış ve Hurst (Simplified) Karasız Akış Modeli Sonuçları [6] 

1Tank  Modelinin  sonucu,  Schilthuis  modeli  ve  saha  verileri  ile  karşılaştırmalı  olarak  Şekil  10’da 
sunulmaktadır.    1Tank  modeli  saha  verileri  ile  Schilthuis  modeline  göre  daha  iyi  bir  çakışma 
göstermektedir. 
Svartsengi jeotermal sahası üretim ve su seviyesi verileri 1tank ve 2tank (sabit basınçlı ve kapalı dış 
sınır) modeli kullanılarak modellenerek elde edilen en iyi çakışmanın sonuçları Tablo 1 ve Şekil 11’de 
verilmektedir.  Tablo 1’de parantez içinde verilen yüzdeler, güvenirlik aralığını göstermektedir.  2Tank 
(sabit  basınçlı  dış  sınır)  modeli  kullanılarak  elde  edilen  rezervuar  ve  akifer  parametrelerine  ait 
güvenirlik aralıkları (özellikle  r κ ve  r α için elde edilen güvenirlik aralıkları), Tablo 1’den de görüldüğü 
gibi 1tank ve 2tank (kapalı dış sınır) modelleri kullanılarak elde edilen değerlerden oldukça büyüktür. 
Bu sonuç, 2tank (kapalı dış sınır) modelinin bu saha verilerini modellemek için daha uygun olduğunu 
belirtmektedir.
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Şekil 10. 1Tank Modeli ile Schilthuis Kararlı Akış Modelinin Karşılaştırması [12] 

Tablo 1 . Svartsengi Sahası Optimizasyon Sonuçları 

Olsen 

Schilthuis 
1Tank 

2Tank 
(Sabit Basınçlı 
Dış Sınır) 

2Tank 
(Kapalı Dış 

Sınır) 

a κ 
(kg/bar) 

    6.9x10 8 

(38%) 
1.0x10 10 

(69%) 

r κ 
(kg/bar)  6.408x10 8 

1.02x10 9 

(6%) 
6.1x10 8 

(63%) 
9.1x10 8 

(10%) 

a α 
(kg/barsn) 

    28.3 
(27%) 

 

r α 
(kg/barsn)  36.53 

24.6 
(3%) 

144 
(150%) 

30.2 
(16%) 

RMS, bar  0.504  0.507  0.504 
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Şekil 11. 1Tank ve 2Tank Modelinin Karşılaştırması [12]
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1Tank  ve  2tank  (kapalı  dış  sınır)  modelleri  ölçülen  saha  verileri  ile  tatmin  edici  bir  uyum 
göstermektedir  (Şekil  11  ve  Tablo  1’deki  RMS  değerleri).    1Tank  ve  2tank  (kapalı  dış  sınır) 
modellerinden  elde  edilen  optimizasyon  sonuçları  birbirlerine  çok  yakın  sonuçlar  vermişlerdir.    Bu 
nedenle,  hangi modelin  bu  saha  verileri  ile  daha  iyi  bir  uyum gösterdiğini  belirleyebilmek  için  daha 
fazla bilgi ve ayrıntılı analizler gerekmektedir. 

6.2 Laugarnes Jeotermal Sahası 

GüneyBatı  İzlanda’da  bulunan  Laugarnes  sahası,  sıvının  etken  olduğu  bir  jeotermal  saha  olup 
sıcaklığı 115135°C arasındadır.  Sahadan yapılan toplam üretim ile sahayı temsil etmek üzere seçilen 
bir kuyuda yapılan su seviyesi ölçümleri Şekil 12’de gösterilmektedir. 

Şekil  13’de Axelsson  tarafından  yapılan modellemenin  sonuçları  ile  bu  çalışmada  geliştirilen  3tank 
(kapalı  dış  sınır)  modelinin  sonuçları  karşılaştırılmaktadır.    Görüldüğü  gibi,  3tank  modeli  ile 
Axelsson’un modeli hem birbirleri ile hem de saha verileri ile oldukça iyi bir uyum göstermektedirler. 

1tank, 2tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3 tank (kapalı dış sınır) modellerinin sonuçları ise Tablo 2 ve 
Şekil 14’de gösterilmektedir.  Şekil 14’den de anlaşılabileceği gibi 1tank modeli saha verileri ile kabul 
edilebilir  bir  çakışma  göstermemiştir.    2tank  (sabit  basınçlı  dış  sınır)  ve  3tank  (kapalı  dış  sınır) 
modelleri saha verileri ile uyum içindedir.  Bu nedenle, 2tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3tank (kapalı 
dış sınır) modelleri ile Laugarnes sahasının temsil edilebileceği söylenebilmektedir. 
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Şekil 12.  Laugarnes Sahasının Su Seviyesi Değişimi ve Üretim Verileri [12]. 
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Şekil 13.  Axelsson’un Modeli ile 3Tank (Kapalı Dış Sınır) Modelin Karşılaştırması [12].
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Tablo 2. Laugarnes Sahası Optimizasyon Sonuçları. 

1Tank 
2Tank 

(Sabit Basınçlı 
Dış Sınır) 

3Tank 
(Kapalı Dış Sınır)  Axelsson 

a α , kg/barsn 
(=  1 a α , 3Tank) 

  36.06 
(%12) 

74.7 
(%21) 

61.8 

r α , kg/barsn  20.05 
(%3) 

29.84 
(%6) 

33.5 
(%9) 

36.8 

1 a κ , kg/bar      2.47 10 9 

(%107) 
2.09 10 9 

2 a κ , kg/bar 

(=  a κ , 2Tank) 
  1.03 10 10 

(%25) 
3.03 10 10 

(%14) 
3.64 10 10 

r κ , kg/bar  9.8 10 7 
(%15) 

8.8 10 7 
(%13) 

7.94 10 7 

(%20) 
7.73 10 7 

RMS  1.24  0.615  0.581 
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Şekil 14.  1, 2 ve 3 Tank Modellerinin Karşılaştırması [12]. 

6.3 Glerardalur Jeotermal Sahası 

Sıvının  etken  olduğu  bir  jeotermal  saha  olup  sıcaklığı  yaklaşık  61°C’dir.    Sahadan  yapılan  toplam 
üretim  ile  sahayı  temsil  etmek  üzere  seçilen  bir  kuyuda  yapılan  su  seviyesi  ölçümleri  Şekil  15’de 
verilmektedir.  Şekil 15’de gösterilen su seviyesi ölçümleri, göreli olarak sabit sayılabilecek bir debide 
üretim yapan sahanın dış sınırından sabit basınçlı bir kaynaktan beslendiğini işaret etmektedir  (Bkz. 
Şekil  7).    Rezervuar  basıncının  zamanın  erken  dönemlerinde  azaldıktan  sonra  zamanın  geç 
dönemlerinde  sabitlenmesi  rezervuarın  sabit  basınçlı bir  kaynaktan  beslendiğini  gösteren  en  önemli 
kanıttır. 

Tablo  3  ve Şekil  16’da  1tank,  2tank  (sabit  basınçlı  dış  sınır)  ve  3tank  (kapalı  dış  sınır) modelin 
sonuçları  karşılaştırma  yapmak  üzere  verilmektedir.    Bu  saha  için,  beklenildiği  gibi,  2tank  (sabit 
basınçlı dış sınır) ve 3tank (kapalı dış sınır) modelin sonuçları saha verileri ile uyum göstermektedir.
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Şekil 15.  Glerardalur Sahası Su Seviyesi ve Üretim Verileri [12]. 

Tablo 3.  Glerardalur Sahası Optimizasyon Sonuçları. 

1Tank 
2Tank 

(Sabit Basınçlı 
Dış Sınır) 

3Tank 
(Kapalı Dış Sınır) 

Axelsson 

a α , kg/barsn 
(=  1 a α , 3Tank) 

  1.42 
(%5) 

1.5 
(%11)  1.89 

r α , kg/barsn  1.09 
(%3) 

3.41 
(%15) 

3.75 
(%21)  3.37 

1 a κ , kg/bar      1.4 10 9 
(%109)  6.08 10 8 

2 a κ , kg/bar 

(=  a κ , 2Tank) 
  8.07 10 7 

(%12) 
6.9 10 7 
(%23)  6.66 10 7 

r κ , kg/bar  4.05 10 7 
(%9) 

8.17 10 6 
(%29) 

7.6 10 6 
(%36)  5.9 10 6 

RMS  1.612  0.61  0.6 
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Şekil 16.  1, 2 ve 3 Tank Modellerinin Karşılaştırması [12].
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6.4 Wairakei Jeotermal Sahası 

Yeni  Zelanda’nın  kuzey  adasının  merkezinde  bulunan  Wairakei  sahası,  sıvının  etken  olduğu  bir 
jeotermal  sistemdir.  Rezervuar  sıcaklığı  yaklaşık  260ºC  olup,  1953  yılından  beri  elektrik  üretimi 
amacıyla işletilmektedir. Maksimum elektrik üretimi kapasitesi 192 MWe olan tesisin ortalama elektrik 
üretim 157 MWe’dir. 

Sahadan  yapılan  toplam  üretim  ile  sahayı  temsil  etmek  üzere  seçilen  bir  kuyuda  yapılan  basınç 
ölçümleri Şekil 17’de gösterilmektedir [14, 15, 16]. 

1tank  ve  2tank  modellerinin  sonuçları  Tablo  4  ve  Şekil  18’de  gösterilmektedir.  Şekil  18’den  de 
anlaşılabileceği gibi 1tank ve 2tank modelleri saha verileri ile kabul edilebilir bir çakışma göstermiştir. 
Bunun yanısıra, Tablo 4’teki RMS değerleri  incelenecek olursa, 2tank modeli 1tank modeline göre 
saha verileri  ile daha  iyi bir uyum  içindedir.   Ancak diğer  taraftan Tablo 4’te parantez  içinde verilen 
güvenilirlik araklıklarına göre ise rezervuara ait model parametrelerinin 1tank modeli ile daha güvenilir 
olarak  belirlendiği  anlaşılmaktadır.  Bu  nedenle,  1tank  modeli  ile  Wairakei  sahasının  temsil 
edilebileceği söylenebilmektedir. 

Tablo 4’te ayrıca karşılaştırma yapmak amacıyla literatürde bu sahayı modellemiş olan Sanyal’ın [14] 
elde ettiği model parametereleri de verilmektedir. Görüldüğü gibi Sanyal’ın model parametreleri  ile 1 
Tank modelinden elde edilen model parametreleri uyum içerisindedir. 
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Şekil 18.  1, ve 2 Tank Modellerinin 

Karşılaştırması 

Tablo 4. Wairakei Sahası Optimizasyon Sonuçları. 

a α , kg/bars  r α , kg/bars  a κ , kg/bar  r κ , kg/bar  RMS, bar 

1Tank   
57.37 

(±0.65) 
  1.54x10 10 

(±5.16x10 8 )  1.007 

Sanyal’ın 
Modeli[14]    48.61    1.1x10 10   

2Tank 
69.61 

(±7.37) 

277.29 

(±122.65) 
1.90x10 10 
(±2.11x10 9 ) 

4.28x10 9 
(±2.90x10 9 )  0.752
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6.5 Kızıldere Jeotermal Sahası 

Büyük Menderes Grabeninin doğusunda, Gediz ve Çukursu grabenlerinin kesiştiği bölgede yer alan 
Kızıldere jeotermal sahası, sıvının etken olduğu bir jeotermal sistemdir.  Jeotermal akışkan 4500 ppm 
tuzluluğa sahip olup, kütlesel olarak %13 çözünmüş CO2  içermektedir.  Rezervuar sıcaklığı yaklaşık 
195240ºC arasında ve rezervuar derinliği ise 300 m ile 2300 m arasındadır. 

1968  yılında  keşfedilen  sahada  1970  yılının  ortalarına  kadar  sahayı  geliştirmek  amacıyla  17  kuyu 
delinmiştir.  Sahadan  6  üretim  kuyusu  (KD6,  7,  13,  14,  15,  16)  ile  1984  yılında  elektrik  üretimine 
başlanmıştır.  İki yıl sonra daha fazla buhar üretmek amacıyla 3 üretim kuyusu (KD20, 21, 22) daha 
delinmiştir.  17.8  MWe  kurulu  güce  sahip  elektrik  santralinden  halen  7.5  MWe  elektrik  enerjisi 
üretilmektedir.  1997 yılında tekrarbasma yapmak amacıyla 2300 m’ye bir derin kuyu (R1) delinmiş 
olup,  bu  kuyudan  240ºC’de  akışkan  üretilmiştir.  Bu  nedenle,  tekrarbasma  bir  başka  kuyudan  (R2) 
yapılmaktadır. 

Sahada başlıca iki farklı rezervuardan üretim yapıldığı belirlenmiştir [17]: (1) 600 m ile 800 m arasında 
kireçtaşlarından  oluşan  sığ  rezervuar  (195200ºC),  (2)  1400 m  ile  1500 m  arasında mermerlerden 
oluşan derin rezervuar (200240ºC). 

1 Nisan 1988’den itibaren sahadan yapılan toplam üretim ile KD8 kuyusunda yapılan basınç ölçümleri 
Şekil 19’da, 1 , 2 ve 3tank modellerinin sonuçları grafiksel olarak Şekil 20’de ve elde edilen model 
parametreleri Tablo 5’te gösterilmektedir. 
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Karşılaştırması 

Tablo 5. Kızıldere Sahası 1, 2 ve 3Tank Modeli Optimizasyon Sonuçları. 

2 a α , kg/bars 

(=  a α , 2Tank) 
1 a α , 

kg/bars 
r α , 

kg/bars 
2 a κ , kg/bar 

(=  a κ , 2Tank) 
1 a κ , 

kg/bar 
r κ , 

kg/bar 
RMS 
bar 

1Tank     
41.22 

(±0.14) 
    4.3x10 9 

(±3.5x10 7 )  1.54 

2Tank 
45.38 

(±0.213) 
 

315.1 

(±9.93) 
5.77x10 9 
(±7.7x10 7 )    2.15x10 8 

(±1.6x10 7 )  1.52 

3Tank 
56.62 

(±0.736) 

180.4 

(±9.56) 

339.1 

(±16.28) 
1.1x10 10 

(±1.65x10 9 ) 
1.69x10 9 

(±1.49x10 8 ) 
1.1x10 8 

(±1.43x10 7 )  1.52
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Şekil  20’den da anlaşılabileceği gibi 1tank modeli  seviyedeki değişimin genel eğilimini  yansıtmakta 
olmasına rağmen saha verileri ile çok iyi bir çakışma göstermemektedir.  Bunun yanısıra, 2 ve 3tank 
modelleri saha verileri  ile oldukça  iyi bir uyum içindedir. Tablo 5’te verilen model parametrelerine ait 
güvenilirlik  aralıkları  ve  RMS  değerleri  incelendiğinde  de  sahanın  basınç  davranışının  2  ve  3tank 
modelleri ile daha iyi temsil edildiği söylenebilmektedir. 

Bir sonraki aşama olarak akiferli ve akifersiz 2rezervuar tankı modelleri kullanılmaktadır. KD8 kuyusu 
seviye  ölçümleri  sığ  rezervuarı  temsil  ederken,  derin  rezervuarı  temsil  edecek  seviye  ölçümleri 
olmadığı için sadece sığ rezervuara çakıştırma yapılmaktadır.  Derin rezervuardan yapılan net üretim 
debisi olarak R1 derin kuyusunun üretim verileri ve sığ rezervuarın net üretim debisi olarak ise R1 
üretimi  dışındaki  toplam  üretim  debisi  kullanılmaktadır.    Akiferli  ve  akifersiz  2rezervuar  tankı 
modellerinin sonuçları grafiksel olarak Şekil 21 ve 22’de ve elde edilen model parametreleri Tablo 6’da 
sunulmaktadır. 
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Tablo 6. Kızıldere Sahası Akiferli ve Akifersiz 2Rezervuar Tankı Modelleri Optimizasyon Sonuçları. 

2Rezervuar Tankı Modeli 
Akiferli  Akifersiz 

1 r α , kg/bars  46.2 (±75.67)  0.0105 (±65.1) 

2 r α , kg/bars  100.0 (±109.8)  49.3 (±87.7) 

12 r α , kg/bars  328.2 (±76.79)  277.9 (±65.86) 

a α , kg/bars  55.93 (±1.152)   

1 r κ , kg/bar  1.17x10 8  (±1.32x10 7 )  2.29x10 8 (±1.43x10 7 ) 

2 r κ , kg/bar  1.42x10 9  (±6.45x10 8 )  7.57x10 9 (±3.54x10 9 ) 

a κ , kg/bar  1.14x10 10  (±6.09x10 8 )   

RMS sığ, bar  1.495  1.499 
RMS derin, bar     

Tablo  6’da  parantez  içinde  verilen  güvenilirlik  aralıkları  ve  RMS  değerleri  incelendiğinde,  her  iki 
modele ait RMS değerlerinin arasında önemli bir fark bulunmamasına rağmen akifersiz modeldeki sığ 
rezervuarın  beslenme  sabitinin  (  1 r α )  güvenilirlik  aralığının  çok  yüksek  olduğu  gözlenmektedir.  Bu
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nedenle saha verilerini en  iyi  temsil eden modelin akiferli 2rezervuar  tankı modeli olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

Kızıldere  Jeotermal  Sahasının  Gelecek  Performans  Tahmini:  Bu  bölümde,  KD8  kuyusu  su 
seviyesi verileri kullanılarak 2tank ve akiferli 2rezervuar tankı modelleri ile çeşitli üretim/tekrarbasma 
senaryoları için Kızıldere jeotermal sahasının gelecek 20 yıl için performans tahminleri yapılmaktadır. 

Çevre  sorunlarını  minimuma  indirgemek  ve  santralin  bakımını  sağlamak  amacıyla  Ekim  ayında 
sahadan yapılan üretim minimumda tutulmaktadır.  Bu nedenle, 2tank modeli ile yapılan performans 
tahmininde kullanılan üretim senaryolarında Ekim ayında sahadan yapılan üretim 50 kg/s olarak sabit 
tutulmaktadır. 5 farklı üretim senaryosunda sahadan 20 yıl süresince her ay 200, 250, 300, 400 ve 500 
kg/s sabit debi ile net üretim yapıldığı öngörülmektedir. 

Şekil 23, 2tank modeli kullanılarak elde edilen performans tahminlerini göstermektedir.  Sonuç olarak; 
sahadan yapılan aylık net üretimin 250 kg/s’den 500 kg/s’ye artırılması durumunda, KD8 kuyusundaki 
su seviyesinin şimdiki değerinin 65 m aşağısında olacağı tahmin edilebilmektedir (Şekil 23). 

Sığ  ve  derin  rezervuarlar  için  ayrı  ayrı  üretim  ve  tekrarbasma  senaryoları  kullanılarak  akiferli  2 
rezervuar  tankı modeli  ile  gelecek  20  yıl  için  performans  tahminleri  yapılmaktadır.  Sahadan  yapılan 
toplam net üretim 300 kg/s’de sabit tutularak, (1) sığ rezervuara 200 kg/s sabit debi ile tekrarbasma 
ve derin rezervuardan 500 kg/s sabit debi ile üretim yapılması, (2) sadece derin rezervuardan 300 kg/s 
sabit debi  ile üretim yapılması ve sığ  rezervuardan üretim ve  tekrarbasmanın yapılmaması,  (3)  sığ 
rezervuardan  100  kg/s  ve  derin  rezervuardan  200  kg/s  sabit  debi  ile  üretim  yapılması  ve  sahada 
tekrarbasmanın yapılmaması, (4) sadece sığ rezervuardan 300 kg/s sabit debi ile üretim yapılması ve 
derin rezervuardan üretim ve tekrarbasmanın yapılmaması, (5) sığ rezervuardan 400 kg/s sabit debi 
ile üretim ve derin rezervuara 100 kg/s sabit debi ile tekrarbasma yapılması, (6) sığ rezervuardan 500 
kg/s sabit debi ile üretim ve derin rezervuara 200 kg/s sabit debi ile tekrarbasma yapılması durumları 
incelenmektedir. 

Elde edilen performans tahminleri Şekil 24’te sunulmaktadır. Şekil 24’teki eksi () işareti tekrarbasma 
durumunu yansıtmaktadır.  Ayrıca karşılaştırma yapmak amacıyla sahadan 300 kg/s sabit debi ile net 
üretim  yapılması  durumu  için  2tank  modeli  ile  elde  edilen  performans  tahmini  Şekil  24’te 
sunulmaktadır.   Sahadan yapılan net üretim kullanılan 6  senaryoda  da aynı olmasına karşın  sığ ve 
derin  rezervuarlardan  yapılan  üretim ve  tekrarbasmanın  çeşitlilik  göstermesi  durumunda  kuyularda 
oluşan  seviye  değişimi  farklı  olmaktadır.   Derin  rezervuarın  üretim ve  sığ  rezervuarın  tekrarbasma 
amaçlı  olarak  kullanılması  durumunda  sahadaki  basınç  düşümü  (bir  başka  deyişle  seviye  düşümü) 
daha az olmaktadır (Şekil 24). 
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SONUÇLAR 

Bu  çalışmada;  jeotermal  rezervuarların  basınç  davranışını  (veya  kuyuiçi  su  seviyesi  değişimlerini) 
modellemek  üzere  kütle  denge  denklemleri  kullanılarak  elde  edilen  modeller  tartışılmaktadır. 
Modellerden,  optimizasyon  tekniği  kullanılarak,  rezervuar  ve  akifer  parametreleri  tahmin 
edilebilmektedir. 

Tank  modelleri  kullanılarak  bu  çalışmada  incelenen  5  ayrı  sahanın  su  seviyesi  (basınç)  verileri 
modellenmektedir.  Tüm  sahaların  model  sonuçları  ile  saha  verileri  oldukça  uyumlu  çakışma 
göstermekte ve bu çalışmada söz edilen modellerin geçerliliğini göstermektedir. 

Tüm  sahalar  için  olduğu  gibi,  Kızıldere  jeotermal  sahasının  modellenmesi  ve  geleceğe  yönelik 
performans  tahminlerinin  yapılması  sahanın  işletiminde  son  derece  önemlidir.  Kızıldere  sahanın 
modelleme çalışmasında görüldüğü gibi sahada sığ rezervuarın tekrarbasma ve derin rezervuarın ise 
üretim amaçlı olarak kullanılması sahanın verimli olarak kullanılması için gereklidir. 

Modelleme çalışmasında kullanılan uzun süreli ve sürekli olarak yapılan ölçümler model sonuçlarının 
belirsizliğini  azaltmakta  olup,  sahanın  gelecek  performansının  belirlenmesinde  hayati  bir  değer 
taşımaktadır. Yine tüm sahalar için olduğu gibi, Kızıldere jeotermal sahası için yeni verilerin ölçülmesi 
durumunda modellemenin  tekrarlanması  sahanın  gelecek  performansını  daha  doğru  belirleyebilmek 
için uygun olacaktır. 
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JEOTERMAL REZERVUARLARINDA KUYU BASINÇ 
TESTLERİ VE ANALİZİ 

Mustafa ONUR 

ÖZET 

Jeotermal enerjiyi  içeren yeraltı  rezervuar sistemlerinin yerinde ve akış koşulları altında özelliklerinin 
(geçirgenlik,  gözeneklilik,  akışa  kapalı  ve  beslenmeli  sınırların  belirlenmesi,  fayların  sızdırmalı  olup 
olmadıkları  vb.)  belirlenmesi,  bu  sistemlerin  uygun  şekilde  geliştirmesi  ve  işletilmesine  yönelik 
kararlarının  alınmasında  ve  geleceğe  yönelik  performans  tahminlerinin  yapılmasında  kullanılan 
modellerin oluşturulmasında son derece önemlidir. Kuyu basınç  testleri bu amaçları gerçekleştirmek 
için  endüstride  kullanılan  en  önemli  araçlardan  biridir.  Kuyu  basınç  testlerinden  elde  edilen  bilgiler, 
durağan  (statik)  kabul  edilen  jeolojik  ve  jeofizik  bilgiler  ile  birleştirildiğinde,  rezervuarın  gerçekçi  bir 
şekilde tanımlanmasını ve üretim/rezervuar performansının değerlendirilmesini sağlar. Dolayısıyla, en 
doğru  yaklaşım,  bu  üç  veri  türünden  elde  edilen  bilgilerin  birleştirilerek  jeotermal  sistemlerin 
tanımlanması  ve  uygun  şekilde  işletimlerinin  tasarımlanmasıdır.  Kuyu  testleri  bu  araçların  olmazsa 
olmazlarından biridir. 

Bu  çalışmada,  jeotermal  sistemlerde  kuyu  basınç  testlerinde  kullanılacak  uygun  basınçölçerlerin 
özellikleri  hakkında  bilgilerden  başlanarak,  kullanılan  kuyu  basınç  testi  tipleri,  bu  testlerinin 
tasarımlanması, değerlendirilmesi, analizinde kullanılacak temel prensipler ve yöntemler sunulacaktır. 
Son yirmi yılda teknolojideki gelişmelere paralel olarak, kuyu basınç testleri alanında da önemli ölçüde 
ilerlemeler  kaydedilmiştir.  Pek  çok  yeni  model  ve  modern  analiz  yöntemi  geliştirilmiştir.  Modern 
modelleme ve analiz yöntemleri hakkında da bilgi verilecektir. Türkiye’deki BalçovaNarlıdere ve Afyon 
ÖmerGecek  jeotermal sahalarında yapılan çeşitli kuyu basınç  testlerine ait uygulamalara çalışmada 
yer verilerek, bu testlerin değerlendirilmesi ve analizinden elde edilen bilgiler sunulacaktır. 

1. GİRİŞ 

Kuyu basınç testleri, jeotermal sistemlerin üretim ve rezervuar mühendisliği çalışmalarında gerekli olan 
temel  araçlardan  biridir.  Bu  testler  ile  hem  kuyuların  (üretim  veya  reenjeksiyon)  verimlilik  ve 
performansları hem de rezervuar sisteminin sınırları ve akış özellikleri hakkında bilgiler edinilir  [13]. 
Kuyu basınç testlerinden elde edilen bilgiler ve bu bilgilerin kütle/ısı akış modellerinde kullanılmasıyla 
aşağıda sıralanan sorulara yanıtlar verilebilir: 

–  Rezervuarda yerinde akışkan ve ısı miktarı nedir? 
–  Hangi yüzey debisi ile bu mevcut akışkan üretilebilir? 
–  Kuyuların verimlilikleri nedir ve nasıl sürdürülebilir ve artırılabilir? 
–  Kuyular arası hidrolik iletişim var mıdır? 
–  Rezervuar performans tahmini (sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik bakımından) 

Ancak, unutulmamalıdır ki, bu sorulara yanıtlar, genelde zamanın fonksiyonudur, kuyuların ve sahanın 
yaşamı boyunca değişebilir. Sahanın ve kuyuların üretim davranışı uygulanacak üretim senaryosuna 
(veya stratejisine) göre değişir ve sürekli değerlendirmeyi gerektirir. Geliştirme stratejilerini belirlemek 
için, sahanın dinamik/yerinde davranışını gerçekçi ve sürekli bir şekilde tahmin (üretim debileri, statik 
basınç  değerleri,  sıcaklık,  entalpi,  farklı  üretim  senaryoları  altında  olası  akışkan  kurtarımı,  vb.) 
edebilecek  bir  kuyu/rezervuar  modelinin  oluşturulması  ve  bu  modelin  verilerle  güncellenmesi 
gereklidir.
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Performans  tahminlerinde  kullanılacak  modeller,  basit  tank  modelleri  olabileceği  gibi  3D  sayısal 
modeller olabilmektedir [4,5]. Bütün modellerde kullanılan ortak öğeler, temel kütle ve enerji korunumu 
yasalarından türetilmiş denklemlerdir. Bu modeller eldeki statik ve dinamik veriler kullanılarak kalibre 
edildikten  sonra,  gelecekte  (örneğin  önümüzdeki  10, 20 veya  25 yıl  süresince)  saha  işletilirken  göz 
önünde bulundurulması tasarlanan çeşitli üretim/reenjeksiyon debi senaryolarına bağlı olarak, sistem 
içersindeki  yerel  basınç/sıcaklık  dağılımları  ile  sistemin  ortalama  basınç/  sıcaklıklarının  tahmin 
edilmesinde  kullanılır.  Genelde  “karar”  değişkenleri  olarak  isimlendirilen  model  basınç  ve  sıcaklık 
dağılımlarına  bakılarak  sistemin  gelecekte  ne  ölçüde  sürdürülebileceği  hakkında  bilgilere  ulaşılması 
mümkün olmaktadır. 

Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da,  tüm bu söz konusu modellerin oluşturulması ve 
işletilmesi  için gerekli olacak verilerdir. Genelde bu modellerin oluşturulmasında başvurulan üç  farklı 
veri  kaynağı  vardır.  Bunlar  jeolojik,  jeofizik  ve  kuyu  testi  verileridir.  Jeolojik  veriler,  sistem  için 
kavramsal  bir  jeoloji  modelinin  oluşturulması,  jeokimya  analizleri,  fasiyes  ve  tabaka  yapılarının 
belirlenmesi,  sistem  içersindeki  fayların  yer,  doğrultu  ve  eğimlerinin  belirlenmesi  ve  beslenme 
bölgelerinin ve sınır koşullarının tespit edilmesi için gereklidir. Jeofizik veriler ise, sistemin ısı akısının, 
rezistif  sınırlarının  ve  sıcaklık  anomalilerinin  alan  ve  derinlik  boyutunda  belirlenmesi  için  gereklidir. 
Sismik  kullanıldığında,  sistem  içersindeki  yapısal  jeolojik  özelliklerin,  fayların  belirlenmesi  mümkün 
olabilmektedir.  Genelde,  jeolojik  ve  jeofizik  veriler  sistemin  statik  (durağan)  durumunu  tanımlayan 
parametrelerin belirlenmesinde kullanılır. Buna karşın kuyu testleri (basınç ve izleyici testleri), sistemin 
dinamik  ve  yerinde  koşullarında  kuyu  ve  rezervuar  performansının  etkileyen  mühendislik 
parametrelerinin  (geçirgenlik,  zar  faktörü,  gözeneklilik,  akış  karakteristikleri  vb)  değerlerinin 
belirlemesine olanak tanır. 

Kuyu basınç testlerinden elde edilen bilgiler, durağan (statik) kabul edilen jeolojik ve jeofizik bilgiler ile 
birleştirildiğinde,  rezervuarın gerçekçi bir  şekilde  tanımlanmasını ve üretim/rezervuar performansının 
değerlendirilmesini sağlar. Öte yandan, tek başına ne jeolojik ve jeofizik bilgiler ne de kuyu basınç testi 
verileri  sistemin  statik  ve  dinamik  özelliklerinin  belirlenmesinde  yeterli  değildir.  Jeolojik  ve  jeofizik 
bilgilerden  tahmin  edilmiş  statik  özelliklerin  hem  teyit  edilmesi  (doğrulanması  veya  güncellenmesi 
çünkü  bu  bilgilerde  belirsizlikler  olabilmektedir)  hem  de  akışı  kontrol  eden  özelliklerinin  kuyu 
testlerinden  belirlenmesi  gereklidir.  Örneğin,  jeolojik  ve  jeofizik  veriler  jeotermal  sistem  içersinde 
fayların olduğuna işaret edebilir. Ancak bu fayların sistem içersinde akışa kapalı mı yoksa beslenme 
(sızdırmalı) sınırları mı oluşturduğuna, sistem içerisindeki akışkan ve ısı akışını ve kuyu performansını 
önemli  ölçüde  kontrol  eden  geçirgenlik/gözeneklilik  değerleri  ve  dağılımlarının  ve  kuyu  civarı  zar 
faktörü değerinin ne olduğuna yanıt veremez. Bu bilgilere yanıtlar ancak kuyu testleri ile verilebilir. 

Bildiri 6 bölüm halinde düzenlenmiş olup 2. Bölüm’de kuyu basınç testlerinin diğer veri kaynakları ile 
kıyaslandığında  önemi  ve  ölçeği,  kuyu  basınç  testlerinden  elde  edilen  bilgiler,  3.  Bölüm’de  kuyu 
testlerinin  metodolojisi,  temel  prensipleri,  test  tipleri  ve  testlerin  analizinde  kullanılan  modeller  ve 
basınç  ölçerler  hakkında  bilgiler,  Bölüm  4.’de  kuyu  testleri  analizinde  izlenen  adımlar  ve  analiz 
yöntemleri, Bölüm 5’de kuyu ve rezervuar performans ve akış özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 
Afyon  ÖmerGecek  ve  BalçovaNarlıdere  jeotermal  sahalarında  yapılan  dört  kuyu  basınç  testi 
uygulamaları sunulmaktadır. Bölüm 6’da ise sonuçlar sunulmaktadır. 

2.  NEDEN KUYU TESTLERİ ? 

2.1. Kuyu Basınç Testlerini Diğer Ölçüm Kaynaklarından Ayıran Özellikleri ve Ölçeği 

Daha  önce  değinildiği  gibi,  jeotermal  sistemlerin  potansiyel  ve  performanslarının  belirlenmesi  ve 
işletmesine  yönelik  kararların  alınması,  kütle  ve  enerji  korunumu  yasalarından  türetilmiş modellerle 
yapılabilmektedir.  Bu modellerdeki gerekli parametreler direkt ve endirekt olarak tanımlayabileceğimiz 
iki  farklı  tip  ölçmelerden  elde  edilir.  Direkt  ölçümler  arasında  karotlar,  kesintiler,  akışkan  örnekleri, 
statik basınç ve sıcaklıklar yer alırken, endirekt ölçümler, sismik, rezistivite, kuyulogları, kuyu testleri,
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PVT analizi, vb ölçümlerini kapsar. Şekil 1’de rezervuar özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan farklı 
ölçüm  yöntemlerinin  ölçeğe  bağlı  kıyaslaması  sunulmaktadır.  Sismik,  karot  ve  kuyu  logları  verileri 
rezervuarın statik (durağan) tanımlamasına yönelik verileri sağlar. Ayrıca, karot ve kuyu logları verileri 
genelde  “küçük  ölçekte”  ve  kuyu  civarını  yansıtan  veri  türleridir.  Örneğin,  karotlarda  yapılan 
deneylerden belirlenen geçirgenlik ve gözeneklilik değerleri yaklaşık olarak birkaç cm 3 hacim üzerinde 
geçerlidir. Buna karşın, kuyu testlerinden elde edilen geçirgenlik ve gözeneklilik değerleri  ise yerinde 
ve  dinamik  koşullar  altında ve  yukarıdaki  veri  türlerine  göre  daha  büyük  ölçekte  kuyu ve  rezervuar 
davranışını yansıtan değerleri sağlar. Bu nedenle, gerçekçi bir  rezervuar modelinin oluşturulmasında 
temel bir araçtır. 

Şekil 1. Farklı ölçüm kaynakları ve ölçek ilişkisi. 

2.2. Kuyu Basınç Testlerinden Elde Edilen Bilgiler 

Kuyu  testlerinden hem kuyu hem de  rezervuar davranışını  kontrol eden parametreler elde edilebilir. 
Kuyu davranışını belirleyen parametreler: 

• Üretim/enjeksiyon potansiyeli (üretilebilirlik/enjektivite indeksi, zar faktörü) 
• Kuyu geometrisi, kuyu hacmi, kuyu içi akışkan yoğunluğu, kuyu içi faz değişim olayları 

Rezervuar davranışını belirleyen parametreler: 

• Geçirgenlik (yatay, k h ve düşey, k v ) 
• Gözeneklilik, toplam sistem sıkıştırılabilirlik veya gözenekliliksıkıştırılabilirlik çarpımı (φc t ) 
• Sınırlar (uzaklık, geometrisi, akışa kapalı, sızdırmalı, sabit basınçlı) 
• Basınç ve sıcaklık (kuyu dibi, ilk ve ortalama basınç ve sıcaklıklar) 
• Rezervuar heterojenliği (doğal çatlaklı, tabakalanma, özelliklerde konumla değişkenlik, vb.) 

3.  KUYU BASINÇ TESTLERİ METODOLOJİSİ 

Kuyu  testleri,  kuyu  ve  rezervuar  davranışını  kontrol  eden  parametrelere  (geçirgenlik,  zar  faktörü, 
ortalama  rezervuar  basıncı  gibi)  ait  değerlerin  doğrudan  tahmin  edilmesine  olanak  sağlamaz.  Bu 
parametrelerin  tahmin  edilmesi  için  kuyu  dibi  basınç  (ve/veya  debi)zaman  sinyalinin  analiz  ve 
yorumlanması  gerekir.  Bu  nedenle  de  daha  öncede  değinildiği  gibi,  kuyu  testleri  kuyu ve  rezervuar 
parametrelerinin değerlerinin belirlenmesinde kullanılan endirekt bir ölçüm yöntemidir.
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Kuyu basınç  testleri, kontrollü olarak belirli  bir  süre  için yüzey debisinde yaratılan ani bir değişikliğe 
karşı, kuyuda veya kuyularda kaydedilen kuyu dibi basınç/sıcaklıkzaman verilerinden (“sinyalinden”) 
oluşur.   Bazı durumlarda, basınca  ilave kuyu dibi akışzaman verileri veya kontrollü olarak yüzeyde 
basınç sabit tutularak, yüzey debisizaman sinyali ölçülebilmektedir. 

Kontrollü  debi  değişikliğine  karşı  test  edilen  sistemin  tepkisi  olarak  kaydedilen  kuyu  dibi 
basınç/sıcaklıkzaman  sinyalinin  analizi  için  bir  matematiksel  model  (yorumlama  modeli  olarak  da 
isimlendirilmektedir) gerekir. Kaydedilen tepki, kuyu/rezervuar sisteminin bir karakteristiği olduğundan, 
pek  çok  durumda,  bu  tepkiden  kuyu/rezervuar  parametrelerine  ait  değerleri  belirlemek mümkündür. 
Şekil 2’de gösterildiği gibi, göz önünde bulundurulan sistem için geçerli olacak bir modelden aynı debi 
zaman giriş verisine (Şekil 2’de  I  ile gösterilmektedir) karşı elde edilen basınçzaman çıktısı  (ΩM)  ile 
gerçek  sistem  çıktısının  (ΩS)    “en  iyi  çakışmasını”  sağlayacak  şekilde  model  parametre  değerleri 
tahmin edilir. 

Şekil 2. Kuyu basınç testleri metodolojisi. 

Kısaca Şekil 2’de özetlenen, sistemden gözlemlenmiş endirekt ölçümlerden, sistemin tanımlaması ve 
sisteme  ait  parametrelerin  belirlenmesi  işlemi  kuyu  testleri  analizinin  temelini  oluşturur.  Bu  işlem 
aslında, pek çok disiplinde ters problem (“Inverse Problem”) uygulaması olarak bilinir ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ters problem uygulamaları, aşağıda verilen nedenlerden dolayı bir  takım zorlukları 
beraberinde getirir (örneğin, tekil olmayan çözümlerin elde edilmesine yol açabilmektedir): 

• Gözlemlenmiş  kuyu  dibi  basınç  ölçümleri  üzerindeki  gürültü  (“noise”)  (ölçme  aletlerinden 
kaynaklanan  ölçüm  hataları  +  ölçüm  yapılan  ortamdaki  bazı  dış  etkilerin  basınç  sinyale 
karışması: üretimden dolayı titreşim, sıcaklık etkileri, faz değişimleri vs. den dolayı ölçümlere 
eklenen gürültü) 

• Fiziksel  modeldeki  belirsizlik  (örneğin,  göz  önünde  bulundurulan  sistem  için  fiziksel 
varsayımlar tamamıyla geçersiz olsa bile, model çıktısı gerçek sistem çıktısı ile aynı olabilir) 

• Basınç  ölçümleri  ile  model  parametreleri  arasındaki  ilişkinin  doğrusal  olmayışı  (örneğin, 
kararsız  akış  koşullarında  geçirgenlik  ve  gözeneklilik  ile  kuyu  dibi  akış  basıncı  arasında 
doğrusal bir ilişki yoktur.) 

• Bazı parametrelerin, belirli zaman dönemlerindeki sistem çıktısı üzerinde etkisinin olmayışı 

Bu zorluklar nedeniyle, gerçek sistem davranışını yansıtan birden fazla model, kullanılan yorumlama 
modeli  doğru  olsa  bile  farklı  parametre  setleri,  aynı  sistem  çıktısını  verebilir.  Ancak,  tekil  olmama 
problemi aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulundurularak azaltılabilmektedir: 

• Testler  dikkatli  şekilde  önceden  tasarımlanmalı  (uygulanacak  debi  senaryosu,  testin  süresi, 
kullanılacak basınç ölçerlerin çözünürlüğü, hassasiyeti, vb.) 

• Kuyu ve rezervuar hakkında tüm mevcut önsel bilgiler (jeolojik, jeofizik, karot, kuyu log, üretim 
logu, PVT bilgiler) dikkate alınmalı. 

• Tüm  bu  bilgilerle,  sahada  teste  geçilmeden  önce  olası  model  (veya modeller)  kullanılarak, 
uygulanacak  debi  senaryosu  ve  parametrelerin,  basınç/sıcaklık  üzerindeki  duyarlılığı 
çalışılmalıdır. Bu “ileri problem” uygulaması ile yapılabilmektedir.
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3.1. Kuyu Basınç Test Tipleri 

Amaçlara  bağlı  olarak  uygulanacak  pek  çok  kuyu  basınç  test  tipi  mevcuttur  [13].  Bu  alt  bölümde 
yaygın olarak kullanılan basınç testi tipleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

3.1.1. Verimlilik (ÇokDebili Basınç) Testleri 

Kuyu  basınç  testlerinin  temel  amaçlarından  biri  kuyunun  üretilebilirlik  indeksini,  kuyu  dibi  akış 
performans eğrisini ve statik (veya ortalama) rezervuar basıncını belirlemektedir. Bu bilgiler, kuyudan 
elde  edilecek  maksimum  debinin,  kuyu  dibinden  (rezervuardan),  kuyu  başına  ve  kuyu  başından 
separatöre  kadar  akış  koşullarını  göz  önünde  buldurularak  belirlenmesi;  kısaca  “nodal  analiz”  ve 
yapay kaldırma (pompalı, gaz basımlı, kompresörlü, vb) sistemlerinin tasarımı, için gereklidir. 

Kuyu dibi akış performans eğrisini oluşturmak için kısaca verimlilik testleri (“productivity testing”) olarak 
isimlendirilen  testler kullanılmaktadır  (Şekil 3). Şekil 3, kuyu dibi akış performans eğrisini oluşturmak 
için kullanılan çokdebili akış sonrası akış (“Flow After Flow”) kuyu testine ait şematik gösterimi temsil 
etmektedir.  Akış  dönemleri  arasında  kapama  dönemlerinin  göz  önünde  bulundurulduğu  verimlilik 
testleri  (“Modified  Isochronal”)  kuyu  dibi  akış  performans  ve  kuyu  verimliliğinin  belirlenmesinde 
kullanılabilmektedir (Şekil 4). Şekil 3 ve 4’de gösterilen verimlilik testlerinde, kuyu her akış döneminde 
farklı  sabit  yüzey  debisinde  üretilir  ve  her  akış  debisinde  “stabilize”  (veya  dengelenmiş)  olan  kuyu 
dibinde ölçülmüş basınç değerleri debiye karşı çizilir (Şekil 5). 
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Şekil 3. Çokdebili akış sonrası akış kuyu basınç testine ait şematik gösterim. 

Basıncın  kuyu  dibinde  ölçülemediği  durumlarda,  kuyu  başında  basınç  ölçümleri  yapılabilir.  Ancak, 
kuyu  dibi  akış  performans  veya  rezervuar  verimlilik  eğrisinin  oluşturulması  için  ölçülen  kuyu  başı 
basınçlarından  kuyu  dibi  akış  basınçlarının; kuyu  başından  kuyu  dibine  kadar  olan  kuyu  içi  akışı 
modelleyen bir kuyu içi akış modeli kullanılarak, hesaplanması gereklidir. Genelde tercih edilen basınç 
ve  sıcaklığın  üretim  zonu  ortasında  veya  hemen  üstünde  kuyu  dibinde  ölçülmesidir.  Pompalı 
kuyularda,  yüzeydeki  bir  basınç  algılayıcısına  kılcal  boru  bağlanarak  ve  kılcal  boruya  gaz  enjekte 
edilerek pompa derinliğinin altında basınçzaman verileri kaydedilebilmektedir [6]. 
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Şekil  5’de  farklı  üç  kuyu  (A, B ve C)  örneği  için çizilmiş  kuyu  dibi  akışyüzey  debisi  (IPR)  eğrilerini 
göstermektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi, A ve B kuyuları için IPR eğrisi doğrusal bir davranış (kuyu 
dibi akış basıncına karşı yüzey debisi bir doğru denklemi ile tanımlanır) gözlemlenirken, C kuyusu için 
dış  bükey  eğrisel  bir  davranış  gözlenmektedir.  Rezervuarda  tek  faz  sıvı  akışının  ve  Darcy  akışının 
geçerli  olduğu  durumlarda,  kuyu  IPR  eğrisinin  Şekil  5’de  A  ve  B  kuyuları  için  gösterilen  doğrusal 
davranışı yansıtması gerekir.  Öte yandan, rezervuar içersinde veya kuyu civarında iki fazlı (jeotermal 
sistemler  için gaz, buhar ve sıvı akışı) ve/veya  türbülanslı  (“NonDarcy”) akış söz konusu olduğunda 
ise Şekil 5’de gösterilen C kuyusu örneğinde olduğu gibi IPR dış bükey eğrisel bir davranış gösterir. 

Verilen bir yüzey debisi değerinde,  IPR eğrisinin eğiminin  (türevinin)  tersinin mutlak değeri verimlilik 
veya üretilebilirlik indeksi olarak tanımlanır ve genellikle PI veya J sembolü ile gösterilir: 

wf 

dq PI 
dp 

=  (lt/s/psi)  (1) 

Verimlilik  indeksi  PI,  rezervuara  uygulanan  bir  basınç  düşümünde,  kuyunun  akışkan  üretme 
kapasitesinin  bir  ölçüsüdür  ve  birim  debi/basınç’tır.  Enjeksiyon  kuyuları  için  de  benzeri  bir  tanım 
geçerlidir. 
IPR eğrisi doğrusal olan kuyularda, PI değeri  sabittir,  bir başka deyişle debi  ile değişim göstermez. 
Böyle kuyular için, Denklem 1’i aşağıdaki denklem olarak yazmak mümkündür: 

wf 

q PI 
p p 

= 
− 

(lt/s/psi)  (2) 

Denklem  1  ve  2’de,  q  (lt/s)  yüzey  debisini,  pwf  ise  q  yüzey  debisinde  dengelenmiş  kuyu  dibi  akış 
basıncını,  p  ise  ortalama  rezervuar  basıncını  temsil  eder.  Beslenmeli  sistemlerde  ki  jeotermal 
sistemlerin çoğu beslenmelidir, bu durumda ortalama rezervuar basıncı kuyu dibi basıncının ölçüldüğü 
derinlikteki statik basınç ps’yi (bkz Şekil 3 ve 4) temsil eder.  Denklem 2’yi düzenleyerek doğrusal IPR 
ilişkisini tanımlayan denklemi 

wf 
q p p 
PI 

− =  (psi)  (3) 

şeklinde yazabiliriz. 

1 q 

2  0 q = 

3 q 

4  0 q = 

,1 wf p 
,3 wf p 

s p 

,5 wf p 

5 q 

s p s p 

6  0 q = 

s p 

0 

0  Zaman, t (s) 

Şekil 4. Çokdebili değiştirilmiş izokronal (“Modified Isochronal”) 
kuyu basınç testine ait şematik gösterim. 
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Tek  faz  sıvı  ve  türbülanslı  (NonDarcy)  akış  koşullarında  ki  şuana  kadar  Türkiye’de  çalıştığımız 
BalçovaNarlıdere  ve  Afyon  ÖmerGecek  jeotermal  sahalarında  yaptığımız  verimlilik  ve  çokdebili 
testler  bu  akış  koşullarını  teyit  etmektedir,  verimlilik  indeksi  PI  sabit  değildir  ve  uygulanan  debi  ile 
değişim gösterir. Bu durumda, IPR eğrisi aşağıdaki denklem ile tanımlanır: 

2 
wf p p Aq Bq − = +  (psi)  (4) 

Denklem  4’de  A  (psi/(lt/s))  ve B  (psi/(lt/s) 2 )  sabitlerdir  ve  ileride  görüleceği  gibi  rezervuar  kayaç ve 
akışkan özelliklerine bağlıdır. Denklem 4’de B sabitinin sıfır olması durumunda, Denklem 4  tek  fazlı 
sıvı  ve  Darcy  akış  koşulları  için  geçerli  olan  Denklem  3’e  indirgenir  ve  bu  durumda,  A  =  1/PI  dır. 
Dolayısıyla,  Denklem  4,  hem  tek  fazlı  sıvı  Darcy  hem  de  tek  faz  sıvı  türbülanslı  (NonDarcy)  akış 
koşulları  için geçerli olan genel  IPR denklemidir. Türbülanslı olmayan (Darcy) akışa göre,  türbülanslı 
akışın  verimliliğe  etkisi,  verilen  bir  basınç  düşümünde  (  wf p p − )  kuyu  dibi  basıncında  daha  düşük 
üretim debisi elde edilmesidir. 

C kuyusu 

B kuyusu A kuyusu 

Yüzey debisi, q (lt/s) 
Şekil 5.  3 farklı kuyu için kuyu dibi akış basıncıyüzey debisi (IPR) eğrileri. 

Çok  debili  testlerde  (Şekil  3  ve  4)  amaç,  Denklem  4  ile  tanımlanan  IPR  denklemindeki  A  ve  B 
sabitlerinin değerlerini belirleyerek kuyu için kuyu dibi akış basıncıyüzey debisi ilişkisini belirlemektir. 
Bu  ilişki  belirlendikten  sonra,  verilen  bir  kuyu  dibi  basıncında,  kuyudan  üretilebilecek  yüzey  debisi 
tahmin edilebilir. 

Kuyu IPR eğrisinden hesaplanabilecek bir diğer parametre de kuyunun mutlak açık akış potansiyelidir 
ve  AOFP ile gösterilir. Bu teorik debi değeri, kuyuları üretilebilirliklerine göre nicel olarak kıyaslamak 
için kullanılmaktadır. Mutlak açık akış potansiyeli, kuyu dibinde  (üretime açık aralıkta) akış basıncın 
atmosfer basıncına eşit olması durumunda, kuyunun teorik akış debisi olarak tanımlanır. AOFP değeri 
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır: 

( ) 2  4 14.7 
2 

A A B p 
AOFP 

B 

− + + − 
=  (lt/s)  (5) 

Türbülanslı akışın olmadığı durumda (B = 0 ise), AOFP değeri 

( ) 14.7 p 
AOFP 

A 
− 

=  (lt/s)  (6) 

eşitliğinden hesaplanır. 
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Burada önemle vurgulanması gereken, Denklem 5 veya 6’dan hesaplanacak kuyu AOFP değerinin, 
kuyudan elde edilecek maksimum üretim debisi anlamına gelmediğidir. Daha öncede değinildiği gibi 
kuyudan  elde  edilecek  maksimum  debi,  kuyu  dibinden,  kuyu  başına  ve  hatta  kuyu  başından 
separatöre  kadar  koşulları  göz  önünde  buldurularak  belirlenmektedir.  Kuyu  dibi  akış  basıncının 
atmosfer basıncına düşmesinin mümkün olmaması ve kuyu içinde iki faz durumlarının oluşması teorik 
AOFP  değerine  ulaşılamamasının  temel  nedenleri  arasındadır.  Ayrıca,  vurgulanması  gereken  diğer 
önemli bir nokta da, burada rezervuar ortalama basıncının zamanla ve/veya zar faktörü değişimi söz 
konusu  olduğunda  ki,  bu  genelde  sahada  üretim  aktivitesi  durumunda  her  zaman  geçerlidir.  AOFP 
değerleri zamanla değişkenlik (azalım) gösterebilir. 

Hem  türbülanslı  hem de  türbülansız  tek  fazlı  sıvı  akış  durumlarında  yüzey  debisi  ile  kuyu  dibi  akış 
basıncı  ilişkisi verimlilik indeksi PI cinsinden de  ifade edilebilir ve bu durumda Denklem 3 geçerlidir. 
Ancak  türbülanslı akış koşullarında, yukarıda değinildiği gibi PI, yüzey debisine bağlıdır; debi artıkça 
PI azalır. Türbülanslı akış koşullarında, rezervuar kalınlığı boyunca üretime açık bir düşey kuyu için PI, 
kayaç ve akışkan özellikleri bakımından, aşağıdaki denklem ile tanımlanır: 

1/ 2 

2 
4 ln 

1.78  sc 
A w 

kh PI 
A  s Dq 
C r 

= 
    
  µ + +   
      

(lt/s/psi)  (7) 

Denklem  7’de  k  formasyonun  geçirgenliğini,  h  formasyonun  kalınlığını,  A  kuyu  drenaj  alanını,  CA 
kuyu/rezervuar  geometrisine  bağlı  şekil  faktörünü  [2],  s  mekanik  zar  faktörünü,  D  türbülans  (Non 
Darcy)  akış  katsayısını, µ akışkanın  akmazlığını  ve  rw  is  üretim  zonundaki  kuyu  yarı  çapını  temsil 
etmektedir. Türbülanslı akışın olmadığı durumlarda, Denklem 7’de D = 0’dır ve bu durumda verimlilik 
indeksi PI debiden bağımsız olur: 

1/ 2 

2 
4 ln 

1.78  A w 

kh PI 
A  s 
C r 

= 
    
  µ +   
      

(lt/s/psi)  (8) 

Denklem  7,  Denklem  3’de  yerine  konularsa  ve  sonuçta  elde  edilen  denklem  Denklem  4  ile 
kıyaslanırsa, Denklem 4’deki A ve B sabitleri, homojen bir rezervuar kalınlığı boyunca üretime açık bir 
düşey kuyu için kayaç ve akışkan özellikleri cinsinden aşağıdaki denklemler ile ifade edilebilir: 

1/ 2 

2 

4 ln 
1.78  A w 

A A s 
kh C r 

    µ   = +   
      

(lt/s/psi)  (9) 

ve 

B D 
kh 
µ 

=  .  (lt/s/psi)  (10) 

Denklem 9 ve 10’dan açıkça görüleceği gibi, kuyunun IPR performans eğrisi kayaç/akışkan özellikleri, 
kuyu  tamamlama  ve  geometrisi  ile  ilgili  parametrelere,  türbülans  akış  katsayısı  D’ye  ve  belki  de 
bunlardan da en önemlisi mekanik zar faktörü s’ye oldukça bağımlıdır. Homojen olmayan rezervuarlar 
(doğal  çatlaklı,  tabakalı,  vb)  ve  kısmi  tamamlanmış  kuyular  için  A  ve  B  parametreleri  için 
akışkan/kayaç/kuyu  geometrisi  özellikleri  cinsinden  verilen  denklemler  Denklem  9  ve  10  ile 
verilenlerden farklıdır [13] ve bu denklemler burada sunulmamaktadır.
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Mekanik zar faktörü s, ilk olarak kuyu civarına yakın formasyon içinde çeşitli nedenlerle oluşabilen ve 
kuyu verimliğini olumsuz yönde etkileyen formasyon hasarını niceliksel olarak tanımlamak için ortaya 
atılmış bir kavramdır. Sondaj çamur sıvısı ve katı maddelerinin formasyonu kirletmesi, kuyu civarında 
çeşitli  katı madde  çökelmesi  (CaCO 3  gibi),  üretimle  birlikte  küçük  taneli  (“fines”) malzemenin  kuyu 
civarı  formasyonda  birikmesi  (migration),  kuyu  civarı  hasarın  oluşmasına  ve  kuyu  verimliliğinin 
düşmesine  neden  olur.  Bu  kavram  daha  sonra,  kuyu  civarında  geçirgenliği  formasyonun 
geçirgenliğinden  daha  yüksek  olan  zonların  (asitleme,  hidrolik  çatlatma  veya  kuyunun  çatlak  veya 
çatlaklarla kesildiği durumlar gibi) kuyu performansı üzerindeki etkisini modellemek için genişletilmiştir. 
Mekanik  zar  faktörü  s’nin  sıfır’a  eşit  olması  durumu  (s  =  0),  ideal  durumu,  kuyu  civarında  hasarın 
olmadığı  duruma  karşılık  gelir.  s  >  0  (yani  zar  faktörü  pozitif)  ise,  hasarlı  duruma;  s < 0  (yani  zar 
faktörü  negatif)  ise,  kuyu  civarında  canlandırma  veya  geçirgenliği  yüksek  zonların  olduğuna  işaret 
eder.  Mekanik zar faktörü değerinin bilinmesi, kuyu civarı durum hakkında bilgi edinilmesine ve hasar 
olması  durumunda  kuyunun  üretimini  artırmak  için  yapılacak  canlandırma  işleminin  belirlenmesine 
yardımcı olur. Bazı durumlarda, kuyu civarında hasar beklenmediği halde, mekanik zar faktörü kuyu 
basınç  testlerinden  pozitif  büyük  bir  sayı  olarak  hesaplanabilir.  Bu  büyük  olasılıkla,  (düşey  bir  kuyu 
için)  kuyunun  rezervuar  kalınlığı  boyunca  kısmi  tamamlanmasından  dolayı  kısmi  üretim  yaptığına 
işaret  ediyor  olabilir.  Rezervuar  kalınlığı  boyunca  kısmen  üretime  açık  kuyularda,  kısmi 
tamamlamadan  dolayı  ek  geometrik  zar  faktörü  oluşmaktadır  ve  geometrik  zar  faktörü  rezervuar 
geçirgenliğindeki  anizotropi  oranı  ve  kısmi  üretime  açık  aralığın  rezervuar  kalınlığına  oranına  bağlı 
olarak değişmektedir [13]. 

Şekil  3  ve  4’de  gösterilen  verimlik  testleri,  kuyunun  performansı  hakkında  genel  bir  fikir  vermekle 
beraber ve IPR eğrisinin oluşturulmasında faydalı olmakla birlikte, verimlik parametreleri A ve B (bkz 
Denklem  4,  9  ve  10)  üzerinde  etkili  olan  akışkan/kayaç  parametrelerin,  örneğin  geçirgenlik  ve  zar 
faktörü  s’nin  bireysel  değerini  belirlenmesine  pek  olanak  tanımaz.  Bunun  da  nedeni,  IPR  eğrisi, 
sadece  Şekil  3  ve  4’de  gösterilen  “dengelenmiş”  kuyu  dibi  basınç  değerlerinin  kullanılmasıyla 
oluşturulur ve bu oluşturulan IPR eğrisinden sadece A ve B parametrelerinin değerlerinin belirlenmesi 
verimlilik testlerinde esas amaçtır. Bu nedenle, verimliliği etkileyen parametrelerin bireysel değerlerini 
belirleyeceğimiz kararsız akış testlerine ihtiyacımız vardır. Aslında, Şekil 3 ve 4’de gösterildiği şekliyle, 
basınçların  her  akış  ve  kapama  dönemlerinde  zamanla  sürekli  kaydedildiği  durumlarda,  Şekil  3  ve 
4’de gösterilen testler kararsız çokdebili testlere örnek teşkil eder. Her akış ve kapama dönemine ait 
basınçzaman verilerinin uygun şekilde analizi  ile A ve B parametrelerine ek olarak bu parametreleri 
kontrol eden akışkan/kayaç/zar faktörü parametrelerine ait bireysel parametre değerleri belirlenebilir. 
Daha  öncede  değinildiği  gibi,  bu  kayaç/akışkan/zar  faktörü  parametrelerinin  bireysel  değerleri, 
rezervuar  modelleme  ve  performans  tahmini  çalışmalarında  kullanılacak  modellerde  giriş  verileri 
olarak gerekli olmaktadır. 

3.1.2. Karasız Kuyu Basınç Test Tipleri 

En temel kararsız kuyu basınç testi, basınç azalım testi (“drawdown”) dir. Şekil 6’da gösterildiği gibi, bu 
testlerde kuyuda üretime geçmeden önce, belirli  bir  süre beklenerek basınç algılayıcısının  indirildiği 
kuyu  dibi  derinliğinde  kuyu  dibi  statik  basıncının  dengeye  ulaşması  beklenir.  Denge  durumuna 
ulaşıldıktan sonra, kuyuda kontrollü olarak belirli bir süre kuyu  ideal olarak sabit bir yüzey debisinde 
üretilir ve bu üretim sırasında kuyu dibinde basınç sürekli olarak kaydedilerek analiz için basınçzaman 
sinyali elde edilir. 

Şekil  7’de  ise,  basınç  yükselim  (“buildup”)  testine  ait  tipik  debi/basınçzaman  eğrilerinin  şematik 
gösterimi  sunulmaktadır.  Kuyu  testleri  analizinde  akış  rejimleri  ve  parametre  belirlemeleri,  üretim 
dönemi  (azalım)  aktivitelerinden  daha  az  etkilendiği  için  genellikle  basınç  yükselim  dönemine  ait 
basınç ve basınçtürev sinyalleri üzerinde yapılır. Bu nedenle, jeotermal sahalarda tasarlanacak kuyu 
basınç testlerinde, sadece basınç azalım testleri ile yetinmeyip üretim dönemini müteakip en az üretim 
dönemi süresi kadar uzun süreli bir basınç yükselim testinin de uygulanması düşünülmelidir. 

Şekil  8’de, enjeksiyon/basınç düşüm  (“injection/falloff”)  testine ait  tipik debi/basınçzaman eğrilerinin 
şematik  gösterimi  sunulmaktadır.  Bu  testler  genellikle  enjeksiyon  kuyularının  verimliğini  ve  enjekte
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edilen  daha  ılık  suyun  rezervuar  içersindeki  yayılımını  (cephesini)  belirlemek  için  yapılmaktadır.  Bu 
testlerin  analizi,  Şekil  6  ve  7’de  gösterilen  basınç  azalım/yükselim  testlerine  göre  biraz  daha 
karmaşıktır. Çünkü enjekte edilen “ılık”  reenjeksiyon suyunun  iletkenliği  (k/µ)  ile rezervuardaki sıcak 
suyun  iletkenliği  farklıdır  ve  analizde  bu  iletkenlik  farkının  kuyu  dibi  akış  basıncı  üzerinde meydana 
getirdiği etkilerin analizde dikkate alınması gerekir. 

Şekil 6.  Basınç azalım (“drawdown”) testi  Şekil 7.  Basınç yükselim (“buildup”) testi. 

Şekil 8.  Enjeksiyon/basınç düşüm (“injection/falloff) testi. 

Şekil  8’de  gösterilen  testler,  tek  kuyu  kullanımı  ile  yapılan  testlerdir.  Test  sırasında  birden  fazla 
kuyunun  kullanıldığı  girişim  testlerinde  amaç  ise,  kuyular  arası  hidrolik  iletişimin  olup  olmadığı  ve 
kuyular arası geçirgenlik/gözeneklilik sıkıştırılabilirlik değerlerinin belirlenmesidir. Tek kuyulu testlerde, 
gözenekliliksıkıştırılabilirlik  (φc t ) değeri  zar  faktöründen bağımsız olarak belirlenemediği  için, girişim 
testleri  bu  önemli  parametrenin  bireysel  değerinin  belirlenmesine  olanak  sağladığı  için  jeotermal 
sahalarda düşünülmesi gereken bir  test  tipidir. Şekil 9’da  iki kuyulu girişim testine ait  tipik debi/kuyu 
dibi  basınçzaman  sinyali  gösterilmektedir. Girişim  testlerinde,  üretim  aktivitesinin  olduğu  kuyu  aktif 
kuyu  (“active  well”),  test  sırasında  üretim  aktivitesinin  olmadığı  ve  kuyu  dibinde  basıncın  zamanın 
fonksiyonu olarak kaydedildiği kuyu ise gözlem kuyusu (“observation well”) olarak isimlendirilir. 
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Şekil 9.  İki kuyulu girişim testi. 

Şekil 9’da gösterilen kararsız basınç testleri en temel basınç testleridir. Bu testlerin dışında, bazı özel 
amaçlara yönelik, Şekil 3 ve 4’de gösterilen çokdebili akış sonrası akış ve izokronal testler de karasız 
basınç testleri olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.2. Analizde Kullanılan Modeller 

Daha  önce  belirtildiği  gibi,  kontrollü  debi  değişikliğine  karşı  test  edilen  sistemin  tepkisi  olarak 
kaydedilen kuyu dibi basınçzaman sinyalinin (Şekil 9) analizi için bir matematiksel model (yorumlama 
modeli  olarak  da  isimlendirilmektedir)  gerekir.  Kuyu  basınç  testleri  analizinde,  kuyu  geometrisine, 
rezervuar yapısına ve sınır  koşullarına, akış ve akışkan  türüne bağlı olarak kullanılabilecek pek çok 
model mevcuttur  (Tablo  1).    Tüm modeller  için  çözümler,  kütle  korunumu  prensibinden  türetilen  2. 
dereceden diffüzivite kısmi diferansiyel denkleminin uygun başlangıç ve sınır koşulları altında analitik 
ya da sayısal yöntemler ile çözümlenmesiyle elde edilir. 

Tablo 1. Kuyu basınç testi analizinde kullanılan modeller.
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3.3. Basınç Ölçerler 

Basınç  ölçerlerde  (“gauge”)  son  yıllarda  çok  önemli  gelişmeler  olmuştur.  Basınç  ölçümleri  için 
kullanılacak basınç ölçerler arasında mekanik, elekronik strain, quartz gauge’ler mevcuttur. Elektronik 
ölçerler  yardımıyla  basınçlar  artık  çok  uzun  süreler  (aylarca)  ölçülmekte  ve  hafızada 
depolanabilmektedir.  Hatta  kuyu  dibinde  yapılan  basınç  ölçümleri,  anında  yüzeye  iletilebilmekte  ve 
mühendis, basınç değişimlerini anında izleyerek test süresini uzatıp kısaltabilmektedir. 

Bir basınç ölçerin performansı üç önemli parametre ile değerlendirilmektedir: 

• Çözünürlük (“Resolution”) 
• Hassasiyet veya Doğruluğu (“Accuracy”) 
• Ani basınç ve sıcaklık değişimlerine dinamik yanıt veya kararlılık (“Stability”) 

Çözünürlük,  yaklaşık  olarak  basınçölçerin  algılayabileceği  en  küçük  basınç  değişimi  olarak 
tanımlanabilir. Bir basınçölçerin çözünürlülüğü ne kadar küçük ise, basınçölçer o kadar küçük basınç 
değişimlerini algılayabilir. Jeotermal  rezervuarlar, genelde kuvvetli beslenmeli ve yüksek geçirgenlikli 
çatlaklı/faylı  yapılardan  üretim  yaptığından,  çözünürlüğü  düşük  olan  basınçölçerler  testlerde  tercih 
edilmelidir.  Bu  tür  basınçölçerler  kuyular  arası  mesafeden  dolayı  basınç  değişiminin  genelde  tek 
kuyulu  aktif  kuyu  testlerine  göre  az  olduğu  girişim  testlerinde  gözlem  kuyularında  kesinlikle 
kullanılmalıdır. 

Hassasiyet  ise,  basınçölçerin  verilen  bir  basınç  değerini  hangi  doğrulukla  okuduğu  ile  ilişkilidir. 
Hassasiyet ve çözünürlük birbiriyle ayrıca ilişkilidir ve basınç verilerini örnekleme aralığı çözünürlülüğü 
ve  hassasiyeti  etkilemektedir.  Günümüzdeki  teknoloji  ile  basınçlar  1/3  saniye  aralıklarla 
örneklenebilmektedir. Genelde  basınçlar  ölçülebilecek  en  küçük  zaman  aralıklarıyla  kaydedilmeli  ve 
daha sonra kullanılan basınçölçerin çözünürlülüğüne bağlı olarak seçilecek örnekleme aralığına göre 
filtre  edilmelidir.    Çeşitli  filtreleme  teknikleri  mevcuttur,  ancak  burada  bu  detaylara  girilmeyecektir. 
Genelde önerilen 10 saniye örnekleme aralığıdır. 

Şekil 10.  Üç farklı basınçölçerin 8000 psi’da ani 10 o C’lık sıcaklık değişimindeki kararlılıkları [7].
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Basınçölçerlerin  bir  diğer  özelliği  de,  ani  basınç ve sıcaklık  değişimlerine  karşı  gösterdiği  kararlılık 
(“stability”) dir.   Ani bir sıcaklık/basınç değişiminde, basınçölçerin ani değişim olmadan önce okuduğu 
basınç  değerine  dönmede  gösterdiği  kararlık  ne  kadar  kısa  sürede  gerçekleşiyorsa,  basınç  ölçer  o 
kadar  iyidir. Şekil 10’da üç farklı basınçölçerin; alışılagelmiş quartz, strain ve kristalli quartz basınç 
ölçerlerin, mutlak  8000  psi’lık  okuma  yaparken  sıcaklıkta meydana  gelen  ani  10  o C’lik  ani  değişime 
karşı  gösterdikleri  kararlılık  gösterilmektedir.  Görüldüğü  gibi,  alışılagelmiş  quartz  (“conventional 
quartz”)  basınçölçer,  yaklaşık  30  dakika’da  kararlı  hale  gelirken,  strain  ve  kristalli  quartz  (“CQG 
quartz”) basınç ölçerler daha kısa sürede (yaklaşık 10 dakikada) kararlı hale gelmektedirler. 

Eski  teknoloji  basınç  ölçerler  mekanik  basınç  ölçerlerdir  (Amerada  gauge’leri  olarak  da  bilinir). 
Bourdon  tüpü  veya  kalibre  edilmiş  yay ve  piston  kullanarak,  basınç  değişimlerini mekanik  harekete 
çevirirler. Bu mekanik hareketler, bir metal levha üzerinde kaydedilir ve bu metal levhadan okumalar 
yapılır. Bu ölçerlerde hatalar genelde, kaydedici ile küçük ölçekli metal levha arasındaki sürtünmeden 
ve okumadan kaynaklanır. 14.710,000 psi’lık aralıklı basınç elementi ile bu tür ölçerlerle basınçlar ±25 
psi doğruluk ve ±1 ile ±5 psi arasında değişen çözünürlükle okunabilmektedir. Çözünürlükleri oldukça 
düşük olduğundan genelde beslenmeli ve yüksek geçirgenlikli sistemlerdeki testlerde kullanımı tercih 
edilmeyecek basınç ölçerlerdir. 

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan elektronik basınç ölçerlerde, kaydediciye bağlantı mekanik olmak 
yerine  elektroniktir.  Basıncı  algılayan  element,  bourdon  tübü  (eski  tiplerde,  Sperry Sun) veya  strain 
(yeni  tiplerinde,  strain  gauge,  tek  kristalli)  olabilmektedir.  Bu  ölçerlerle  14.710,000  psi’lık  aralıklı 
basınç  elementi  ile,  basınçlar  ±5  psi  doğruluk  ve  ±0,1  ile  ±0.01  psi  arasında  değişen  çözünürlükle 
okunabilmektedir. Görüldüğü gibi bu ölçerlerin çözünürlülüğü mekanik ölçerlere göre çok daha  iyidir. 
En son teknoloji quartz basınç ölçerlerde, basıncı algılayıcı elementler olarak hareketli iki adet kristal 
quartz kullanılmaktadır. Bu kristallerden biri sadece kuyu içindeki sıcaklığı ölçer. Ancak, bu ölçerler ani 
sıcaklık ve basınç değişiklerine, strain ölçerler kadar hızlı dinamik yanıt verememektedirler. Ancak bu 
yönleri geliştirilmiş sürümleri de mevcuttur. Bu ölçerlerle 14.710,000 psi’lık aralıklı basınç elementi ile, 
basınçlar  ±1.0  psi  doğruluk ve  ±0.01  ile  0.001  psi  arasında  değişen  çözünürlükle  okuyabilmektedir. 
Çeşitli kuyu dibi basınç ölçerler ve onlara ait özellikler (hassasiyet, çözünürlük, çalışma sıcaklıkları vb.) 
Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Kuyu basınç testi analizinde kullanılan çeşitli kuyu dibi basınçölçerler ve özellikleri [8]. 

Firma ve Model  Algılayıcı Tipi  Kayıt Modu  Hassasiyet  Çözünürlük  Çalışma 
Sıcaklığı ( 0 F) 

Çalışma Basıncı 
(psi) 

Geophysical 
Research 
Corporation 

(Amerada) RPG – 3, 
4 and 5 

Bourdon Tüpü  Mekanik, 
Kuyu Dibi  0.25  0.05 %  300, std 

600, high  500 – 25,000 

Kuster KPG 
K – 2, 3 and 4  Bourdon Tüpü  Mekanik, 

Kuyu Dibi  0.25  0.05 % 
300, std 
600, high 

400 
800 – 22,000 

Johnston J – 200  Körüklü  Mekanik, 
Kuyu Dibi  0.25  0.005 %  300 – 350  1600 – 20,000 

Sperry Sun MRPG  Strain Ölçer  Manyetik, 
Kuyu Dibi  0.05  0.005 %  300  1000 – 10,000 

Johnston J – 300  Strain Ölçer  Dijital, 
Kuyu Dibi  0.10  0.02 psi  300 – 350  10,000 

Geoph. Res. Corp. 
EPG – 512 / 520 

Değişken 
Kapasitör 

Elektronik, 
Yüzey ya da 
Kuyu Dibi 

0.10  0.002 % / 0.02 psi  300  2500 – 15,000 

Hewlett Packard 
HP – 2811B 

Salınımlı Quartz 
Kristal 

Elektronik, 
Yüzey ya da 
Kuyu Dibi 

0.025  0.01 psi  300  10,000 

Flopetrol SSDR  Strain Ölçer  Dijital, 
Kuyu Dibi  0.05  0.02 psi  300  10,000 

Flopetrol SSDR  Salınımlı Quartz 
Kristal 

Dijital, 
Kuyu Dibi  0.035  0.01 psi  300  10,000 

Flopetrol CRG  Salınımlı Quartz 
Kristal 

Elektronik, 
Yüzey  0.035  0.01 psi  300  10,000 

Panex Corporation 
1420 

Değişken 
Kapasitör 

Elektronik, 
Yüzey  0.07  0.0001 %  350  500 – 15,000 

Squire – Whitehouse 
6800 

Değişken 
Kapasitör 

Elektronik, 
Yüzey ya da 
Kuyu Dibi 

0.025  0.01 psi  350  15,000
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4.  KUYU TESTLERİ ANALİZİ 

Kuyu testi analizleri üç adımlı bir işlemdir: 

1.  Adım 1: Yorumlama modelinin belirlenmesi (veya model tanıma) 
2.  Adım 2: Model parametrelerinin belirlenmesi 
3.  Adım 3: Elde edilen sonuçların uygunluğunun ve doğruluğunun irdelenmesi 

4.1. Model Tanıma 

1980’li yıllardaki çalışmalar basınçtürev eğrilerinin model ve akış rejimlerini tanımayı ve analizi önemli 
ölçüde  kolaylaştırdığını  ve  analizlerde  güvenilirliği  artırdığını  göstermiştir  [9,10].    Basınçtürev 
fonksiyonun  kullanımının  getirdiği  en  önemli  avantaj,  basınç  türev  fonksiyonun  rezervuar/kuyu 
sistemin  basınç  üzerinde  meydana  getirdiği  değişimlerin  türev  eğrisinde  çok  daha  belirgin  olarak 
gözlemlenmesindendir. Bu nedenle, kuyu basınç testleri analizinde, basınç’a ilave olarak basınçtürev 
eğrilerinin kullanımı standart bir araç olmuştur. 

Basınçtürev fonksiyonu, kaydedilmiş kuyu dibi basıncının (veya sabit bir basınç değeri; basınç azalım 
testlerinde ilk basınç, basınç yükselim testlerinde ise kapama anındaki kuyu dibi akış basıncı, referans 
alınarak oluşturulan basınç değişiminin) zamanın doğal logaritmasına göre türevi olarak tanımlanır: 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) ( ) ( ) 

ln ln 
i wf i wf  wf d p p t d p p t  dp d p p t t 

d t d t dt dt 
− − ∆ ′ ∆ = = = = −  .  (psi)  (11) 

Doğal  logaritma  t’ye göre  türev alınmasının  iki  temel nedeni vardır: Birincisi doğal  logaritmaya göre 
türev alındığında, basınçtürev  fonksiyonun fiziksel birimi basıncın birimiyle  (örneğin psi, bar, vs)  ile 
aynı  olur.  İkincisi  ise,  kuyuya  çevrel  akışın  (“radial  flow”)  olduğu  durumlarda,  basınç  (veya  basınç 
değişimi) zamanın doğal logaritması ile değiştinden, bu akış rejimi döneminde basınçtürev eğrisi sabit 
bir değer alır: 

q p sabit 
kh 
µ ′ ∆ = =  (psi)  (12) 

Burada q, kuyu yüzey debisini (lt/s) temsil etmektedir. Basınçtürev fonksiyonun test zamanı t’ye karşı 
loglog grafiğinde çevrel akış dönemi sıfır eğimli bir doğru ile tanınır (Şekil 11). Test sırasında çevrel 
akış dışında gözlemlenecek diğer olası akış rejimlerinin basınçtürev eğrisinin  test zamanı  t’ye karşı 
loglog grafiğinde nasıl tanınacağına dair gösterimler Şekil 1216’da sunulmaktadır. Erken zamanlarda 
gözlemlenen kuyu içi depolaması etkiler basınç/zaman ve basınçtürev/zaman loglog grafiklerinde +1 
eğimli doğru ile tanınır (Şekil 11). Geç zamanlarda kuyuya yakın beslenmeli bir sınır ya da fay kendini 
basınçtürev/zaman  loglog  grafiğinde  1  eğimli  doğru  ile  gösterir  (Şekil  16).  Diğer  akış  rejim  ve 
modellerine  ait  basınç  değişim  ve  basınçtürev  eğrisi  loglog  grafiği  davranışları  Şekil  1215’de 
gösterilmiştir. 

Basınçtürev  verisi,  ölçülmüş  basınç  verilerine  sayısal  türevleme  işlemi  uygulanması  ile  edilir.  Bu 
nedenle,  ölçülmüş  basınç  verilerinin  kaliteli  olmadığı  durumlarda,  basınç  üzerindeki  gürültülerden 
dolayı basınçtürev verileri büyük saçılımlar gösterebilir ve bu da model ve akış rejimlerini tanımayı ve 
analizi  güçleştirebilir.  Böyle  durumlarda,  düzgünleştirme  (“smoothing”)  tekniklerine  başvurulmalıdır 
[11].
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4.2. Model Parametrelerinin Değerlerinin Belirlenmesi 

Eldeki jeolojik ve jeofizik veriler ile uyumlu ve basınçtürev eğrisince tanınmış olası yorumlama modeli 
(veya modelleri) belirlendiğinde, kuyu testleri analizinde ikinci adım modeldeki parametre (geçirgenlik, 
gözenekliliksıkıştırılabilirlik çarpımı, zar faktörü, vb) değerlerinin belirlenmesidir. Şekil 2’de gösterildiği 
gibi, göz önünde bulundurulan sistem için geçerli olacak bir modelden aynı debizaman giriş verisine 
karşı  elde  edilen  basınçzaman  çıktısı  (ΩM)  ile  gerçek  sistem  çıktısının  (ΩS)    “en  iyi  çakışmasını” 
sağlayacak  şekilde model parametre değerleri  tahmin edilir. Parametre  tahmininde üç  farklı  yöntem 
mevcuttur.  Ancak  bu  yöntemler  genelde  birbirlerini  bütünleyici  olarak  da  kullanılmaktadır.  Bu 
yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1.  Grafiksel doğru analiz yöntemleri 
2.  Manüel (elle) eğri çakıştırma yöntemleri 
3.  Bilgisayar destekli doğrusal olmayan eğri çakıştırma yöntemleri 

Şekil  12.  Çatlakla  kesilmiş  düşey  bir 
kuyunun basınç değişim ve basınçtürev 
eğrisi loglog grafiği davranışları. 

Şekil 11.  Kuyu içi depolama/zar faktörü etkileri altında 
üretim yapan düşey kuyu/sonsuz büyüklükte rezervuar 
modeli basınç değişim ve basınçtürev/zaman loglog 
grafiği davranışları. 

Şekil 13.  Çift gözenekli/geçirgenlikli rezervuar 
modeline  ait  basınç  değişim  ve  basınçtürev 
eğrisi loglog grafiği davranışları. 

Şekil  14.  Akışa  kapalı  bir  fay  yakınında  bir  kuyu 
modeline ait basınç değişim ve basınçtürev eğrisi 
loglog grafiği davranışları. 

Şekil 15.  Lineer kompozit rezervuar modeline 
ait  basınç  değişim  ve  basınçtürev  eğrisi  log 
log grafiği davranışları (mr iletkenlik oranıdır). 

Şekil  16.  Beslenmeli  bir  sınır  ya  da  yüksek 
iletkenlikli  bir  fay  yakınında  kuyu  modeli 
basınçtürev/zaman loglog grafiği davranışı.
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4.2.1. Grafiksel Doğru Analiz Yöntemleri 

Bu  yöntem,  basınç  değişim ve  basınçtürev  loglog  grafiğinde model  ve  akış  rejimleri  belirlendikten 
sonra uygulanır. Daha sonra da, basınç/zaman veya basınçtürev/zaman verilerinin loglog grafiğinde 
tanınan akış rejimleri (kuyu içi depolama, radyal akış, lineer akış, küresel akış, vs.) kısımlarına, uygun 
grafik kağıtlarında (loglog, yarılog, Kartezyen, vs.) çizilen doğrularların eğimlerinden ve ekseni kestiği 
noktalardan,  bu  akış  rejimlerini  tanımlayan  parametrelere  ait  değerleri  hesaplanır.    Bu  analiz 
yöntemlerinden  en  çok  bilineni  basınçzaman  yarılog  (örneğin  basınç  yükselim  testleri  için  Horner 
grafiği) doğru analiz yöntemidir (Şekil 17). 

Şekil 17.  Yarılog doğru analizi. 

Şekil 18’de basınç yükselim testlerinde kullanılan Horner yarılog doğru analizine ait şematik gösterim 
ile  sunulmaktadır.  Şekil  18’de  tp  kapama  öncesi  üretim  zamanını, ∆t  ise  kapama  anından  itibaren 
ölçülen zamanı temsil eder. 

Şekil 18.  Horner yarılog doğru grafiği. 

Loglog grafik 

Yarılog grafik 

Basınçtürev 

çevrel (radyal) akış 
dönemi 

Basınç değişim
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Şekil 17 veya 18’de gösterilen yarılog doğruların eğimi m’den geçirgenlikkalınlık çarpımı, ekseni t = 1 
saat değerinden ise zar faktörü, s değerleri hesaplanır: 

q kh 
m 
µ 

=  (Darcym)  (13) 

ve zar faktörü s 

1 , 
2 1.151 log 3.23 h wf s 

t w 

p p  kh s 
m c h r 

  −   
= − +     φ µ       

(birimsiz)  (14) 

Kuyu  içi  depolaması,  faya  olan  uzaklıkların  hesaplanabileceği  grafiksel  doğru  analiz  yöntemleri  de 
mevcuttur,  ancak  burada  bu  detaylara  girilmeyecektir.  Kaynaklar  [13]’de  bu  analiz  yöntemlerine  ait 
detaylar bulunabilir. 

4.2.2. Manüel (Elle) Eğri Çakıştırma Yöntemleri 

Önce  çeşitli  modeller  için  boyutsuz  kavramlar  (boyutsuz  basınç,  zaman,  uzunluk,  vs.)  kullanılarak 
oluşturulan eğri abaklarında (genellikle loglog grafikler üzerinde) temsil edilen model boyutsuz basınç 
değişimi/boyutsuz zaman ve basınç türev/boyutsuz zaman eğrilerine saha basınç değişimi/zaman ve 
basınçtürev/zaman verilerini elle çakıştırma işlemiyle bağdaştırıp, model parametrelerini tahmin etme 
esasına dayanır. 

Şekil 19’da homojen “sonsuz” büyüklükte rezervuar modeli için geliştirilmiş olan ve girişim testi basınç 
ve  basınçtürev  verilerinden  geçirgenlikkalınlık  (kh)  ve  gözenekliliksıkıştırılabilirlikkalınlık  (φcth) 
değerlerinin  hesaplanmasında  kullanılan  eğri  abağı  (Theis  çizgi  kaynak  eğri  abağı  olarak  da  bilinir) 
sunulmaktadır. 

Şekil 19.  Girişim testi analizleri için Theis eğri abağı.
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Şekil  19’da  kullanılan  boyutsuz  basınç,  türev,  zaman  ve  uzaklık  grupları  sırasıyla  aşağıdaki 
denklemler ile tanımlanmaktadır: 

[ ] ( , ) i 
D 

kh p p r t  kh p p 
q q 
− ∆ 

= = 
µ µ 

(boyutsuz)  (15) 

[ ] ( , ) i 
D 

kh p p r t  kh p p 
q q 

′ ′ − ∆ ′ = = 
µ µ 

(boyutsuz)  (16) 

( ) 
( )  2 D 

t w 

kh t 
t 

c h r 
= 

φ µ 
(boyutsuz)  (17) 

D 
w 

r r 
r 

= (boyutsuz)  (18) 

Burada p(r,t), aktif kuyudan r kadar uzaklıkta olan gözlem kuyusunda ölçülen kuyu dibi akış basıncını, 
r  iki  kuyu  arasındaki  mesafeyi  (bkz  Şekil  9)  temsil  etmektedir.  q  ise  aktif  kuyuda  test  süresince 
uygulanan sabit yüzey üretim debisidir. pi, test öncesindeki gözlem kuyusundaki statik basıncı, rw  ise 
aktif kuyu yarıçapını temsil etmektedir. 

Aydınger  kâğıdı  üzerine  Şekil  19’da  verilen  eğri  abağının  düşey  ve  yatay  eksenleri  temel  alınarak 
çizilen  saha  basınç  değişim  ve  türev/zaman  verilerinin  eğri  abağının  düşey  ve  yatay  eksenlerine 
paralel  olarak  kaydırma  işlemiyle  yapılan  çakıştırma  sonrasında,  belirlenen  basınç  (veya  türev)  ve 
zaman çakışma noktaları Denklem 15 (veya 16) ve Denklem 17’de kullanılarak, kh ve φcth değerleri 
aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanır: 

( ) 
( ) 

D  Ç 

Ç 

p 
kh q 

p 
= µ 

∆ 
(Darcym)  (19) 

( ) ( ) 
( ) 2 / 

Ç 
t 

D D  Ç 

t kh 
c h 

t r 
φ = 

µ 
(m/psi)  (20) 

Denklem 19 ve 20’de alt indis Ç, çakışma noktası için kullanılmıştır. 

Diğer kuyu/rezervuar modelleri  için de  literatürde geliştirilmiş eğri abakları mevcuttur  [13]. Grafiksel 
doğru ve manüel  eğri  çakıştırma  yöntemlerinin  en  önemli  dezavantajı,  sabit  yüzey  debili  testler  için 
geliştirilmiş  olmalarıdır. Test  sırasında  debinin  değiştiği  durumlarda  (örneğin Şekil  3 ve  4’de verilen 
değişken  çokdebili  testlerde  olduğu  gibi),  kullanımlarının  zor  ve  sınırlı  olmasındandır.  Bu 
yöntemlerden  daha  genel;  test  sırasındaki  debi  değişikliklerinin  süperpozisyon  yöntemiyle  hesaba 
katılmasına  olanak  sağlayan,  elle  yapılan  çakıştırmada meydana  gelen  sübjektiviteyi  elemine  eden, 
elde  edilen  parametrelerin  istatistiksel  değerlenmesine  ve  güvenilirliğinin  incelenmesine  olanak 
tanıyan,  bilgisayar  destekli  doğrusal  olmayan  eğri  çakıştırma  yöntemleri  son  yıllarda modern  kuyu 
testleri analizinde temel araç haline gelmiştir. İzleyen alt bölümde bu yöntem anlatılmaktadır. 

4.2.3. Bilgisayar destekli doğrusal olmayan eğri çakıştırma yöntemleri 

Bu yöntem, parametre tahmininde en küçük kareler yöntemini esas alır. Model basınçzaman (ve/veya 
türevzaman)  verilerinin  ölçülmüş  saha  basınçzaman  (ve/veya  türevzaman)  verilerinin  bilgisayar
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destekli  çakıştırılması  (Şekil  20)  aşağıda  tanımlanan  hedef  fonksiyon  J’nin  bilinmeyen  model 
parametre vektörü χ 

r 
’e göre minimize edilmesiyle gerçekleştirilir: 

( ) ( )  2 

ölçüm,i model 

1 

, N 
i 

i  i 

p p t 
J 

= 

  − χ 
χ =   σ   

∑ 
r 

r 
(birimsiz)  (21) 

Burada pölçüm, ölçülmüş basınç verilerini, N çakıştırmada kullanılacak toplam basınç verisi sayısını, σ 
ise  basınç  ölçümü  i’deki  hatanın  standart  sapmasını  (psi  cinsinden),  ti  ise  pölçüm,i’nün  yapıldığı  test 
zamanını,  pmodel  ise  modelden  ti  zamanında  hesaplanmış  model  basınç  değerini  temsil  eder.  Debi 
değişimlerini de hesaba katacak şekilde genel olarak, verilen herhangi bir  kuyu  testi  kuyu/rezervuar 
modeli  için,  model  basınçları  Duhamel  ilkesinden  elde  edilen  konvolüsyon  entegral  denklemiyle 
hesaplanır: 

( ) ( ) model 
0 

( , ) 
i t 

i i cu i p t p q p t d χ = − τ ∆ − τ τ ∫ 
r 

(psi)  (22) 

Burada q, test sırasında ti  zamanına kadar uygulanan yüzey debisini (lt/s) temsil eder. ∆pcu  sembolü 
ise eğer kuyu  ti  zamanına  kadar 1  lt/s sabit yüzey debisi  ile üretilirse,  ti  zamanında elde edilecek model 
basınç düşüm  (psi)  çözümünü  temsil eder. Denklem 22, bilgisayarda  sayısal entegral  yöntemlerinin 
kullanılmasıyla hesaplanır. 

Şekil 20. Bilgisayar destekli doğrusal olmayan eğri çakıştırma örneği. 

Kuyu  testi  modellerinde,  basınç  ile  model  parametreleri  arasındaki  ilişki  (Denklem  22)  doğrusal 
değildir. Bu nedenle, Denklem 21’in uygulaması yineleme işlemini gerektir ve bu yineleme işleminde 
model  parametreleri  için  başlangıç  değerleri  grafiksel  doğru  analiz  ve  manüel  eğri  çakıştırma 
yöntemlerinden veya log, karot ve jeolojik verilerinden belirlenebilmektedir. 

Daha öncede değinildiği gibi, Denklem 21’i  temel alan doğrusal olmayan parametre  tahmin yöntemi, 
elde  edilen  çakışmanın  ve  parametrelerin  güvenilirliğini  nicel  olarak  belirlemek  için  istatistiksel 
yöntemlerin  (RMS, %95  güvenilirlik  aralıkları,  parametreler  arası  ilgileşim, vb.)  parametre  tahminine 
entegre edilmesine olanak tanımaktadır. 

4.3. Elde Edilen Sonuçlarının Uygunluğunun ve Doğruluğunun İrdelenmesi 

Kuyu  testleri analizinin son aşamasıdır. Bölüm 3’de belirtildiği gibi,  kuyu  testleri analizi  ters problem 
uygulamasına  bir  örnek  teşkil  eder.  Bu  nedenle,  gerçek  sistem  davranışını  yansıtan  birden  fazla
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model,  kullanılan  yorumlama  modeli  doğru  olsa  bile  farklı  parametre  setleri,  aynı  sistem  çıktısını 
verebilir.  Dolayısıyla,  analizden  elde  edilen  sonuçların  farklı  veri  kaynaklarından  (jeoloji,  jeofizik, 
hidrojeoloji,  jeokimya,  kuyu  log,  karot)  elde  edilen  bilgilerle  tutarlılığının  kontrol  edilmesi  gerekir. 
Kısmen  bilgisayar  destekli  doğrusal  olmayan  eğri  çakıştırma  yöntemleri  kullanıldığında  bazı 
istatistiksel  değerlendirmelerle  uygun  modeller  ve  hangi  parametrelerinin  test  verilerinden  daha 
güvenilir olduğu belirlenebilmektedir. 

Örneğin, Bölüm 5’de sunulan BalçovaNarlıdere ve Afyon ÖmerGecek jeotermal sahalarında yapılan 
bazı kuyu test verileri için birden fazla, farklı rezervuar modelleri uygun gözükmektedir. Saha verilerini 
temsil edecek en uygun modelin belirlenmesinde ve dolayısıyla tutarlı sonuçların elde edilmesinde en 
uygun yaklaşım jeoloji, jeofizik, petrol ve doğal gaz mühendisliği arasında çok disiplinli sıkı bir işbirliği 
yapılmasıdır. 

5.  SAHA UYGULAMALARI 

Bu bölümde, Türkiye’deki Afyon ÖmerGecek ve BalçovaNarlıdere ve  jeotermal sahalarında yapılan 
çeşitli kuyu basınç  testlerine ait uygulamalar sunulmaktadır. Toplam dört uygulamanın sunulduğu bu 
bölümde,  ilk  uygulama  Afyon  ÖmerGecek  sahasında  AF16  kuyusunda  yapılan  çokdebili  testi 
değerlendirmesine  aittir.  İkinci  uygulama  ise  Afyon  ÖmerGecek  sahası  R260  kuyusunda  yapılan 
basınç azalım/yükselim testine ve üçüncü uygulama ise, yine bu sahada yapılan AF21/R260 kuyuları 
girişim testine aittir. Son uygulama ise, BalçovaNarlıdere sahasında yapılan bir enjeksiyon/falloff testi 
değerlendirmesine aittir. 

5.1. Afyon ÖmerGecek AF16 Kuyusu ÇokDebili Testi 

Bu  alt  bölümde  İTÜ  Petrol  ve  Doğal  Gaz  Mühendisliği  bölümünde  konut  ısıtma  amaçlı  kullanılan 
ÖmerGecek  jeotermal  sahası AFJET projesi  kapsamında  [12], AF16 kuyusunda yapılan çokdebili 
basınç/verimlilik testi sonuçları sunulmakta ve tartışılmaktadır. Daha öncede Bölüm 3.1.1’de belirtildiği 
gibi, çokdebili basınç/verimlilik testlerinin amaçlar arasında kuyuların kuyu dibi akış performansı (IPR) 
ilişkisini belirlemek yer alır. 

AF16  kuyusu  218 m derinliğe  sahip,  statik  sıcaklığı 111.5  o C dir.  AF16  kuyusunun  da  gösterildiği 
Şekil 21’de ÖmerGecek sahası kuyuları, sahadaki yerleşimleri, yüzey  topografyası gösterilmektedir. 
İller  Bankası  quartz  basınç  algılayıcısı  ile  174  m  derinliğe  inilerek  vana  kontrollü  çokdebili  test 
yapılmıştır.  Teste  ait  basınç/debizaman  davranışı  Şekil  22’de  verilmektedir.  Debi  değerleri  savak 
ölçümlerinden  buharlaşma  düzeltmesi  yapılarak  hesaplanmıştır.  Şekil  22’den  görüldüğü  gibi  AF16 
kuyusunda  5  akış  periyotlu  (her  akış  dönemi  yaklaşık  5  saattir)  çokdebili  akış  sonrası  akış  testi 
yapılmıştır. En son akış periyodunun sonunda, yaklaşık 12,5 saatlik kapama (basınç yükselim) dönemi 
testte  tasarlanmıştır.  Her  akış  dönemi  sonunda  “dengelenmiş”  kuyu  dibi  basınç  verilerinin  her  akış 
dönemi yüzey debisine çizilmiş grafiği Şekil 23’de gösterilmektedir. Şekil 23’de gözlemlenen davranış, 
rezervuardan  kuyuya  olan  akışın  “türbülanstan”  etkilendiğini  göstermektedir.  Denklem  4’ün  ölçüm 
verilerine  uydurulmasıyla  elde  edilen  AF–16  kuyusu  için  IPR  ilişkisini  veren  denklem  (statik  basınç 
veya ortalama basınç 236.73 psi, A = 0.041 psi/(lt/s)  ve B = 0.00276 psi/(lt/s) 2 olarak belirlenmiştir) 
aşağıda verilmektedir: 

2 236.73 0.041 0.00276 wf p q q − = + (psi)  (23) 
veya 

2 236.73 0.041 0.00276 wf p q q = − − (psi)  (24)
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Şekil 21. Afyon ÖmerGecek jeotermal sahası yüzey topografyası ve kuyuları. 

Şekil 22. AF–16 çokdebili basınç testine ait basınç ve debi değişimi. 
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Şekil 23. AF–16 kuyusu için çokdebili basınç testi grafiği. 

Şekil 23 

Denklem 5’in uygulanmasıyla, AF16 kuyusu biçin mutlak akış potansiyeli AOFP değeri  282 l/s olarak 
hesaplanmaktadır. Bu değer kuyunun oldukça üretken olduğuna işaret etmekle beraber, daha öncede 
değinildiği gibi AOFP değeri bu kuyudan uygulamada elde edilecek gerçek maksimum üretim debisi 
anlamına  gelmemektedir.  Kuyudan  elde  edilecek  maksimum  üretim  debisi,  kuyu  dibinden 
(rezervuardan),  kuyu  başına  ve  kuyu  başından  separatöre  kadar  akış  koşullarını  göz  önünde 
buldurularak  (“nodal  analiz”  sonucunda)  belirlenebilmektedir.  Gerçekte  AF–16  kuyusundan  şuanda 
elde edilebilen maksimum debi 36 lt/s kadardır. Teorik değer olan AOFP’e ulaşılamamasının 2 önemli 
nedeni  vardır:  (1)  Kuyu  dibi  akış  basıncının  atmosfer  basıncına  düşmesi  mümkün  değildir,  (2) 
jeotermal suda kütlece yaklaşık %0,3 civarında çözünmüş CO2  bulunduğundan, kuyu içinde olası iki 
faza geçiş olaylarından ve sürtünmeden dolayı ilave basınç kayıplarıdır. 

Daha  öncede  değinildiği  gibi,  kuyunun  IPR  eğrisi  çokdebili  akış  sonrası  akış  testlerindeki  her  akış 
dönemi  sonundaki  sadece  “dengelenmiş”  kuyu  dibi  basınç  değerlerleri  kullanılarak  oluşturulur.  IPR 
eğrisi analizinden sadece  IPR eğrisi  (Denklem 4) parametrelerine  (statik basınç, A, B ve AOFP) ait 
değeler belirlenir. Bu bilgiler kuyunun verimliliği hakkında önemli bilgi vermekle beraber, A, B ve AOFP 
değerlerini kontrol eden akışkan/kayaç parametrelerin, örneğin geçirgenlik ve zar faktörü s’nin bireysel 
değerini  belirlenmesine  olanak  tanımaz.  Bu  nedenle,  AF16  çok  debili  testi,  bu  parametrelerin  de 
belirlenmesine olanak tanıyacak şekilde, hem tüm akış dönemlerinde (kapama dönemi de dahil) kuyu 
dibi akış basıncı değerleri sürekli kaydedilecek hem de test sonunda uzun bir kapama dönemi olacak 
şekilde tasarlanmıştır (Şekil 23). 

Kuyu  testi  analizinde,  daha  önce  belirtilen  nedenlerle,  kuyu/rezervuar  sistemine  ait  akış  rejimlerini 
tanıma  (veya  kısaca model  tanıma)  genelde  kapama dönemi verilerinden  yapılır.  Şekil  24’de,  Şekil 
22’de  görülen  27.540  saat  arası  kapama  dönemine  ait  basınç  değişim  ve  basınç  türev  verilerinin 
kapama  zamanı  (∆t)’ye  karşılık  loglog  grafiği  gösterilmektedir.  İlk  0,1  saat’lik  erken  zamanlarda 
görülen  davranış  değişken  kuyu  içi  depolaması  (karmaşık  faz  ayrışım  gibi)  etkisini  yansıtmaktadır. 
Erken zamanlarda yaklaşık kuyuiçinde sürtünme ve momentum etkilerini yansıtan +2 eğimli doğrunun 
gözlemlenmesi  ilginçtir.  Yaklaşık  0,1  saat’den  sonraki  davranış  rezervuarı  temsil  etmektedir.  0.1 
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saat’ten  kapama  sonuna  kadar  türevde  gözlemlenen  geniş  V  şekilli  davranış  farklı  modellerle 
açıklanabilir. Örneğin, lineer kompozit, iki tabakalı (çiftgeçirgenlik) model, sonlu iletkenlik ancak düşük 
iletkenlikli fay yakınında üretim yapan bir kuyu gibi. Bu modellerin hepsi AF16 kuyusunun bulunduğu 
yer  ve  kuyu  tamamlama  bilgilerine  göre  olasıdır  [13].  Burada  basitliği  nedeniyle  ve  eldeki  mevcut 
veriler  de  göz  önünde  bulundurarak, modelleme  çalışmaları  en  basit  tek  tabakalı  sonsuz  homojen 
rezervuar ve iki tabakalı modellerle sınırlı tutulmuştur. Örneğin, kuyu bitirme raporundan [13], üretime 
açık aralık, iki tabaklı bir sistem izlenimi vermektedir. Mermer birimi 145–189 m (44 m) ve 189–218 m 
(29 m) kalkşist  (aralarda mermer bantları da gözükmekte). Bu iki  tabaka arasında geçirimsiz bir zon 
gözükmemekte. Dolayısıyla çapraz akışlı  iki tabakalı (twolayer crossflow) bir sistem burası için olası 
gözükmektedir. Şekil 25’de kapama dönemi için çizilen Horner grafiği de bu modeli desteklemektedir. 
Çünkü Horner  grafiğinde  eğimleri  birbirinin  aynı  olan  (paralel)  çok  iyi  tanımlanmış  iki  yarılog  doğru 
gözlenmektedir. 

Şekil 24. AF–16 kapama dönemi türev verilerinden akış rejimlerinin belirlenmesi. 

Şekil 25. AF–16 kapama dönemi Horner grafiği.
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Türbülanslı akış etkisini dahil  eden sonsuz  tek  tabakalı homojen  rezervuar ve  iki  tabakalı  rezervuar 
modelleri  kullanılarak  AF–16  çok  debili  basınç  verilerine  yapılan  çakışmalar  Şekil  26’da 
gösterilmektedir. Her iki model basınç verilerinin ölçülmüş basınç verileri ile çakışması arasında önemli 
fark  gözükmemektedir.  Ayrıca,  genel  olarak  model  ile  ölçüm  basınç  verileri  arasındaki  çakışmalar 
oldukça iyidir. 2 ve 3. akış dönemlerinde çakışma diğer akış dönemlerine ve kapama dönemindekine 
göre biraz daha kötü gözükmekle beraber kabul edilebilirdir. Bunun nedeni, savak okumalarındaki bir 
kaç cm’lik hatanın sebep olabileceği bu akış dönemleri  için kullanılan debi verilerindeki bir kaç lt/s’lik 
hatadan kaynaklanmaktadır. Savak okumalarında ve bu ölçümlerden hesaplanan debi değerlerinde bu 
büyüklükte hatalar çok olasıdır. 

Çakışmadan  elde  edilen  model  parametre  değerleri  Horner  grafiğinden  elde  edilen  değerlerle 
kıyaslamalı olarak Tablo 3’de özetlenmektedir. Horner analizinden 5.8 olarak tahmin edilen zar faktörü 
değeri mekanik zar faktörü s ile türbülanslı akıştan dolayı olan zar faktörünün (Dq)  toplamına eşittir. 
Tek  tabakalı  sistem  için  türbülanslı  akıştan  dolayı  toplam  zar  faktörü  st  ile  mekanik  zar  faktörü  s 
arasındaki ilişki aşağıdaki denklem ile verilir: 

t s s Dq = + (birimsiz)  (25) 

AF16  kuyusu  çokdebili  testi  analizi  sonucunda,  ortalama  toplam  kh  =  688  Darcym  olarak 
belirlenmiştir ki bu da, burada gösterilmeyen bu kuyuda daha önce yapılmış basınç azalım/yükselim 
testinden  elde  edilen  674 Darcym değeri  ile  oldukça  uyumludur. Çokdebili  test,  zar  faktörünün ve 
türbülans akış katsayının bireysel değerlerinin belirlenmesine olanak tanımıştır. Zar faktörü –1,0 ile –4 
arasında değişen bir değer belirlenmiştir ve bu sonuç da AF–16 kuyusunun bir çatlak ağından üretim 
yaptığına işaret etmektedir. NonDarcy katsayısı her iki model içinde yaklaşık ortalama D = 1.90x10 1 
(lt/s) 1 olarak belirlenmiştir. 

Şekil 26.  AF–16 çokdebili testi basınç verilerinin türbülanslı (NonDarcy) akışı göz önünde 
bulunduran tek tabakalı ve iki tabakalı sonsuz homojen rezervuar model basınç eğrileri 
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Tablo 3. AF16 çokdebili testi için analiz sonuçları. 

Model Parametreler i  Analiz Modeli 

Horner  Tek tabakalı  İki tabakalı 

kh (Darcym)  856  665  543 (toplam) 

S  5.8  1  4 (toplam) 

D (lt/s) 1    1.92x10 1  1.88x10 1 

ω  0.1    0.12 

λ      7.55x10 9 

κ      0.99 

pi, psig  237  237  237 

Tablo 3’de iki tabakalı model için verilen bazı parametrelerin tanımları şöyledir [3]: Kappa (κ) iki tabaka 
kh’leri arasındaki farklılığı yansıtır ve 

( ) ( ) toplam kh 
h k 

h k h k 
h k  1 1 

2 2 1 1 

1 1 = 
+ 

= κ (birimsiz)  (26) 

şeklinde tanımlanmaktadır. Omega (ω) iki tabakının φcth’leri arasındaki farkı yansıtır ve 

( ) ( ) toplam t 

t 

t t 

t 

h c 
h c 

h c h c 
h c 

φ 
φ 

= 
φ + φ 

φ 
= ω  1 1 1 

2 2 2 1 1 1 

1 1 1  (birimsiz)  (27) 

şeklinde  tanımlanmaktadır.  Lambda  (λ)  iki  tabaka  arasındaki  çapraz  akışın  (crossflow)  ne  derece 
önemli olduğunu kontrol eder ve “lump” bir parametredir. Tanımı kullanılan  tabaka arası model veya 
hipoteze göre değişir. En genel şekliye 

( ) 
2 

1 1 2 2  1 2 

1 2 

2 

2 

w 

z z z 

r 
k h k h  h h h 

k k k 

λ = 
+   ′ 

+ +   ′   

(birimsiz)  (28) 

olarak  tanımlanmaktadır. Yukarıdaki denklemde,  z k ve h ′ ′ , sırasıyla  iki  tabaka arasında çapraz akışı 
geciktiren  olası  düşük  geçirgenlikli  “ince”  rezistans  tabakasının  kalınlığını  ve  düşey  geçirgenliğini 
yansıtır. 

Yeterli bilgi olmadığı için Tablo 3’de verilen κ, λ ve ω değerlerinden, tabakaların bireysel özelliklerine 
(k1, h1, k2, h2, h’, kz1, kz2, vb.) ait değerler belirlenememiştir 

5.2. Afyon ÖmerGecek R260 Kuyusu Basınç Azalım/Yükselim Testi 

ÖmerGecek  jeotermal  sahası  AFJET  projesi  kapsamında  [12],  R–260  kuyusunda  115  m’de  İller 
Bankası  quartz  basınç  algılayıcısı  inilerek  yapılan  basınç  azalım/yükselim  testine  ait  basınç/debi 
zaman verileri Şekil 27’de gösterilmektedir. R260 kuyusu toplam derinliği, 166 m’dir ve kuyudan 104 
o C sıcaklığında jeotermal su üretilmektedir.
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Şekil 27. R–260 basınç azalım ve yükselim testi basınç/debi verileri. 

Şekil 28’de, yaklaşık 6 saatlik basınç yükselim dönemine ait basınç değişim ve basınçtürev verilerinin 
loglog  grafiği  gösterilmektedir.  Basınç  ve  türev  davranışı  (Şekil  28)  iletkenliği  yüksek  bir  çatlak 
ağından üretim yapan bir kuyuya benzemektedir. Mekanik zar faktörü etkisi negatif gözüken basınç ve 
basınçtürev davranışına benzemektedir. 

Şekil  28’de  türev verileri  üzerinde belirlenen  ikinci  çevrel akışı  (birinci çevrel akıştan daha büyük bir 
türev  değerinde  sabitleniyor)  izleyen  1  eğimli  doğru,  kuyunun  sabit  basınçlı  bir  sınıra  (faya)  ya  da 
kesişen iki fay (biri sabit basınçlı diğer sızdırması az olan) arasında olduğuna işaret ediyor olabilir. Bu 
son model söz konusu ise, faylardan biri sabit basınçlı (yüksek iletkenlikli) ve diğeri düşük iletkenlikli 
(sızdırmasız) ve kuyunun düşük iletkenlikli sızdırmasız faya daha yakın olduğuna işaret ediyor olabilir. 
R–260  türev davranışı,  sızdırmalı bir  faya sonlu  iletkenlikli  düşey çatlak ağı  ile bağlı düşey bir  kuyu 
modelinin davranışına da benziyor. Nedeni de, 100–1000 s arasında sonlu iletkenlikli düşey çatlaklı bir 
sistemi yansıtan bilinear (ikilineer) akışı temsil eden ¼ eğimli doğrunun türev verilerine uyduğundadır 
(Şekil  28). Şekil  28 üzerinde basınç değişimi ve basınçtürev sinyalinden belirlenen bu 3  farklı olası 
akış  rejimlerini  yansıtan  modelleri  saha  verileriyle  çakıştırılarak  ve  çakışmadaki  uyuma  bakarak, 
jeolojik modelle  de  tutarlı  olacak  şekilde,  R–260  için  en  olası  model  belirlenmeye  çalışılmıştır.  Bu 
modellerle ile yapılan çakışmalar ve elde edilen parametreler ileride gösterilmektedir. 
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Şekil 28. R–260 kapama dönemi türev verilerinden akış rejimlerinin belirlenmesi.
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Şekil  28’de  gözlemlenen  radyal  akış  zaman  aralıkları  göz  önünde  bulundurularak,  yapılan  Horner 
analizine  ait  grafik  Şekil  29’da  sunulmaktadır.  R–260  kuyusu  civarında  rezervuarı  temsil  ettiğine 
inandığım  birinci  çevrel  (radyal)  akıştan  kh  =  56,5 Darcym olarak  bulunur.    İlk  radyal’i  temsil  eden 
Horner doğrusunun  sonsuz kapama değerine ekstrapolasyonu 163,5 psig vermektedir  ki bu da  test 
sırasında  gözlemlenen  ilk  basınç  değerine  çok  yakındır  (Şekil  27).  Ayrıca,  Horner  analizi  ile  Şekil 
28’deki loglog grafiğinde belirlenen 1. radyalin doğru olduğuna işaret etmektedir. 
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p ws = 1.951133231 * ln(R H ) + 163.474924 (radial 1) 

pws = 3.214792713 * ln(RH) + 168.9172685 (radial 2) 

Şekil 29. R–260 kapama dönemi Horner grafiği. 

Tablo  4’de  yorumlama modellerinde  kullanılan  bazı  giriş  parametrelerine  ait  değerler  verilmektedir. 
Kuyu  loglarından  yeterli  bilgi  olmadığı  için  gözeneklilik  için  0,1  değeri  alınmıştır, φcth  değeri  ileride 
verilecek R–260AF–21 girişim testinden elde edilen değer olarak alınmıştır. Rezervuar kalınlığı  için 
ise,  kuyunun  üretime  açık  aralığı  kullanılmıştır.  Rezervuar  kalınlığında  belirsizlik  söz  konusu 
olduğundan, analizlerde, kh değerleri verilecektir. 

Tablo 4. Analizde kullanılan bazı parametre değerleri. 

Model Parametreler i 

φcth (mpsi)  2.348x10 4 

h, m  65 m 

rw (m)  0.108 

µ (cp)  0.281@T=104 o C 

φ  0.1 

ct, 1/psi  3.613x10 5 

Şekil 28’deki basınçtürev verilerinden, kapama döneminde yaklaşık 2000 s’den sonra çok net olarak 
görülen –1 eğimli doğru kuyunun sabit basınçlı bir sınıra (oldukça yüksek iletkenli su taşıyan bir faya) 
yakın olduğunun işaretidir. Faya olan uzaklık, Kaynak [13] tarafından önerilen türev verilerinin kapama
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zamanın  tersine  oluşturulacak  Kartezyen  grafikte  elde  edilecek  doğrunun  eğiminden  aşağıdaki 
denklem yardımıyla hesaplanabilmektedir: 

( ) 2 
0.0086 

2 
s 

f 

t 

m kh d 
q c h 

= 
µ π φ 

(ft)  (29) 

Denklem 29’da df  (ft) kuyunun fay’a uzunluğunu, q kapama öncesi kuyu üretim debisini (bbl/d), ms  ise 
kapama dönemi türev verilerinin kapama zamanının  tersine göre oluşturulan Kartezyen grafikte elde 
edilecek  doğrunun  eğimini  temsil  etmektedir.  Şekil  30’da  kapama  dönemi  türev  verilerinin  1/∆t 
(kapama  zamanı ∆t’nin  tersine)  karşı  Kartezyen  grafiği  gösterilmektedir.  Bu  grafikte  Şekil  28’de 
gösterilen  1  eğimli  doğrunun  gözlemlendiği  zaman  aralığına  uygun  olarak  Şekil  30’da  en  küçük 
kareler  yöntemiyle  geçirilen  doğru  ve  bu  doğrunun  eğimi  gösterilmektedir.  Şekil  30’dan  elde  edilen 
eğim değeri ve diğer veriler Denklem 29’da kullanılarak sabit basınçlı faya olan uzaklık 

( ) 
5 

2 4 

1.856 10 2.489 0.0086 537 164 
0.281  2 18314 7.704 10 

f d ft m 
− 

× 
= ≈ ≈ 

π × × × 
(ft)  (30) 

hesaplanır. Aslında elde edilen bu değer, Şekil 31’de gösterilen ve MTA tarafından oluşturulan jeolojik 
fay modelinde [13],  Fay II’ yi ya da Fay III’ ün doğudaki segmentini işaret ediyor. Bunun nedeni de, R 
260’ın  Fay  II’  ye  dik  uzaklığı  yaklaşık  120 m,  Fay  III’e  dik  uzaklığı  ise,  150 m  civarındadır.  Fay  I’e 
uzaklığı  ise  yaklaşık  60  m’dir.  Bu  değerler,  Kaynak  [14]’ün  Ek2’sinde  verilen  “Koruma  Alanları” 
haritasından okunmuştur. Bu değerleri doğru kabul ettiğimizde, hesaplanan 164 m faya olan uzaklık 
değeri, büyük olasılıkla Fay III’ü ikinci olasılıkla da Fay II’yi işaret etmektedir. 
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Şekil 30. R–260 türev1/∆t grafiği.



____________________________________________________________________________________________  195  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

FayIII 

FayIV 

FayI 
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Test yapılan kuyular 

Şekil 31. Afyon ÖmerGecek sahasında test yapılan kuyuların (nokta ile belirtilen) olası faylarla birlikte 
konumları. 

Üç  farklı  yorumlama  modeli:  (1)  Sabit  basınçlı  sınır/sonsuz  homojen  rezervuar  modeli;  (2)  Sonlu 
iletkenli çatlak/sabit basınçlı sınır/sonsuz homojen rezervuar modeli ve (3) Akışa kapalı  (veya düşük 
iletkenlikli  fay)  ve  sabit  basınçlı  dik  kesişen  iki  fay/sonsuz  homojen  rezervuarkullanarak  R–260 
basınç/zaman  verilerinin  test  süresindeki  tüm  debi  değişikliğini  de  dikkate  alarak  yapılan  doğrusal 
olmayan  regresyon  çakıştırmaları  Şekil  32’de  gösterilmektedir.  Bu  üç  model  ile  elde  edilen model 
parametre değerleri Tablo 5’de verilmektedir. 

Tablo 5. R260 basınç azalım/yükselim testinin regresyon analizi sonuçları. 

Model Parametreler i  Analiz Modeli 

Model 1  Model 2  Model 3 

kh (Darcym)  32,3  23,7  47,8 

S  5,4    4,9 
df,1 (m)  129,5  92  126 

df,2 (m)      63 

Lxf (çatlak yarıboyu, m)    84   

Fc=kfwf  (Darcym)    100   

FcD=kfwf/(kLxf)    4  0.99 

pi, psig  164,1  164,1  164,1 

Tablo 5’de, df,1,  sabit basınçlı  sınıra uzaklığı  (m), df2 düşük  iletkenlikli  faya olan uzaklığı  (m)  temsil 
etmektedir. Model 2 için, Lxf, kuyuyu kesen düşey çatlak ağının etken çatlak yarıboyu uzunluğunu (m), 
Fc,  düşey  çatlak  ağının  iletkenliğini  (Darcym),  kf  düşey  çatlak  ağının  etken  geçirgenliğini, wf  çatlak
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ağının  etken  genişliliğini,  FCD  ise  boyusuz  düşey  çatlak  ağı  iletkenliğini  göstermektedir.  FCD’nin  4 
civarında oluşu düşey çatlak ağının orta büyüklükte iletkenlikli olduğuna işaret etmektedir. 
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Şekil 32. R–260 basınç azalım ve yükselim testi basınç/debi verilerinin üç farklı model ile çakışması. 

Şekil  32’den  de  görülebileceği  gibi  her  üç  modelden  elde  edilen  çakışmalar  oldukça  iyidir  ve  üç 
modelde  R–260  için  olası  gözükmektedir.  Ancak,  bu  üç  modelden  en  iyi  çakışmayı  sağlayan  “dik 
kesişen biri sabit basınçlı diğeri akışa kapalı (veya düşük iletkenlikli) fay modelidir (Model 3). Aslında 
bu  model’de  Şekil  31’de  görülen  jeolojik  model  ile  tutarlıdır.  Bu  modelin  doğru  olduğunu  kabul 
ettiğimizde, Tablo 5’de verilen sonuçlardan, R260’ın Fay I’e olan uzaklığının df,2 = 63 m ve bu fayın R– 
260 civarında düşük  iletkenli veya akışa kapalı bir sınır olduğunu, R260’in Fay  II’ye ya da Fay  III’e 
olan  uzaklığının  df,1  =  126  m  ve  bu  faylardan  birinin  yüksek  iletkenlikli  (sabit  basınçlı)  olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Şekil  29’dan  R260  kuyusunun  üretimverimlilik  indeksi,  PI  =  2,1  (lt/s)/psi  veya  30  (lt/s)/bar  olarak 
belirlenmiştir.   R260’da  çok  debili  test  yapılmadığı  için,  bu  kuyuda  hangi  debilerde  türbülanslı  akış 
oluşup  oluşmadığı  net  bilinmemektedir.  İncelenen  R–260  testinde  üretim  debisi  33,7  lt/s’dir.  Diğer 
kuyularda  türbülanslı akış gözlemlendiğinden, R–260  için hesaplanan PI değerinin 33,7  lt/s debi  için 
geçerli  olan  bir  verimlilik  indeksi  değeri  olduğunu  belirtmekte  fayda  görüyoruz,  zira  türbülanslı  akış 
koşullarında PI değeri debi ile değişmektedir (debi artıkça PI azalmaktadır). 

Genel  sonuç  olarak  söyleyebileceğimiz,  R–260  kuyusunun  yaklaşık  128 m  yüksek  iletkenlikli  (sabit 
basınçlı) bir  fay yakınında olduğu ve kuyu civarı geçirgenlikkalınlık  çarpımının ortalama 38 Dm ve 
oldukça  negatif  zar  faktörü  nedeniyle  kuyu  civarında  gelişmiş  bir  çatlak  ağı  olduğudur.  Ayrıca,  PI 
değeri (33.7 lt/s için) 2,1 (lt/s)/psi veya 30 (lt/s)/bar’dır. 

5.3. Afyon ÖmerGecek AF21/R260 Girişim Testi 

ÖmerGecek  jeotermal sahası AFJET projesi kapsamında [12] yapılan AF21/R260 girişim testinde, 
R260 gözlem kuyusu, AF21 ise aktif kuyu olarak kullanılmıştır. AF21 ve R260 kuyusu arası uzaklık 
78,5  m’dir.  R260’da  İller  Bankası  quartz  basınç  ve  sıcaklık  algılayıcısı  ile  R260’da  116  m’de 
basınç/sıcaklık ölçümleri almıştır. 

Şekil  33’de  AF21  kuyusu  debi,  R260  basınç  ve  sıcaklık–zaman  değişimi  grafiği  gösterilmektedir. 
Testin uzunca bir süresinde yaklaşık savak ölçümler 16,5 ile 17,0 cm (50.89 lt/s) arasında değişmiştir. 
R260’da AF21’in üretim etkisi 50 s içinde hissedilmiştir. İlk 100 sn içersinde R260 AF21’de üretimi
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başlatmak için gaz basılma işlemini bile hissedilmiştir. Çünkü çok erken zamanlarda R260 kuyusunda 
basınç  AF21’deki  gaz  enjeksiyon  nedeniyle  artıyor.  Bu  gözlem  iki  kuyu  arasında  oldukça  iletken 
yapının olduğuna  işaret ediyor. Bir  ilginç nokta da, AF21’de üretimin başlamasıyla birlikte R260’da 
ani  sıcaklık düşümü  (yaklaşık 102  o C’de 45  o C ani bir düşüş)  oluyor. Bu düşümün nedenin sıcaklık 
ölçüm aletinde oluşan bir problemden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca dikkat edilecek olursa, 
sıcaklıktaki bu ani düşümden sonra, sıcaklık algılayıcısının 102 o C’lik statik sıcaklık değerine yaklaşık 
100000  saniye  (28  saat)  sonra  ulaştığı  görülmektedir.  Şekil  33’deki  ölçek  nedeniyle  çok  net 
gözükmemekle beraber, bu dönem içerisinde basınç algılayıcısı tarafından kaydedilen basınç ölçüleri 
de, Bölüm 3.3’de açıklan basınç ve sıcaklık ölçerler “stabilite” probleminden etkilenmiştir. 
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Şekil 33. AF21/R260 girişim testi debi, P ve Tzaman grafiği. 

AF21  kuyusunda  oluşan  bir  problem  nedeniyle  yaklaşık  6  saat  15  dakika  civarında  kuyu  üretime 
kapatılmıştır.  Bu  kapama  dönemi,  Şekil  33’de  yaklaşık  650000  saniye  civarında  başlamaktadır. 
Problem halledilerek, AF21’de  üretim  devam etmiştir.  Bu  kapama dönemine  ait  basınç  değişimi ve 
türevi  loglog  grafiği  Şekil  34’de  gösterilmektedir  ve  R260  girişim  testi  için  uygun  yorumlama 
modelinin  belirlenmesine  ışık  tutmuştur.  Genelde,  girişim  testlerinde  aktif  kuyuda  belirli  bir  üretim 
döneminden sonra, aktif kuyunun akışa kapatılarak gözlem kuyusunda basınç yükselim dönemine ait 
basınç verilerinin kaydedilmesi bu örnekte olduğu gibi faydalıdır ve basınç azalım döneminde analizi 
zorlaştıran etkilerden arınmış bir sinyal elde edilmesi olanaklı olur. 

Şekil 34’de görülen basınçtürev davranışı R260 kuyusu girişim testi verilerinin sonsuz homojen/sabit 
basınçlı  sınır  modeli  ile  yorumlanabileceğini  göstermektedir.  Yaklaşık  0,10,6  saat  arası  türevdeki 
düzleşme sonsuz homojen rezervuar sistemleri için radyal (çevrel) akışı, 0,6 saat’den sonra türevin –1 
eğimli  doğru  davranışı  göstermesi  ise  sabit  basınçlı  (veya  yüksek  iletkenlikli  beslenmeli  bir  fayın) 
sınırın kuyu civarında olduğunu belirtmektedir. Bu model kullanılarak, regresyon analizi yapılmıştır. R 
260 kapama dönemi basınç ve türevi verilerinin bu model basınç eğrisi ile elde edilen çakışması Şekil 
35’de, tüm test dönemi boyunca basınç verileri ile çakışması ise Şekil 36’da gösterilmiştir. Regresyon 
analizinden elde edilen parametre değerleri Tablo 6’da sunulmaktadır.



____________________________________________________________________________________________  198  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

0.001  0.01  0.1  1  10 
Kapama zamani (saat) 

0.01 

0.1 

1 

10 
K
ap

am
a 
dö

ne
m
i b
as
in
c
de

gi
si
m
i v
e 
tü
re
vi
,p
si
  Ölçülmüs basinc degisimi 

Türev 

radial akis 

1 egim (sabit basinçli sinir) 

Şekil 34. R260 girişim testi kapama dönemi basınç/basınçtürev loglog grafiği. 
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Şekil 35. R260 girişim testi kapama dönemi basınç ve türev verilerinin sabit basınçlı sınır modeli 
eğrileri ile çakışması.



____________________________________________________________________________________________  199  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220 
Zaman (saat) 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

Ba
si
nc
,p
si
g 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

D
eb

i,
lt/
s 

Sabit basincli fay yakininda bulunan kuyu modeli 
Ölçülmüs basinc 
Model basinc egrisi 
AF21 üretim debisi 

Şekil 36. R260 girişim testi basınç verilerinin sabit basınçlı fay modeli basınç eğrisi ile çakışması. 

Tablo 6. Sonsuz homojen/sabit basınçlı sınır modelinden tahmin edilen parametrelere ait değerler. 

Model Parametreler i 

kh (Darcyft)  135 

pi, psi  157.86 

φcth (m/psi)  2.912x10 4 

ri  (m)  382 

Tablo 6’da verilen  ri  382 m değeri, aktif  kuyu AF21’in ya da R260 kuyusunun  faya olan uzaklığını 
temsil  etmemektedir.  Bu  değer  R260  kuyusu  ile  süperposizyonda  kullanılan  “hayali  (sanal)” 
(“imaginary”)  kuyu  arasında  fay’a  dik  olan  uzaklıktır  (Şekil  37).  Bilindiği  gibi,  tek  bir  girişim  basınç 
testinden fay olan uzaklık ve fayın yönü/doğrultusu belirlenememektedir  [15,16]. Şekil 37’de Kaynak 
[14]  den  değiştirilerek  alınmış  bir  girişim  kuyusu  (Şekil  37’de  “O”  ile  temsil  edilmektedir)  basınç 
verilerinden fayın yeri ve konumu için sonsuz sayıda olasılık olduğu görülmektedir. Şekil 37’de “A” aktif 
kuyuyu ve I ise “hayali” kuyuyu temsil etmektedir. Test örneğimizde “O” R260 kuyusunu, “A” ise AF 
21  kuyusunu  temsil  edecektir.  Görüldüğü  gibi,  aktif  ve  girişim  kuyularının  etrafında  bir  “elips” 
oluşmaktadır ve bu elips üzerindeki her noktadan çizilecek teğet doğru olası fay yeri ve doğrultusunu 
belirleyecektir. Şekil 37’de df aktif kuyu A’nın faya olan uzaklığını temsil etmektedir. 

Şekil 37. Girişim kuyusu basınç testinden faya olan uzaklığın belirlenmesi problemi (Kaynak [15]’den 
değiştirilerek alınmıştır).
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Eğer birden  fazla aktif  kuyu ve/veya girişim  testi varsa  fayın yeri ve doğrultusu hakkında olasılıkları 
azaltmak  mümkündür.  Örneğin  daha  önce  R260  kuyusunda  bir  basınç  azalım/yükselim  testi 
yapılmıştı ve bu  test analizinde de R260 kuyusunun sabit basınçlı bir sınır yakınında üretim yaptığı 
belirlenmişti  (Bölüm  5.2).    R260  basınç  azalım/yükselim  testinde,  R260  kuyusunda  sabit  basınçlı 
sınıra (faya) olan uzaklık yaklaşık 130 m’dir ve bu testte elde edilen kh değeri yaklaşık 48 Dm’dir. Öte 
yandan, yukarıda verilen R260 kuyusu girişim testinden elde edilen değerler ri = 382 m ve kh = 135 
Darcym’dir. Bu iki testi birleştirerek, fayın olası yeri ve konumu hakkında bir şeyler söylemek mümkün 
olabilir. Örneğin sistemin homojen olduğu varsayımını yaparsak, fayın olası yeri ve konumu hakkında 
bir  şey  söylememiz  mümkün  olabilir.  Homojenlik  varsayımı  ÖmerGecek  sahası  için  pek  gerçekçi 
gözükmemekle beraber (R260 kuyusu girişim ve aktif kuyu testi kh değerleri birbirinden yaklaşık 3 kat 
farklıdırgirişim  testi  kh’i  aktif  kuyu  kh’inden  3  kat  büyüktür),  bu  değerlendirme  yapılabilir.  Ayrıca, 
kuyular civarındaki geçirgenlikteki heterojenliğin ve anizotropinin faylara (aktif kuyu testleri için) ya da 
hayali  kuyuya  (girişim  testleri  için)  olan  fayın  hesaplanmasında  ne  oranda  etkili  olduğu  üzerine 
literatürde de pek çalışma bulunmamaktadır. 

Bu  değerlendirmeye  geçmeden  önce,  herhangi  bir  aktif  kuyu  testinden  (örneğin  basınç 
azalım/yükselim) testinden, kuyunun faya olan uzaklığının tekil olarak belirlenebileceğini, ancak yönü 
ve  doğrultusunun  belirlenemeyeceğini  söylemek  gerekir.  Kaynak  [16]’dan  alınan  ve  Şekil  38’deki 
idealleştirilmiş gösterim bunu çok iyi açıklamaktadır. 

df 
Aktif 
kuyu 

Faylar 

Şekil 38. Aktif kuyu basınç testinden faya olan uzaklık, yön ve doğrultusunun belirlenmesi problemi 
(Kaynak [16]’den değiştirilerek alınmıştır). 

Şekil  38’den  görüldüğü  gibi,  aktif  kuyu  etrafında  df  (aktif  kuyunun  faya  olan  uzaklığı)  yarıçaplı  bir 
çember  üzerinde  her  noktadan  çizilecek  teğet  fayın  ve  doğrultusunu  belirleyecektir.  Aktif  kuyu 
testinden  faya  olan  uzaklık  df  tekil  olarak  belirlenebilmekle  beraber,  fayın  yeri,  yönü  ve  doğrultusu 
hakkında sonsuz sayıda olasılık mevcuttur. 

R260  aktif  kuyu  testi  (Bölüm  5.2)  ve  bu  bölümde  verilen  R260  girişim  kuyusu  testi  sonuçları 
birleştirildiğinde  (homojen  ve  izotropik  sistem  varsayımı  altında),  elde  edilen  sonuç  Şekil  39’da 
idealleştirilmiş  olası  Kaynak  [14]  MTA  jeolojik  fay modeli  ile  kıyaslamalı  olarak  gösterilmektedir  ve 
birleştirmeden  fay’ın  konumu ve  yeri  ve AF21  kuyusundan  uzaklığı  208 m  olarak  belirlenmiştir.  Bu 
yorum,  Şekil  31’de  gösterilen  olası  Fay  II’nin  (Şekil  39’da  kırmızı  kesikli  çizgiyle  belirtilmiş)  sabit 
basınçlı sınır olduğuna  işaret etmektedir. Hesaplanan 208 m AF21 kuyusunun bu  faya olan uzaklık 
değeri de Kaynak [14] Ek2’de bu fay için verilen (AF21’den bu faya dik uzaklık) koordinat ile oldukça 
uyumludur. Kaynak [14]’e göre AF21 kuyusunun olası Fay II’ye uzaklığı yaklaşık 180 m’dir. 

Bu örnek açıkça göstermektedir ki, kuyu basınç testini analizlerinden elde edilen bilgiler, jeolojik varsa 
jeofizik bilgiler ile birleştirildiğine sistemi  tanımlanmasına yönelik önemli sonuçlara ulaşmak mümkün
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olmaktadır. Bu  nedenle,    en  doğru  yaklaşım,  bu  üç veri  türünden  elde  edilen  bilgilerin  birleştirilerek 
jeotermal  sistemlerin  tanımlanması  ve  uygun  şekilde  işletimlerinin  tasarımlanmasıdır.  Kuyu  testleri 
jeolojik ve jeofizik veriler gibi bu araçların olmazsa olmazlarından biridir. 

R260

AF21 

Kuyu testi bilgisi 

MTA jeoloji fay har itası 

R260 
AF21 

Şekil 39. R260 basınç/azalım ve AF21/R260 girişim testlerinin yorumundan çıkarılan olası fay ve 
konumunun Kaynak [14] (MTA) jeolojik fay modeli ile kıyaslaması (ölçeğe uygun çizilmemiştir). 

5.4. BalçovaNarlıdere BD2 Enjeksiyon/Falloff Testi 

Bu  bölümde  BalçovaNarlıdere  jeotermal  sahası  projesi  kapsamında  [17]  BD2  kuyusunda  2000 
yılında yapılan enjeksiyon/falloff testi ve analizine ait bilgiler sunulmaktadır. BD2 kuyusunun derinliği, 
677.2 m’dir. Kuyu yüzeyden 348 m’ye kadar koruma borusu ile teçhiz edilmiş olup 348677.2 m arası 
toplam 329.2 m çıplaktır. 

TPAO  tarafından mekanik  Bourdon  tüpü  basınç  algılayıcısı  ile  BD2’de  414 m’de  basınç  ölçümleri 
almıştır. Test öncesinde kuyuda statik basınç 513 psig ve sıcaklık 87 o C dir. 
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Şekil  40’da  BD2  enjeksiyon/falloff  testi  sırasındaki  basınç  ve  debizaman  değişim  grafiği 
gösterilmektedir.  Test  12  saat  enjeksiyon,  12  saat  falloff  olarak  tasarlanmıştır.  Enjeksiyon  için 
kullanılan suyunu sıcaklığı 65 o C dir. 

Şekil 40. BD2 kuyusu enjeksiyon/falloff testi basınç/debizaman verileri. 

Şekil  41’de,  falloff  (kapama)  dönemine  ait  basınç  değişim ve  basınçtürev verilerinin  loglog  grafiği 
gösterilmektedir. Basınç ve  türev eğrisi  yüksek  iletkenlikli  (beslenmeli) bir  fay yakınında bulunan bir 
kuyunun davranışına benzemektedir. 

Şekil 41. BD2 kuyusu falloff dönemi basınç değişim ve basınçtürevi verileri loglog grafiği. 

Şekil 41’de 1530 dakika arasında belirlenen çevrel akış analizinden geçirgenlikkalınlık çarpımı kh = 
37 Darcym olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 35 dakika civarında kuyuda sabit basınçlı bir sınırın etkisi 
(türev  eğrisi  yaklaşık  1  eğimli  doğru  davranışı  göstermektedir)  gözlemlenmektedir.  Bu  akış  rejimi 
analizinden,  kuyunun  faya  olan  uzaklığı  df  =  174–307 m  olarak  hesaplanmıştır.  Fay  olan  uzaklığın 
hesaplanmasında, gözenekliliksıkıştırılabilirlikkalınlık (φcth) çarpımı gereklidir. Bu değer bu saha için 
bilinmediğinden ve dolayısıyla bir belirsizlik söz konusu olduğundan faya olan uzaklık φcth iki ekstrem 
değeri  için  hesaplanmıştır. Grafiksel  doğru  analizinden  belirlenen  bu  kh  ve  df  değerleri  daha  genel 
enjeksiyon  debisi  değişimini  dikkate  alan  süperposizyon  üzerine  kurulu  sabit  basınçlı  sınır  modeli 
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kullanılarak  yapılan  regresyon  analizinde  başlangıç  değerleri  olarak  kullanılmıştır.  Yineleme  işlemi 
sonunda Şekil 42’de gösterilen BD2 kuyusu enjeksiyon/falloff dönemi basınç verilerinin model basınç 
eğrisi ile çakıştırması elde edilmiştir. Görülebileceği gibi, elde edilen çakışma oldukça iyidir. Regresyon 
analizinden elde edilen parametre değerleri %95 güvenilirlik aralıkları (± ile verilen değerler) ile birlikte 
Şekil  42’de  verilmektedir.  Regresyon  analizinden,  gerçek  kh  değerinin  31  ile  63  Darcym  arasında 
olduğu  (en  iyi  değer  47  Darcym  olarak  bulunmuştur)  anlaşılmaktadır.  Sabit  basınçlı  faya  olan 
uzaklığın  ise  174  ile  308  m  arasında  olduğu  belirlenmiştir  (en  iyi  değer  241  m  bulunmuştur).  Zar 
faktörü değeri ise 2.5 ile 4.5 arasında bir değer bulunmuştur. Kuyunun enjeksiyon indeksi 0.6 (lt/s)/psi 
(veya 2.2 (m 3 /saat)/psi) olarak bulunmuştur. 

Şekil 42. BD2 kuyusu enjeksiyon/falloff testi basınç verilerinin sabit basınçlı sınır modeli ile 
çakıştırması ve elde edilen parametre değerleri. 

Elde  edilen  faya  olan  uzaklık  değeri ve  jeolojik  bilgilerden  bilinen  fay  eğimi  (70 o )  göz  önünde Şekil 
43’de  verilen  jeolojik  fay  haritasında  AI  olarak  gösterilen  Agamemnon  fayının  doğudaki  segmentini 
işaret ediyor gibidir. 

Şekil 43. BalçovaNarlıdere jeolojik fay haritası [17]. 
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6. SONUÇLAR 

Bu  çalışmada,  jeotermal  sistemlerde  kuyu  basınç  testleri  ve  analizleri  üzerinde  durulmuş  ve 
okuyuculara bu konuda kapsamlı bilgiler aktarılmıştır. Bu bilgiler arasında, jeotermal sistemlerde kuyu 
basınç  testlerinde  kullanılacak  uygun  basınç  ölçerlerin  özellikleri  hakkında  bilgilerden  başlanarak, 
kullanılan  kuyu  basınç  testi  tipleri,  bu  testlerinin  tasarımlanması,  değerlendirilmesi,  analizinde 
kullanılacak  temel  prensipler  ve  yöntemler  sunulmuştur.  Son  yirmi  yılda  teknolojideki  gelişmelere 
paralel olarak, kuyu basınç testleri alanında da önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiştir. Pek çok yeni 
model ve modern analiz yöntemi geliştirilmiştir. Modern modelleme ve analiz yöntemleri hakkında da 
okuyuculara  bilgiler  aktarılmıştır.  Türkiye’deki  jeotermal  sahalarda  (Afyon ÖmerGecek  ve  Balçova 
Narlıdere)  yapılan  dört  kuyu  testi  uygulaması  gösterilmiş ve  bu  testlerin  değerlendirilmesinden  elde 
edilen bilgiler sunulmuştur. Bildiride sunulan bilgi ve örnek uygulamalar açıkça göstermektedir ki, kuyu 
basınç testi analizlerinden elde edilen bilgiler, jeolojik varsa jeofizik bilgiler ile birleştirildiğine jeotermal 
sistemin daha gerçekçi bir tanımlanmasının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle,  en doğru 
yaklaşım, bu üç veri türünden elde edilen bilgilerin birleştirilerek jeotermal sistemlerin tanımlanması ve 
uygun şekilde işletimlerinin tasarımlanmasıdır. Kuyu testleri, jeolojik ve jeofizik veriler gibi bu araçların 
olmazsa olmazlarından biridir. 

KAYNAKLAR 

[1]  EARLOUGHER, R.C., “Advances in Well Test Analysis”, Society of Petroleum Engineers, Dallas, 
1977. 

[2]  ONUR, M., “Kuyu Basınç Testleri ve Analizi”, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ders Lisans 
ve Lisansüstü Notları, 19952005. 

[3]  BOURDET,  D.,  “Well  Test  Analysis:  The  Use  of  Advanced  Interpretation  Models”,  Elsevier 
Science B.V., Amsterdam, 2002. 

[4]  BODVARSSON,  G.S.,  PRUESS,  K.,  LIPPMANN,  M.  J.,  “Modeling  of  Geothermal  Systems”, 
Journal of Petroleum Technology, September 1986. 

[5]  SARAK,  H.,  ONUR,  M.,  SATMAN,  A.,  “Lumped  Parameter  Models  for  LowTemperature 
Geothermal Fields and Their Application”, Geothermics, (basım aşamasında), 2006. 

[6]  ONUR, M., AKSOY, N., SERPEN, U., SATMAN, A.:  “Analysis of Well Tests in BalcovaNarlıdere 
Geothermal System,  Turkey”,  paper  1131  presented  at  the  2005 World Geothermal  Congress, 
Antalya, Turkey, 2429 April 2005. 

[7]  “Modern Well Test Analysis”, Schlumberger yayını, 2000. 
[8]  STRELSTOVA, T., “Well Test Analysis”, John Wiley Wiley & Sons., 1986. 
[9]  BOURDET,  D.,  AYOUB,  J.A.,  PIRARD,  Y.M.,  “Use  of  Pressure  Derivative  in  Well  Test 

Interpretation”, SPE Formation Evaluation, June 1989. 
[10] ONUR, M., REYNOLDS, A.C.,  “New Approach  to Constructiong Derivative Type Curves”, SPE 

Formation Evaluation, March 1989. 
[11]ONUR, M., SADDIQUE, A.M., “Comparison of Derivative Algorithms Used  in Pressure Transient 

Analysis”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 24 (1B), April 1999. 
[12]SATMAN, A., ONUR, M., SERPEN, A.,  “Afyon ÖmerGecek Jeotermal Sahasının Rezervuar ve 

Üretim Performansı”, Proje raporu (yayınlanmamış), Ağustos 2005. 
[13] ABBASZADEH, M.D., CINCOLEY, H., “Pressure Transient Behavior in a Reservoir With a Finite 

Conductivity Fault,” paper SPE 24704,  proceedings of 1992 SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition, 1992. 

[14] GÜNER,  A.,  “Afyon  (ÖmerGecek)  Sıcak  Su  Kaynakları  Kuyu  Bitirme  Raporu”,  MTA  Raporu 
(yayınlanmamış), Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi ve ekleri, 1999. 

[15] VELA, D.,  “Determination  of  Linear Boundaries  from  Interference Tests,”  Journal  of  Petroleum 
Technology, 1977. 

[16] ONUR,  M.,  ÇINAR,  M.,  YÜKSEL,  K.  D.,  “Analysis  of  WellTest  Pressure  Data  from  Faulted 
Systems”,  paper  presented  15.  Uluslarası  Türkiye  Petrol  ve  Doğal  Gas  Kongresi  ve  Sergisi 
(IPETGAS), Ankara, 1113 Mayıs 2005. 

[17] SATMAN, A., SERPEN, U., ONUR, M., “İzmir BalçovaNarıldere Jeotermal Sahasının Rezervuar 
ve Üretim Performansı”, Proje raporu (yayınlanmamış), Ocak 2002.



____________________________________________________________________________________________  205  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

ÖZGEÇMİŞ 

Mustafa ONUR 

Istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde görev yapan Mustafa Onur 
1960  yılı  Diyarbakır  doğumludur.  Uzmanlık  ve  araştırma  alanları  arasında  kuyu  basınç  testleri 
tasarımı, modellemesi ve analizi; rezervuar tanımlaması ve sayısal rezervuar simülasyonu; jeotermal 
rezervuar mühendisliği ve doğrusal olmayan parametre tahmini yer almaktadır. Suudi Arabistan King 
Saud Üniversitesi  ve ABD Tulsa Üniversitesi Petrol Mühendisliği  Bölümlerinde  de  ziyaretçi  profesör 
olarak  görev  yapan  Dr. Onur,  Lisans  derecesini  1982’de ODTÜ’den, Master  derecesini  1985’de  ve 
Doktora  derecesini  1989’da  ABD  Tulsa  Üniversitesi’nden  aldı.  Tüm  dereceleri  Petrol  Mühendisliği 
alanındadır. 2004’de Society of Petroleum Engineers (SPE)’den “Outstanding Technical Editor” ödülü 
alan Dr. Onur bugüne kadar uluslararası ve ulusal  toplam 35 adet makale  ile 50’nin üzerinde bildiri 
yayınlamıştır.



 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi ve 
Performans Tahminlerindeki Belirsizliğin 
Değerlendirilmesi 

 
  Mustafa ONUR 
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 MADEN FAKÜLTESİ 
 PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 Hülya SARAK 
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 MADEN FAKÜLTESİ 
 PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 Abdurrahman SATMAN 
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 MADEN FAKÜLTESİ 
 PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 
 
 
 
 
 
 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

2005 JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 



____________________________________________________________________________________________  209  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE 
PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa ONUR 
Hülya SARAK 
Abdurrahman SATMAN 

ÖZET 

Jeotermal  rezervuarların  üretim  potansiyeli  ve  sürdürülebilirliğinin  tahmin  edilmesi  ancak  jeotermal 
rezervuar  içerisinde  akışkan  ve  ısı  akışını  gerçekçi  bir  şekilde  yansıtabilecek  modeller  yardımıyla 
yapılabilmektedir. Bu modeller, karmaşık yeraltı sisteminden statik (jeoloji, jeofizik, karot, kuyu logları, 
akışkan örnekleri) ve dinamik (üretim debileri, rezervuar basınç ve sıcaklık, kararsız kuyu basınç testi 
ve  izleyici  testi)  ölçümlerden  elde  edilen  bilgilerin  birleştirilmesinden  oluşturulur.  Bu modeller,  basit 
tank modelleri  olabileceği  gibi  üç  boyutlu modeller  olabilmektedir.  İster  tank modeli  ister  üç  boyutlu 
modeller olsun, bütün modellerde kullanılan ortak öğeler, temel kütle ve enerji korunumu yasalarından 
türetilmiş  denklemlerdir.  Bu  modeller  yardımıyla,  gelecekte  saha  işletilirken  göz  önünde 
bulundurulması  tasarlanan  çeşitli  üretim/reenjeksiyon  debi  senaryolarına  bağlı  olarak,  sistem 
içersindeki  yerel  basınç/sıcaklık  dağılımları  ile  sistemin  ortalama  basınç/  sıcaklıklarının  tahmin 
edilmesi  ve  bu  “karar”  değişkenlerinin  zamansal  değişimine  bakarak  sistemin  gelecekte  ne  ölçüde 
sürdürülebileceği  hakkında  bilgilere  ulaşılması  mümkün  olmaktadır.  Jeotermal  sistemlerin 
performanslarının tahmini temel olarak üç aşamalı bir işlemi gerektirir: (i) Modellerin oluşturulmasında 
kullanılacak saha içerisinde yeterli sayıda, güvenilir statik ve dinamik verileri sürekli toplamak, (ii) Bu 
verilerle  olası  modeli  (veya modelleri)  kalibre  (“history  matching”)  ederek  güncellemek,  (iii)  Kalibre 
edilmiş  ve  güncellenmiş  model(veya  modellerle)  ile  çeşitli  üretim/enjeksiyon  senaryoları  altında 
sistemin  performansını  sürdürülebilirlik  açısından  değerlendirmek  ve  geleceğe  yönelik  en  uygun 
işletme  stratejilerini  saha  için  belirlemek.  Bu  aşamaların  hepsi  kendi  içinde  çok  önemli  ve  birbirine 
bağlı  olmakla  birlikte,  nihai  amaç,  sistemin  geleceğe  yönelik  performansını  ölçüm  ve modellerdeki 
belirsizliği de göz önünde bulundurarak tahmin etmektir. Ölçümlerde ve modellerde kaçınılmaz olarak 
belirli  ölçüde  belirsizlikler  söz  konusu  olacağından,  üçüncü  aşamada  bu  ölçüm  verilerine  kalibre 
edilmiş modellerle yapılacak performans tahminleri üzerinde bu belirsizliklerin yansıyacağı kesindir. 

Bu  çalışmada,  performans  tahminlerine  bu  belirsizliklerin  nasıl  yansıyacağı  ve  performanstaki 
belirsizliklerin  nasıl  değerlendirileceği  üzerinde  durulacaktır.  Basitliği  nedeniyle,  farklı  tank modelleri 
kullanılarak,  sanal  bir  örnek  üzerinde  kalibre  edilmiş  modellerle  performans  tahminleri  üzerindeki 
belirsizliklerin istatistiksel yöntemlerle nasıl belirlenmesi gerektiği konularına yer verilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Daha öncede değinildiği gibi, jeotermal enerjiyi içeren sıcak sukayaç sisteminin üretim potansiyeli ve 
sürdürülebilirliğinin tahmin edilmesi ancak jeotermal rezervuar içersinde akışkan ve ısı akışını gerçekçi 
bir şekilde yansıtabilecek modeller yardımıyla yapılabilmektedir.
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Performans tahminlerinde kullanılacak modeller, basit tank (“lumped parameter”) modelleri olabileceği 
gibi  bir,  iki  ve  üç  boyutlu  sayısal  modeller  olabilmektedir  [14].  Bu  modellere  ait  detaylı  bilgiler 
Kaynaklar  [1  ve  4]’de  verilmektedir.  Bütün modellerde  kullanılan  ortak  öğeler,  temel  kütle  ve  enerji 
korunumu  yasalarından  türetilmiş  denklemlerdir.  Bu  modeller  eldeki  statik  ve  dinamik  veriler 
kullanılarak  kalibre  edildikten  sonra,  gelecekte  (örneğin  önümüzdeki  10,  20  veya  25  yıl  süresince) 
saha işletilirken göz önünde bulundurulması tasarlanan çeşitli üretim/reenjeksiyon debi senaryolarına 
bağlı olarak, sistem içersindeki ortalama ve/veya yerel basınç/sıcaklık dağılımları ile sistemin ortalama 
basınç/sıcaklıklarının  tahmin edilmesinde kullanılır. Genelde “karar” değişkenleri olarak isimlendirilen 
model basınç ve sıcaklık dağılımlarının zamansal değişimine bakılarak sistemin gelecekte ne ölçüde 
sürdürülebileceği hakkında bilgilere ulaşılması mümkün olmaktadır. 

Modellerin  oluşturulması  ve  işletilmesi  için  gerekli  olacak  verilerdir.  Genelde  bu  modellerin 
oluşturulmasında  başvurulan  üç  farklı  veri  kaynağı  vardır.  Bunlar  jeolojik,  jeofizik  ve  kuyu  testi 
verileridir. Jeolojik veriler, sistem için kavramsal bir jeoloji modelinin oluşturulması, jeokimya analizleri, 
fasiyes  ve  tabaka  yapılarının  belirlenmesi,  sistem  içersindeki  fayların  yer,  doğrultu  ve  eğimlerinin 
belirlenmesi ve beslenme bölgelerinin ve sınır koşullarının tespit edilmesi için gereklidir. Jeofizik veriler 
ise,  sistemin  ısı  akısının,  rezistif  sınırlarının  ve  sıcaklık  anomalilerinin  alan  ve  derinlik  boyutunda 
belirlenmesi  için  gereklidir.  Sismik  kullanıldığında,  sistem  içersindeki  yapısal  jeolojik  özelliklerin, 
fayların  belirlenmesi  mümkün  olabilmektedir.  Genelde,  jeolojik  ve  jeofizik  veriler  sistemin  statik 
(durağan)  durumunu  tanımlayan  parametrelerin  belirlenmesinde  kullanılır.  Buna  karşın  kuyu  testleri 
(üretim debisi, basınç ve izleyici testleri), sistemin dinamik ve yerinde koşullarında kuyu ve rezervuar 
performansının  etkileyen  mühendislik  parametrelerinin  (geçirgenlik,  zar  faktörü,  gözeneklilik,  akış 
karakteristikleri vb) değerlerinin belirlemesine olanak  tanır. Jeotermal sistemlerin kuyu basınç  testleri 
verilerinden tanımlanması Kaynak [5]’de ayrıntılı olarak bulunabilir. 

Sahanın potansiyel ve performans tahmini için seçilecek model, Kaynaklar [15]’de belirtildiği gibi elde 
ki  verilerin  niteliğine  ve  nicelliğine  bağlıdır.  Eğer  yeterli  miktarda  jeoloji,  jeofizik  ve  üretim 
performansına  yönelik  veri  (kuyuların  üretim,  basınç  ve  sıcaklık  verileri)  varsa,  bu  durumda 
başvurulacak  en  uygun  model  üç  boyutlu  sayısal  modeller  olacaktır.  Ancak,  elde  yeterli  veri 
bulunmayan,  yeni  bulunan  jeotermal  sahalar  ile  yeterli  ve  güvenilir  miktarda  üretim  geçmişi  verisi 
toplanmamış jeotermal sahalarda, basitliği ve bir,  iki veya üç boyutlu modellere göre daha az sayıda 
veri  gerektirdiği  için  tank  (“lumped  parameter”)  modelleri  performans  tahminleri  yapmak  için  tercih 
edilmektedir [24]. 

Göz  önünde  bulundurulan  model  ne  olursa  olsun,  performans  tahmininde  ilk  aşama, modelin  ilgili 
çıktılarının,  sahadaki  üretim/reenjeksiyon  faaliyetine  bağlı  olarak  kuyularda  ölçülmüş  veya 
gözlemlenmiş  basınç  (veya  seviye  değişimi),  sıcaklık,  izleyici  madde,  entalpi–zaman  gibi  dinamik 
verilere  çakışacak  şekilde  bilinmeyen  model  parametre  değerlerinin  belirlenmesi  (veya  kalibre 
edilmesi)  işlemidir.  Bu  işlem,  geçmiş  verilere  çakıştırma  (“history  matching”)  olarak  da  bilinir. 
Kalibrasyon  işlemi,  sahadan ek dinamik veri elde edildikçe sürdürülür. Farklı üretim ve  reenjeksiyon 
senaryoları altında, eldeki dinamik verilere kalibre edilmiş (koşullandırılmış) model kullanılarak sistem 
içersindeki yerel basınç/sıcaklık dağılımları ile sistemin ortalama basınç/sıcaklıklarının tahmin edilmesi 
ve  bu  “karar”  değişkenlerinin  zamansal  değişimine  bakarak  sistemin  gelecekte  ne  ölçüde  ve  nasıl 
sürdürülebileceği hakkında bilgilere ulaşılması mümkün olmaktadır. Kısaca, bu bilgilere bağlı olarak, 
saha  için  uygun  işletme  stratejilerinin  belirlenebilmesi  mümkün  olur.  Bu  işlem,  tahmin  (“prediction”) 
problemi olarak isimlendirilir. 

Yukarıda belirtilen geçmiş dinamik verilere çakıştırma işlemi pek çok disiplinde ters problem (“Inverse 
Problem”) uygulaması olarak bilinir. Ters problem uygulamalarından elde edilen sonuçlar genelde tekil 
değildir  (yani  birden  fazla  olası  çözüm  vardır).  Bunun  da  dört  temel  nedeni  vardır:  (i)  Bilinmeyen 
gerçek jeotermal sistemi temsil etmek için kullanılan idealleştirilmiş matematiksel modeldeki belirsizlik 
(gerçek  sistemden  ölçülmüş  dinamik verileri  aynı  oranda  sağlayacak  birden  fazla model  olabilir)  (ii) 
Model kalibrasyonu  için kullanılan dinamik ölçüm verilerinde ölçüm, okuma hataları veya daha genel 
bir  ifade  ile gürültüden    (“noise”)  kaynaklanan belirsizlik,  (iii) Dinamik veriler  ile model parametreleri 
arasındaki  ilişkinin  doğrusal  olmayışı  ve  dolayısıyla  model  doğru  olsa  bile  birden  fazla  bilinmeyen 
model parametre setinin ölçüm verilerini sağlayabiliyor olması,  (iv) Bazı model parametrelerin, belirli
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zaman dönemlerinde sistem çıktısı üzerinde etkisinin veya duyarlılığının olmayışı. Örneğin, beslenme 
sistemlerde,  erken  dönemdeki  rezervuarın  basınç  davranışı  rezervuarı  besleyen  sistemin  (akiferin) 
parametrelerinden bağımsızdır. Dolayısıyla, bu dönemdeki rezervuar basıncı davranışından beslenme 
parametrelerine ait değerleri belirlemek olası değildir. 

Performans tahminleri, kalibre edilmiş modeller kullanılarak yapıldığından ve bu işlemde de yukarıda 
belirtildiği  gibi  belirsizlik  olacağından,  kalibre  edilmiş  modellerle  yapılacak  performans  tahminleri 
üzerine  bu  belirsizliklerin  bir  şekilde  yansıyacağı  kesindir.  Dolayısıyla,  performans  tahminlerine  bu 
belirsizliklerin  nasıl  yansıyacağı  ve  performanstaki  belirsizliklerin  nasıl  değerlendirileceği,  jeotermal 
sistemlerin  işletilmesine  yönelik  kararlarının  alınmasında  ayrı  bir  önem  taşımaktadır.  Bildirinin  temel 
amacı bu konularda bilgi sunmaktır. 

Bildiri 5 bölüm halinde düzenlenmiş olup 2. Bölüm’de geçmiş verilere çakıştırma (“history matching”) 
problemi, Bölüm 3’de tahmin (“prediction”) problemi ve geçmiş verilere çakıştırma problemi ile ilişkisi 
hakkında  bilgiler verilecektir.  Bölüm 5’de  çalışmada  önerilen metodolojinin  sanal  bir  örnek  üzerinde 
tank  modelleri  kullanılarak  uygulaması  sunulmaktadır.  Bölüm  5’de  çalışmadan  çıkarılan  sonuçlar 
özetlenmektedir. 

2. GEÇMİŞ VERİLERE ÇAKIŞTIRMA (“ HISTORY MATCHING” ) PROBLEMİ 

Son yıllarda, bilgisayar teknolojindeki gelişmelere paralel olarak, geçmiş verilere çakıştırma problemi, 
bilgisayar destekli doğrusal olmayan eğri çakıştırma yöntemleri ile çok kısa süreler içersinde ve etkin 
bir  şekilde  yapılabilmektedir.  Bunun  da  temel  nedeni,  bu  yöntemlerle model  ve  ölçüm  verilerindeki 
hataların  (belirsizliklerin)  hesaba  katılması,  elde  edilen  model  çıktısı  ile  sistem  çıktısı  arasındaki 
çakışmanın  ve  elde  edilen model  parametrelerin  istatistiksel  yöntemlerle  niceliksel  değerlendirmesi 
mümkün  olmaktadır.  Bu  avantajları  nedeniyle,  bilgisayar  destekli  doğrusal  olmayan  eğri  çakıştırma 
yöntemleri,  dinamik  verilere  çakıştırma  işlemi  ile model  parametrelerinin  belirlenmesinde  kullanılan, 
temel bir araç haline gelmiştir. 

Doğrusal  olmayan  parametre  tahmin  yöntemlerinde,  geçmiş  dinamik  verilere  çakıştırma  işlemi 
doğrusal olmayan optimizasyon problemi olarak formüle edilir ve genelde çakıştırma ağrılıklı en küçük 
kareler yöntemi ile yapılır. Ağrılıklı en küçük kareler yönteminde bilinmeyen model parametre vektörü 
χ 
r 
’e göre minimize edilecek hedef fonksiyonu aşağıdaki denklem ile tanımlanabilir: 
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(birimsiz)  (1) 

Denklem  1’de  M,  toplam  model  fonksiyonu  (f)  sayısını,  (ti,  yj(ti))  i=1,…,nj  ,  model  fonksiyonu  fj 
(j=1,…,M) için yapılmış nj gözlemden oluşan veri setini temsil etmektedir. χ 

r 
, göz önünde bulundurulan 

modeldeki bilinmeyen model parametrelerini içeren lboyutlu bilinmeyen model parametre vektörüdür. 
Denklem 1’de wj,i, her ölçüm verisi için pozitif ağırlıkları temsil eder. Bu ağırlıklar, herhangi bir zaman 
değeri  ti’de ölçülen yj  için ölçüm hatalarının varsyansının (saçılım değerinin) tersini temsil eder. Eğer 
verilen  bir  ölçüm  için  ağırlık  sıfıra  yakın  (veya  başka  deyişle  ölçüm noktası  için varyans,  belirsizlik, 
büyük) ise, o ölçüm verisi güvenilir değildir ve çakıştırmada o veri noktasına daha az ağırlık atanması 
mümkün olur. Bildiride verilecek uygulamalarda, yj’ler rezervuar basıncı ölçümlerini temsil eder. Ancak, 
Denklem 1 ile tanımlanan hedef fonksiyon, birden fazla ve farklı veri setini (örneğin izotermal olmayan 
ve boyulu modellerde, farklı kuyularda ölçülmüş sıcaklık, basınç, izleyici madde konsantrasyonlarını) 
aynı anda çakıştırmak için kullanılacak kadar da geneldir
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Denklem  1’in  minimizasyonu,  farklı  yöntemlerle  yapılabilmektedir  [6,7].  Yaygın  olarak  kullanılanı 
gradyent  temelli  LevenbergMarquardt  yöntemidir.  Bu  yöntemde  yineleme  işlemi  ve  yakınsama 
kıstasları  kullanılarak,  ölçüm  verilerine  en  iyi  çakışma  sağlanarak,  “en  iyi”  (“optimum”)  model 
parametre vektörü ∗ χ 

r 
tahmin edilmektedir [6,7]. 

Parametre  tahmininde  Denklem  1’i  sağladığı  en  önemli  avantajlardan  biri,  parametre  tahmin 
problemini istatistiksel bir çerçeve içinde göz önünde bulundurmamıza olanak sağlamasıdır. Örneğin, 
ölçüm verileri üzerindeki ölçüm hatalarından dolayı olan belirsizlik, ölçüm hataları rasgele değişkenler, 
genelde  ortalaması  sıfır  ve  belirli  bir  saçılıma  sahip  normal  (Gauss),  olarak modellenir.  Bu  sayede, 
elde  edilen  çakışmanın  istatistiksel  değerlendirilmesi  ve  elde  edilen  parametrelerin  güvenirliliği  ve 
ölçülmüş verilere duyarlılığı belirlenebilmektedir. 

2.1. İstatistiksel RMS Değeri 

Optimizasyon  sonucunda, model  fonksiyon verisi  fj  ile gözlem  (ölçüm) verisi  yj  arasında elde edilen 
çakışmanın derecesi niceliksel değerlendirilmesi RMS (“rootmeansquare error”) değeri hesaplanarak 
yapılır. RMS değeri, gözlemlenen  ile modelden elde edilen verilerin farklarının karelerinin  toplamının 
veri noktasına bölümünün kareköküdür: 
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Denklem  2’den  de  anlaşılacağı  gibi,  RMS’in  birimi  ölçüm  verisi  yj’nin  birimine  sahiptir.  Örneğin 
çakıştırmada, yj rezervuar basıncı ölçümlerini temsil ediyorsa, RMS’in birimi basınç birimi (psi, bar, vs.) 
dir.  Eğer çakıştırmada  yj,  rezervuar  kuyu  sıcaklık  ölçümlerini  temsil  ediyorsa, RMS’in  birimi  sıcaklık 
birimi  ( o C,  o F,  vs)  dir.  RMS  değeri,  optimizasyon  sonucunda  elde  edilen  “en  iyi”  model  parametre 
vektörü ∗ χ 

r 
’de hesaplanır. 

Eğer  çakıştırmada  kullanılan  model,  gerçek  bilinmeyen  sistem  için  doğru  model  ise,  RMS  değeri, 
ölçüm  veri  seti  yj’nin  (j=1,…,M)  ölçüm  hatasının  standart  sapmasına  iyi  bir  yaklaşımı  temsil  eder. 
Genelde,  RMS  değeri  küçüldükçe model  ile  saha  verisi  daha  iyi  çakışma  gösterirken,  RMS  değeri 
büyüdükçe  daha  kötü  bir  çakışma  göstermektedir.  Bu  nedenle,  RMS  değeri,  saha  verilerini  temsil 
edecek  uygun  modellerin  belirlenmesinde  de  bir  kıstas  olarak  da  kullanılabilmektedir.  Örneğin, 
Denklem 1’i aynı saha ölçüm verilerini farklı modelleri kullanarak çakıştırıp, her model çakışması için 
hesaplanan  RMS  değerlerini  kıyaslayıp,  en  küçük  RMS  değerini  veren  modeli,  göz  önünde 
bulundurulan  bilinmeyen  sistem  için  en  uygun  model  olarak  seçmek  mümkündür.  Kaynak  [3]’de 
vurgulandığı ve bu bildiride sanal örnek uygulamasıyla gösterildiği gibi, sadece RMS değerine bakarak 
sistem için en uygun modeli belirlemek yeterli değildir. RMS değerinin yanında, çakıştırma sonucunda 
model  parametreleri  için  elde  edilen  %95  güvenilirlik  aralıklarını  (“95%  confidence  intervals”)  da 
incelemek gerekmektedir. 

2.2. Tahmin Edilen Model Parametrelerine ait %95 Güvenilirlik Aralıkları 

Çakıştırma  sonucunda  bilinmeyen  model  parametrelerine  ait  %95  güvenilirlik  aralıkları  aşağıdaki 
denklem yardımıyla hesaplanır [8]: 
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Burada s 
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denkleminden hesaplanır. Denklem 3’de G, en iyi model parametre vektöründe hesaplanmış duyarlılık 
katsayısı matrisini (“sensitivity matrix”) temsil eder ve bu matrisin boyutu Nxl’dir ve elemanları model 
fonksiyonu f’nin her bir model parametresine göre türevini içerir. Gradyent bazlı optimizasyon 
yöntemlerinin (LevenbergMarquardt gibi) yineleme algoritmalarında G matrisi doğal olarak gereklidir 
ve algoritmanın bir parçası olarak oluşturulur. Dolayısıyla, Denklem 1’in minimizasyonunda gradyent 
bazlı optimizasyon algoritmaları kullanıldığında, en sonuncu yineleme adımında tahmin edilen “en iyi” 
model parametre değerinde hesaplanmış G matrisi Denklem 3’de kullanılarak güvenilirlik aralığı 
doğrudan hesaplanır. W, her elemanı Denklem 1’de verilen ağırlıkları (wij’leri) içeren NxN boyutlu 
ağırlık matrisini (veya ölçüm hatalarının varyansını ihtiva eden hata “kovaryans” matrisinin tersini) 
temsil eder. N, çakıştırmada kullanılan toplam ölçüm verisi sayısını 
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temsil eder.  Denklem 3’de  i 
) χ , i.nci model parametresinin bilinmeyen doğru değerini, ∗ χ 

r 
ölçüm 

verilerine çakıştırma sonucunda optimizasyondan i.nci model parametresi için elde edilen en iyi değeri 
temsil etmektedir. 

Denklem  3’den  hesaplanan  %95  güvenilirlik  aralıkları,  doğru  değeri  bilinmeyen model  parametresi 
i χ nin  %95  olasılıkla  hangi  aralık  arasında  olacağını  göstermektedir.    Güvenilirlik  aralıkları, 

çakıştırmada  kullanılan  ölçülmüş  veriler  üzerindeki  ölçüm  hatalarının,  ölçüm  verilerinin  model 
parametresi  i χ ’e gösterdiği duyarlılığın ve model parametreleri arasındaki korelasyonun karmaşık bir 
fonksiyonudur.  Örneğin  ölçülmüş  verileri  üzerinde  ölçüm  hataları  büyükse  (yani  ölçüm  hatalarının 
varyansı büyük ise) ki bu bir anlamda RMS değeri (Denklem 2 ve Denklem 4) ile de doğrudan ilişkilidir, 
model  parametresi  i χ için  geniş  güvenilirlik  aralıkları  elde  edilmesine  neden  olur. Geniş  güvenilirlik 
aralıkları, ölçüm verilerinin model parametresi  i χ ’e duyarlılığının az veya olmadığı durumda da elde 
edilir.  Geniş  güvenilirlik  aralıkları,  söz  konusu  model  parametresinin  değerinde  belirsizliğin  “fazla” 
olduğu veya bir başka deyişle bu model parametresinin güvenilir  olarak  tahmin edilmediği anlamına 
gelir. Bu noktada akla gelecek soru, çakıştırma işlemi sonucunda tahmin edilen parametrenin güvenilir 
olarak  tahmin  edilip  edilmediğine  sayısal  olarak  nasıl  karar  verileceğidir?  Literatürde  bu  soruya 
standart  hale  gelmiş  kesin  cevap  bulunmamaktadır.  Kaynak  [3]’de  verilen  çalışmamızda,  tank 
modelleriyle yapılan uygulamalar sonucunda ulaşılan sonuç şudur: Eğer Denklem 3’den hesaplanan ± 
güvenilirlik aralığı değeri, söz konusu model parametresi  i χ için en iyi değer olarak tahmin edilen ∗ χ 

r 

değerinin %95’inden küçük ise, model parametresi güvenilir olarak tahmin edilmiştir denilebilir. 

Çakıştırmada birden  fazla model denendiğinde ve ölçüm verilerine çakıştırma  ile gerçek bilinmeyen 
sistem  için  en  uygun model  seçiminde,  hem RMS değerine  hem de  parametreler  için  hesaplanmış 
%95  güvenilirlik  aralıkları  değerlerine  bakılmalıdır  [3].  Yukarıda  değinildiği  gibi,  sadece  RMS  ya  da 
güvenilirlik  aralığı  değerlerini  inceleyerek  uygun modelin  seçilmesi  yanıltıcı  olabilmektedir. Model  ile 
ölçüm verisi arasındaki sapmayı ölçtüğü  için, belki doğal olarak, RMS değeri en küçük olan modelin 
sistemi  en  iyi  temsil  model  olduğunu  iddia  edebiliriz.  Ancak,  gerçek  sistemi  doğru  temsil  etmediği 
halde  parametre  sayısını  artırarak    (yani  fazla  parametresi  olan modeller  kullanarak) RMS değerini 
küçültebileceğimizden, uygun modelin seçiminde RMS değerinin yanında, modeldeki parametreler için 
hesaplanmış %95 güvenilirlik aralıklarını da  incelemek gerekir. Dolayısıyla,  tüm model parametreleri 
için  hesaplanmış  kabul  edilebilir  en  küçük  güvenilirlik  aralıklarına  ve  RMS  değerine  sahip  model, 
sistem için en uygun model olarak seçilmelidir.
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3. GELECEĞE YÖNELİK PERFORMANS TAHMİN (“PREDICTION” ) PROBLEMİ 

Geleceğe  yönelik  performans  tahmin  problemi,  geçmiş  verilere  çakıştırma  problemine  doğrudan 
bağlıdır  ve  ölçüm  verilerinde  ve  tahmin  için  kullanılacak  modelde  belirsizliğin  söz  konusu  olduğu 
durumlarda  çözümü  zor  bir  problem  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Ancak,  stokastik  veya  olasılık 
metotları kullanılarak, tahmin problemine gerçekçi çözümler elde edilebilmektedir. Stokastik yöntemler 
performans tahmin problemine entegre edildiğinde, verilen bir üretim/reenjeksiyon senaryosu altında, 
jeotermal  sistemin  gelecek  performansındaki  belirsizliği  tanımlamak  ve  değerlendirmek  mümkün 
olabilmektedir.  Tahmin  problemini  stokastik  metotlarla  çözümlerken,  rezervuar  modeli,  rezervuar 
model  parametreleri,  ölçüm veri  ve  hataları  olasılık  yoğunluk  fonksiyonları  cinsinden  ifade  edilir.  Bu 
sayede,  tüm  dinamik  ölçüm  verilerine  çakıştırılmış,  ölçüm  verilerindeki  ve modeldeki  belirsizliği  de 
hesaba katan ortak olasılık yoğunluk (“joint probability density function”) fonksiyonun örneklenmesiyle 
performanstaki belirsizlik tespit edilebilir [8]. 

Doğrusal  en  küçük  kareler  teorisinden  bilindiği  gibi  [8],  Denklem  1  kullanılarak  tnj  zamanına  kadar 
ölçülmüş verilere çakıştırılmış bir model değişkeni yj’nin (bizim durumumuzda, basınç, sıcaklık, izleyici 
konsantrasyonu, vb), gelecekte verilen bir zaman değeri tk’da (burada tk > tnj olacak şekilde bir zaman 
değeridir) tahmin edilecek değerinin standart sapması (veya belirsizliği) aşağıdaki denklem yardımıyla 
hesaplanabilmektedir: 

( ) 
1/ 2 

1 

, , ,  1 
j 

T T 
y k j k j k j g g 

−   σ = + σ     
r r G WG  (6) 

Burada  , j i g r  is tahmin edilen değişke yj’nin  ti zamanında, geçmiş verilere çakıştırma işlemi sonucunda 

belirlenmiş en  iyi model parametre vektörü ∗ χ 
r 

değerinde hesaplanmış duyarlılık vektörüdür. G ise  ti 
zamanı için ∗ χ 

r 
değerinde hesaplanmış duyarlılık katsayısı matrisidir. T, matris transpoze, 1 ise matris 

tersi  işlemlerini  temsil etmektedir. Denklem 6’da,  j σ ise, geçmiş verilere çakıştırma işlemi sonunda 
ölçüm  verileri  ile  model  verisi  arasındaki  standart  sapmayı  temsil  eder  ve  aşağıdaki  denklemden 
hesaplanır. 

( ) ( ) 
2 

, 
1 

j n 

j i j i 
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= 

  χ −   
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− 

∑ r 

(7) 

Denklem  2  ve  7’den  dikkat  edilecek  olursa,  RMS  ile  çakışmanın  standart  sapması  j σ arasında 

doğrudan bir ilişki vardır ve nj >> l ise,  j σ değeri RMS değerine eşit olur. 

Denklem 6’dan,  tahmin  problemine  ait  bazı  önemli  özellikleri  belirleyebiliriz:  (i) Gerçekçi  bir  duruma 
karşılık gelmese de burada belirtmekte fayda vardır. Eğer ölçüm ile model verileri arasında mükemmel 
bir çakışma söz konusu ise (yani  0 = σ ),  bu durumda tahmin edilecek değişkenin standart sapması 
sıfır  olacaktır.  Bu  durumda,  tahminde  belirsizlik  olmayacaktır.  Bu  doğal  bir  sonuçtur. Çünkü  0 = σ 
durumu, sistemden ölçümlerin mutlak doğrulukla yapıldığını kabul eder, (ii)  Daha gerçekçi bir durum 
olan  0 σ ≠ ise,  tahmin  edilecek  değişkenin  tk  zaman  değerindeki  standart  sapmasının 

( ) 
1/ 2 

1 

, ,  1 T T 
j k j k g g 

−   +   
r r G WG  terimi  ile  çakışmanın  standart  sapması σ ’nın  bir  fonksiyonu  olacağıdır. 

Denklem  6’da σ ,  geçmiş  verilere  çakıştırma  döneminden  hesaplanacağı  için  (Denklem  7)  tahmin
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döneminde  değeri  değişmeyecektir. ( ) 
1/ 2 

1 

, ,  1 T T 
j k j k g g 

−   +   
r r G WG  teriminin  değeri  ise  daha  çok  model 

parametrelerinin güvenilirlik aralıkları (veya belirsizliği) ve duyarlılığı ile değişecektir.  Genelde, model 

parametre sayısı artıkça, ( ) 
1/ 2 

1 

, ,  1 T T 
j k j k g g 

−   +   
r r G WG  terimi değerinin artmasını, buna karşın σ değerinin 

azalmasını bekleriz. Ancak,  tahmin standart  sapmasının davranışı  tahmin edilecek zaman değerine, 
model  parametre  sayısına,  parametreler  arası  ilişkiye,  ölçüm  hatalarının  standart  sapmasına  bağlı 
olarak değişir ve tahmini 

Yukarıda  verilen  bilgilerden,  şu  sonuçları  çıkarabiliriz:  (i)  Tahminlerdeki  belirsizliğin  doğru  olarak 
tahmin edilmesi için jeotermal sistemi temsil edecek en uygun modelin seçilmesi önemli olmaktadır, (ii) 
Ayrıca,  tahmin  için  seçilen  model  doğru  olsa  bile,  yapacağımız  tahminlerde  daima  belirli  oranda 
belirsizlik olacağı aşikârdır. Model doğru olsa bile, göz önünde bulundurulan bir üretim senaryosu için 
tahminlerdeki  belirsizliğin  belirlenebilmesi  ancak  birden  fazla  gerçekleme  yaparak  ve  yapılan 
gerçeklemelerin verilen tk değerinde istatistiksel analizi (tahmin edilen değişkeninin histogram analizi, 
standart sapma, ortalama değerlerinin hesaplanması) ile mümkün olabilmektedir. 

Geçmiş verilere çakıştırma ve tahmin probleminin doğrusal olduğu durumda, işimiz kolay olmaktadır. 
Bu  durumda  Denklem  7’den  tahmin  edilen  değişkenin  standart  sapmasından  tahminin  güvenilirlik 
aralığını kolayca oluşturabiliriz. Ancak, jeotermal sistemi için kullanılan tank veya boyutlu modellerinde 
olduğu  gibi,  model  parametreleri  ile  model  çıktısı  (örneğin  rezervuar  basıncı)  arasındaki  ilişkilerin 
doğrusal  olmadığı  durumlarda,  tahminlerdeki  belirsizliği  değerlendirmek  için  daha  farklı  yöntemlere 
başvurmak gereklidir. Bu yöntemlerden yaygın olarak kullanılanından biri  rasgele maksimum olasılık 
(“randomized maximum likelihood”)  yöntemidir  [9]. Bu yöntemde, önce ölçülmüş  (farz edelim basınç 
olsun) verilerinin standart sapması bilinen ve ortalaması sıfır olan bir normal dağılımdan geldiği kabul 
edilerek, ölçülmüş verilerin belirli sayıda (genelde en az 50 adet) gerçeklemesi  türetilir. Türetilen her 
bir  ölçüm  verisi  gerçeklemesi  için  Denklem  1  ile  çakıştırma  yapılarak,  söz  konusu  ölçüm  verisi 
gerçeklemesini  sağlayan  en  iyi model  parametre vektörü ∗ χ 

r 
hesaplanır.  Sonuçta,  bu  işlem  toplam 

ölçüm verisi gerçekleme sayısı kadar tekrarlanır ve toplam ölçüm verisi gerçekleme sayısı kadar “en 
iyi”  model  parametre  vektörü  belirlenir.  Daha  sonra,  çakıştırma  ile  belirlenmiş  her  bir  en  iyi  model 
parametre vektörü modelde kullanılarak, göz önünde bulundurulan gelecek üretim/reenjeksiyon debi 
senaryosu için model çıktısı (rezervuar basıncı) belirli bir zaman dönemi için tahmin edilir. Bu tahmin 
bir  gerçekleme  olarak  da  isimlendirilir.  Bu  tahmin  işlemi  çakışmadan  belirlenmiş  tüm  en  iyi  model 
parametre vektörleri  için  tekrarlanarak, belirli sayıda  tahmin gerçeklemesi yapılır. Elde edilen  tahmin 
gerçeklemeleri  istatistiksel  analiz  ile  değerlendirilerek,  tahminlerdeki  belirsizlik  tespit  edilir.  İzleyen 
bölümde, sanal bir örnek uygulama ile burada verilen metodolojinin uygulaması sunulmaktadır. 

4. ÖRNEK UYGULAMA 

Bu  bölümde,  Kaynaklar  [24]  detaylı  olarak  açıklanan  tank  modelleri  kullanılarak,  sanal  bir  örnek 
üzerinde hem ölçülmüş saha verisini en iyi temsil edecek modelin hem de kalibre edilmiş modellerle 
performans  tahminleri  üzerindeki  belirsizliklerin,  Bölüm  2  ve  3’de  detayları  verilen  istatistiksel 
yöntemlerle, nasıl belirleneceği gösterilmektedir.
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Bu örnek uygulamada jeotermal sistem için seçilen doğru model 2tank açık modeldir. Bu modele ait 
şematik gösterim Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1. 2tank açık jeotermal rezervuar modeli [3,4]. 

Şekil 2’de gösterilen 20 yıllık net üretim debisi için yine Şekil 2’de gösterilen 20 yıllık rezervuar basınç 
verisi  2tank  açık  modeli  kullanılarak  türetilmiştir.  Gerçek  saha  verisine  benzeştirmek  için,  bu 
modelden  türetilen  doğru  rezervuar  basıncına  0  ortalamalı  ve  0.7  bar  standart  sapmalı  normal 
dağılımdan  çekilen  rasgele  hatalar  eklenmiştir.  Basınç  verilerindeki  ±0.7  bar  standart  sapma  (veya 
ölçüm hatası), yaklaşık olarak ±0.7 m kuyu içi sıvı seviye ölçümlerindeki hataya karşılık gelmektedir. 

Gerçek  saha  uygulamalarında,  aynı  derinlikte  birden  fazla  basınç  ölçerlerle  basınç  verileri 
ölçülmüyorsa,  saha  basınç  verisinin  ancak  bir  gerçeklemesi  elde  edilebilir.  Ölçülmüş  basınç  verisi 
üzerindeki  ölçüm  hataları  biliniyorsa  veya  bazı  yöntemlerle  (örneğin,  düzgünleştirilmiş  spline  gibi 
yöntemlerle  veya  model  ile  çakıştırmadan)  kestirilebiliyorsa,    Bölüm  3’de  bahsedilen  rasgele 
maksimum  olasılık  yönteminde  kullanılmak  üzere  basınç  verisinin  aynı  oranda  ölçüm  hatası  içeren 
farklı  tohum  sayısı  kullanılarak  istenen  sayıda  gerçeklemesi  rasgele  sayı  üreten  algoritmalarla 
oluşturulabilir.  Burada  göz  önünde  bulundurulan  sanal  örnek  için  0  ortalamalı  ve  0.7  bar  standart 
sapmalı 50 farklı tohum (“seed”) için çekilen rasgele hatalar, 2tank açık modelinden türetilen hatasız 
(“doğru”) basınç verilerine eklenerek, 0 ortalamalı ve 0.7 bar standart sapmalı hata içeren 50 adet 20 
yıllık basınç gerçeklemesi oluşturulmuştur. Bu şekilde oluşturulmuş gerçeklemelerden biri Şekil  2’de 
gösterilmektedir. 

Gerçek saha uygulamalarında, dinamik basınç davranışını  temsil eden doğru (bu örnek uygulamada 
2tank açık) rezervuar modelini önceden bilemeyeceğimiz için, bu örnek uygulamada da aynen saha 
uygulamalarında yapacağımız gibi, yani uygun modeli de belirlemek için, rezervuar basınç verilerinin 
Denklem 1 kullanılarak çakıştırmasında üç  farklı  tank modeli göz önünde bulundurulmuştur. Geçmiş 
verilere çakıştırmada göz önünden bulundurulan, tank modelleri; 2tank kapalı,  2tank açık ve 3tank 
kapalı modellerdir [24]. Bu modellerden 2tank kapalı modeli, 3 parametreli bir modeldir. Bu modelin 
Şekil 2’de gösterilen 2tank açık modelinden tek farkı, Şekil 2’de gösterilen akifer tankına beslenmenin 
olmayışıdır.  Şekil  2’deki  2tank  açık  modelinde,  akifer  ayrıca  beslenme  kaynağına  bağlıdır.  Bu 
nedenle, 2tank açık modeli 4 parametreli bir modeldir ve 2tank kapalı modelindeki aynı 3 (κr, αr, κa) 
parametreye  ek  olarak  dördüncü  parametre  olan  akifer  beslenme  indeksi αa’yı  içerir.  Göz  önünde 
bulundurulan 3tank kapalı model ise, Şekil 3’de gösterildiği gibi, iki akifer tankı ve bir rezervuar tankı 
olmak üzere toplam 3 tanktan oluşmaktadır ve toplam 5 parametreli (κr, αr, κa1, αa1, κa2) bir modeldir. 

Beslenme 
Kaynağı, 

pi 

Akifer 
pa, κa 

Rezervuarın 
Beslenmesi, wr 

αr 

Rezervuar 
pr, κr 
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Şekil 2. Sanal uygulama için 20 yıllık üretim ve hata içermeyen ve hata içeren basınç verileri. 

Şekil 3. 3tank kapalı jeotermal rezervuar modeli [3,4]. 

Oluşturulan  50  adet  0  ortalamalı  ve  0.7  bar  standart  sapmalı  hatalar  içeren  rezervuar  basınç verisi 
gerçeklemeleri  için her bir model göz önünde bulundurularak Denklem 1 yardımıyla geçmiş verilere 
çakıştırma  işlemi  gerçekleştirilmiştir.  Bu  çakıştırma  işlemi  sonucunda  her  üç  model  için,  50 
gerçeklemenin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmış model parametre değerleri, parametreler ait 
güvenilirlik aralıkları ve RMS değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir.  2tank açık modelinden Şekil  2’deki 
hatasız basınç verilerini türetmek için kullanılan doğru model parametre değerleri; κr =8.5x10 7  kg/bar, 
αr = 30.0 kg/bars, κa1 = 1.0x10 10 kg/bar, αa1 = 35 kg/bars. 
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Tablo  1’den  görüldüğü  gibi,  50  adet  hatalı  basınçzaman  verisi  gerçekleşmelerinin  Denklem  1  ile 
çakıştırmasından  elde  edilen  ortalama  en  iyi  model  parametre  değerlerinin,  her  üç  modelde  ortak 
olanları  için  (κr, αr, κa1, αa1),  birbirine  oldukça  yakın  olarak  tahmin  edildiği  gözükmektedir.  Ayrıca, 
tahmin edilen model parametre değerlerinin 2tank açık modeli doğru parametrelerine oldukça yakın 
olduğu da gözlemlenmektedir. 

Tablo 1. 50 adet basınç gerçeklemesinden tahmin edilen ortalama parametre değerleri. 

Tank Modeli Model 
Parametreleri  2tank kapalı  2tank açık  3tank kapalı 

κr  (kg/bar) 
9.46x10 7 

(±1.21x10 7 ) 

8.85x10 7 

(±1.28x10 7 ) 

8.76x10 7 

(±1.31x10 7 ) 

αr  (kg/bars) 
27.21 

(±1.00) 

30.85 

(±1.77) 

30.53 

(±2.15) 

κa1  (kg/bar) 
2.5x10 10 

(±2.5x10 9 ) 

1.05x10 10 

(±2.63x10 9 ) 

1.08x10 10 

(±5.83x10 9 ) 

αa1  (kg/bars)    34.63 
(±4.83) 

35.51 

(±35.67) 

κa2  (kg/bar)     
4.23 x10 13 

(±1.80x10 17 ) 
RMS (bar)  0.78  0.71  0.71 

Saha verilerine en iyi  temsil eden modelin seçiminde, Bölüm 2’de önerilen metodolojiyi kullanabiliriz. 
Hatırlanacağı gibi, bu metodolojiye göre, hem model parametreleri için hesaplanmış kabul edilebilir en 
küçük güvenilirlik aralıklarını hem de RMS değerini veren model, sistem için en uygun model olarak 
seçilir.  Hatırlanacağı  gibi  kabul  edilir  güvenilirlik  aralığı  verilen  bir  model  parametresi  için 
çakıştırmadan  tahmin  edilen  en  iyi  değerin %95’inden  daha  küçük  olan  bir  değer  güvenilirlik  aralığı 
olarak hesaplanmışsa, o parametre kabul edilebilir güvenilirlik aralığına sahiptir denilir. Tablo 1’de her 
üç model için tahmin edilen RMS ve model parametrelerine ait %95 güvenilirlik aralıkları, bu metodoloji 
kapsamında değerlendirildiğine, üç model arasında en az parametreli  olan 2tank kapalı modeli,  bu 
modeldeki  her model  parametresi  için  kabul  edilebilir  en  küçük %95  güvenilirlik  aralıkları  vermiştir. 
Ancak,  bu model, model  basınç verisi  ile  ölçüm basınç verisi  arasındaki  uyumu  ölçen RMS  için  en 
yüksek değeri vermiştir. Bu nedenle, 2tank kapalı modeli bu istatistiksel ölçülere göre değerlendirme 
dışı kalır. 

Tablo  1’de  2tank  açık  ve  3tank  kapalı  modeller  için  verilen  RMS  değerleri  incelendiğinde  her  iki 
model  için  de  aynı  0.71  bar’lık RMS değerinin  elde  edildiği  görülmektedir.  İlginç,  ancak  beklenildiği 
gibi, bu  iki model  için elde edilen RMS değeri, basınç ölçümlerine eklenen 0.7 barlık ölçüm hataları 
standart sapmasına çok yakındır.  2tank açık ve 3tank kapalı modellerindeki parametre değerlerine 
ait  güvenilirlik  aralıkları  incelendiğinde,  sadece  2tank  açık modeli  için  tüm  parametreler  için  kabul 
edilebilir güvenilirlik aralıkları elde edildiği görülür. 3tank kapalı modele ait αa1 ve κa2 parametrelerine 
ait  güvenilirlik  aralıklar  bu  kıstası  yerine  getirmediği  için,  bu  modelde  değerlendirme  dışı  bırakılır. 
Dolayısıyla, bu sanal örnekte, 2tank açık modeli sistemi temsil eden en uygun (doğru) model olarak 
seçilmelidir.  Dolayısıyla,  bu  çalışmada  önerilen  metodoloji,  bu  sanal  örnekte  basınç  verilerinin 
türetildiği  2tank  açık  modelinin  doğru  olarak  model  olarak  seçilmesine  olanak  sağlamıştır.  Bu 
gerçektende,  modelde  belirsizlik  olduğunda,  ölçülmüş  basınç  verilerinin  farklı  model 
çakıştırmalarından  elde  edilen  istatistiksel  (güvenilirlik  aralıkları  ve  RMS  ölçütleri)  sonuçların 
incelenerek doğru modelin seçilmesinde katkı yapıcı, önemli bir sonuçtur.
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Bundan  sonra  göstermek  ve  incelemek  istediğimiz,  farklı  modeller  kullanıldığında,  yapılacak 
tahminlerdeki belirsizlik nasıl değerlendirilebilir ve istatistiksel ölçüler kullanılmayarak uygun olmayan 
modellerle yapılan tahminler ne kadar sağlıklı olacağıdır. Şekil 46’da, sırasıyla, 2tank kapalı, 2tank 
açık  ve  3tank  kapalı  modelleri  için  Bölüm  3’de  tanıtılan  rasgele  maksimum  olasılık  yöntemi 
kullanılarak,  50  adet  basınç  gerçeklemesi  çakıştırmasından  tahmin  edilen  her  parametre  seti 
kullanılarak,  25  yıllık  50  adet  basınç  değişimizaman  projeksiyonları  gösterilmektedir. 
Projeksiyonlarda, 25 yıl boyunca net üretim debisi sabit 190 kg/s olarak kullanılmıştır. 

Şekil 4. 2tank kapalı modeli ile yapılan 50 adet 25 yıllık basınç değişimi projeksiyonu. 

Şekil 5. 2tank açık modeli ile yapılan 50 adet 25 yıllık basınç değişimi projeksiyonu.
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Şekil 6. 3tank kapalı modeli ile yapılan 50 adet 25 yıllık basınç değişimi projeksiyonu. 

Şekil  46’da  katı  çizgiyle  gösterilen  eğri,  2tank  açık  modelinden  doğru  parametre  değerleri  (κr 

=8.5x10 7 kg/bar, αr = 30.0 kg/bars, κa1 = 1.0x10 10 kg/bar, αa1 = 35 kg/bars) kullanılarak hesaplanmış 
doğru model basınç değişimizaman verilerini temsil etmektedir. Burada vurgulanması gereken önemli 
bir  nokta,  gerçek  saha  uygulamalarında,  doğru  model  basınçzaman  eğrisini  hiçbir  zaman 
bilemeyeceğimizdir.  Bu  bir  sanal  örnek  uygulama  olduğundan  ve  doğru modeli ve  doğru  parametre 
değerlerini bildiğimiz için kıyaslama amacıyla ve bazı genel sonuçlar çıkarmak amacıyla Şekil 46’da 
bu eğri gösterilmektedir. 

Şekil  46’da  730017000  gün  arası  kesikli  çizgilerle  gösterilen  basınç  değişimizaman  verileri  göz 
önünde  bulundurulan  modeller  için,  Bölüm  3’de  tanıtılan,  rasgele  maksimum  olasılık  yöntemi 
kullanılarak yapılan 25 yıllık dönem için projeksiyonları temsil etmektedir. Şekil 46’dan görüleceği gibi, 
her model için yapılan 50 gerçekleme projeksiyonu sonrasında, tahmin edilen basınç değişimizaman 
verileri  için  tahmin  zamanı  artıkça  genişleyen  bir  belirsizlik  bandı  oluşmaktadır.  Bu  anlamlı  bir 
sonuçtur.  Çünkü  tahmin  edilecek  zaman  değerleri,  ölçüm  verilerinin  bittiği  zaman  değerlerine  göre, 
büyüdükçe basınç tahminlerindeki belirsizliğin artması beklenen bir davranıştır. Dikkat edilecek olursa, 
doğru model  tahmin eğrisi,  sadece 2tank açık ve 3tank kapalı modelleri  için yapılan  tahminlere ait 
belirsizlik  bandı  içerisinde  yer  alırken,  doğru modele ait model  eğrisi  en  az  parametreli  olan  2tank 
kapalı  modeli  için  yapılan  tahminlere  ait  belirsizlik  bandı  dışına  düşmektedir.  Ayrıca,  2tank  kapalı 
model  ile  yapılan  25  yıllık  projeksiyonlar,    aynı  üretim  senaryosu  için  diğer  iki modele  göre,  sistem 
içinde  önümüzdeki  25  yıl  boyunca  daha  fazla  basınç  düşümleri  olacağına  işaret  ettiğinden, 
projeksiyonlar için “kötümser” (pesimistlik) bir performans tahmini elde edilmektedir. 

Yapılacak projeksiyonlarda aranan özelliklerden birisi,  doğru model eğrisinin yapılan projeksiyonlara 
ait belirsizlik bandı içine düşmesi ve doğru modeli istatistiksel olarak “ortalamasıdır”. Görsel olarak, bu 
aranan  özelliği  sağlayan  doğru model  olan  2tank  açık modelidir  (Şekil  5). Dolayısıyla,  Şekil  46’da 
çıkarılacak  önemli  sonuç  da  şudur;  geçmiş  verilere  çakıştırma  aşamasında  güvenilirlik  aralıkları  ve 
RMS  değerlerinin  kıyaslamasından  belirlenen  en  uygun model  olarak  saptanan  2tank  açık modeli 
performans  tahminleri  için  kullanılmalıdır  ve  ancak  bu  model  kullanıldığında  performans 
tahminlerindeki belirsizlik sağlıklı bir şekilde belirlenebilir. Doğru modelden daha çok parametre içeren 
3tank açık modeli  ile yapılan performans tahminlerine ait belirsizlik bandı, Şekil 6’dan görülebileceği
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gibi, 2tank açık modeline göre daha geniştir. Bunun temel nedeni; 2tank açık modelinden türetilmiş 
ve  çakıştırmada  aşamasına  kullanılan  basınç  verilerinin  duyarlılık  göstermediği αa1  ve κa2 
parametrelerdeki  büyük  orandaki  belirsizliğin  bu model  ile  yapılan  25  yıllık  performans  tahminlerine 
yansımasındandır. 

Şimdi de, verilen bir üretim senaryosu  için, model  ile çakıştırma sonrası  yapılacak geleceğe yönelik 
performans  tahminlerindeki belirsizliği nicel olarak nasıl değerlendirileceği üzerinde durmak istiyoruz. 
Göz önünde bulundurulan bir model için, tahmin yapılacak bir zaman değerindeki tüm basınç değişimi 
(sıcaklık,  vs.)  verilerine  ait  histogram  oluşturulur  ve  bu  histograma  ait  ortalama  ve  standart  sapma 
hesaplanır. Hesaplanan standart  sapma, ortalama değerden ne öçlüde sapmanın (veya belirsizliğin) 
olacağı bilgisini verir. Farz edelim ki, göz önünde bulundurduğumuz sanal örnek için, 16000 gündeki 
(sahada  üretimin  başladığı  zaman  referans  alındığında  44.  yılda  veya  20  yıllık  üretim  geçmişinden 
sonraki 22. yıldaki) performanstaki belirsizliği saptamak istiyoruz. Her üç model için 16000 gün değeri 
için oluşturulmuş histogramlar Şekil 79’da gösterilmektedir. 

Şekil  79’da  verilen  histogram  analizlerinden,  16000  gündeki  basınç  değişimi  gerçeklemelerinin 
(projeksiyonlarının)  2tank  kapalı,  2tank  açık ve  3tank  kapalı modelleri  için  ortalaması  (±  standart 
sapması), sırasıyla 15.80±0.26 bar, 11.17±0.34 bar ve 12.00±1.05 bar olarak elde edilmiştir. 16000. 
gündeki doğru basınç değişimi değeri 11.07 bar’dır.   Daha öncede belirtildiği gibi, doğru değere en 
yakın projeksiyon değerini, doğru değeri de kapsayacak şekilde, 2tank açık modeli vermektedir. 2 
tank açık modelindeki belirsizlik 0.34 bar’dır ve doğru, ancak bilinmeyen, değerin 10.83 ile 11.51 bar 
arasında  olacağına  işaret  etmektedir.  Daha  öncede  değinildiği  gibi,  tahminlerdeki  belirsizlik  aralığı 
ölçüm verileri  üzerindeki  hataya ve model  parametrelerinin  tahmin  edilecek  zamanda  tahmin  edilen 
değişken  (bizim  göz  önünde  bulundurduğumuz  örnek  için  basınç  değişimi)  üzerindeki  duyarlılığına 
bağlıdır.  2tank  kapalı  modeli,  projeksiyon  için  en  düşük  standart  sapmayı  (belirsizliği)  vermekle 
beraber, 16000. gündeki basınç değişimini yaklaşık 6 bar’lık hatayla tahmin etmektedir. Öte yandan, 
3tank  kapalı model,  doğru  değeri  yaklaşık  1  bar  hatayla  kestirmekte  ve  bu  kestirim  için  ±1  barlık 
standart sapma (belirsizlik) vermektedir. 
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Toplam veri sayisi:  50 
Minimum deger  :  15.16675 
Maximum deger  :  16.3837 
Ortalama  :  15.7957 
Standart sapma  :  0.2555 

Şekil 7. 16000. gün için yapılan 50 adet basınç değişimi projeksiyonuna ait histogram; 2tank kapalı 
model.
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Toplam veri sayisi:  50 
Minimum deger  :  10.60722 
Maximum deger  :  11.95155 
Ortalama  :  11.1696 
Standart sapma  :  0.3378 

Şekil 8. 16000. gün için yapılan 50 adet basınç değişimi projeksiyonuna ait histogram; 2tank açık 
model. 
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Toplam veri sayisi:  50 
Minimum deger  :  10.60533 
Maximum deger  :  13.98214 
Ortalama  :  11.99107 
Standart sapma  :  1.047 

Şekil 9. 16000. gün için yapılan 50 adet basınç değişimi projeksiyonuna ait histogram; 3tank kapalı 
model. 

Bu  sonuçlardan  da  anlaşılacağı  gibi,  geleceğe  yönelik  gerçekçi  performans  tahminlerinin  doğru  bir 
şekilde  yapılması  için  göz  önünde  bulundurulan  jeotermal  sistemi  temsil  eden  doğru  modelin 
kullanılması şarttır. Doğru model de ancak, eldeki verilerin veya geçmiş verilerin çakıştırmasından elde 
edilen  güvenilirlik  aralıkları  ve  RMS  değerlerinin  incelenmesi  sonucunda  belirlenebilmektedir  (bkz 
Bölüm 2).
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5.  SONUÇLAR 

Jeotermal  rezervuar  mühendisliğinde  nihai  amaç,  göz  önünde  bulundurulan  jeotermal  sistemin, 
varsayılan farklı üretim stratejileri altında, geleceğe yönelik üretim performansını, ölçüm verilerindeki 
ve  modellerdeki  belirsizliği  de  göz  önünde  bulundurarak,  tahmin  etmektir.  Bu  tahminleri  ve 
tahminlerdeki  belirsizlikleri  istatistiksel  yöntemlerle  değerlendirerek,  sahanın  sürdürülebilirliği  için 
uygun  üretim  stratejileri  belirlenebilmekte  ve  bu  üretim  stratejilerine  bağlı  olarak  sahada  gerekli 
yatırımlar yapılabilmektedir. 

Bu çalışmada, geçmiş verilere çakıştırma ve performans  tahmini problemleri hakkında  temel  bilgiler 
sunulmuştur.  Ayrıca,  farklı  tank  modelleri  kullanılarak,  sanal  bir  örnek  üzerinde  kalibre  edilmiş 
modellerle  performans  tahminleri  üzerindeki  belirsizliklerin  istatistiksel  yöntemlerle  nasıl  belirlenmesi 
gerektiği  konularına  çalışmada  yer  verilmiştir.  Çalışmadan  elde  edilen  önemli  sonuçlar  aşağıda 
özetlenmektedir: 

1.  Çakıştırmada kullanılan dinamik ölçüm verilerinde (basınç, sıcaklık gibi) ve gerçek  jeotermal 
sistemi  temsil  edecek  çakıştırmada  kullanılacak modellerde  kaçınılmaz  olarak  belirli  oranda 
belirsizlikler söz konusu olacağından, ölçüm verilerine çakıştırılarak kalibre edilmiş modellerle 
yapılacak performans tahminleri üzerine bu belirsizliklerin yansır. 

2.  Saha  dinamik  ölçüm  verilerini  en  iyi  temsil  eden  modelin  seçiminde  kullanılabilecek  bir 
metodoloji sunulmuş ve bu metodolojinin geçerliliği sanal bir örnek uygulama ile gösterilmiştir. 
Önerilen metodolojide, farklı modeller çakıştırmada kullanılarak, her bir model parametresi için 
hem  kabul  edilebilir  en  küçük  %95  güvenilirlik  aralıklarını  hem  de  en  küçük  RMS  değerini 
veren model,  sistem  için en uygun model olarak seçilir. Sadece RMS değerine bakarak, en 
uygun modelin seçilmesi doğru değildir. 

3.  Farklı modellerle ölçülmüş saha ölçüm verilerine çakıştırma sonrasında, çalışmada önerilen 

4.  en  uygun  model  belirleme  metodolojisinin  uygulamasıyla  seçilen  model  ile  performans 
tahminleri  yapılmalıdır.  Ancak  bu  yolla,  varsayılan  bir  üretim  debisi  senaryosu  atlında, 
jeotermal sistemin gelecekteki performansı ve performansındaki belirsizlik değerlendirilebilir. 

5.  Varsayılan bir üretim debisi senaryosu atlında, sadece saha ölçüm verisi setine kalibre edilmiş 
model  parametreleri  ile  sistemin  gelecekteki  performansına  ait  sadece  bir  gerçekleme  elde 
edilebilir.  Tek  bir  gerçekleme,  performansındaki  belirsizlik  değerlendirilebilmesinde  yeterli 
değildir. 

6.  Varsayılan  bir  üretim  debisi  senaryosu  atlında,  jeotermal  sistemin  gelecekteki 
performansındaki  belirsizlik,  çalışmada  önerilen  rasgele  maksimum  olasılık  yöntemiyle 
gerçekçi bir şekilde belirlenebilmektedir. Bu yöntemde, hem ölçüm verilerindeki hata hem de 
bu hataların neden olduğu model parametre değerlerindeki belirsizlik, bu belirsizlikleri  içeren 
gerçeklemeler yardımıyla, performans tahminleri üzerine gerçekçi olarak yansıtılabilmekte ve 
istatistiksel (histogram) analizi ile değerlendirilebilmektedir.
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Kursu”na katıldı.    1995 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı  İTÜ Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği Bölümü’nde halen Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev almaktadır. 

Abdurrahman SATMAN 

İstanbul  Teknik  Üniversitesi  Petrol  Mühendisliği  Bölümü’nden  Y.  Mühendis  olarak  mezun  olduktan 
sonra  gittiği  A.B.D.’deki  Stanford  Üniversitesi’nde  Petrol  Mühendisliği  Bölümü’nden MS  ve  Doktora 
ünvanlarını  aldı.    Daha  sonra  Stanford  Üniversitesi’nde  Assistant  Profesör  olarak  çalıştıktan  sonra 
1980  yılında  İTÜ  Petrol  Mühendisliği  Bölümü’nde  çalışmaya  başladı.    19851987  arasında  Suudi 
Arabistan’da KFUPMResearch  Institute’te çalıştı.   Halen  İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nde görev 
yapmaktadır.    İlgi  alanları  arasında  petrol,  doğal  gaz  ve  jeotermal  mühendisliği  ve  üretim  ve 
rezervuarla ilgili konular yer almaktadır.
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BALÇOVA–NARLIDERE JEOTERMAL SAHASI 
REZERVUAR GÖZLEMLERİ: 20002005 

Niyazi AKSOY 

ÖZET 

Bu  çalışmada  20002005  yılları  arasında  BalçovaNarlıdere  jeotermal  sahasında  yapılan  rezervuar 
gözlem çalışmaları anlatılmış, elde edilen sonuçlar 2002 yılında tamamlanan “rezervuar performansını 
belirleme  projesi  sonuçları”  ile  karşılaştırılmıştır.  Gözlem  çalışmaları,  doğal  durum modellemesi  ile 
tahmin  edilen  51  l/s  doğal  beslenmenin  doğruluğunu  desteklemektedir.  Belirtilen  dönem  içerisinde, 
sahada  3  yeni  ve  derin  kuyu  delinmiştir.  Bu  kuyulardan  BD8  ve  BD10  reenjeksiyon  amaçlı 
kullanılırken, BD9 kuyusu yeni kurulması planlanan SİSTEM2 bölgesel  ısıtma projesi için ayrılmıştır. 
Önceki yıllarda delinen, ancak kullanılamayan kuyularda iyileştirme ve temizlik çalışmaları yapılmış ve 
sadece bu kuyuların katkısıyla üretim %100’den fazla artırılmıştır. 

1. GİRİŞ 

BalçovaNarlıdere  jeotermal  sahasında  ilk  çalışmalar  1960  yılında  başlamıştır.  1963  yılında  arama 
amaçlı  S1,  S2  ve  S3  kuyuları  delindikten  sonra  sahada  önemli  bir  jeotermal  potansiyel  olabileceği 
görülmüştür.1983  yılına  kadar  ciddi  bir  çalışma  yapılmamıştır.  Sıcaklık  dağılımının  belirlenmesi 
amacıyla  10  adet  gradyen  kuyusu  1983  yılında,  19831987  yılları  arasında  kuyu  içi  eşanjörleri  ile 
ısıtma  yapmak  için,  B  serisi  olarak  bilinen,  11  adet  sığ  üretim  kuyusu  delinmiştir.  Kabuklaşma 
sorunlarını  çözen  inhibitörler ve  jeotermal pompalardaki gelişmeler  sayesinde 1996 yılından  itibaren 
jeotermal  akışkan  üretilmeye  başlanmıştır.  1994  yılından  sonra  BD  serisi  derin  kuyular  kazılmaya 
başlanmıştır.  Sığ  kuyularda  rastlanılan  en  yüksek  sıcaklık  125  o C  iken  derin  kuyularda  140  o C’ye 
yaklaşılmıştır. Sahada kazılan tüm kuyulara ait bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur. 

1996  yılında  sahada  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemi  kurulmaya  başlanmış ve  2000  yılında  6500 KE 
(Konut Eşdeğeri) kapasite ile yüklenici firmadan o tarihte yeni kurulan Balçova Jeotermal Ltd. Şti.’ne 
teslim edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde sahada delinen kuyu sayısı 39’a ulaşmıştır. Kuyulardan 3’ü 
arama,  10’u  gradyen,  geri  kalan  26’sı  üretim  için  delinmiştir.  2000  yılına  kadar  üretim  amacıyla 
delinmiş  23  kuyudan  sadece  3’ü  sığ  (B4,  B10,  B11)  ve  4’ü  derin  (BD3,  BD4,  BD6,BD7)    kuyuları 
kullanılabilir  durumdaydı.  Bazı  tamamlama  ve  işletme  hataları  nedeniyle  diğer  kuyular  kullanılamaz 
durumdaydı. Sorunlu kuyuların geri kazanılması amacıyla başlatılan “Kuyularda İyileştirme Projesi” ile 
B1,B5,  B7,  BD1,  BD2  ve  BD5  kuyuları  üretim  yapabilir  hale  getirilmiştir.  BD3  ve  BD6  kuyularında 
temizlik  işlemleri,  BD7  ve  B10  kuyularında  pompa  değişimleri  yapılmıştır.  Bu  sayede  yeni  kuyular 
kullanılmaksızın  üretilebilir  akışkan  miktarı  artırılarak,  bölge  ısıtma  kapasitesi  6500  KE’den  15.600 
KE’ye  ulaştırılmıştır.  Şekil  1’de  BalçovaNarlıdere  jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminin  2000  yılından 
sonraki gelişimi görülmektedir. 

İyileştirme  çalışmalarının  yanı  sıra,  sahanın  potansiyelinin  ve  gelecekteki  davranışını  belirlemek 
amacıyla  “rezervuar  potansiyelini  belirleme  projesi”  başlatılmıştır  [1].  2002  yılında  tamamlanan  bu 
proje bölgesel ısıtma yapılan bir rezervuar için ülkemizde yapılan ilk çalışmadır. Bu proje ile sahanın 
doğal  beslenmesinin  51  l/s,  net  ısı  girişinin  33  MW olduğu  tahmin  edilerek  değişik  senaryolar  için 
gelecekteki  saha  performansları  tartışılmıştır.  Ayrıca,  sahanın  3D  sıcaklık  dağılımı  modellenmiştir. 
Modele göre sahanın doğuya doğru sıcaklığı artıyordu. Daha sonra önerilen doğrultuda delinen BD8
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ve  BD9  kuyuları  bu  varsayımı  doğrulamıştır.  Bu  kuyuların  da  doğusunda  2  yeni  kuyu  yeri  daha 
önerilmiştir.  Sığ  rezervuara  reenjeksiyonun  verimsiz  olduğu  ve  saha  sınırlarında  delinecek  derin 
kuyulara  reenjeksiyon  yapılması  önerildiğinden  2002  yılından  sonra  sahadaki  işletme  stratejisi 
değiştirilmiş,  reenjeksiyon  amaçlı  BD8  kuyusu  sahanın  doğu  sınırına  delindikten  sonra  bu  kuyuya 
reenjeksiyon yapılmaya başlanmıştır. 2004 yılında da sahanın Batı sınırına BD10 reenjeksiyon kuyusu 
delinmiştir. 

Tablo 1. Sahada delinmiş olan kuyular amaçları ve son durumları. 

Adı  Derinliği, m  Delinme Tarihi  AmaçDelen Kuruluş  En Son Kullanım Şekli 
S1  125  1963  AramaMTA  Gözlem 
S2  125  1963  AramaMTA   
S3  125  1963  AramaMTA   
BG1  180  1983  GradyenMTA   
BG2  125  1983  GradyenMTA   
BG3  120  1983  GradyenMTA   
BG4  150  1983  GradyenMTA   
BG5  108  1983  GradyenMTA   
BG6  80  1983  GradyenMTA   
BG7  90  1983  GradyenMTA   
BG8  108  1983  GradyenMTA   
BG9  79  1983  GradyenMTA   
BG10  80  1983  GradyenMTA   
B1  104  1983  ÜretimMTA  Üretim 
B2  150  1983  ÜretimMTA  Gözlem 
B3  160  1983  ÜretimMTA   
B4  125  1983  ÜretimMTA  Üretim 
B5  110  1983  ÜretimMTA  Üretim 
B6  150  1983  ÜretimMTA   
B7  100  1983  ÜretimMTA  Üretim 
B8  150  1983  ÜretimMTA   
B9  48  1983  ÜretimMTA  Gözlem 
B10  125  1987  ÜretimMTA  Üretim 
B11  125  1987  ÜretimMTA  Gözlem 
B12  150  1998  ÜretimSuSan  Gözlem 
BTF1  125  1989  Üretim DEÜ Tıp Fak.MTA   
BTF2  100  1989  Üretim DEÜ Tıp Fak.MTA   
BTF3  100  1989  Üretim DEÜ Tıp Fak.MTA   
BTF4  100  1989  Üretim DEÜ Tıp Fak.MTA   
ND1  750  1996  ÜretimMTA  Gözlem 
BD1  564  1994  ÜretimMTA  Üretim 
BD2  677  1995  ÜretimMTA  Üretim 
BD3  750  1995  ÜretimMTA  Üretim 
BD4  630  1998  ÜretimMTA  Üretim 
N1  250  1996  ÜretimMTA  Gözlem 
BD5  1100  1998  ÜretimMTA  Üretim 

BH1  300  1998  Üretim DEÜ Tıp Fak. 
SuSan 

Üretim 

BD6  606  1999  ÜretimMTA  Üretim 
BD7  600  1999  ÜretimMTA  Üretim 
BD8  630  2002  ReenjeksiyonMTA  Reenjeksiyon 
BD9  776  2003  ÜretimMTA  Üretim 
BD10  750  2004  ReenjeksiyonMTA  Reenjeksiyon
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Sahada 20002005 yılları arasında yapılan çalışmalar, işletme strateji ile sahada gözlenen ve ölçülen 
tepkiler ve sonuçları aşağıda detaylıca tartışılmaktadır. 
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Şekil 1. BalçovaNarlıdere bölge ısıtma sisteminin gelişimi. 

Şirket 2005 yılı başlarında,İzmir Büyükşehir Belediyesinin de ortak olmasıyla İzmir Jeotermal AŞ adını 
almıştır.  Bu  çalışmada  Balçova  NarlıdereJeotermal  sahasında  20002005  yılları  arasında  yapılan 
rezervuar çalışmaları ve sonuçları tartışılmıştır. 

2. SAHA YÖNETİMİ 

Bu  bölümde  BalçovaNarlıdere  sahasının  üretim  ve  reenjeksiyon  kapasitesinin  gelişimi,  kuyularda 
yapılan iyileştirme çalışmaları ve sonuçları, yeni delinen kuyuların amaçları ve bunlardan elde edilen 
bulgular ile üretim ve reenjeksiyon çalışmalarına karşılık sahanın gösterdiği tepkiler anlatılmıştır. 

2.1. Üretim ve Reenjeksiyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi 

2.1.1. Kuyularda İyileştirme Projesi 

Kullanılmayan  eski  kuyuların  projeye  kazandırılması  ve  mevcut  kuyuların  eksikliklerinin  giderilmesi 
amacıyla 2001 yılında başlatılan “Kuyularda İyileştirme Projesi” sonuçları açıklanmıştır.
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B1 Kuyusu 

Kuyu 1982 yılında delinmiş ilk sıcaklığı 115 °C, 104 m derinlikli bir kuyudur. Geçmişte, kuyu içi eşanjör 
kullanılarak Balçova Termal Oteli ısıtılmıştır. Kuyu, kabuklaşma ve eşanjör sisteminin verimsiz olması 
nedeniyle  yeterli  enerji  üretemiyordu.  Kuyuda  bulunan  eşanjör  ve  85/8  in.  muhafaza  boruları  14 
Şubat 2002  ‘de çekilmiş, daha sonra kuyu  temizletilmiş ve   95/8  in. kapalıfilitreli muhafaza borusu 
indirilerek  üretim  ve  test  çalışmaları  yapılmıştır.  1927  Mart  2003  arasında  yapılan  pompa  testleri 
kuyudan  150  m 3 /st  debide  üretim  yapılabileceği  görülmüştür.  Kuyu  2004  yılında  sahanın  toplam 
üretiminin %6.2’sini karşılamıştır. 

B5 Kuyusu 

1982 yılında MTA  tarafından delinmiş, 108,5 m. derinliğinde ve 124  °C sıcaklığa sahip kuyu,  DEÜ 
hastanesinin  kuyu  içi  eşanjörleri  ile  ısıtılmasında    kullanılmıştır.  Kuyudaki  eşanjörler  sökülüp  kuyu 
temizlendikten sonra, testler yapılmış ve kuyuya 140 m 3 /st debide üretim yapabilecek, 75 kW pompa 
72 m,    inhibitör  borusu  77 m’ye  derinliğe monte  edilmiştir.  Kuyu  yıllık  600.000 m 3 ’e  ulaşan  üretim 
miktarı ile 2002 yılında toplam üretimin %20.7’ sini sağlamıştır. 

B7 Kuyusu 

1982  yılında MTA  tarafından  delinen  kuyu  120 m,  115  °C  sıcaklığa  sahiptir.  Kullanılmayan  kuyuda 
temizlik  ve  test  çalışması  yapıldıktan  sonra,  kuyunun  140  m 3 /st  debide  üretim  yapabileceği 
belirlenmiştir. Kuyu enerji gereksinimi olmadığı için 2002 yılı sonuna kadar yedekte tutulmuştur. 2003 
yılında  pompa  montajı  yapılarak  sisteme  bağlanmıştır.  Kuyu  2004  yılında    271.000  m 3  üretimle 
sahanın toplam üretiminin %6.4’ünü karşılamıştır. 

BD1 Kuyusu 

Kuyu, nisan 1994’de    İl Özel  İdaresi’ne ait Prenses Otel’in  ısıtılması amacıyla MTA’ya deldirilmiştir. 
560  m  derinliğindeki  kuyuda  135  °C  sıcak  su  bulunmuştur.  Yanlış  üretim  yöntemi  kuyuda 
kabuklaşmaya  neden  olmuş  ve  jeotermal  sondaj  tekniği  standartlarına  uygun  olmayan  muhafaza 
borusu kullanılmış olması nedeniyle kuyu kısa bir sürede kaybedilmiştir. 2001 yılında  İTÜ tarafından 
çalışmalar  sırasında  kuyunun  375 m’den  aşağısının  tıkanmış  olduğu  tespit  edilmiştir.  MTA  ve  özel 
sondaj şirketlerine kuyu temizletilmek istenmiş, ancak kuyunun standart olmayan donanımı nedeniyle 
çalışma yapılmamıştır. 

Ocak  2002  yılında  kuyunun  içindeki  kabuklaşmanın  temizlenmesi  ve Prenses Otelin  ısıtmasının  bu 
kuyudan temin edilip edilemeyeceğini araştırmak için bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma sonunda 0 
200 m arası temizletilmiş ve kuyunun 50 m 3 /st debide ve en az 110 °C sıcaklıkta üretim yapabileceği 
görülmüştür. 2004 yılında 264.000 m 3 üretimle sahanın toplam üretiminin %6.3’ünü karşılamıştır. 

BD2 Kuyusu 

Kuyu 1995 yılında MTA  tarafından delinmiştir. Derinliği 677 m, kuyudibi  sıcaklığı 137  °C’ dir. Hatalı 
üretim  ve  standartlara  uygun  olmayan  muhafaza  borusu  kullanılmış  olması  nedeni  ile  kuyu  kısa 
sürede tıkanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. MTA ve özel sondaj firmaları ile yapılan görüşmelerde 
kuyunun onarılamayacağı belirlenerek kuyu terk edilmiştir. Kuyunun 0200 m’lik bölümü Ağustos 2001 
yılında DEÜ Torbalı Meslek YO sondaj makinesi ile temizlendikten sonra, 90 m’ye 75 kW, 13 kademe 
VJP853 pompa ve 121 m  inhibitör borusu monte edilmiştir. Kuyu halen 180 m 3 /st   debi ve 133  °C 
sıcaklıkta üretim yapmaktadır.  Kuyu 2002 yılından bu yana yıllık 500.000 m 3 ’e  yaklaşan üretimi  ile 
sahanın toplam üretiminin yıllara göre %1113’ünü karşılamıştır. 

BD5 Kuyusu 

1999  yılında  delinen  ve  1100  m  derinliğindedir,  117  °C  kuyu  dibi  sıcaklığı  ölçülmüştür.  Balçova 
sahasının  en  derin  kuyusu  olan  BD5,  üretim  yapmadığı  için  “terk”  edilmişti.  İyileştirme  projesi
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kapsamına  alınarak  2002  yılında  kuyu  tabanındaki  dolgu  MTA’ya  temizletilmiştir.  Kompresör  ve 
pompa ile yapılan test çalışmaları kuyudan 100 m 3 /st’e kadar ulaşacak debide üretim yapılabileceğini 
göstermiştir. Kuyuya 227 m inhibitör borusu ve 150 m’ye pompa montajı yapılarak devreye alınmıştır. 
115 °C kuyubaşı  sıcaklığında üretime başlayan kuyu 2004 yılında 120 °C sıcaklığa ulaşmıştır. Yıllık 
300.000 m 3 ’den fazla üretim yapabilmekte ve toplam üretimin %7.4’ünü karşılamaktadır. 

B4 Kuyusu 

Kuyu  1984  yılında  MTA  tarafından  delinmiştir.  Kuyuda  ölçülen  maksimum  sıcaklık  117  °C’  dir. 
Bölgesel  ısıtma  sistemine  sıcak  su  sağlayan  kuyuda  Ocak  2002  yılında  verim  düşümü  nedeni  ile 
pompa çekildiğinde, inhibitör borularında kopmuş olduğu tesbit edilmiştir. Kuyuda 89.92 m’ye inhibitör 
borusu ve 72 m’ye 55 kW, 20 kademe jeotermal pompa montajı yapılmıştır. Kuyu maksimum 55 m 3 /st 
debide üretim yapmaktadır. Pompa testleri kuyunun sahadaki en yüksek prodüktivite indeksine sahip 
kuyu olduğunu göstermektedir. 

B10 Kuyusu 

1987  yılında  MTA  tarafından  delinen  kuyunun  derinliği  125  m  ve  başlangıç  sıcaklığı,  114  °C’  dir. 
Kuyuda  iki defa iyileştirme çalışması yapıldı. Birincisinde Aralık 2001’de pompa arızası  için kuyudan 
pompa  çekildiğinde,  inhibitör  boruların  da  koparak  kuyuya  düştüğü  tespit  edildi.  Kuyuda    90.81 m. 
derinliğe inhibitör borusu ve 72 m’ye 45 kW, 13 kademe VJP833 jeotermal pompa montajı yapılmıştır. 
Kuyu  110  m 3 /st’e  ulaşan  debide  üretim  yapmıştır.  Kuyunun  daha  fazla  üretim  yapabileceği 
belirlendiğinden  2003  yılında  250 m3/st  debide  pompa monte  edilmiştir.  Söz  konusu  pompa monte 
edildikten sonra kuyu 2004 yılında 800.000 m 3 ’ün üzerinde üretim yaparak  toplam üretimin %19’unu 
karşılamıştır. 

B11 Kuyusu 

Kuyu 1987 yılında MTA tarafından delinmiştir. 116 m. derinliktedir. Maksimum kuyu sıcaklığı  109 °C’ 
dir.  2003 yılında, kuyu içerisine ne zaman düşürüldüğü bilinmeyen bir madde nedeni ile pompanın 56 
m’den  derine  inilemediği  belirlenmiştir.  Kuyudaki  pompa  çekilerek  temizlik  ve  kurtarma  çalışması 
yapılmıştır. Kuyuya düşürülmüş olan 6 m uzunluğunda 2 in. çapında boru parçası çıkartılmıştır. Test 
çalışması  sonucu  kuyunun,  çalışma  öncesinde  olduğu  gibi  40  m 3 /st  debide  üretim  yapabileceği 
belirlenmiştir. Halen gözlem kuyusu olarak kullanılmaktadır. 

BD3 Kuyusu 

1996 yılında delinen kuyu 750 m derinliğindedir.  Kuyunun 450 m’den aşağı kısmının yıkılmış olduğu 
belirlendi.  Sahada    yürütülen  “Kuyularda  İyileştirme  Projesi”  kapsamına  alınan  kuyu,  2002  yılında 
MTA’ya temizletildikten sonra tekrar yıkılmaması için 65/8 in. filitreli boru ile teçhizi sağlanmıştır. 2002 
yılı  sonunda  kuyuda  170 m’ye  inhibitör  borusu  ve  150 m’ye    110    kW  12  kademe  pompa montajı 
yapılarak üretime alınmıştır. BD8’e yapılan  reenjeksiyonun   etkisi  izlenmektedir. 2005 yılı  ortalarına 
kadar  her  hangi  bir  soğuma  etkisi  gözlenmemiştir,  kuyu  132  o C  kuyubaşı  sıcaklığında  üretim 
yapmaktadır. 

BD4 Kuyusu 

1998 yılında delinmiş olan 624 m derinliğindeki BD4 kuyusu 160 m 3 /st ve 136 °C kuyubaşı sıcaklığı 
ile  üretimine  devam  etmektedir.    2001  yılında  inhibitör  borusunun  koptuğu  tespit  edilerek,  pompa 
yüklenici  firmaya  çektirilmiştir.    210  m  derinliğe  inhibitör  borusu  ve  150  m  derinliğe  110    kW,  12 
kademe pompa montajı yapılarak kuyu üretime alınmıştır.  Kuyudaki pompanın arızalanması üzerine, 
2003  yılında  90  m  derinliğe  yerli  bir  pompa  monte  edilmiş  ve  kuyunun  190  m 3 /st  debide  üretim 
yapması sağlanmıştır.
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BD6 Kuyusu 

1995 yılında MTA tarafından delinen kuyu 605 m derinliktedir. Kuyudibi sıcaklığı 140 °C olarak tahmin 
edilen kuyudan üretimle birlikte, formasyondan kopan kırıntılar taşınmakta ve sonuçta pompa sık sık 
arızalanmaktaydı. 150 m’ye montajlı 110  kW 12 kademe pompa kasım 2002 ‘de arıza yapmış olup, 
onarılan  pompa  kısa  sürede  tekrar  arızalanmıştır.  Kuyudaki  pompa  çekilmiş  ve  MTA  ile  iki  kez 
anlaşma  yapılarak  kuyu  tabana  kadar  temizlenmiştir.  Kuyuya  önceki  yıllarda  düşürülen  inhibitör 
boruları,  pompa  parçaları  ve  kuyudaki  yıkıntı  temizlenmiştir.  Şekil  2  ‘de BD6’dan  çıkartılan  inhibitör 
boruları ve pompa parçaları görülmektedir. Kuyuda yapılan  testlerde 200 m 3 /st ulaşan debide üretim 
yapılabileceği belirlenmiştir. Fakat, kuyudaki  linerın filitre geometrisi ve açıklığının kuyuya giren suyu 
süzecek ve kırıntıları engelleyecek özelliklere sahip olmaması sonucu kum gelişi devam etmekte ve bu 
nedenle üretim debisi en fazla 140 m 3 /st ile sınırlandırılmaktadır. 

BD7 Kuyusu 

1999 yılında  MTA tarafından delinen kuyu 700 m derinliktedir. 2001 yılında yapılan test çalışmasında 
kuyuda  bulunan  150  m 3 /st  kapasiteli  ithal  VAG  pompanın  kuyu  kapasitesinin  çok  üzerinde  olduğu 
belirlenmiştir. Kuyuya yerli yapım, 75 kW 22 kademe VJP832 yerli  pompa montajı yapılmıştır. Kuyu 
en fazla 80 m 3 /st debide üretim yapabilmektedir. 

Şekil 2. BD6 kuyusundan çıkartılan inhibitör boruları (üstte), pompa parçaları (alta)
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Yeni  bir  jeotermal  kuyu  delme maliyeti  300400  $/m  arasında  değişmektedir.  Son  yıllarda  sahada 
delinen kuyuların ortalama derinliği 600 m olduğu göz önüne alınırsa, yeni bir kuyu maliyetinin 200 bin 
$’ dan daha az olamayacaktır. Sadece eski ve terk edilmiş kuyuların, onarılması sonucu 2000 yılına 
göre kuyuların tek tek üretimleri toplamı 2004 yılı sonunda 620 m3/st’den 1700 m3/st’e çıkartılmıştır. 
Kuyuların  tek  tek  üretimleri  toplamı  ile  kuyuların  hepsinin  birden  çalışması  durumunda  ile  elde 
edilebilecek toplam akışkan miktarı farklıdır. Kuyular arası etkileşim ve üretim nedeniyle oluşan düşüm 
ve  buna  bağlı  olarak  pompalarda  oluşan  debi  azalmaları,  toplam  debinin  de  azalmasına  neden 
olmaktadır. Nitekim, 2004 yılı kış sezonunda, tüm kuyuların toplam debisi 1060 m 3 /st’i geçememiştir. 

2.1.2. Delinen  ve Planlanan Kuyular 

20002005  yılları  arasında  sahada  reenjeksiyon  kapasitesinin  artırılması  ve  sahanın  doğu  sınırını 
araştırmayı amaçlayan 3 kuyu delinmiştir. BD8, BD9 kuyuları sahanın doğu sınırında delinirken BD10 
kuyusu sahanın batı sınırında yer almıştır. 

BD8 Kuyusu 

BD8 kuyusu 2002 yılında MTA tarafından delinmiştir. 630 m derinliğindeki kuyu yüksek geçirgenliği ve 
sahanın  batı  kenarında  yer  alması  nedeniyle  reenjeksiyon  amaçlı  kullanılmaya  başlanmıştır.  2002 
yılından  bu  yana  kuyuya  4 milyon m 3 ’e  yakın  reenjeksiyon  yapılmıştır.  Halen  sahada  reenjeksiyon 
yapılan  tek kuyudur. Bu güne kadar BD8’e yapılan  reenjeksiyonun diğer kuyulara olumsuz bir etkisi 
gözlemlenmemiştir. Bu kuyunun doğusunda yer alan ve henüz üretimde kullanılmamış olan BD9 ve 
daha doğuda delinecek kuyulara etkisinin de ayrıca izlenmesi gerekir. BD8 kuyusunun diğer bir özelliği 
sahada delinen  ilk geniş çaplı  kuyu olmasıdır.   Kuyu 0290 m arası 133/8  in. 54.5  lb/ft K55,  kuyu 
tabanına  kadar  olan  bölüm  ise  95/8  in.  43.5  lb/ft  K55  borudan  yapılmış  filitreli  boru  ile  teçhiz 
edilmiştir. Kuyulardaki kum problemini önlemek amacıyla 4x63 mm boyutlarında, toplam filitre açıklığı 
%13 olan borular kullanılmıştır. 

BD9 Kuyusu 

BD9 kuyusu 2003 yılında MTA tarafından delinmiştir. Kuyu BD8’de olduğu gibi geniş çalıdır. 0312.6 m 
arası 133/8 in. 54.5 lb/ft K55,  307.6  772 m arası 95/8 in. 43.5 lb/ft K55 borudan yapılmış filitreli 
boru ile teçhiz edilmiştir. Filitre boyutları BD8 kuyusunda kullanılan borularla aynıdır. Kuyu 450550 m 
arasından  üretim  yapmaktadır.  Bu  bölgede  en  yüksek  sıcaklık  135.16  o C  olarak  ölçülürken  kuyu 
tabanına doğru  sıcaklık artışının devam ettiği ve 138.5  o C sıcaklığa ulaştığı görülmektedir  (Şekil  3). 
Üretim zonunun altında ve üretim zonundaki sıcaklıktan daha yülksek bir değer elde edilmiş olması ve 
en son kısımdaki eğrinin karakteri daha yüksek sıcaklığa sahip bir başka üretim zonunu gösterebilir. 
Bu  konuda  MTA  ile  görüş  ayrılığı  çıkmış  ve  MTA  kuyuda  daha  fazla  ilerlemeyi  kabul  etmemiştir. 
Pompa testleri ile kuyunun 100 l/s debide üretim yapılabileceği belirlenmiştir. BD9’un SİSTEM2 olarak 
adlandırılan 3900 KE büyüklüğe sahip projede kullanılması planlanmıştır. 

BD10 Kuyusu 

BD10 kuyusu sahanın batı kısmını araştırmak ve reenjeksiyon amacı ile kullanmak için 2004 yılında 
MTA tarafından delinmiştir. Kuyu 0196.7 m 13 3/8, 54.5 lb/ft  K55 boru çimentolanarak teçhiz edilmiş 
ve 187750 m arası 65/8 K55 24  lb/ft borudan yapılan  filitreli borularla teçhiz edilmiştir. Ana üretim 
zonu 210220 m’dedir. 350 m’ye kadar daha küçük üretim zonları görülmektedir  (Şekil  4). Üretimde 
kullanılması durumunda 150 m’ye monte edilecek bir pompa ile 140 m 3 /st debide ve 104 o C sıcaklıkta 
üretim yapabileceği pompa testi ile belirlenmiştir.
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Şekil 3. BD9 Statik sıcaklık ölçüsü. 
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Şekil 4. BD10 water loss ve statik sıcaklık ölçüleri. 

Kuyu reenjeksiyon için planlandığı için ne kadar su basılabileceği öncelikle cevaplanması gereken bir 
sorudur.  Enjeksiyon  ve  üretim  testleri  injektivite  ve  prodüktivite  indeksleri  0.28  0.5  l/s.m  arasında 
değerler  vermiştir.  Kuyudaki  statik  su  seviyesi  kış  aylarında,  kuyubaşından  30  m  aşağıda 
gerçekleşecektir.  Bu  durumda  8  ila  15  l/s  suyun  sadece  gravite  ile  reenjekte  edilebileceği 
anlaşılmaktadır. Kuyuya 5060 mss basma yüksekliğinde bir pompa monte edilirse  reenjeksiyondaki 
toplam  basınç,  kuyudaki  su  seviyesi  ile  birlikte  8090  mss  olacaktır.  Bu  koşullarda  kuyuya 
basılabilecek miktar en az  22 l/s  ve en fazla  45 l/s arasında değişebilecektir. Belirtilen pompa Nisan 
2005’de kuyuya monte edilmiştir. Bu pompa bir kuyuiçi pompanın reenjeksiyonda kullanımına ilk örnek 
olmaktadır (Şekil 5).
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Şekil 5. BD10 kuyusu için özel olarak yapılan dik milli, kuyuya montajlı reenjeksiyon pompası. 

BD10  kuyusundan  reenjeksiyon  yapılması  durumunda,  reenjeksiyon  çevredeki  diğer  kuyulara  etkisi 
izleyici, sıcaklık ve basınç testleri ile izlenmelidir. 

Planlanan Kuyular 

BD10, BD5, ND1 ve N1 kuyularından elde edilen verile birlikte değerlendirildiğinde sahanın batıdan 
sınırlandığını ve bu bölgedeki sıcaklığın batı kısımlarına göre 1520 o C daha düşük olduğu, kuyuların 
prodüktivite indekslerinin doğudaki kuyulardan daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen coğrafi 
sınırlarla  ifade  etmek  gerekirse  Ilıca  deresinin  sahanın  batı  sınırını  oluşturmaktadır.  Kuzey  kısmın 
giderek derinleştiği ve otobanın kuzeyinde de önemli bir anomali bulunmadığı  jeofizik  çalışmalardan 
anlaşılmaktadır  [3]. Sahanın güneyi AgamemnonI fayı  ile sınırlıdır. Eldeki veriler  ışığında sahanın 3 
yönden sınırlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Sadece doğu sınırı belirsizdir. 

Şekil  6’da  sahanın  sınırları  belirtilmiştir.  Güney  tarafında  kesikli  çizgi  ile  AgamemnonI  olarak 
adlandırılan  ve  jeotermal  sistemi  kontrol  eden  fay  gösterilmiştir.  Bu  fayın  güneyinde  herhangi  bir 
jeotermal  aktivite  beklenmemektedir.  Ancak  bazı  uzmanlar  [4]  sahanın  birbiri  ile  ilişkili  kırık  ve 
çatlaklarla    geniş  bir  ağ  sisteminin AgamemnonI  fayının  güneyinde  gelişmiş  olması  durumunda  bu 
bölgede fay boyunca yükselen suların dağılabileceğini belirtmekte ve fayın güneyinde bir adet 1000 m 
derinlikli arama kuyusu önermektedirler. 

Sahanın  doğusunda  delinen  BD8  ve  BD9  kuyuları  ve  diğer  kuyulardan  elde  edilen  statik  sıcaklık 
değerleri  ile yapılan 3B sıcaklık modellemesi de sıcaklığın doğuya doğru arttığını göstermektedir. 3B 
model  de  sahanın  batıya  ve  kuzeye  doğru  soğuduğunu  ve  sahanın  kuzeye  doğru  derinleştiğini  de 
ortaya koymaktadır. Şekil 6 ‘da gösterilen A1 ve A2 olarak gösterilen ve Şekil 7’de 3D sıcaklık modeli 
üzerinde  BD11  ve  BD12  olarak  adlandırılan  kuyular  sahanın  doğu  sınırlarının  araştırılması  için 
önerilmektedir. Bu kuyulardan, bilinen sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklık beklenmektedir. Doğudaki 
kuyuların olumlu sonuçlanması halinde, uygun işletme stratejisi ile birlikte sahadan çekilebilecek enerji 
miktarı artırılabilir.  Bu kuyuların olumsuz sonuçlanması halinde saha 4 yönden sınırlanmış olacaktır.
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Mevcut  kuyuların,  BD7BD2  hattının  birkaç  yüz  metre  güneyine  (Şekil  6’da  G  serisi  olarak 
gösterilmektedir)  delinebilecek  kuyular  yedek  olarak  ve  mevcut  kapasiteyi  sürdürebilmek  için 
düşünülebilir. Bunlar ek bir kapasite yaratmayacaktır. 

Sahanın kuzeyinde önerilen kuyu, A5, daha derin ve yüksek maliyetli olup burada düşük sıcaklık ve 
debi ile karşılaşılması beklenmektedir. Derin, 2000 m civarında,  olabileceği tahmin edilen bu kuyunun 
maliyeti de çok yüksek olacaktır. 

BD2  ve  BD3  kuyularının  güneyinde  önerilen  A4  ile  BD2  kuyusunun  yedeklenmesi  hedeflenmiştir. 
BD2’nin muhafaza borusu sorunları nedeniyle uzun vadede üretim yapabileceği kuşkuludur. 

2.1.3. Gözlem Çalışmaları (monitoring) 

Seviye (basınç) değişimleri 

Şekil 12’de sahadan yapılan üretim ve reenjeksiyon miktarları görülmektedir. Üretilen akışkan miktarı 
sürekli  olarak  artış  göstererek  2004  yılında  pik  yükte 1060 m 3 /st  olarak  gerçekleşmiştir.  Bu  değerin 
20042005 kış sezonunda 1300 m 3 /saat’e ulaşması beklenmektedir. Toplam reenjeksiyon miktarında 
önemli bir artış yoktur. 

Şekil  13’de sunulan ND1 su seviyesi grafiği  incelendiğinde şu noktalar dikkati çekmektedir: Sahada, 
su  seviyelerinde    kış  sezonunda  düşüm,  yaz  döneminde  yükselim  olmaktadır. Hacimsel  bilanço  kış 
sezonunda  açık  verdiği  için  rezervuarda  su  seviyesi  düşmektedir.  Kış  aylarında  su  seviyelerindeki 
düşüm  30 m’ye yaklaşmaktadır. 

Şekil 6. Sahanın bilinen sınırları kalın çizgiler, önerilen arama ve  geliştirme kuyuları ( A serisi), yedek 
kuyular (G serisi) 

?
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Önerilen Kuyular 
Model çalışmasına göre bu kuyulardan 140 
o C’nin üzerinde sıcaklık beklenmektedir. 

Ekonomi Üniv. 

Balçova Termal Otel i 
DEÜ 

Onur Mah 

1000 m 

Narlıdere 

Balçova 

Önerilen Kuyular 
Model çalışmasına göre bu kuyulardan 140 
o C’nin üzerinde sıcaklık beklenmektedir. 

Ekonomi Üniv. 

Balçova Termal Otel i 
DEÜ 

Onur Mah 

1000 m 

Narlıdere 

Balçova 

Şekil 7. Sahanın 3D sıcaklık modeli. 

Düşüş trendinin devam etmesi durumunda 20052006 kış sezonunda  kuyularda su seviyesi 60 m’ den 
aşağı düşecektir. Düşümün olası etkileri aşağıda sıralanmıştır: 

Sığ  kuyular  (B1,  B4,  B5,  B7,  B10)  hızla  performans  kaybına  uğrayacak  ve  üretim  miktarları 
azalacaktır. Bu sorunun ilk örneği B10 kuyusunda gerçekleşmektedir. Yaz aylarında 230 m 3 /st debi ve 
101  o C  sıcaklıkta  üretim  yapan  kuyuda,  debi  2004  yılı  kış  aylarında  40 m 3 /st’in  altına  inmektedir. 
Pompanın  kavitasyona  girip  zarar  görmemesi  için  B10’un  kış  aylarında  kapatılması  gerekecektir. 
Sezon ortasında, OcakŞubat 2005 arasında ND1 su seviyesinin 50 m’lere ulaşmasından sonra ile B1, 
B4, B5 ve B7’de benzer sorunlar baş gösterebilir. 

Eğer  sahadaki  kalıcı  düşüm  durdurulamaz  ise  çok  kısa  bir  süre  sonra,  birkaç  yıl  içerisinde  sığ 
kuyuların tamamı kaybedilecektir. Bu kuyular (B1,B4,B5,B7, B10) toplam akışkan miktarının %34’ünü, 
enerji  miktarının  %22’sini  karşılamaktadır.  Dolaysı  ile  sahada  önemli  derecede  enerji  açığı, 
önümüzdeki yıllarda başlayacaktır. 

Reenjeksiyon  kapasitesinin  artırılarak  düşümün  durdurulması  zorunludur.  Saha  ilk  sinyallerini 
vermiştir,  bu  uyarı  gecikmeksizin  değerlendirilmelidir.  Yeni  reenjeksiyon  kuyuları  delinmelidir.  Yaz 
aylarının  sahanın  beslenme  ve  enerji  depolama  dönemi  olduğu  göz  önüne  alınarak,  bu  dönemde 
akışkan  ve  enerji  tüketecek  projelerden  vazgeçilmelidir.    Özellikle  soğutma  veya  elektrik  üretimine 
yönelik  proje  tekliflerinin  uygulanması  durumunda,  saha  yaz  aylarında  beslenme  fırsatını 
kullanamayacaktır. 

Soğuma 

2002 yılına kadar  B9 kuyusuna yapılan reenjeksiyonun B4 ve B10 kuyuları başta olmak üzere sahada 
20  o C’yi  bulan  soğumalara  neden  olduğu  belirlenmiştir  [1,5].  B9  kuyusuna  reenjeksiyon  durdurulup, 
BD8  kuyusuna  reenjeksiyon  yapılmaya  başlandıktan  sonra  sıcaklık  1.5  yıl  boyunca  artmıştır.  Sığ
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kuyularda  15  o C’yi  aşan  ısınma  gerçekleşmiştir  (Şekil  8).  Örneğin  83  o C’ye  düşen  B10  kuyusunun 
sıcaklığı  102  o C’ye,    81  o C’ye  düşen B4’ün  sıcaklığı 105  o C’ye  yükselmiştir.  Bu  kuyularda  2003  yılı 
sonuna kadar soğuma olmamıştır. Buna karşın 20042005 kış sezonunda bu kuyularda tekrar soğuma 
gözlenmiş  ve  10  o C’yi  aşan  soğuma  gerçekleştikten  sonra,  tekrar  ısınma  başlamış  fakat  2003  yılı 
sonundaki değerlere ulaşamamıştır. Sığ kuyulara reenjeksiyon durdurulmasına rağmen bu kuyulardaki 
soğumanın  sebebi  ne  olabilir?  Soğumanın  başlıca  nedenleri  şöyle  sıralanabilir:  Bunlardan  birincisi 
seviye  düşümleri  nedeniyle  dinamik  su  seviyesinin  üzerinde  kalan  formasyonların  soğuması  ve  bu 
bölgelere  olan  ısı  kaybının  artması,  ikinci  olarak  basınç  düşümü  nedeniyle  sığ  rezervuara  gelen 
akışkan miktarının azalması veya üçüncü olarak da seviye düşümleri nedeniyle sığ rezervuara soğuk 
su  girişinin  artmış  olmasıdır.  Balçova  sahasında  Güneyden  Kuzeye  doğru,  özellikle  Baraj  ve  Ilıca 
deresi boyunca taşınan yüzey sularının sığ rezervuara girdiği belirlenmiştir [1,5]. Bunlardan herhangi 
biri veya tümü sığ kuyularda soğumaya neden olabilir. 

B9  kuyusuna  yapılan  reenjeksiyonun  durdurularak,  tüm  reenjeksiyonun  BD8’e  yönlendirilmesinden 
sonra yakın üretim kuyuları BD3 ve BD2’ye olası etkileri izlenmiştir. Şekil 9’dan da görülebileceği gibi 
BD8’  e  reenjeksiyon  derin kuyulara  olumsuz  bir  etki  yapmamıştır.  Bu  dönemde BD3, BD5 ve BD7 
kuyularında  birkaç  derecelik  sıcaklık  artışına  neden  olmuştur.  Derin  kuyulardaki  üretim  miktarının 
artması,  derin  kuyulara  akış  hızının  artmasına  ve  kuyuların  çevresinde  zamanla  ısınmaya  neden 
olduğu, böylece ısı kayıplarının azalması sonucu sıcaklıkta artış görüldüğü tahmin edilmektedir.  BD8 
kuyusunun  doğusunda  kalan BD9  kuyusunda  üretim yapılmadığı  için  sahanın  doğusuna  olan  etkisi 
henüz bilinmemektedir. 

Su Kimyası 

Sahada  periyodik  su  analizleri  yapılmaktadır.  Su  kimyası  verileri  sahanın  jeokimyasal  yönden 
değerlendirilmesi, kabuklaşma, korozyon ve karışım problemlerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 
Sahada  en  son  delinen  BD9  ve  BD10  kuyularının  kimyasal  bileşimi,  sahanın  doğuya  doğru 
sıcaklığının  artmasını  doğrulamaktadır.  Su  kimyası  verileri  de,  sahanın  batısına  doğru  soğuma  ve 
soğuk  su  karışımı  olduğunu  jeotermal  kaynağın  doğuya  doğru  daha  yüksek  sıcaklığa  ulaşması 
gerektiğini  göstermektedir.  BD9  kuyusu  verilerine  göre;  sahadaki  verilerle  en  iyi  uyumu  sağlayan 
“kuvars”  ve  “kuvarsbuhar  kaybı”  jeotermometreleri  sıcaklığın  162201  o C  arasında  olabileceğini 
göstermektedir. Her iki değerde sahada ölçülen en yüksek sıcaklıktan (139 o C) çok daha yüksektir. Cl, 
B ve Br iyonlarının konsantrasyonunun doğudaki kuyularda yükseliyor olması, kaynağın doğuya doğru 
gelişimini doğrulamaktadır. 

Su  kimyası  çalışmaları  ile  sahadaki  inhibitör  tüketiminde  büyük  tasarruf  sağlamıştır.  Azalma  hem 
miktar  bazında  olmuş,  hem  de  inhibitöre  ödenen  bedel  düşürülmüştür.  Sahada  1999  yılında  5.000 
konut eşdeğeri  ısıtma yapılırken bir yıllık inhibitör masrafı 37.000 $ olmuştur. Bir başka deyişle yıllık 
inhibitör  gideri  konut  başına  inhibitör  gideri  7.4  $’dı.  Eğer  bu  trend  devam  etseydi  2004  yılında 
inhibitöre 111.000 $ ödenmesi gerekecekti. Bu çalışmalar sonucu 20022003 ve 2004 yılları arasında 
en az 300.000 $ olarak gerçekleşebilecek  inhibitör gideri, su kimyası çalışmalarıyla 3 yıl  için  toplam 
10.000 $’ın altına düşürülerek büyük bir tasarruf sağlanmıştır. 

Bu sayede  ihmal edilebilir  derecede az  inhibitör  kullanıldığı  için, özellikle  termal  tedavi merkezlerine 
hemen hemen katkısız denilecek saflıkta termal su gönderilmiştir. Ayrıca kullanılan inhibitörlerin insan 
sağlığına zararlı olmadığına dair sertifikalı olmalarına da dikkat edilmiştir. Kimyasal izleme ve sistemin 
buhar basıncı üzerinde çalıştırılması sonucu, kuyular, jeotermal iletim hatları, pompa ve eşanjörlerde 
kabuklaşma sorunu %100 önlenmiştir.
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Şekil 8. Sığ kuyuların kuyubaşı sıcaklıkları. 

Şekil 9. Derin kuyuların kuyubaşı sıcaklıkları. 

2.1.3. Üretim – Reenjeksiyon ve Saha Gözlemleri 

Bölge ısıtma sisteminin büyümesine karşılık (Şekil 1), sahadan üretilen akışkan miktarı da 20002005 
arası  yıllara  göre  %1525  arasında  değişen  oranlarda  artmıştır  (Şekil  10).  Üretim  artışı  kuyularda 
gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları ile karşılanmış olup, bu dönemde delinen yeni 3 kuyudan (BD8, 
BD9 ve BD10) hiç biri üretim için kullanılmamıştır. Yeni delinen kuyulardan BD8 ve BD10 reenjeksiyon 
kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması  için kullanılırken, BD9 kuyusu SİSTEM2 olarak adlandırılan 
3900 KE bölge için tahsis edilmiştir.
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Sahadaki üretim miktarı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Kış aylarında üretim miktarı 
artarken, yaz aylarına doğru azalmaktadır.  2000 yılında tepe yükünde üretim 532 m 3 /st iken, 2004 kış 
sezonunda  1060  m 3 /st’e  yükselmiştir  (Şekil  12).  Üretim  miktarındaki  artışa  karşın  reenjeksiyon 
kapasitesinde önemli bir artış sağlanamadığı Şekil 10 ve Şekil 12’den görülebilmektedir. Nicelik olarak 
reenjeksiyon kapasitesinde önemli bir artış olmamakla birlikte, verimsiz ve soğumaya neden olan sığ 
kuyulara  reenjeksiyon  terk  edilmiş  ve  “sahanın  dış  sınırlarından  derine  reenjeksiyon  stratejisi” 
benimsenerek,  2002  yılından  sonra  BD8  kuyusu  aracılığı  ile,  derine  reenjeksiyon  yapılmaya 
başlanmıştır.    Bu  konu  ilerideki  kısımlarda  tartışılmaktadır.Üretim  artışı  ve  reenjeksiyon  miktarının 
buna paralel olarak artmamış olması  nedeniyle sahadan net üretim miktarı (üretimreenjeksiyon farkı) 
giderek artmaktadır  2004 yılında sahadan 4.2 milyon m 3 su çekilmiş ve 1.6 milyon m 3 ’ü reenjeksiyonla 
tekrar reenjeksiyonla rezervuara basılmıştır. 2000 yılında net üretim 0.9 milyon m 3  iken,  2001 yılında 
1 milyon m 3 ,  2002  ‘de  1.6 milyon m 3 ,  2003  ‘de  2 milyon m 3  ve  2004  yılında  2.6 milyon m 3  olarak 
gerçekleşmiştir. Net  üretim  sürekli  olarak  artmıştır.  Bu  durumun  sahaya  etkisi  aşağıda  açıklanmaya 
çalışılmıştır. 
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Şekil 10. Yıllık üretim, reenjeksiyon ve net  üretim. 

Şekil  11’de  verilen  bir  hacme  giren  ve  çıkan  kütle  ve  enerjiyi  göz  önüne  alalım.  Rezervuar  olarak 
tanımlayacağımız  kontrol  hacminde  başlangıçta  depolanmış  bir  kütle  ve  ısı  bulunur.  Jeotermal 
sistemin  işletilmesiyle  rezervuardan  bir  miktar  kütle  ve  enerji  eksilirken,  doğal  beslenme  ve 
reenjeksiyon  yoluyla  bir  miktarı  geri  döner.  Rezervuar  basıncının  ve  sıcaklığının  gelecekteki 
davranışını  ve  başlangıçtaki  kütle  ve  enerji miktarını  belirlemek  için  sahada  yapılan  ölçme,  test  ve 
gözlem çalışmaları ile sahada başlangıç durumunda depolanan ve sisteme giren kütle ve enerji, elde 
edilen  verilerden  geriye  doğru  gidilerek  tahmin  edilmeye  çalışılır. Modelleme  olarak  adlandırılan  bu 
çalışmanın doğruluğunun sınanması ise, modelin tahmin ettiği verilerle gözlemler sonucu elde edilen 
ölçümler  arasındaki  uyum  ile  yapılır.  Ölçme  ve  testlerle  elde  edilen  sonuçlarla  model  tahminleri 
arasında uyumsuzluk varsa model kalibre edilir veya tamamen değiştirilir.
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Şekil 11. Jeotermal rezervuarın akışkan ve enerji bilançosu. 

Tankın içerisinde su miktarı arttıkça seviye yükselir, azaldıkça seviye azalır.  Serbest sıvı seviyeli bir 
rezervuar  için,  basıncın  (veya  su  seviyesi)  değişimi  doğal  beslenme,  üretilen  ve  reenjekte  edilen 
miktartarın fonksiyonudur. Bu değişimin denklemi [6] tarafından Denklem 1’deki gibi ifade edilmektedir. 

) (  ri p e  w w w 
dt 
dp A 

− − =  
 

 
 
 

 
ρ 
φ 

(1) 

Burada;  we, wp wri  sırasıyla  doğal  beslenme,  üretilen  ve  reenjekte  edilen  akışkanın  kütlesel 
debileridir. E.1 lineer bir denklemdir:

dt dp w w w  ri p e  / ) ( ⇒ − > değeri pozitiftir, yani basınç artar, su seviyeleri yükselir.  (1a) 

dt dp w w w  ri p e  / ) ( ⇒ − < değeri negatif ise, basınç azalır, su seviyeleri düşer. (1b) 

0 / ) ( = ⇒ − =  dt dp w w w  ri p e  ise, basınç veya su seviyesi değişimi olmaz.  (1c) 

Basınç veya su seviyesi değişimi olmadığı dönemler için, üretim ve reenjeksiyon miktarları kullanılarak 
Deklem 1c’den serbest sıvı seviyeli bir jeotermal sistemin doğal beslenmesi we  tahmin edilebilir. Doğal 
durum modellemesi  ile  sahanın  akışkan  beslenmesinin  51  kg/s  ve  net  ısıl  beslenmesinin  33  MWt 
olarak tahmin edilmektedir. [1,2]. Buna göre sahaya yılda 1.6 milyon m 3 akışkan ve 289,000 MWh ısı 
enerjisi girmektedir. Net üretimin yıllık 1.6 milyon m 3 ’ün üzerinde gerçekleşmesi durumunda basınç ve 
su  seviyelerinde  düşüm,  tersi  durumda  da  yükselim  olması  gerekir.  Model  sonuçlarının  geçerliliğini 
böyle sınayabiliriz. Yıllık toplam üretim ve reenjeksiyon miktarlarının gösterildiği Şekil 10’a göre, 2002 
yılı  dahil  öncesinde  net  üretimin  1.6 milyon m 3 ’e  eşit  ve  daha  düşük  gerçekleştiği  anlaşılmaktadır. 
Sahadaki  en  derin  gözlem  kuyusu  olan  ND1’in  su  seviyesi  değişimi  Şekil  13’de  sunulmuştur.  Şekil 
13’te 2003 yılı  dahil  su seviyesinin önceki  yıl  seviyesine ulaştığı görülmektedir. Fakat 2003 yılından 
itibaren  net  üretimin  doğal  beslenmeden  daha  fazla  olması  nedeniyle  ND1  su  seviyesinin  2004’de 
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2003  yılına  göre  7  m  daha  az  gerçekleştiği,  sahada  0.7  bar  civarında  bir  basınç  düşümü  olduğu 
görülüyor. 

20022003  kış  sezonundaki  en  düşük  su  seviyesinin  bir  önceki  yıldan,  üretim  miktarındaki  artışa 
karşın  daha  yüksek  gerçekleşmesi,  BD8  kuyusu  ile  derine  yapılan  reenjeksiyonun  etkisi  ile 
oluşmuştur.  Bu  durum  BD8’e  reenjeksiyonun  sahayı  beslediğini  ve  sığ  kuyulara  yapılan 
reenjeksiyondan daha verimli olduğunu gösterir. 

Sahayı  temsil ettiğini kabul edebileceğimiz ND1 gözlem kuyusundaki en düşük su  seviyesi 2003 ve 
2004  yıllarında  önceki  yıllara  göre  13’er  metre  daha  aşağıda  gerçekleşmiştir.  20022003  kış 
sezonundaki  en  düşük  su  seviyesi  23,93  m,  20032004  kış  sezonunda  36.76  m,  20042005  kış 
sezonunda 50.33 m olarak gerçekleşmiştir. Net üretim miktarı arttıkça su sevileri daha da artmaktadır. 
Düşüm sahanın ömrünün sınırlanmaya başladığının bir işaretidir. Düşümün devamı halinde öncelikle 
sığ kuyular olmak üzere bazı kuyuların devre dışı kalması kaçınılmazdır. Çalışan kuyularda da pompaj 
yüksekliği artacağı için üretim maliyetleri de artacak ve işletme ekonomisi de olumsuz etkilenecektir. 

Su  seviyesindeki  düşümler  nedeniyle  gözenek  basıncı  azalması  kayaçların  mukavemetini  de 
azaltmakta  ve  soğuma  nedeniyle  oluşan  termal  büzülme  kayaç  hacminda  azalmaya  neden 
olabilmektedir.  Bu  olayların  sonucu  Dünyada  birçok  jeotermal  sahada  1015 m’ye  ulaşan  çökmeler 
gerçekleşmiştir. Yoğun bir yerleşime sahip BalçovaNarlıdere sahasında çökme (tasmansubsidence) 
riski incelenmelidir. 

Tablo 4. Sahadaki üretim ve reenjeksiyon kuyularının yıllık toplam üretim miktarları ve payları.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

• BalçovaNarlıdere  jeotermal  sahasının  en  önemli  bölümleri  yoğun  yerleşim  bölgeleri  ile 
kaplanmıştır.  Bölgede  kuyu  delebilecek  kadar  bile  boş  alan  bulmakta  güçlük  çekilmektedir. 
Kuyu delinebilecek çok sınırlı sayıdaki yer için önlem alınmalı ve buralara kuyular delinmelidir. 
Sahada yönlü sondajlar da planlanmalıdır. 

• Sahada net üretimin artması  sonucu kalıcı düşümler oluşmaktadır. Bu durum başlangıç  için 
küçük  bir  sinyal  olmasına  rağmen  önlem  alınmalı,  reenjeksiyon  kapasitesi  artırılmalıdır. 
Düşümün  devamı  halinde  önce  sığ  kuyular  devreden  çıkacaktır.  Benzer  şekilde  derin 
kuyularda da performans azalması meydana gelmektedir. 

• Seviye  düşümü  sonucu,  sığ  kuyularda  kuyu  içi  buharlaşma  ve  soğuk  su  girişleri  nedeniyle 
soğumalar  olmaktadır.  Seviye  düşümleri  kuyulardaki  elektrik  tüketimini  artırarak  işletme 
maliyetlerini olumsuz etkileyecektir. 

• Sahada %100 reenjeksiyon hedeflenmelidir. 
• Sahada (çökme) tasman riski incelenmelidir. 
• BD8 kuyusuna yapılan reenjeksiyon ve etkileri, özellikle BD9 kuyusuna etkisi, kuyu testleri ve 

izleyicilerle araştırılmalıdır. 
• BD9 kuyusu sahanın doğuya doğru sıcaklığının artarak uzandığını kanıtlamıştır. Önerilen yeni 

kuyularda  en  az  140  o C  ve  üzerinde  bir  sıcaklık  beklenmektedir.  Kuvars  jeotermometreleri 
sıcaklığın 162201 o C arasında gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

• Yaz  ayları  Balçova  sahası  için  bir  beslenme ve  toparlanma  dönemdir.  Bu  dönemde  üretimi 
artırmayı gerektirecek projelerden (soğutma, elektrik üretimi vb.) uzak durulmalıdır. 
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE 
KAVRAMSAL PLANLAMA 

Macit TOKSOY 
Adil Caner ŞENER 

ÖZET 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinin  projelendirilmesindeki  ilk  adım  kavramsal  planlamadır.  Bölge 
ısıtma  sistemlerinin  kavramsal  planlaması  üç  analiz  ile  gerçekleştirilir.  Bu  üç  analiz;  teknik  fizibilite, 
ekonomik fizibilite ve politik fizibilite olarak verilmiştir. Bu çalışmada jeotermal bölge ısıtma sistemleri 
için kavramsal planlamanın tüm aşamaları sistematik bir yaklaşım içinde, verilmeye çalışılmıştır. 

Jeotermal bölge ısıtma sistemleri projelerinin kavramsal planlama aşamasın da, projelerin eksik teknik 
ve  ekonomik  analizlere  dayalı  nedenlerden  dolayı  başarısızlıkla  sonuçlanmaması  için,  en  ince 
ayrıntısına kadar gerçekleşirilmesi bir zorunluluktur. 

1. GİRİŞ 

Türkiyede gerçekleştirilen pek çok jeotermal bölge ısıtma sistemi, bir projenin başarısını etkileyen, ilk 
faz  olan  planlama  aşamasının  önemi  çeşitli  nedenlerle  (maliyet,  yönlendirme,  kısa  erimli  politik 
kaygılar) göz ardı edilerek, gerçekleştirilmeye çalışıldığından ya başarısızlıkla sonuçlanmakta, ya da 
işletme aşamasında sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Pek çok kentimizde sürdürülmeye çalışılan, 
jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinin  gelişme  süreçleri  incelendiğinde  bu  eksikliğin  açıkça  görülmesi 
mümkündür. 

Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin gerçekleştirilmesi (projelendirilmesi); kaynağın belirlenmesinden 
yapımına  ve  nihayet  işletmesine  kadar  pek  çok  süreci  içerir  [1].  Bu  süreçleri  beş  adımda 
sınıflandırmak mümkündür:  (I) Kavramsal Planlama, (II) Tasarım (Uygulama Projesi), (III) Uygulama, 
(IV) Test ve işletmeye alma, (V) İşletme. 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinin  projelendirilmesindeki  ilk  adım,  konvansiyonel  bölge  ısıtma 
sistemlerinde olduğu gibi, kavramsal planlamadır ve üç analiz ile gerçekleştirilir [2]: Ekonomik Fizibilite, 
Teknik Fizibilite, Politik Fizibilite. 

Her  jeotermal bölge  ısıtma sistemi uygulaması, diğerlerinden farklı bir projedir. Bu yüzden  jeotermal 
bölge  ısıtma  sistemlerinin  genel  kabuller  ile  ekonomik  ve  teknik  analizlerinin    yapılması  mümkün 
değildir. Çünkü jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde, 

Jeotermal sahanın özellikleri (sıcaklık, debi, jeotermal akışkan kimyasal yapısı, kuyu sayıları, kuyuların 
statik ve dinamik seviyeleri).
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Jeotermal saha ile jeotermal enerji kullanım alanı arasındaki uzaklık. 
Bölgenin, 

1.  topoğrafik özellikleri, 
2.  sosyoekonomik yapısı, 
3.  yapılaşmaimar özellikleri, 
4.  Isıtma sistemi büyüklüğü. 

birbirinden farklıdır. 

Bu  farklılıklar,  her  projenin,  yatırım  ve  işletme  maliyetlerinin  hesaplanmasını  gerektiren  fizibilite 
aşamasında detaylı  teknik  tasarımını da gerektirir. Bu çalışmada önce  “Kavramsal Planlama”  içinde 
öngörülen çalışmalar sistematik bir tarzda açıklanmış ve örneklenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde 
de bir kavramsal planlama projesi sonucunda elde edilmesi gereken bilgiler ve sonuçlar sıralanmıştır. 

2. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KAVRAMSAL PLANLAMA 

Jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait kavramsal planlamanın bileşenlerini içeren genel akım şeması 
Şekil 1’de verilmiştir. Bu akım şeması incelendiğinde, bileşenlerin bir kısmının jeotermal saha ve bölge 
ile ilgili veri tabanları (iklim verileri, bölge plan verileri) diğerlerinin (tasarım, yatırım maliyeti, vs) ise bu 
veri tabanlarını kullanan teknik ve ekonomik, tasarım ve analizler olduğu görülür. 

A N K E T 

S İ S T E M 
T A S A R IM I 

Y A T I R I M 
M A L İ Y E T İ 

İ Ş L E T M E 
M A L İ Y E T İ 

E K O N O M İ K 
F İ Z İ B İ L İ T E 

T E K N İK 
F İZ İB İ L İ T E 

B Ö L G E S E L   E N E R J İ 
A N A L İ Z İ 

B Ö L G E S E L   S O S Y O 
E K O N O M İK   A N A L İ Z 

İ K L İM 
V E R İ L E R İ 

B Ö L G E   P L A N 
V E R İ L E R İ 

F İ N A N S 
K A Y N A K L A R I 

K A V R A M S A L   P L A N L A M A 

J E O T E R M A L   S A H A N I N 
P E R F O R M A N S I 

Şekil 1. Kavramsal Planlamanın Genel Akım Şeması
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Tasarım ve analizler için gerekli veri tabanları pek çok kentimiz için, günümüz teknolojisinin gerektirdiği 
şekilde magnetik ortamlarda mevcut değildir. Örneğin; kentlerimizin pek çoğu için 24 saat, 360 günlük 
dış hava sıcaklıklarına elektronik ortamda ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, bu veri tabanlarının 
da  kavramsal  planlama  aşamasında  oluşturulması  gerekmektedir.  Aşağıdaki  bölümlerde  kavramsal 
planlamanın çeşitli bileşenleri verien akım şemasına uygun sırada açıklanmıştır. 

3. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KAVRAMSAL PLANLAMANIN BİLEŞENLERİ 

3.1. Jeotermal Sahanın Performansı 

Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin tasarımının yapılabilmesi için gerekli olan verilerin en başında 
jeotermal sahanın performansı gelmektedir. Jeotermal sahanın performansının bilinmesi, o sahadan 
sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak üretilecek olan, 

• jeotermal akışkan sıcaklıklarının, 
• jeotermal akışkan debilerinin, 
• jeotermal akışkanın kimyasal yapısının, 
• üretim ve reenjeksiyon kuyularının sayısının, 
• kuyu karakteristiklerininkuyu üretim testleri sonuçlarının, 
• saha ve kuyuların topoğrafik yapısının 

bilinmesi  demektir.  Bu  bilgilerin  olmaması  veya  eksik  olması  durumunda,  bu  jeotermal  sahadan 
üretilebilecek  olan  enerjinin  miktarının,  dolayısıyla  bu  enerjiye  bağlı  olan  bölge  ısıtma  sistemi 
büyüklüğünün  belirlenmesine,  yatırım  ve  işletme  maliyetlerinin  belirlenmesine,  sistemin  ekonomik 
fizibilitesinin yeterli güvenilirlikte yapılmasına imkan yoktur.Ancak senaryolara dayalı tahminler yapmak 
mümkündür. 

Ülkemizde  gerçekleştirilen  hiçbir  jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminde,  uygulama  öncesinde  saha 
performansını  belirleme  çalışması  yapılmamıştır.  Bu  çalışma  sadace  BalçovaNarlıdere  Jeotermal 
Bölge  Isıtma Sisteminde,  uygulama  başladıktan  yaklaşık  altı  sene  sonra  gerçekleştirilmiştir  [3].  JBI 1 
sistemlerinin, genellikle sahada açılmış çoğunlukla bir veya  iki  kuyunun, uygun  teknikler  kullanılarak 
yapılmamış testlerinden elde edilen sonuçlar kullanılarak, hassasiyeti bu türlü kapital yoğun yatırımlar 
için  çok  kötü  sonuçlar  verebilecek  kadar  kötü  “depolanmış  ısı  heat  stored”  gibi  metodlarla 
tanımlanmış performansa dayanarak tasarımlar yapılmaktadır. 

Jeotermal  saha  performans  projeleri,  JBI  sistemleri  yatırım maliyetleri  yanında  çok  küçük maliyetler 
olmasına  rağmen  proje  geliştiricileri  (genellikle  il  özel  idareleri  ve  belediyeler)  tarafından,  çeşitli 
nedenlerle öngörülmemektedir. Hatta bu çalışmalar bazı çevrelerce temel bilimsel araştırma olarak da 
algılanmaktadır.  Üretilebilecek  akışkan  miktarı,  üretim  ve  reenjeksiyon  kuyuları  ve  bunların 
karakteristikleri  bilinmeden  başlanılan,  iletim  ve  dağıtım  boruları  satın  alınan  ve  döşenen  JBIS 
projelerine de rastlanılmaktadır. 

Bu alandaki olumsuzlukların kaynaklarını bir tarafa bırakarak, sağlıklı JBIS projeleri geliştirmek üzere 
aşağıdaki hususların üzerinde önemle durulması gerekmektedir: 

Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemi olarak yerel bir hizmetin verilmesine 
yönelik olsa da, bu hizmetin sonuçları itibariyle ülkesel değerlere sahip projelerdir. Çünkü: 

Bu  sistemler  (uygun  ısıl  konforun  yaratılması,  çevresel  yanma  emisyon  kirliliğinin  azaltılması 
nedenleriyle)  devletin  görevlerinden  biri  olan  toplum  sağlığının  korunmasına  önemli  katkılarda 
bulunmaktadır. 

1 JBIS : Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi.
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Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemleri,  gerek  planlama  ve  yatırım  aşamasında  gerekse  işletme 
aşamasında  istihdam  ve  katma  değer  yaratan    işletmelerdir.  Devlet  için  vergi  anlamında  gelir 
kaynağıdır. 

Bu sistemlerin işletilmeye başlanılması ile ithal edilen enerji kaynakları için ödenen  dövizden tasarruf 
edilmektedir.  Bu  tasarrufun  toplum  açısından  hem  doğrudan  (döviz maliyetinden  tasarruf  edilmesi) 
hem de dolaylı (tasarruf edilen dövizin başka gereksinimler için kullanılması) faydası söz konusudur. 

Görüldüğü üzere JBI sistemleri yerel hizmet sağlamasına karşın önemli ulusal faydalar sağlamaktadır. 
Bu durumda yine devletin görevlerinden biri olan ulusal yer altı kaynaklarının geliştirilmesi açısından, 
jeotermal sahaların geliştirilmesi ve performansının belirlenmesine yönelik tüm çalışmaların finasmanı 
devlet  tarafından  karşılanmalıdır.  Böylelikle  ülkemizdeki  finans  modeline  göre  yatırım  ve  işletme 
maliyetleri  büyük  bir  oranda  kullanıcılar  tarafından  karşılanan  JBI  sistemlerinin  sağlıklı  olarak 
projelendirilmesi mümkün olacak, saha verileri  ile  ilgili eksik bilgilerden kaynaklanan olumsuzlukların 
topluma olan maliyetlerinden de kaçınılmış olacaktır. 

3.2. İklim Verileri 

Jeotermal bölge  ısıtma sistemlerinin kavramsal planlaması  için gerekli  ikinci veri grubu,  söz konusu 
bölgenin  ilkim verileridir.  Piktepe  yükü  için  tasarım  dış  sıcaklığı  ile  yıllık  enerji  tüketiminin ve  buna 
bağlı  olarak  işletme  maliyetlerinin  hesaplanabilmesi  ayrıca  işletme  esnasında  konvansiyonel  enerji 
tüketiminin kontrol ve minimize edilmesi [4,5] için gerekli 24 saat 365 gün dış sıcaklıklar, iklim verileri 
içindeki en önemli değişkenlerdir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile pekçok ilimiz için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatları 
için  tasarım  dış  sıcaklıkları,  ısıtma  derecegün  değerleri  hesaplanmış,  tipik  iklim  yılı  verileri 
belirlenmiştir  [6].  Ancak  pek  çok  kentimiz  için  bu  değerler,  kullanıma  hazır  durumda  değildir.  Bu 
yüzden jeotermal bölge ısıtma sistemi planlaması yapılan kent için, eğer iklim verileri mevcut değilse 
ve kentte meteoroloji istasyonu var ise, DMİ Genel Müdürlüğü’nden ilgili veriler elde edilerek, tasarım 
dış sıcaklıkları ve tipik yıl 24 saat 365 gün dış sıcaklık ortalamalarına göre derecegün ve derecesaat 
değerleri  oluşturulmalıdır.  Bazı  kentlerimizde  meteoroloji  istasyonu  yoktur,  bu  durumda  tasarımcı, 
mikro  klima  farklılıklarının  olup  olmadığına  dikkat  ederek  en  yakın  ve  en  uygun  bir  meteoroloji 
istasyonunun verilerini alarak, söz konusu kent için kullanabileceği iklim verilerini oluşturmalıdır. 

İklim  verileri  planlama  aşaması  için  önemli  olduğu  kadar,  işletme  aşaması  için  de  önemlidir.  İlk 
projelendirmede  iklim verileri  hangi hassasiyette elde edilmiş olursa olsun,  sistem operatörü  işletme 
esnasında  kendi  iklim  verilerini  oluşturmak  zorundadır.  Bu  nedenle  işletmenin  hizmet  ettiği  bölge 
içinde ve uygun bir konumda en azından temel iklim parametrelerini (sıcaklık, nem, rüzgar) ölçen bir 
meteoroloji  istasyonu oluşturulmalı ve ölçümler sürekli ve düzenli alınarak, bölgesel  iklim veri tabanı 
oluşturulmalıdır. 

3.3. Bölge Plan Verileri 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemleri  kavramsal  planlaması  için  gerekli  üçüncü  veri  tabanı,  1/100  ve 
1/1000  ölçekli  halihazır  imar  durumu  ile,  imar  durumuna  göre  söz  konusu  bölgede  kısa  ve  uzun 
vadede  olacak  yapılaşmaya  ait  bilgilerdir.  Jeotermal bölge  ısıtma  sistemi maliyetinin  en  büyük  payı 
şehir dağıtım şebekesine aittir. Bu neden bölge ısıtma sistemi içinde yer alacak konut alanlarının bina 
ve pafta bazında detaylı incelenmesini gerektirir. Sistemin ayrıca bölgenin gelecekteki  yapılaşmasına 
da hizmet vermesi öngörülmektedir.
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Şekil 2. Balçova Sistem2 bölge haritası. 

Bölge yapılaşma bilgileri ile oluşturulacak veri tabanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir: 

• Binaların, 
• Oturma alanları 
• Kat sayıları 
• Kat yüksekleri 
• Konut sayıları 
• Konut kullanım alanları 
• Konut değilse kullanım cinsi 
• Ada büyüklükleriyüzölçümleri 
• Adada var olan binaların toplam oturma alanı 
• Adada var olan binaların toplam kullanım alanı 
• Adada gelecekte olan yeni yapıların, imar iznine bağlı olarak  3.3.a’daki bilgilerinin tahmini 

değerleri 
• Bölgenin büyüklüğüyüzölçümü 
• Bögede var olan binaların toplam oturma alanları 
• Bölgede gelecekte olan yapılaşmaya ait toplam oturma alanları 

3.4. Bölgesel Enerji Ve SosyoEkonomik Analiz : ANKET ÇALIŞMASI 

Bölgesel  enerji  analizi,  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemi  kurulacak  olan  bölgenin,  JBIS  öncesi    ısıtma 
sistemlerinin  genel  olarak  enerji  bilançosunu  çıkarmak,  kullanılan  yakıt  cinslerini  ve  maliyetlerini 
bulmak,  bölge  plan  verilerini  kullanarak  tasarım  yükü  ve  yük  yoğunluklarını  belirlemek  amacıyla 
yapılan analizdir. Bölgesel sosyoekonomik analiz ise kurulacak JBIS’ne katılım talebi (politik fizibilite 
toplum  bilşeni)  olup  olmayacağının  belirlenmesidir.  JBIS’nin  bölge  yaşayanları  tarafından  tanınıp 
tanınmaması, katılımın ekonomik yükümlülüklerinin potansiyel katılımcıları tarafından göz önüne alınıp 
alınamayacağı,  buna  bağlı  oluşacak  talep  miktarı  ve  bu  talebin  bölgede  yerel  ve  zaman  içinde 
değişimi önemli yatırım finansman analizi parametreleridir.
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Bu analizler JBIS kurulduktan sonra elde edilen sonuçların karşılaştırılması için de bir referans noktası 
oluşturur.  Bu  analizin  yapılması  için,  konutlar  bazında  ısıtma  sistem,  yakıt  cinsleri  ve  yıllık  yakıt 
maliyetleri  benzeri  bilgilerin  elde  edilmesi  gerekmektedir.  Bu  bilgileri  elde  edebilmek  için  öngörülen 
araçlardan  bir  tanesi,  Balçova  Sistem2  ile  Bergama  JBIS  kavramsal  planlama  çalışmalarında 
uygulanan anket çalışmasıdır. 

Ek  1 ve  2’de  örnekleri verilen  iki  anket,  sırasıyla  tüm  konutlara ve  merkezi  ısıtma  sistemi  bulunan 
binalara uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

Konutlara uygulanan ankette (EK 1) yer alan 16 sorunun hedeflediği istatistikler aşağıda verilmiştir: 

• Konut adresi, bina içindeki konumu. 
• Konut alanı. 
• Isınma sistemi türü (kalorifer, soba, vs). 
• Miktar ve maliyet olarak olarak yıllık yakıt tüketimi. 
• Kaloriferli sistemlerde tesisat projesi olup olmadığı. 
• Kaloriferli sistemlerde ısıtıcı türleri (panel radyatör,  vs). 
• Kaloriferli sistemlerde ısıtıcı büyüklükleri. 
• Yılda ısıtma yapılan süre (ay olarak). 
• Konutlarda  termometre olup olmadığı. 
• Kış aylarında konut içindeki sıcaklıklar. 
• Pencere tipi (ahşap, plastik, vs). 
• Cam sayısı (tek, çift). 
• Kullanım sıcak suyu sistemi ( Şofben, kombi, vs). 
• LPG kullanılan sıcak suyu sistemlerinde kullanılan tüp sayısı. 
• Jeotermal bölge ısıtma sistemine katılma isteği. 
• Jeotermal bölge ısıtma sistemine katılım için öngörülen maliyetlerin peşin veya 12 ay taksitle 

ödenmesinde tercih. 
• Kalorifer  sistemi  olmayan  konutlarda  öngörülen  maliyetle  kalorifer  sisteminin  yaptırılıp 

yaptırılamayacağı. 

Merkezi  kalorifer  sistemi  olan  binaların  yöneticileri  için  hazırlanan  anketlerden  (EK  2)  elde  edilmesi 
öngörülen istatistikler ise: 

• Konut adresi. 
• Isıtma projesinin temin edilebilir olup olmadığı. 
• Miktar olarak yıllık yakıt tüketimi. 
• Yıllık yakıt maliyeti. 
• Isıtma sisteminin günde kaç saat çalıştırıldığı. 
• Merkezi sıcak su siteminin var olup olmadığı. 
• Sıcak suyun haftada kaç saat sağlandığı 
• Çatı izolasyonu olup olmadığı. 

bilgilerinin  elde  edilmesine  yöneliktir.  Balçova  Sistem    2  uygulamasında  anket  çalışması  Makina 
Mühendisleri  Odası  işbirliğiyle  gerçekleştirilmiş,  anketler  makina  mühendisleri  tarafından 
uygulanmıştır.    Anketlerin  makina  mühendisleri  tarafından  uygulanması,  özellikle  sorulara  verilen 
cevapların  anket  uygulanması  esnasında  değerlendirilmesi  ve  doğru  cevapların  alınmasının 
sağlanmasına yöneliktir. Bu tür anketlerin uygulanmasında anketörlerin eğitilmesi, edinilecek istatistik 
bilgilerin güvenilirliği ile yakından ilgilidir. Bu anketin sonuçlarından örnekler Şekil 3’de verilmiştiir.
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Şekil 3.  Balçova Sistem 2 anket çalışması sonuçlarından grafik örnekler [7]. 

Anket çalışmasının en önemli sonuçlarından bir tanesi, öngörülen bir maliyetle jeotermal bölge ısınma 
sistemine  katılım  oranının  belirlenmesidir.  Ülkemizdeki  modellere  bakıldığı  zaman,  jeotermal  bölge 
ısıtma  sistemlerinin  ana  finans  kaynağı,  yatırım  maliyetlerinin  konut  başına  düşen  miktarının 
konutlardan  katılım  bedeli  ismi  altında  alınmasıdır.  Seçilen  bölge  büyüklüğü  ve  bu  bölge  içinde 
sisteme  katılım  oranı  konut  başına  düşen  maliyeti  belirler.  Katılım  yüzdesinin  küçük  değerlerden 
başlayıp  uzun  seneler  sonra  artması,  yatırımcıya  ciddi  finans  sorunları  yaratabilir.  Örneklemek 
gerekirse,  Balçova  Sistem2  anket  çalışmasında  sorulardan  bir  tanesi  jeotermal  ısınma  sistemine 
katılım isteğinin olup olmadığıdır. Bu soruya verilen cevap konutların toplamında %89 oranında katılım 
talebi  olduğunu  göstermiştir.  İkinci  bir  soru  ise  12001500  $  katılım  maliyetinin  karşılanıp 
karşılanamayacağıdır.  Bu  soruya  verilen  olumlu  cevap  oranı  ise  %74’dür.  Görüleceği  üzere  konut 
sahipleri  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemine  %89  oranında  katılmak  istemektedirler.  Ancak  mali 
yükümlülük  göz  önüne  alındığında  oran  azalmakta,  konutların  ancak  %74’ü  mali  açıdan 
katılabileceklerini beyan etmektedirler. Yatırımın finans analizinde bu değerlerin dikkate alınması çok 
önemlidir.  Uygulama  başlangıcında  katılım  talebi  daha  da  düşük  olabilir.  Anketten  elde  edilen  bu 
değerler değil, literatürde görülen daha düşük katılma oranları da karşılaşılacak risklerin belirlenmesi 
açısından göz önüne alınmalıdır. Balçova Sistem2 kavramsal planlamasında ekonomik analizler %89, 
%74, %50 ve %33 katılım oranları göz önüne alınarak ayrı ayrı yapılmıştır.
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Farklı  katılım  oranlarına  bağlı  olarak  yapılacak  analizde,  katılım  senaryolarının  (öngörülen  toplam 
katılım  oranına,  örneğin  %89’a  ulaşmak  üzere,  yıllara  bağlı  olarak  katılım  sayılarının  belirlenmesi) 
önemi de büyüktür. Yapımcıya olan güvensizlik, önceki yıllarda olan başarısız denemeler, ilk yıllardaki 
işletme  maliyetleri  ve  sistem  yetersizlikleri,  katılım  sayılarının  dağılımını  önemli  derecede 
etkileyecektir. 

Katılım talebinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulacak bir diğer konu da, katılım talebi dağılımın 
bölge içinde homojen olup olmadığıdır. Homojen olacağı gibi, bölge içinde bazı alanlarda çok yüksek, 
bazı alanlarda daha düşük olabilir. Yatırım planlaması, bu dağılım da göz önüne alınarak yapılmalıdır. 

Konut  başına  düşen  katılım  maliyeti  katılım  oranı  ile  lineer  olarak  değişmemektedir.  Bu  nedenle 
bölgenin  tamamına,  özellikle  katılım  talebi  homojen  dağılmışsa,  mimimum  bir  alt  yapı  gelecekteki 
gelişmeleri de göz önüne almak şartıyla başlangıçtan itibaren götürülmek zorundadır. Katılım talebi ile 
yaklaşık  olarak  lineer  artan  maliyet  bileşeni,  temel  olarak  bina  bağlantı  ve  bina  altı  sistemleri 
maliyetidir. 

3.5. Finans Kaynakları 

Bundan önceki bölümde verildiği üzere; ülkemizdeki JBIS’nin  temel finas kaynağı, sistemden hizmet 
almak isteyen konut ve işyeri sahiplerinden alınan veya alınması öngörülen katılım ücretleridir. Ancak 
sisteme katılım, JBIS’nin ekonomikliğine, tanınmasına, proje yönetimine olan güvene, bölge ekonomik 
gücüne  ve  dağılıma,  ve  nihayet  zamana  bağlıdır.  Bu  nedenle,  JBIS  uygulamalarının  başlangıçta 
belediyelerin  (Salihli,  Dikili)  veya  il  özel  idarelerinin  (BalçovaNarlıdere)  finans  desteği  ile 
projelendirildiği  görülür.  Yerel  yönetimlerden  yapılan  bu  katkıların  sonuçta  projelerin  ana  finans 
kaynağını da oluşturduğu görülür. Tablo 1’de örnek olarak BalçovaNarlıdere JBIS projesinde 1996 
1999    yılları arasında,  kuyular hariç  yapılan yatırımın  (kümülatif  toplam yatırım) ve katılım+kullanım 
ücretlerinin  kümülatif  toplamlarının  (kümülatif  toplam  gelirler)  yıllara  bağlı  olarak  değişimi 
görülmektedir. Görüleceği üzere 1999 sonu itibari ile, basit analizle, yaklaşık olarak 8.6 milyon dolarlık 
bir negatif  kümülatif  net nakit akışı vardır. Bir başka  deyişle  il  özel  idaresi  yatırımı,  (paranın zaman 
değeri göz önüne alınmaksızın) 8.6 milyon dolarla desteklemiş olmaktadır. 

Bir önceki bölümde de açıklandığı gibi potansiyel kullanıcılardan alınacak katılım bedellerinin miktarı 
ve yıllara bağlı dağılımı, projenin yatırım süresi ve ödeme takvimi, bir  jeotermal bölge  ısıtma sistemi 
projesinin başarıyla yürütülmesi için en önemli unsurlardır. 

Tablo 1. Balçova – Narlıdere JBIS 19952000 kümülatif yatırım değerleri 

1995  1996  1997  1998  1999 
Kümülatif toplam maliyet  7.116  2.659.947  8.421.760  11.452.284  12.815.097 
Kümülatif toplam gelirler  0  62.424  1.748.343  2.741.962  4.188.972 
Kümülatif net nakit akışı  7.116  2.597.523  6.673.417  8.710.322  8.626.125 
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3.6. Teknik Fizibilite 

Bölge  ısıtma  sistemleri  açısından  teknik  fizibilite,  jeotermal  kaynağın  özelliklerine  bağlı  olarak 
jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminin  teknik  anlamda mümkün  olup  olmayacağının  araştırılmasıdır. Çok 
düşük sıcaklıklar,  jeotermal akışkanın kimyasal yapısının uygun olmayışı (yüksek karbondioksit gibi), 
yeterli debinin olmayışı, topografik nedenlerle oluşan yüksek basınçlar, kaynakla bölge ısıtma sistemi 
arasındaki aşırı uzaklık gibi nedenlerle jeotermal enerjinin bölge ısıtma sisteminde doğrudan kullanımı 
mümkün olmayabilir. 

Jeotermal  kaynağın  coğrafik,  kimyasal  ve  fiziksel  özelliklerinin  bölge  ısıtma  sistemi  için  getirdiği 
sorunlara ait teknik  çözümlerin var olduğundan emin olunmalıdır. 

3.7. Sistem Tasarımı 

Kavramsal planlama  içerisinde sistem  tasarımı,  jeotermal bölge  ısıtma sisteminin yatırım ve  işletme 
maliyetlerini  hesaplayabilmek  için  gerekli  tüm  bileşenlerinin  seçilmesi  ve  ölçülendirilmesidir. Gerekli 
tüm bileşenler ise jeotermal akışkanın yeryüzüne çıkarılmasından taşıdığı enerjinin yaşam hacimlerine 
aktarılmasına  kadar  gerekli  tüm  ekipmanları,  sistemin  işletilebilmesi  için  gerekli  gözlem  ve  kontrol 
cihazlarını içerir. Sistem tasarımının adımları aşağıda verilmiştir. 

a. Sistem Isı Yükünün Bulunması 

Sistem  ısı  yükünün  bulunması,  bölge  ısıtma  sisteminden  enerji  alacak  bölgenin  belirlenmesi  ve 
belirlenen bölgede yer alan ve gelecekte yer alacak binaların ısı kaybı tasarım dış sıcaklığına göre pik 
yüklerinin  bulunmasını  içerir.  Ancak  bu  tanımın  öngördüğü  işlemler  için  modellerin  seçilmesi  ve 
kabullerin  yapılması  (Isı  yükü  hesap  yöntemi,  bölge büyüklüğü,  sistemde  yer  alacak  bina  sayısı  ve 
fiziki ölçüleri), hem jeotermal bölge  ısıtma sistemin bileşenlerinin büyüklüklerini, hem de ekonomisini 
çok ciddi olarak etkileyen ve tasarıma önemli riskler getirebilecek adımlardır. 

Risklerden ilki, Bölüm 3.3’de kısaca belirtildiği üzere, bölge ısıtma sistemi içinde yer alacak binaların 
sayı,  alan  ve  fiziksel  özellikleri  itibariyle  belirlenmesidir.  Bu  verilerin  oluşturulması  henüz  ülkemizde 
kent  bilgi  sistemleri  yeterince  ve  istenilen  içerikte  geliştirilmediği  için  anket  çalışması  ile 
gerçekleştirilebilir.  Anketin  yapılması  ve  değerlendirilmesi  titizlikle  gerçekleştirilse  bile,  istenilen 
hassasiyette  verilerin  oluşturulması  mümkün  olmamaktadır:  Örneğin;  anket  sonuçları  ile  hava 
fotoğraflarından elde edilen veriler arasında ciddi  farklılıklar olduğu gözlenmektedir.   Bunun yanında 
yüke  esas  olmak  üzere,    göz  önüne  alınan  bölgede  imarlı boş  alanlarda  yakın  gelecekte  yapılacak 
binaların da özelliklerinin tahmini gerekmektedir. Bu nedenlerle anket çalışmaları, hava fotoğrafları ve 
tahminlerle  elde  edilen  bina  alanlarına  dayalı  olarak  yapılan  ısı  yükü  hesabı  için  belirsizlik  analizi 
yapılarak, bu verilerin farklılığında sistemin değişimi göz önüne alınmalıdır. 

İkinci risk ise, bina ısı yüklerinin hesabı için seçilecek yöntemden gelmektedir. Bir binanın ısı yükünün 
belirlenmesinde kullanılan yöntemler, basit  (statik) ve simülasyon (dinamik) yöntemleri olarak  iki ana 
grupta sınıflandırılmıştır  [8].   Dinamik    yük analizlerini  içeren simülasyon yöntemlerinin kullanılması, 
yapıların geometrik ve termofiziksel özelliklerinin yanında, binanın yer aldığı bölgedeki iklim verilerinin 
(sıcaklık,  rüzgar, güneş  ışınımı vs.) detaylı olarak bilinmesini gerektirir. Ayrıca,  söz konusu analizler 
TRANSYS gibi simülasyon programlarının kullanılması ile yapılabilir. Gerek kent bilgi veri sistemlerinin 
gerekse  iklim  veri  tabanlarının  çok  gelişmiş  olmadığı  şehirlerde  bölge  ısıtma  sistemlerinin  yük 
analizinin,  simülasyon  yöntemleri  ile  yapılması  mümkün  değildir.  Heller’in  [8]  önerdiği  ve  basit 
yöntemler  içerisinde  sınıflandırdığı  “Enerji  Karakteristikleri”  veya  “Enerji  İmza”  yöntemini  de 
Türkiyedeki bölge ısıtma sistemleri içerisinde kullanmak mümkün değildir. Çünkü bölge ısıtma sistemi 
içinde  yer  alacak  binaların  geçmiş  yıllara  ait  enerji  tüketim  verilerini,  kaba  toplam  yakıt  tüketimleri 
dışında  elde  etmek mümkün  değildir.  Böylece,  ısı  yükü  analizinde,  DIN  4703’ü  esas  alan  Makina 
Mühendisleri  Odası’nca  kabul  edilen  ısı  yükü  hesaplama  yöntemine  dayalı  basit  (statik)  yöntemi 
dışında  bir  yöntemin  kullanılması  olası  görülmemektedir.  “Kavramsal  Planlama”  aşamasında,  bölge 
ısıtma sisteminin uygulanacağı bölgedeki  tüm binaların  ısı  yükünün hesaplanması    yerine,  istatistiki 
anlamda  bölgedeki  binaları  mimari  yönden  temsil  edebilecek  yeterli  sayıda  bina  için  ısı  kaybı



____________________________________________________________________________________________  256  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

hesabının yapılması ve buradan giderek bölge için bir birim alan ısı yükü bulunması ve bu yük ile tüm 
bölgenin ısı yükünün tahmini, pratik anlamda uygulanabilir bir yöntem olarak görülmektedir. 

Sistem  ısı  kaybı  ısı  yükünün  hesabı  için  uygulanan  bir  yaklaşım, Bergama  Jeotermal  Bölge  Isıtma 
Sistemi Kavramsal Planlaması [9] çalışmasındaki örneği olarak aşağıda verilmiştir: 

Binaların  statik  yöntemle  ısı  yükünün  hesaplanabilmesi  için,    binaların  geometrik  ve  termofiziksel 
özelliklerinin bilinmesi ve dış tasarım sıcaklığına bağlı olarak bu özelliklerle ısı yükünün hesaplanması 
gerekir.  Ege  bölgesindeki  kentlerin  ortalama  ısı  yüklerine  esas  mimari  özellikleri    birbirine  çok 
yakındır.  Bu  nedenle,  BalçovaNarlıdere    Jeotermal  Bölge  Isıtma  Sistemi  içerisinde  yer  alan  40 
binanın DIN 4703’e göre hesaplanmış  ısı  yüklerinden hesaplanmış ortalama  ısı  yükü[10], Bergama 
projesi için de  temel alınmıştır. Bu değer, Balçova ile Bergama’daki dış tasarım sıcaklıklarının farklı 
olması nedeniyle, Eşitlik 1’de kullanılarak, Bergama için birim alan ısı yükü hesaplanmıştır. 

qber = qbal . (∆Tber / ∆Tbal)  (1) 

Balçova  Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi içindeki 40 binanın, 22 °C tasarım sıcaklık farkı 
ile hesaplanmış birim alan ortalama pik  ısı  yükü 54.9 kcal/h.m2,. Bergama  için  ise  tasarım sıcaklık 
farkı  25 °C’dır.  Eşitlik  1  ile  Bergama  için  birim  alan  ortalama  pik  ısı  yükü  62,39  kcal/h.m2  olarak 
hesaplanmıştır.  Bergama’daki  Meteoroloji  İstasyonu  tarafından  verilen  ortalama  sıcaklıklara  göre 
hesaplanan aylık ve yıllık ısı yük oranları ile ısıtma yapılacak gün sayıları Tablo 3’de verilmiştir. Isıtma 
yapılacak gün sayıları, günlük ortalama sıcaklığının balans sıcaklığından[11]  (18,3ºC) düşük olduğu 
gün sayıları olarak hesaplanmıştır. Sistem toplam pik tasarım yükü, ortalama birim alan pik yükü ve 
toplam  alanın  çarpımı  ile  elde  edilen  toplam  ısı  yüküne  (57  MWt),  konutların  sıcak  su  yüklerinin 
toplamı  ile  sistem  kayıplarının  (boru  şebekeleri  ve  ısı  merkezleri  ısı  kayıpları)  eklenmesi  ile  elde 
edilmiştir. 

Tablo 2: Bergama aylık ısı yük oranları ve ısıtma gün sayıları 

Aylar  Ortalama 
Sıcaklıklar 

Isı yük 
oranları 

Isıtma yapılacak gün sayısı 

Ocak  6,3  0,629  31 
Şubat  7,8  0,576  28 
Mart  9,6  0,498  31 
Nisan  13.8  0,328  30 
Mayıs  17,4  0,184  12 
Ekim  16,0  0,240  23 
Kasım  12,4  0,386  30 
Aralık  8,5  0,542  31 
Toplam  216 
Sezon Ortalaması  10,75  0.45 

Sistem  ısı  yükünün  bilşenlerinden  bir  tanesi  de  kullanım  sıcak  suyundan  gelen  ısı  yüküdür.  Sistem 
içinde  yer  alan  tüm  konutlarda  kullanım  sıcak  suyu  hazırlanması  için  standard  yöntemlere  göre 
hesaplanmış bir ısı yükü, ısı kaybı ısı yüküne ilave edilebilir. Ancak uygulamada, en azından Balçova 
– Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi’nde izlenildiği üzere tüm konutların sıcak su kullanımı için 
jeotermal  enerjinin  kullanılmadığı  görülmektedir.  Sıcak  su  kullanım  oranı  %50  civarındadır.  Bunun 
nedeni tam olarak belirlenmemişse de, sıcak su hazırlama için gerekli tesisatın maliyetinin konutlarca 
karşılanmaması olarak düşünülmektedir.  Şüphesiz sıcak su kullanımı, ayrıca aylık kullanım ücretinde 
de farklılık yaratmaktadır. Bu tür bir istatistik bilgi benzeri bölgelerdeki sıcak su yükü hesabında, tepe 
yükün  aşırı  büyütülmemesi  için  göz  önüne  alınabilir.  Bu  anlamda,  Bergama  ve  Baçova  Sistem  2 
jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin ısı yükü analizinde, konutların yarısında sıcak su ısı yükü olacağı 
göz önüne alınmıştır[9].
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Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, örnekleri görüldüğü üzere, bazen sadece konfor ısıtması amacıyla 
değil,  endüstriyel  proses  ısısının  sağlanması  ve  sera  ısıtılması  gibi  amaçlarla  entegre  olarak  da 
planlanmakta  ve  uygulanmaktadır.  Örneğin  Denizli  jeotermal  projesinde  hem  konut,  iş  yeri,  eğitim 
kurumları  ve  resmi  dairelerde  konfor  ısıtması,  hem  de  endüstriyel  proses  ısısının  sağlanması 
öngörülmektedir.    Bu  türlü  uygulamalarda  endüstriyel  prosesin ve  tarımsal  uygulamanın  gerektirdiği 
yükler    özel  olarak  hesaplanmalıdır.  Tasarım  yükünün  belirlenmesinde  ayrıca  dikkate  alınması 
gereken nokta yüklerin zaman içindeki dağılımıdır. Bu dağılım konfor ısıtmasının sağlandığı binalarda 
da, proses ısısında da farklılık gösterecektir. Örneğin; konutların yükü ile konut dışı kullanımların (okul, 
resmi  daireler,  fabrikalar)  yük  dağılımları  birbirinden  farklıdır.  Tasarım  yükü,    yüklerin  24  saatlik 
süperpozisyonundan  elde  edilecek  tepe  yüke  göre  hesaplanmalıdır.  Şüphesiz  konvansiyonel  enerji 
kullanan tepe yük sistemleri planlamasıyla  jeotermal sistem  tasarım yükü azaltılabilir veya  jeotermal 
potansiyelin  kullanım  alanı  genişletilebilir.  Ancak  yazarlar,  jeotermal  sahaların  proje  başlangıcındaki 
potansiyellerinin,  jeotermal sahaların doğasının getirdiği faktörler nedeniyle kesin olarak bilinmemesi 
nedeniyle, pik sistemleri de öngören şekilde, tasarım yükünün belirlenmesini öngörmemektedirler. Bu 
tür tepe yük yardımcı sistemleri, çok gelişmiş, tüm detaylarıyla bilinen ve üretim performansları sınırda 
kullanılan jeotermal işletmelerde öngörülmelidir. 

b. Enerji Transfer Sisteminin Belirlenmesi 

Üretilen jeotermal akışkandaki ısı enerjisinin, yaşam hacimleri içerisine transferini sağlayan çevrimler 
enerji  transfer  sistemini  oluşturur.  Akışkanın  kimyasal  yapısına,  sıcaklığına,  bölge  ısıtma  sisteminin 
büyüklüğüne  bağlı  olarak  enerjinin  transferi  farklı  mekanizmaları  gerektirebilir.  Uygulamalara 
bakıldığında enerji transfer sistemlerini üç grupta toplamak mümkündür. 

• Ara  kademesiz  enerji  transfer  sistemi:  Sıcaklığı  100°C’ın  altında  ise  ve  çökelme  ve 
korozyon  problemleri  yaratmıyorsa,  kuyulardan  üretilen  jeotermal  akışkan  doğrudan  bina 
ısıtma  sistemlerine  pompalanabilir  ve  ısıtıcılarda  (radyatör  vs.)  enerjisi  yaşam  hacimlerine 
transfer edilir(Şekil 4). 
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Şekil 4 : Ara kademesiz enerji transfer sistemi 

• Tek  kademeli  enerji  transfer  sistemi:  100°C’dan  daha  yüksek  jeotermal  akışkan  sıcaklığı 
olması,  özellikle  jeotermal  akışkanın  çökelme  ve/veya  korozyona  sebep  olacak  kimyasal 
özelliklere sahip olması durumlarında, çökelme ve/veya korozyonun göreceli olarak küçük bir 
dolaşım sisteminde kontrolu (önlenmesi veya sınırlandırılması) amacıyla  jeotermal akışkanın 
enerjisi,  binaların  ısıtıcılarında  dolaşan  ikincil  bir  akışkana  bir  ısı  değiştirgeci  aracılığıyla 
transfer edilir. Böylelikle binalar arasındaki dağıtım şebekesi ve bina  ısıtma sistemi çökelme 
ve korozyondan korunmuş olur(Şekil 5).
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Şekil 5. Tek kademeli enerji transfer sistemi 

• İki kademeli enerji transfer sistemi  : Jeotermal akışkanın özellikleri, bir önceki tek kademeli 
enerji transfer sistemindeki gibi olan, ancak göreceli olarak büyük bölge ısıtma sistemlerinde, 
hidrodinamik denge problemlerinden kaçınmak üzere üçüncü bir akışkan çevrimi kullanılır. Bu 
sistemde,  jeotermal akışkanın enerjisi önce  ısı değiştirgeci/leri  aracılığıyla binalar arasındaki 
dağıtım  şebekesine,  bu  şebekeden  de  yine  binalardaki  ısı  değiştirgeçleri  ile  bina  içindeki 
üçüncü akışkan şebekesine ve nihayet ısıtıcılarla yaşam hacimlerine aktarılır(Şekil 6). 

Türkiye’deki  uygulamalarda,  hemen  hemen  her  sistemde  hidrodinamik  denge  problemleri  olmasının 
yanında,  özellikle  kademesiz  ve  tek  ara  kademeli  sistemlerde  çok  büyük  boyutlarda  hidrodinamik 
denge    problemleriyle  karşı  karşıya  kalınmıştır.  Bu  problemlerin  oluşmasının  iki  nedeni  vardır:  İlki 
sistem tasarımı yapılırken ve sistem büyütülürken hidrodinamik denge problemlerine yeterli duyarlılık 
gösterilmemiştir.  İkincisi;  sistem  gereği  gibi  işletilememiş,  sistemden  enerji  alan  bina  sahiplerinin 
sistemin hidrodinamik dengesini bozacak müdahalelerine engel olunamamıştır. 
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Şekil 6. İki kademeli  enerji transfer sistem 

Enerji  transfer  sistemi  tasarımının  diğer  bileşeni,  toplam  sistem maliyetini  minimize  edecek  çevrim 
sıcaklıklarının  belirlenmesidir.  Çevrim  sıcaklıklarının  belirlenmesi,  her  bir  akışkan  çevrimindeki 
(jeotermal akışkan devresi, bölge dağıtım şebekesi, bina şebekesi) gidiş ve dönüş sıcaklıklarının (ısı 
değiştirgeçlerinin ve mahal  ısıtıcılarının giriş ve çıkış sıcaklıklarının)  belirlenmesidir. Yüksek sıcaklık 
düşümleri  jeotermal  akışkan  üretimini  azaltır,  jeotermal  akışkan  ve  bölge  dağıtım  şebekelerindeki 
yatırım ve işletme maliyetlerini küçültür. Ancak bina içi ısıtma tesisatı (radyatör) maliyetini, artan ısıtma 
yüzeyi  nedeniyle,  yükseltir.  Isıtma  yüzeylerinin  artması,  sıcaklık  rejimine  ve  kullanılacak  ısıtma 
sistemine (radyatörlü, yerden ısıtma, vs.) bağlı olarak pratik sınılar içinde kalmalıdır.
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c. Jeotermal Akışkan Üretimi Planlaması 

Isı  yükü belirlenmiş bir  jeotermal bölge  ısıtma sisteminin kavramsal planlamasındaki bir diğer adım, 
söz  konusu  ısı  yükünü  karşılayacak  jeotermal  akışkan  üretimi  ve  üretilen  akışkanın  reenjeksiyon 
sisteminin  planlamasıdır.  Bu  planlamanın  yapılabilmesi  için Bölüm 3.1’de  açıklandığı  üzere  sahanın 
üretim ve reenjeksiyon performansının belirlenmiş olması gerekir. Kavramsal planlama aşamasında, 
tüm üretim ve reenjeksiyon kuyularının açılmış olması beklenemez. Ancak açılmış kuyular ve bunlara 
bağlı  olarak  yapılmış  saha  performansı  projesine  göre,  açılması  gereken  kuyu  sayıları,  birbirinden 
uzaklıkları,  kuyu  teçhizatları  ve  jeotermal  akışkan  devresi,  yatırım  ve  işletme  maliyetlerin 
hesaplanmasına imkan sağlayacak bir saha üretim ve reenjeksiyon senaryosu ile belirlenir. Şüphesiz 
bu belirleme, saha performans projesinin başarısına,  sondajlarda öngörülen üretim ve  reenjeksiyon 
değerlerine  ulaşmaya    sıkı  sıkıya  bağlı  riskli  tahminlere  dayanır.  Bu  yüzden  maliyet  analizlerinde, 
rezervuar  mühendislerinin  öngörüleri  doğrultusunda,  tasarımı  yapılan  akışkan  üretim  sisteminde 
olacak değişiklikler için belirsizlik analizi yapılmalıdır.  Şüphesiz bu analizler çok sayıda üretim ve re 
enjeksiyon kuyusu gerektiren bölge ısıtma sistemleri için çok önemlidir. 

d. Enerji Transfer Merkezlerinin Ve Akışkan Dağıtım Şebekelerinin Planlanması 

Seçilen enerji transfer sistemine ve akışkan çevrim sıcaklıklarına bağlı olarak, akışkan  iletimdağıtım 
hatlarının  boyutlandırılması  (çap,  uzunluk,  izolasyon  kalınlığı  ve  cinsi);  pompaların,  ısı 
değiştirgeçlerinin,  kesme  ve  ayar  vanalarının  seçilmesi;  yardımcı  sistemlerin  (basınçlandırma,  su 
tasviye  cihazları,  genleşme  ve  depolama  sistemleri)  seçilmesi,  yatırım  ve  işletme  maliyetlerinin 
belirlenmesi açısından, kavramsal planlamanın bir başka adımını oluşturur. 

Bu adımın önemli bileşenlerinden bir tanesi, enerji transfer sistemi planlaması aşamasındaki sıcaklık 
rejimlerinin  belirlenmesi  çalışması  ile  birlikte  yürütülen  hidrolik  devre  tasarımıdır.  Gelişmiş  hidrolik 
devre  analiz  ve  tasarım  programlarıyla,  toplam  maliyeti  optimize  edecek  basınç  düşümlerinin  ve 
dağılımın  yapılması  ve  bunlara  bağlı  olarak  boru  çaplarının  ve  ilgili  donanım  (pompa,  vana  vs.) 
büyüklüklerinin  seçilmesi  kısa  zamanda  kolaylıkla  yapılabilmektedir.  Şekil  7’de  Bergama  JBIS  için 
yapılan hidrolik devre analizinin sonuçları grafik formda görülmektedir. 

Şehir şebekesi  Basınç kaybı grafiği 

Şekil 7. Bergama JBIS Kent içi 1.bölge dağıtım şebeksi ve basınç kaybı grafiği
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e. Otomasyon : Gözlem Ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı 

Bir jeotermal bölge ısıtma sistemin önemli bileşenlerinden bir diğeri, sistemin sağlıklı olarak işletmeye 
alınmasını,  ekonomik  olarak  işletilmesini,  düzenli  ve  kesintisiz  olarak  hizmet  vermesini  sağlayan, 
sistemin geliştirilmesi ve genişletilmesi için gerekli veri tabanının oluşmasına imkan yaratan gözlem ve 
kontrol otomasyon sistemidir. 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  otomasyonun  aşağıda  belirtilen  temel  iki  işlevi  vardır:  Bunlar 
gözlem ve veri toplama ile kontrol fonksiyonlarıdır. 

Gözlem ve Veri Toplama : 

Jeotermal  rezervuarın özelliklerinin ve bölge  ısıtma sisteminin  işletme parametrelerinin ölçülmesi ve 
kaydedilmesi. Ölçülmesi ve kaydedilmesi öngörülen özellik ve paremetreler aşağıda sıralanmıştır: 

Rezervuar karakteristikleri (Ri): 

• Kuyu anlık üretim sıcaklığı 
• Kuyu anlık dinamik seviyeleri 
• Kuyu statik seviyeleri 
• Kuyu anlık debileri ve üretilen toplam (günlük, aylık) akışkan debileri 
• Kuyu pompası çıkış basıncı 

Kuyu pompaları frekans değiştiricilerinin parametreleri: 

• Anlık işletme frekansı. 
• Motorun çektiği güç. 
• Pompanın çalışma süresi. 
• Motorun çektiği akım. 

Bölge ısıtma sistemi işletme parametreleri (Bi) 

• Jeotermal akışkanın ısı merkezlerindeki eşanjörlere giriş ve çıkış sıcaklıkları. 
• Sirkülasyon pompaları çıkış basıncı. 
• Sirkülasyon pompaları debisi. 
• Şehir dağıtım sisteminin kritik noktalarından alınan basınç, sıcaklık ölçümleri. 

Sirkülasyon pompalarının frekans değiştiricilerinin parametreleri: 

• Anlık işletme frekansı 
• Motorun çektiği güç 
• Pompanın çalışma süresi 
• Motorun çektiği akım 
• Genleşme tankı seviye ölçümü. 

İklim verileri (Ci) 

• Dış hava sıcaklığı 
• Dış hava sıcaklığı nemi 
• Rüzgar hızı ve yönü
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Kontrol : 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  kontrol,  güvenli  olarak  kesintisiz  enerji  üretimi  ve  transferi 
yanında,  rezervuar  özelliklerine  ve  ısıtma  yükünün  zamanla  değişimine  göre,  en  uygun  kuyu  ve 
sirkülasyon pompaları  işletme stratejisinin uygulanması, bir başka deyişle,  sistemde kuyu pompaları 
dahil tüm pompaların minimum enerji kullanımı stratejisine [ 4 ,5] uygun olarak çalıştırılmasıdır. 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  oluşturulması  gereken  otomasyon  sistemleri,  yukarıda  verilen 
gözlem ve kontrol  fonksiyonlarını  eksiksiz  olarak  yerine  getirecek  şekilde  planlanmalıdır.  Kavramsal 
planlama  aşamasında,  diğer  bileşenlerde  olduğu  gibi,  yatırım  ve  işletme maliyetlerinin  belirlenmesi 
açısından otomasyonun, gerekli elemanları belirlenmelidir. Şekil 8’de, Bergama JBIS için tasarımlanan 
otomasyon sisteminin  genel şeması verilmiştir. 
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Şekil 8. Bergama JBIS gözlem ve kontrol sistemi genel şeması 

3.8. Yatırım Maliyeti Analizi 

Gerek yatırım maliyet analizlerinin sağlıklı yapılmamasından gerekse  finansman sorunları yüzünden, 
jeotermal  sahası araştırılmamış,  kuyuları açılmamış ama boruları alınmış ve   döşenmeye başlamış, 
yapımı senelerce süren, ekonomik duyarlılıktan yoksun projelere, Türkiye’de çok sık rastlanılmaktadır. 

Bir  jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminin  yatırım maliyeti  daha  önceki  bölümlerde  verilen  ve  jeotermal 
sahanın  yüzey  ve  derin  arama  çalışmalarından  başlayan  ve  jeotermal  saha  performansının 
belirlenmesi çalışmalarından, uygulama projelerinin yapılmasına, uygulamanın yapılmasına ve nihayet 
işletmeye  alınmasına  kadar  olan  aşamalardaki  tüm  maliyetleri  kapsayacak  şekilde  hesaplanması 
gerekir. Yatırım maliyeti  analizinde,  projenin  sağlıklı  olarak  sürdürülmesini  sağlamak  amacıyla,  gant 
diagramına  bağlı  olarak  gerekli  yatırım  finasman modelini  de  oluşturulmalıdır.  Yatırım  ödemeleri  ile 
dengeli  finans  planı  olmayan  JBIS  uygulayıcıların  ciddi  problemlerle  karşı  karşıya  kaldıkları 
görülmektedir. 

Yatırım maliyetlerinin proje bileşenlerine bağlı olarak gruplar halinde  toplanması ve analizi, yatırımın 
değerlendirilmesini  kolaylaştıracağı  gibi,  uygulamanın  planlanması  ve  finansman  modelinin
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oluşturulması  açısından  yararlıdır.  Enerji  transfer  sistemine  bağlı  olarak  değişmekle  birlikte,  bu 
gruplara  en  genel  örnekler  Tablo  3’de  verilmiştir.  Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  maliyet 
analizinin detaylı örnekleri de literatürde mevcuttur [12,13]. 

3.9. İşletme Maliyeti Analizi 

İşletme maliyeti  analizi,  tasarımı  yapılan  sistemi  işletmek  için  gerekli  maliyetlerin  hesaplanması  ve 
değerlendirilmesidir.  Jeotermal  sahanın  ve  akışkanın  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri,  bölge  ısıtma 
sistemine  uzaklığı,  jeotermal  saha  ile  bölge  ısıtma  sistemini  içine  alan  bölgenin  topoğrafik  yapısı 
işletme maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. Genel uygulamaya bakıldığında yatırım 

Tablo 3. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri yatırm grupları maliyet tablosu. 

No  Yatırım grupları  Maliyeti 

1  Jeotermal saha geliştirme yönetimi, 
üretim ve reenjeksiyon performans projesi 

2  Yüzey ve derin arama çalışmaları 

3  Üretim ve reenjeksiyon kuyuları delinmesi 
(üretim ve reenjeksiyon testleri dahil) 

4  Kavramsal planlama projesi 

5  Kamulaştırma bedelleri 

6  Bölge ısıtma sistemi uygulama projesi 

7  Üretim kuyuları, kuyu başı ekipmanları ve tesisleri 

8  Üretim ve reenjeksiyon ağı (jeotermal akışkan toplama  ve basma hatları: 
borular, izolasyon, vanalar ve varsa booster pompaları ile birlikte) 

9  Isı transfer ve akışkan pompalama merkezleri (ısı değiştirgeçleri, pompalar, 
vanalar, yardımcı ekipmanlar) 

10  Bina altı sistemlerine girişe kadar kent içi dağıtım şebekesi (borular, izolasyon, 
vanalar, kaçak kontrol sistemleri 

11  Gözlem ve kontrol otomasyon sistemi, yazılımları 

12  Bina altı donanımları (eşanjörler, kontrol ekipmanları) 

13  Bağımsız kontrol hizmetleri 

14  İşletme yapıları (ısı merkezleri binaları, lokal ekipman binaları, yönetim merkezi, 
yardımcı tesisleri, vs.) 

15  İşletme  yardımcı araç ve gereçleri (taşıma ve iş araçları, yardımcı ekipmanlar: 
kompresörler, jeneratörler, vs.) 

16  Elektrik güç sistemleri (gerekli yerlere enerji sağlayacak hatlar ve donanımlar: 
trafolar, vs.) 

17  İşletme yönetim araç ve gereçleri (bilgisayarlar, ofis donanımları, vs.) 

18  işletmeye alma ve test hizmetleri



____________________________________________________________________________________________  263  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Tablo 4. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri işletme maliyeti bileşenleri. 

No  İşletme maliyeti bileşeni  Toplam 
yıllık maliyet 

1  Enerji – Elektrik maliyeti 

2  Kimyasal madde maliyeti (inhibütör, su arıtma kimyasalları, korozyon önleyici 
kimyasallar,vs.) 

3  Personel maliyeti 

4  Bakım, onarım ve yenileme maliyetleri 

5  Amortisman maliyeti 

6  Yönetim Maliyeti 

7  Genel giderler 

8  Jeotermal saha ve su kullanım bedeli, sabit rüsum ve harçlar 

9  Besi suyu maliyetleri 

maliyetlerini karşılaması beklenen kullanıcılar açısından,  işletme maliyetleri de yatırım katılım payları 
kadar önemlidir. 

Jeotermal bölge  ısıtma sistemlerinin  işletme maliyetleri bileşenlerinin genel bir  sınıflandırması Tablo 
4’de  verilmiştir.  Planlanan  sistem  için  bu maliyetler  gerçek  işletme  değerlerine  yakın  olarak  tahmin 
edilmelidir. 

Enerji  ve  kimyasal  madde  maliyetleri,  sistem  işletme  simülasyonlarının  yapılmasını  gerektirir.  Bu 
simülasyonlarla,  dış  sıcaklığa  (değişen  yüke)  bağlı  olarak  yıl  boyunca  üretilmesi  gereken  jeotermal 
akışkan miktarını  ve  enerjinin  (enerjiyi  taşıyan  akışkanların)    üretim  noktasından  tüketim  noktasına 
kadar  olan  transferi  için  gerekli  pompalama  enerjilerinin;  kabuklaşma,  korozyon  ve  su  arıtma  için 
kullanılacak  diğer  kimyasalların  miktarlarının  belirlenmesi  amaçlanır.  Kuyu  ve  farklı  devrelerdeki 
akışkan transfer pompalarının elektrik tüketimi, jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde en büyük işletme 
maliyetlerinden  biridir  ve  bazı  projeler  için  kullanıcılar  açısından  ekonomik  açıdan  uygun  olmayan 
sonuçlar doğurabilir. 

Bölge  ısıtma  sistemlerinde  elektrik  tüketimi  açısından  gözlenen  bir  olumsuzluk  ise,  hem  sistem 
tasarımının  uygun  olmayışından  hem  de  otomasyon  eksikliği  nedeniyle,  dış  hava  sıcaklığına  bağlı 
olarak değişen ısı yükünün karşılanması için gereğinden fazla elektrik enerjisi tüketilmesidir. Bir bölge 
ısıtma  sisteminde  yapılan  gözlemler,  elektrik  enerjisi  tüketiminin  ideal  tüketimin  yaklaşık  iki  katı 
olduğudur [4]. 

Konfor ısıtması sağlık açısından önemli bir hizmettir. Bu hizmetin ısıtma sezonunda 24 saat kesintisiz 
verilmesi, bölge ısıtma sistemleri açısından önemlidir. İşletme, bakım ve onarım personeli planlaması 
bu özellik dikkate alınarak yapılmalıdır. 

3.10. Ekonomik Fizibilite 

Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemleri  projelerinde  ekonomik  fizibilite,  maliyetleri(yatırım  ve  işletme)  ve 
işletme gelirlerini girdi olarak kullanan ekonomik değerlendirme yöntemleriyle(Net Bugünkü Değer  – 
NBD,  İç  Karlılık  Oranı  –  İKO,  İndirgenmiş  Geri  Ödeme  Süresi),    yatırımcı  açısından  projenin 
ekonomikliğinin sınanmasıdır. 

Çok bilinen ekonomik değelendirme yöntemlerinin jeotermal bölge ısıtma sistemleri için uygulamalarını 
literatürde  bulmak mümkündür[12,13].  Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  bu  analizler,  jeotermal 
sahanın performansının  tahminindeki başarıya, bölge kullanım oranına, bölge gelişim senaryolarına, 
işletme maliyetlerinin doğru tahminine çok duyarlı analizlerdir: Örneğin, öngörülenden daha fazla kuyu
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açılması  ve/veya  bölge  katılım  oranının  düşük  gerçekleşmesi,  kullanıcılar  tarafından  finansmanı 
öngörülen projelerde kullanıcı katılım paylarını yükseltir. Bu yüzden 

Bu  analizlerin  sonucunda,  kullanıcıların  ödeyebileceklerini  öngördükleri  yatırıma  katılım  payları  ile 
kullanımtüketim ücretlerine göre, ek finansman maliyetleride göz önüne alınarak, sistemin teknik ömrü 
içerisinde yatırımın karlılığına ve olabilirliğine karar verilir. 

3.11. Politik Fizibilite 

Politik fizibilite, bölge ısıtma sisteminin kurulmasına yönelik yerel yönetimlerin ve toplumun desteğinin 
belirlenmesidir.  Başarılı  bölge  ısıtma  sistemlerinin  yerel  yöenetimlerin  ve  toplumun  desteği  ile 
gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 

Türkiye’ deki jeotermal BIS projelerinin yerel yönetimler tarafından desteklendiği, hatta projelerin yerel 
yönetimler  tarafından  başlatıldığı  ve  finanse  edildiği  göz  önüne  alınırsa,  jeotermal  bölge  ısıtma 
sistemlerinin politik anlamda fizibil oldukları söylenebilir. 

4. KAVRAMSAL PLANLAMANIN SONUÇLARI 

Kavramsal  Planlama,  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemi  projelerinin  en  önemli  adımlarından  biridir.  Bu 
çalışmada  detayları  verilen  kavramsal  planlamanın  önemli  bir  özelliği,  hem  birbirine  bağlı  hem  de 
zaman içinde değişen işlemleri içermesidir. Hemen her aşamadaki kabuller ve kararlar, ilgili uzmanlar 
tarafından  yapılmalı  ve  verilmeli,  bu  kabuller  ve  kararlar  gelecekteki  revizyonlar  için  dokümante 
edilmelidir.  Bir  jeotermal  bölge  ısıtma  sisteminin  kavramsal  analizinde  yer  alması  gereken  bilgiler, 
birbirleriyle olan hiyerarşik ilişkileri göz önüne alınmaksızın, aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

4.1. Jeotermal saha bilgileri: 

• Jeotermal saha hakkında yapılmış yüzey ve derin arama çalışmalarının sonuçları 
• Sahada mevcut üretim kuyuları 

1.  Jeotermal akışkan üretim sıcaklıkları 
2.  Üretim debileri 

• Sahada mevcut reenjeksiyon kuyuları 
• Üretim ve reenjeksiyon performans tahmini 

4.2. Bölgesel iklim verilerinin(mevcut değilse) analizi 

• Isıtma yükü tasarım sıcaklığı 
• Isıtma sezonu uzunluğu 
• Isıtma sezonu boyunca saatlik ortalama sıcaklıklar 
• Aylık ortalama sıcaklıklar 
• Günlük ortalama sıcaklıklar 

4.3. Bölge jetermal enerji kullanım alanları parametreleri: 

• Konfor ısıtması yapılacak alanlar ve cinsleri 
1.  Konutlar 
2.  Sağlık kurumları 
3.  Eğitimkurumları 
4.  Resmi daireler 
5.  İş yerleri 
6.  Diğer alanlar
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• Endüstriyel kuruluşlar 
1.  Üretim alanları 
2.  Jeotermal enerji kullanılacak proses cinsleri 
3.  Proses sıcaklıkları 
4.  Enerji gereksinimleri 

• Tarım tesisleri 
1.  Seralar: alanlar, sera cinsi ve özellikleri, üretim cinsi 
2.  Diğer uygulama alanları parametreleri 

• Gelecekteki yapılaşma alanları ve cinslerine göre dağılımı, parametreleri 
• Yapılaşma senaryosu 

4.4. Bölgesel enerji ve sosyoekonomik parametreler 

• Kullanılan yakıt cinsleri, toplamları, dağılımları 
• Kulanılan ısıtma sistemleri çeşitleri ve dağılımı 
• Yıllık yakıt maliyetleri 
• Jeotermal sisteme katılım isteği: bölgesel katılım oranı senaryoları 

4.5. Bölgesel yük dağılımının analizi 

• Konfor ısıtması ısı kaybı ve sıcak su yükü ve yıl boyunca dağılımı, toplamı 
• Endüstriyel ısı yükü ve yıl boyunca dağılımı, toplamı 
• Tasarım tepe ısı yükü 
• Bölgesel tepe yük dağılımı 
• Bölgesel katılım oranı senaryolarına göre tepe yük dağılımlarının değişimi 

4.6. Sistem analizi ve tasarımı 

• Enerji transfer sistemi 
• Çalışma sıcaklıkları 
• Sistem ekipmanları: malzemeleri, büyüklükleri ve miktarları 

1.  Kuyu başı ekipmanları 
2.  Pompalar ve frekans konvertörleri 
3.  Isı değiştirgeçleri 
4.  Vanalar 
5.  Kontrol ekipmanları 
6.  İşletme yardımcı araç ve gereçleri 
7.  Otomasyon yazılımı ve ekipmanları 

4.7. Sistem elektrifikasyonu 

• Enerji hattı/hatları 
• Trafo/lar 

4.8. Tepe yük jeotermal akışkan debisi 
4.9. Yıllık jeotermal akışkan üretimi miktarı 
4.10. Konvansiyonel enerji performansı : CER tahmini 
4.11. Ekipman ve bileşen(kuyular) ömürleri 
4.12. Yatırım maliyetleri (Tablo 3). 
4.13. Bölge katılım senaryolarına göre birim alan yatırım maliyeti 
4.14. Birim güç yatırım maliyeti 
4.15. Birim enerji yatırım maliyeti 
4.16. İşletme maliyetleri (Tablo 4) 
4.17. Bölge katılım senaryolarına göre birim alan işletme maliyeti 
4.18. Ekonomik analiz
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• Sistem ömrü 
• Amortisman senaryosu 
• Hurda değerler 
• Yatırım senaryosu 
• Finansman modeli 
• Kullanıcı katılım senaryoları 

1.  Kullanıcı (yatırım) katılım payı ve zamana dağılımı 
2.  Kullanıcı enerji kullanım ücretleri ve zamana dağılımı 
3.  Kullanıcı dışı yatırım kaynakları ve zamana dağılımı 
4.  Karlılık analizi 

4.19. Tasarımı yapılan jeotermal sistemin, bölgede mevcut sistemlerle ekonomik ve çevresel 
etkiler açısından karşılaştırılması: 

• Konvansiyonel enerji kaynaklarındaki tasarruf 
• İthal enerji kaynaklarında tasarruf 
• Isıl konforda değişim 
• CO2 emisyonu 
• Kullanıcılar açısından ekonomik değerlendirme: Alternatif enerji kaynakları (doğalgaz, kömür, 

elektrik) ile karşılaştırma ve geri ödeme süreleri. 

4.20. Ekonomik analizin, saha performansı ve bölge katılım oranları açısından eleştirisi ve 
öneriler : 

• Jeotermal saha geliştirme ve yönetimi önerisi 
• Yatırım kararı ve planı önerileri 

5. SONUÇ 

Her projede olduğu gibi, planlama aşaması söz konusu projelerin başarısını en büyük ölçüde etkileyen 
aşamadır. Jeotermal bölge  ısıtma sistemleri projelerinin kavramsal planlama aşamasın da, projelerin 
eksik teknik ve ekonomik analizlere dayalı nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmaması için, en 
ince ayrıntısına kadar gerçekleşirilmesi bir zorunluluktur. 

Kavramsal planlama ile olabilirliği gözüken bir projenin uygulamaya geçilmesindeki ilk adım, öngörülen 
jeotermal saha performansının denetlenmesi için varsa eksik olan çalışmaların yapılması ve sahanın 
ürettim  ve  reenjeksiyon  performansından  emin  olunmasıdır.  Yapılan  çalışmalar  sonucunda  saha 
performansı öngörülenden farklı ise teknik tasarım ve ekonomik analizler tekrarlanmalıdır.
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EK 1 

Tar ih :      ...  / ...  /  .......... 
Şirketimiz,  ekonomik ve çevre dostu olan jeotermal enerjiyi toplumumuzun daha geniş kesimine ulaştırmak amacıyla yeni ısıtma bölgeleri 
oluşturmak için  çalışmalara başlamış bulunmaktadır.  Ülkemizin doğal kaynağı olan bu temiz enerjinin sizlere daha sağlıklı ulaştırılması 
tarafınızca isteniyor ise aşağıdaki anketin tam ve doğru olarak doldurulmasını rica eder, sağlık ve esenlikler dileriz. 

Saygılarımızla 

1. Adres Bilgileri 
Ad / Soyad / Tel : 
Daire sahibi Ad / Soyad / Tel (Kendisi ise boş bırakılacak) 
Mahalle : 
Sokak : 
Apartman Adı / No : 
Kat :        Zemin � Çatı katı � Zemin  +  ....  . Kat 
Daire  No : 
Apartmandaki Daire Sayısı : 
Apartmanın Yöneticisi :(varsa   Ad / Soyad / Tel) 
1. Eviniz  kaç metrakere?  (Tapu kaydına göre) 
2. Isınma ihtiyaçlarınızı karşılamada   hangi  yöntemi kullanıyorsunuz ? 

(A)       Kat Kaloriferi (LPG / Fuel-Oil ) 
(B) Merkezi Sistem ile (Kömür  / Fuel-Oil  / LPG (dökme) ) 
(C) Soba (Odun / Kömür / Elektrik ) 
(D) Klima 
(F) Diğerleri – Belirtiniz : 

3. Yıllık  yakıt tüketminiz ne kadar? 
(A) LPG                              : 
(B) Kömür                          : 
(C) Fuel-oil                        : 
(D) Elektrik : 
(E) Odun : 
(F) Diğerleri – Belirtiniz    : 
Eğer 2.  soruya verilen cevap Kat Kaloriferi veya Merkezi Sistem şıklarından biri ise : 

4. Evinizin kalorifer tesisat projesi var mı ?     VAR □ YOK □ 
Eğer 2. soruya verilen cevap Kat Kaloriferi veya Merkezi Sistem şıklarından biri ise : 

5. Konutunuzda kullanılan ısıtma elemanı hangisidir? 

□Panel radyatör  (PR) □Döküm radyatör (DR) □Aluminyum radyatör (AR) 

□Yerden ısıtma   (YI) □Fan-Coil    (FC) 
Eğer 2.  soruya verilen cevap A, B şıklarından biri ise : 

6. Radyatör tipi/ toplam uzunluğu : 
Salon : ......... / .......... Mutfak  :......... / .......... O.Odası  : ......... / .......... 
E.Y.Odası : ......... / ..........              Ç.Y.Odası :......... / .......... Koridor  : ......... / .......... 
Banyo : ......... / .......... Diğer : ......... / .......... Diğer : ......... / ..........
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7. Yılda kaç ay ısıtma yapıyorsunuz 
(A)  1           (B)  2             (C)  3              (D)  4 (E)  5 

8. Evinizde termometre (sıcaklık ölçüm cihazı)  var mı? 
(A)   Evet              (B)   Hayır 

9. Kış  aylarında evinizin ortalama sıcaklığı  nedir? 
(A)   18°C‛ den az    (B)   18°C - 22°C  arası    (C) 22°C‛den fazla 

10. Pencerelerinizin tipi nedir? 
(A) Ahşap çerçeve (B) Plastik çerçeve (C) Metal çerçeve 

11. Camlarınızın tipi nedir? 
(A)      Tek camlı (B)   Çift camlı 

12. Kullanım sıcak suyu ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? 
(A) Merkezi Sistem ile 
(B) Kombi 
(C) Şofben (tüplü) 
(D) Şofben (elektrikli) 
(E)        Güneş Enerjisi 
(F) Diğerleri – Belirtiniz: 
Eğer 12.  soruya verilen cevap B, C şıklarından biri ise : 

13. Sıcak su ihtiyacı için  kaç günde tüp değiştiriyorsunuz? 
14.  Jeotermal Bölge Isıtma Sistemine dahil olmak ister misiniz? 

□EVET □HAYIR 
15. Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminin konut başına iki maliyeti vardır. Bunlardan ilki Jeotermal 
bölge ısıtma sisteminin maliyeti, ki 1000-1500 $ arasında öngörülmektedir, ikincisi ise eğer 
konutunuzda kalorifer sistemi yoksa konutunuz içinde yaptıracağınız kalorifer sisteminin 
maliyetidir. Bunun da maliyeti ortalama 1000$ olarak öngörülmektedir. 

a) Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi için tahmini abonelik ücreti olan 1000-1500$ lık bir 
masrafı peşin veya 12 aylık taksitle karşılayabilir misiniz? 

□Evet peşin olarak karşılayabilirim 

□Taksitle karşılayabilirim 

□Hayır karşılayamam 
b) Konutunuzda kalorifer sistemi yok ise yukarıdaki abonelik ücretine ek olarak konutunuza 

yaklaşık 1000 $lık bir kalorifer sistemini yaptırabilir misiniz? 

□EVET □HAYIR 
NOTLAR ve GÖRÜŞLER
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EK 2 

Tar ih :      ...  / ...  /  .......... 

Apartman İsmi      : 
Sokağı                   : 
No                         : 
Yönetici İsmi         : 
Kat Sayısı              : 
Daire Sayısı           : 
Çatı Katı                :      Çekme � Tam � 

Kat Alanı               : 
Isıtma Projesi       :       Var � Yok � 

Isıtma Projesi Var İse 
Temin Edildi � Edilecek � Edilemiyor � 

Yıllık Yakıt Tüketimi 
Kömür   : � Ton/yıl 
Fuel-oil : � Ton/yıl 

Yıllık Yakıt Maliyeti :                                        TL/Yıl 
Günde Kaç Saat Yakılıyor : 
Merkezi Sıcak Su             : Var � Yok � 

Sıcak Su Haftada Kaç Saat Veriliyor  : 
Sıcak Su Nasıl Sağlanıyor : 

Çatı İzolasyonu                 :        Var � Yok � 

NOTLAR ve GÖRÜŞLER:
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE ISI YÜKÜ 
TAHMİNİ 

Adil Caner ŞENER 
Sarp YELETAYŞI 
Macit TOKSOY 

ÖZET 

Bu  makalede  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  (JBIS)  kısa  dönem  (72  saatlik)  ısı  talebinin 
(yükünün)  modellenmesi  konusu  anlatılmaktadır.  Çalışmada  ısı  yükü  modellemesi  istatistiksel  bir 
yöntem olan zaman serisi analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Önerilen metod daha sonra Balçova 
JBIS sistemi ısı yükü veri tabanı üstünde denenmiş ve gerçekleşen ısı yükü ile tahmin edilen ısı yükü 
karşılaştırılması  verilmiştir. Çalışmanın  amacı  ısı  yükü  tahminin  neden  gerekli  olduğunu ve  ülkemiz 
jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde “ısı yükü” tahmininin mümkün olduğunu göstermektir. 

1.GİRİŞ 

Jeotermal bölge ısıtma sistemleri de diğer ısıtma sistemleri gibi tepe ısı yüküne göre tasarlanırlar ve 
ısıtma  sezonunun  büyük  bir  bölümünde  kısmi  yüklerde  çalışırlar.  Isıtma  sistemlerinde  ısı  yükünü 
belirleyen bir numaralı etken dış hava sıcaklığıdır, bununla birlikte büyük bir bölge  ısıtma sisteminin 
hava  sıcaklığı  değişimlerine  verdiği  tepki  bir  çok  etkene  bağlıdır  ve  statik  ısı  yükü  hesapları  ile 
belirlenemez. Gelişmiş ülkelerde bulunan bölge ısıtma sistemlerinde ısı yükünün tahmini için ısı yükü 
tahmin  modelleri  kullanılmakta  ve  bu  modeller  sistem  verileri  ışığında  devamlı  olarak 
güncellenmektedir.  Böylece  bölge  ısıtma  sistemi  aboneleri  ihtiyaçları  olan  ısıyı  doğru  miktarda  ve 
doğru zamanda alabilmektedirler. 

Isı yükü tahmini optimum işletme stratejisinin belirlenmesinde ilk adımı ve diğer adımlar için en önemli 
veriyi  oluşturur.  Konvansiyonel  enerji  kaynaklı  bölge  ısıtma  sistemlerinde  olduğu  gibi,  bir  jeotermal 
bölge  ısıtma  sisteminin  optimum  koşularda  işletilmesine  sağlayacak  kontrol  stratejisi  ısı  yükünün 
modellenmesine  gereksinim  duyar.  Isı  yükünün modellenmesi,  sisteme  bağlı  binaların  herhangi  bir 
andaki  ısı kayıplarının hesaplanabilmesine  imkan veren modelin kurulmasıdır. Örnek olarak üstünde 
çalışılan  BalçovaNarlıdere  sistemine  bağlı  yaklaşık  900  binanın  termo  fiziksel  özelliklerinin 
bilinmemesi, dinamik ısı yükü hesaplama simülatörlerinin kullanımını mümkün kılmamaktadır. Sisteme 
bağlı binalara verilen toplam enerji  2001 yılından itibaren  düzenli olarak, ölçülen eşanjör giriş ve çıkış 
sıcaklıkları  ile  şehir  şebekesi  debisinden  hesaplanmaktadır. Günlük  olarak  hesaplanan  bu  değerler, 
mevcut sisteme, ideal olmamakla beraber verilen enerjidir. Bu çalışmada amaç eldeki verilere zaman 
serisi  analizi  yöntemi  uygulayarak ve Balçova  JBIS’nin  ısı  yükü modelini  çıkarmak ve  bu modelden 
yola çıkarak sistemin ısı ihtiyacını önceden tahmin etmektir. 

Isı Yükü Tahminin Faydaları 

Isı  yükünün  tahmini  JBIS  operatörüne  sistemi  gerçekten  kontrolü  altına  alma  şansı  verir.  Isı  yükü 
tahmini  yapmayan  bir  sistem  kontrol  stratejisi  sistemde  oluşan  değişikliklere  tepki  vermek  üzerine
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kuruludur.  Isı  yükü  tahminini  içeren  bir  kontrol  stratejisi  ise  sistemin  anlık  tepkiler  ile  değil  bir  plan 
kapsamında çalıştırılmasına olanak sağlar. 

JBIS’leri,  konvansiyonel  yakıt  kullanan  bölge  ısıtma  sistemlerinden  farklı  olarak  sabit  sıcaklık  farkı, 
değişken  debi  prensibine  göre  çalıştırılır.  Proje  aşamasında  belirlenen  sistem  sıcaklık  rejimi  bir 
JBIS’nin  sağlıklı  çalışmasında  en  belirleyici  etkendir.  Sistemde,  kullanıcılar  tarafından  kullanınlan 
radyatörler dahil bütün ısı değiştiricilerin seçimi kararlaştırılan sıcaklık rejimine göre yapılır. Dolayısı ile 
bir JBIS’nin belirlenmiş sıcaklık rejiminin dışında 1  çalışması 1) daha fazla elektrik enerjisi kullanımına, 
ve 2) kullanıcının sağlıklı hizmet alamamasına yol açmaktadır. Bu noktada ısı yükü tahminin en büyük 
faydasının sistem sıcaklık rejimlerinin dalgalanmasının önüne geçilmesi olduğu söylenebilir. 

Şekil 1, Balçova JBIS şehir hattı gidişdönüş sıcaklık farkının  ısıtma sezonu  içinde saatlik değişimini 
100  günlük  bir  zaman  dilimi  içerisinde  göstermektedir.  Söz  konusu  devre  için  tasarım  sıcaklık  farkı 
42 o C olarak belirlenmiş fakat daha sonra işletme sırasında oluşan çeşitli problemlerden 2 dolayı işletme 
sıcaklık farkı 30 o C olarak belirlenmiştir. Şekil 1’de gösterilen veriler 2003 yılı ısıtma sezonuna ait olup 
bu zaman içinde işletme sıcaklık farkı hedefi 30 o C’dir. Şekil 1 incelendiğinde çıkarılacak iki sonuç; 1) 
sıcaklık  farkının  2535 o C  arasında  dalgalandığı,  ve  2)  daha  iyi  planlanmış  bir  kontrol  stratejisi  ile 
işletme sıcaklık farkının daha yukarılara çıkarılabileceği olacaktır. 
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Şekil 1. Balçova JBIS’nde şehir hattı gidişdönüş sıcaklık farkının saatlik değişimi. 

Sıcaklık rejimlerinin sabit  tutulamaması durumunda oluşacak sorunlar geçmişte yapılan çalışmalarda 
[3,4]  ayrıntılı  biçimde  ele  alınmıştır.  Sistemde  sıcaklık  rejimlerinin  hedeflenen  değerlerde 
tutulamamasının  en  etkili  nedenlerinden  biri  de  sistem  operatörlerinin  sisteme  anlık  tepkiler 
vermeleridir.  Dış  hava  sıcaklığında  gerçekleşen  değişim  sisteme  bağlı  binalardaki  ısı  talebinin 
değişmesine  yol  açmakta  bu  durum da  gecikmeli  olarak  sıcaklık  rejimlerine  yansımaktadır.  Sıcaklık 
rejiminin değişimine göre sistemi ayarlamaya çalışan operatör ise bütün bu değişiklikleri geriden takip 
etmekte dolayısı ile sıcaklık rejim, hedeflenen değerlerin etrafında dalgalanmaktadır. 

Dış hava sıcaklığının dolayısı  ile  sistem  ısı  yükünün  günlük  (Şekil  2) ve mevsimsel  (Şekil  3) olmak 
üzere iki ana periyodik özelliğinin olduğu düşünülürse, ısı yükü tahmini kullanmayan bir sistem kontrol 

1 Bir JBIS’in belirlenmiş sıcaklık rejiminin dışında çalışması büyük çoğunlukla projede  belirlenmiş sıcaklık 
farklarından daha düşük farklarda çalışması şeklinde olmaktadır. (A.C.Şener) 
2 Bu konuda detaylı bilgiler [1] ve [2] kaynaklarında mevcuttur.
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stratejisinin  mevsimsel  sıcaklık  değişim  trendine  uyum  sağlayacağı  fakat  günlük  ve  saatlik 
değişikliklere uyum sağlamada yetersiz kalacağı açıktır. 
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Şekil 2. Isıtma sezonu içerisinde İzmir ili saatlik dış hava sıcaklığı değişiminden bir kesit. 
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Şekil 3: İzmir ili dış hava sıcaklığının günlük değişimi (Süre: 2 yıl) 

Sıcaklık  rejiminin  stabilize  edilmesine  ek  olarak,  ısı  yükünün  tahmini  operatöre  sistemde  gerekli 
değişiklikleri  (üretim  ve  enjeksiyon  stratejisinin  önceden  belirlenmesi  ve  kuyuların  seçimi  gibi  ) 
yapması için gerekli zamanı kazandırır ve sistemin daha planlı bir şekilde işletilmesine olanak sağlar.
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2. NEDEN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ? 

Bir  ‘zaman  serisi’  sıralı  ve  eşit  aralıklı  verilerden  oluşur.  Zaman  serisi  yöntemi  özellikle  ekonomi 
biliminde  geleceğe  yönelik  senaryoların  oluşturulmasında  yoğunlukla  kullanılır.  Doğal  olarak  bir 
JBIS’nde zaman serisi analizi yöntemi ile ısı yükü tahmini yapılabilmesi için sistem verilerinin düzenli 
olarak  toplanıp kayıt ediliyor olması gerekmektedir. BalçovaNarlıdere JBIS’nde önceden belirlenmiş 
noktalarda uzun bir süredir veri toplama ve kayıt etme  işlemi devam etmektedir. Sağlıklı bir modelin 
oluşturulabilmesi  için  23  aylık  bir  zaman  zarfında  düzenli  olarak  kaydedilmiş  saatlik  veriler  yeterli 
olacaktır. Dolayısı  ile amaçlanan  ısı  yükü  tahmin modelini oluşturabilineceği bir veri  tabanı Balçova 
Narlıdere  JBIS  için  mevcuttur.  Oluşturulan  model  eklenen  yeni  verilerle  güncellenebilir  böylece 
modelin tahmin gücü artar. 

Zaman  serisi  analizi  birçok  yazılım  (SAS,  JMPIN,  Matlab)  kullanılarak  yapılabilir.  Bu  yazılımlar 
ülkemizde  yaygın  olarak  kullanılmaktadır.  Ayrıca  bu  programların  fiyatları  ısı  yükü  simülsayon 
programlarına  göre  çok  daha  ekonomiktir.  Bu  çalışmada  analizler  SAS  programı  kullanılarak 
yapılmıştır. Dolayısı  ile gereken veri  tabanı oluşturulduğunda  ısı  yükünün  tahminlenmesi  için gerekli 
donanım standart bilgisayardır. 

BalçovaNarlıdere JBIS sistem verilerinin zaman serisi yöntemi ile analizi ve ısı yükü modellemesinin 
teorik altyapısı Ek1’de verilmektedir. 

3.ÖRNEK ISI YÜKÜ TAHMİN MODELİ 

BalçovaNarlıdere JBIS tek bir jeotermal boru hattı sisteminden ısı değiştirgeçleri vasıtası ile beslenen 
ikincil devrelerden oluşur. Bu ikincil devrelerin arasında en büyükleri Balçova, Dokuz Eylül Hastanesi 
ve Narlıdere Sistemleri olarak sıralanır. Şekil 4’te bu çalışmada ısı yükü modellemesi yapılan Balçova 
sisteminin  basitleştirilmiş  operasyon  şeması  gösterilmektedir.  Balçova  JBIS  çalışmada  kullanılan 
verilerin  alındığı  zaman  olan  2003  yılında  yaklaşık  900  binaya  hizmet  vermekteydi.  Bu  binaların 
çoğunluğu 5 katlı konutlar olmakla birlikte tek veya çift katlı müstakil evler, okullar, cami gibi farklı ısı 
yükü karakteristiği olan binalarda sistemden ısı almaktadır. 

Çalışmada kullanılan veritabanı saatlik dış hava sıcaklığı ölçümlerine ek olarak ısı değiştirgecinin giriş 
çikiş  noktalarından  alınan  saatlik  sıcaklık  ve  debi  ölçümlerinden  oluşmaktadır.  Çalışma  yapıldığı 
tarihte sistemde herhangi bir otomasyon unsuru bulunmadığı için ölçümler vardiyalı çalışan operatörler 
tarafından  önceden  hazırlanmış  tablolara  yazılmakta  daha  sonra  bu  tablolar  bilgisayar  ortamına 
aktarılmaktadır. 

Yapılan  analizler  sonucunda  en  uygun  model  ARIMAX(1,1,1)  olarak  seçilmiştir.  Ek1’de  sunulan 
analizlerden elde edilen model aşağıdaki gibidir. 

Qt = 1.806*Qt1 – 0.806*Qt2 – 86.1*Tt + 155.5*Tt1 – 69.4*Tt2 – 0.956*εt1 + εt 

Q : Isı yükü 
t : Zaman endeksi 
T: Dış hava sıcaklığı 
ε : Hata terimi 

Kabaca  özetlemek  gerekirse  model  72  saatlik  hava  sıcaklığı  tahminini  ve  geçmiş  saatlerde 
gerçekleşen  ısı  yükü  bilgilerini  kullanarak  72  saatlik  bir  ısı  yükü  tahmini  sunmaktadır.  Çalışmada 
sunulan model  gelişmiş  ülkelerde  kullanılan modellere  kıyasla  çok  basittir.  Yukarıda verilen modele 
rüzgar ve güneş verilerinin de eklenmesi modelin tahmin gücünü büyük oranda arttıracaktır.
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Şekil 4. Balçova JBIS basitleştirilmiş işletme şeması 

4. GERÇEKLEŞEN ISI YÜKÜ İLE TAHMİN EDİLEN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Tahmin edilen ısı yükü ile gerçekleşen ısı yükünün karşılaştırılması Şekil 5’te verilmiştir. Karşılaştırma, 
modeli  yaratmak  için  kullanılan  1928  saatlik  veriden  sadece  5001000  saat  arası  kullanılarak 
yapılmıştır.  Diğer  zaman  aralıklarının  karşılaştırması  da  aynı  görünümde  olmakla  birlikte  grafiği 
anlaşılabilir  kılmak  amacı  ile  sadece  bir  parça  gösterilmiştir.  Modelin  R 2  değeri  0.9  olarak 
hesaplanmıştır. 
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Şekil 5. Gerçek ısı yükü ile model sonuçlarının karşılaştırılması



____________________________________________________________________________________________  280  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Yaratılan  ısı  yükü  modeli  kullanılarak  19282000  (72  saatlik)  saatleri  arasında  oluşacak  ısı  yükü 
tahmin edilmiştir. Sonuçlar Şekil 6’da gösterilmektedir. Tahmin edilen değerler ile gerçekleşen ısı yükü 
karşılaştırıldığında tahmin modelinin ortalama mutlak hatası 8.71% olarak gerçekleşir. Şekil 6 ve Şekil 
7  birlikte  incelendiğinde  mutlak  hata  ilk  24  saat  için  3.5%,  ilk  48  saat  içinse  5.3%  olarak 
gerçekleşmektedir.  Öte  yandan  gerçekleşen  ısı  yükü  tüm  veri  noktaları  için  95%  güven  aralığının 
içinde kalmaktadır (Şekil 6). 

Modelin her saat başı elde edilen ölçümlerle bilgisayar tarafından otomatik olarak yenilenecek dolayısı 
ile tahminin kesinliği tahmin edilen zaman yaklaştıkça artacaktır. 
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Şekil 6. Modelden elde edilen ısı yükü tahmininin gerçekleşen ısı yükü ile karşılaştırılması 

Şekil 7. Mutlak Hata (%)



____________________________________________________________________________________________  281  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

5. UYGULANABİLİRLİK VE SONUÇ 

Önerilen modelin kullanılması durumunda söz konusu sistemde gelecek 72 saat için önerilen dağıtım 
sistemi debisi Şekil  8’deki gibi olacaktır. Sistemde otomasyon olduğu düşünülürse önerilen değerler 
yeni  eklenen  veriler  ışığında  her  saat  başı  yenilenecek  Şekil  8’de  verilen  Zaman  –  Debi  grafiği 
bilgisayar  ekranında  sürekli  olarak  yenilenecek  ve    yaklaşmakta  olan  zaman  dilimlerinin  belirsizliği 
giderek azalacaktır. 
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Şekil 8. Model sonucu önerilen 72 saatlik debi 

Isı yükü tahmin modelinin oluşturulması JBIS’de otomasyonun ilk ayağıdır. Şekil 9’da gösterilen JBIS 
optimum kontrol şemasından da görüleceği üzere sistemde gerekli ayarlamaların yapılmasına olanak 
sağlayacak böylece sistem sıcaklık rejimleri belirlenen değerlerde tutulabilecektir. 

Çalışmada sunulan modelin veya daha gelişmiş modellerin ülkemiz JBIS’lerinde uygulanmasına engel 
oluşturabilecek etkenler şöyle sıralanabilir; 

Isı yükü tahmini 

Optimum kuyu çalıştırma stratejisinin belirlenmesi 

Jeotermal boru hattının hidrolik dengesi 

Sistemin optimum sıcaklık rejiminde çalıştırılması 

Şehir dağıtım sisteminin hidrolik dengesi 

Sirkülasyon pompalarının optimum çalıştırılması 

Şekil 9. Jeotermal bölge ısıtma sisteminin optimum kontrolü
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§  Modeli oluşturmak için kullanılacak veri tabanının olmaması veya yetersiz olması, 
§  Modeli kullanacak ve güncelleyecek iş gücünün veya donanımın bulunmaması. 

Öte yandan Şekil 9’da sunulan algortimayı kullanan bir otomasyon sistemi dahilinde çalışan ısı yükü 
tahmin  modelinin  yukarıda  belirtilen  engellere  takılmayacağı  ve  çok  daha  yararlı  olacağı  açıktır. 
Günümüzde  ülkemiz  JBIS’nde  gerekli  olan  otomasyon  sistemlerini  ekonomik  fiyatlara  kuracak  bilgi 
birikimi ve tecrübe ülkemiz özel sektöründe mevcuttur. 

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmada sunulan model güneş ve rüzgar verileri eklenerek çok daha 
güçlü tahmin yapar hale getirilebilir. Bu sebeple JBIS’leri bölgede bulunan meteoroloji istasyonları ile 
yakın işbirliği içinde olmalı eğer yakınlarda meteoroloji istasyonu yoksa kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
meteoroloji istasyonlarını sistem içinde kurmalıdırlar. 

EK 1 

ARIMAX  modelinde  AR  otoregresif  komponenti,  I  seriyi  stabilize  etmek  için  gerekli  olan  çıkarma 
miktarını,  MA  değişken  ortalama  komponentini,  X  ise  regresyondan  gelen  değişkenin  varlığını 
simgelemektedir.  Modelde  bulunan  AR  komponenti,  zaman  endeksli  çıktı  değişkeninin  zaman 
endeksinde  kendinden  önceki  değerlerine  bağlı  olarak  değiştiğini  varsaymaktadır.  I  komponentinin 
sıfırdan farklı olması serinin durağan olmadığını ve stabilize edilmek için girdi ve çıktı değişkenlerinin 
en az 1 kere sıralı olarak farklarının alındığını göstermektedir. MA komponenti  ise modelde bulunan 
rastgele  hatanın  da  aslında  zaman  endeksinde  daha  once  yapılan  hatalara  bağlı  olduğunu 
göstermektedir.  X  komponenti  modelde  en  az  bir  tane  bağımsız  değişken  bulunduğunu 
varsaymaktadır. 

Bu durumda modelin açık hali aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

(Qt – ΦQt1) – (Qt1– ΦQt2) = β1 * [(Tt – ΦTt1) – (Tt1– ΦTt2)] + εt – θεt1 

Bu görüntüde Φ AR(1) komponentinin katsayısını, serinin bir kere farkının alınması I komponentinin 1 
oldugunu,  θ  MA(1)  komponentinin  katsayısını,  β1  ise  bağımsız  degişkenin  regresyondan  gelen 
katsayısını  simgelemektedir.    Şekil  E1  ve  E2  SAS  programı  çıktıları  olup  söz  konusu  model 
çalıştırılarak veri tabanının analizi yapıldığında  göstermektedir çıkan sonuçları göstermektedir. Alttaki 
model bu sonuçlar kullanılarak elde edilmiştir. 

(Qt – 0.806 *Qt1) – (Qt1 – 0.806 *Qt2) = 
– 86.08 * [(Qt –0.806 *Qt1) – (Qt1 – 0.806 *Qt2)] + εt – 0.956 * εt1 

ARIMAX modelinin varsayımları 

§  I parametresi kadar farkı alınmış serinin durağan olması. 
§  Hata değerlerinin ortalamasının 0 olması. 
§  Hata değerlerinin sıfır ortalama ve sabit varyans ile normal dağılmış olması. 
§  Hata terimlerinin otoregresif olmaması. 
§  Hata terimlerinin varyansının seri boyunca sabit olması 

olarak özetlenebilir. Şekil E2 hata terimlerinin otoregresif olmadığını göstermektedir. Şekil E3’ten ise 
serinin durağan olduğunu, hata değerlerinin ortalamasının yaklaşık 0 olduğunu göstermektedir. Şekil 
E4  hata  terimlerinin  normal  dağılımını  test  edilmesinde  kullanılan  “Shapiro  Wilk”  testi  sonuçlarını 
göstermektedir. Şeklen  normalite  sağlanmış  olmasına  rağmen  test  sonuçları  normalite varsayımının 
olmadığını göstermektedir. Bu durum özellikle büyük veri serilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur 
ve ihmal edilmesi modelin doğruluğunu etkilemeyecektir.
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Şekil E1.  SAS programı çıktısı 1. 

Şekil E2. SAS programı çıktısı 2. 
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Şekil E3. Modelin hata terimleri.
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Şekil E4. Hata terimlerinin normal dağılımının test edilmesi. 
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JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE 
KOJENERASYON 

Mehmet KANOĞLU 

ÖZET 

Türkiyenin  özellikle  Ege  Bölgesinde  zengin  jeotermal  kaynaklara  sahip  olduğu  bilinmektedir.  Bu 
kaynakların  en verimli  şekilde ve  en  kısa  zamanda  elektrik  üretimi,  bölge  ısıtması,  ve  seracılık  gibi 
uygulamalarda  kullanımının  yaygınlaştırılması  Türkiye’nin  enerji  problemlerinin  çözümüne  önemli 
katkılar  sağlayacaktır.  Jeotermal  enerjinin  en  yaygın kullanım  alanı  elektrik  üretimidir ve  bu  amaçla 
farklı  termodinamik  çevrimler  kullanılabilir.  Bu  çevrimler,  kondenserli  ve  kondensersiz  kuru  buhar 
çevrimleri,  tek  ve  çift  püskürtmeli  çevrimler,  ikincil  ve  birleşik  püskürtmeli/ikincil  çevrimler  olarak 
sınıflandırılabilir.  Bu  bildiride,  bu  çevrimler  ekonomik veriler  ve  kojenerasyon  uygulamalarla  beraber 
tanıtılacaktır. Bu çalışmanın  jeotermal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği konusuna 
ışık tutacağına inanılmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Jeotermal enerji, yerin altında bulunan ısıl enerjidir. Belli bir dereceye kadar yenilenebilir bir enerjidir. 
Çünkü  bir  jeotermal  kaynağın  tahmini  ömrü  3050  yıl  arasındadır  [1].  Jeotermal  bir  kaynağın  ömrü 
kullanılan  jeotermal  akışkanı  tekrar  yer  altına  geri  basılmasıyla  uzatılabilir.  Bu  en  yaygın  atık 
yöntemidir. Kullanılmış  jeotermal akışkanın yer üstüne akıtılması,  ırmak ve göl  sularının ve havanın 
kirlenmesine  neden  olur.  ABD’de  kullanılan  jeotermal  akışkanın  yer  altına  geri  basımı  yasal  bir 
zorunluluktur.  Jeotermal  enerji,  elektrik  üretiminde  ve  alan  ısıtması  ve  soğutması,  ısı  pompaları, 
endüstriyel işlemler ve sera evleri ısıtması gibi direkt uygulama alanlarında kullanılmaktadır. 

Bir jeotermal kuyudan sıvı su (doymuş veya sıkıştırılmış sıvı), ıslak buhar (sıvıbuhar karışımı) veya 
kuru buhar (doymuş veya kızgın buhar) çıkarılır. Sıvı ağırlıklı sistemler buhar ağırlıklı sistemlerden çok 
daha  yaygındır.  Sistemde  seçilen  basınca  bağlı  olarak  sadece  sıvı  su  veya  sıvıbuhar  karışımı 
çıkarılabilir.  Eğer  basınç  jeotermal  su  sıcaklığındaki  doyma  basıncının  altında  tutulursa  sıvının  bir 
kısmı buhara dönüşür ve iki fazlı bir karışım elde edilir. Eğer basınç jeotermal su sıcaklığındaki doyma 
basıncının  üstünde  tutulursa  sıvı  elde  edilir.  İncelenen  100  jeotermal  kaynak  arasında  %  10’unun 
buhar ağırlıklı, % 60’ının sıvı ağırlıklı ve % 30’unun sıvı olduğu görülmüştür. [2]. Genellikle jeotermal 
kaynaklardan  yüksek  sıcaklıkta  olanlar  (150°C’nin  üstü)  elektrik  üretiminde;  orta  sıcaklıkta  olanlarla 
(90°C  ile  150°C  arası)  düşük  sıcaklıkta  olanlar  ise  doğrudan  uygulamalarda  kullanılır.  Jeotermal 
kaynakların sıcaklıkları 300°C’yi bulabilmektedir. 

Jeotermal  enerji  bugün  birçok  ülkede  yaygın  olarak  kullanılmaktadır.  Türkiye’nin  özellikle  Ege 
Bölgesinde zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların yüksek sıcaklıkta 
olanları elektrik üretiminde ve bölge ısıtmasını içine alan kojenerasyon uygulamalarında; orta ve düşük 
sıcaklıktaki  kaynaklar  ise  ısıtma,  soğutma,  endüstriyel  uygulamalar  ve  seracılık  gibi  uygulamalarda 
yaygın kullanım alanı bulabilirler.
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2. JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN TERMODİNAMİK ÇEVRİMLER 

Çıkarılan  jeotermal  akışkanın  haline  bağlı  olarak  elektrik  üretmek  için  farklı  çevrimler  kullanılır. 
Aşağıda  anlatılacak  olan  çevrimlerin  termodinamikteki  çevrimin  katı  tanımına  uymadığını  belirtmek 
gerekir. Termodinamikte çevrim bir aracı akışkanın çeşitli hal değişimlerinden geçtikten sonra tekrar ilk 
haline döndüğü ve bunun tekrarlandığı durumlar için  tanımlanmıştır. Bu tanıma Rankine çevrimi  tam 
olarak  uyar.  Jeotermal  elektrik  santrallerinde  ise  jeotermal  akışkan  yer  altından  çıkarıldıktan  sonra 
elektrik üretmek için kullanılır ve sonrasında atmosfere atılır veya geri basılır. 

2.1. Kondensersiz ve Kondenserli Kuru Buhar Çevrimleri 

En basit ve en ekonomik jeotermal çevrim kondensersiz kuru buhar çevrimidir (Şekil 1). Bu çevrimde, 
jeotermal  kuyudan  çıkarılan  buhar  bir  türbinden  geçtikten  sonra  atmosfere  atılır.  Türbinin  çıkışı 
doğrudan  atmosfere  açık  olduğundan  buhar,  türbini  atmosfer  basıncında  terk  eder.  Bu  çevrimin 
avantajı kondenser olmadığı için santralin yapım ve işletme masraflarının kondenserli santrallere göre 
daha  az  olmasıdır.  Bu  çevrimin  istenmeyen  bir  sonucu  ise  jeotermal  buharın  doğrudan  atmosfere 
atılmasının çevre kirliliğine yol açmasıdır. 

Kondenserli kuru buhar çevrimlerinde, türbinin çıkışında kondenser bulunur (Şekil 2). Jeotermal buhar 
türbinden  geçtikten  sonra  bir  kondensere  girer.  Kondenserde  yoğuşturulan  buhar  ideal  olarak  geri 
basılır veya atık olarak bir ırmağa veya göle dökülür. Kondenser sayesinde türbinin çıkışında atmosfer 
basıncının  altında  bir  basınç  yani  vakum  oluşturulur.  Buhar,  türbini  daha  düşük  basınçta  ve  daha 
düşük sıcaklıkta dolayısıyla daha düşük bir entalpide terk eder. Böylece buharın ısıl enerjisinin daha 
büyük  bir  oranı  güce  çevrilmiş  olur.  Bu  nedenle  kondenserli  kuru  buhar  çevrimleri  kondensersiz 
olanlardan benzer şartlar altında daha çok elektrik üretirler. Fosil yakıtlı buharlı elektrik santrallerinde 
türbin çıkış basıncının atmosfer basıncının çok altında tutulması aynı nedendendir. 

2.2. Tek ve Çift Püskürtmeli Çevrimler 

Üretilen  jeotermal  akışkanın  tamamen  buhar  fazında  olması  yaygın  değildir.  Çıkarılan  jeotermal 
akışkan  genellikle  doymuş  sıvıbuhar  karışımıdır.  Bu durumlarda  buhar  yüzdesi  yeterince  yüksekse 
buhar sıvıdan ayrıştırılır ve buhar türbine gönderilirken kalan sıvı geri basılır. Buhar yüzdesinin düşük 
olduğu  veya  jeotermal  akışkanın  tamamen  sıvı  fazında  olduğu  durumlarda  püskürtmeli  buhar 
çevrimleri kullanılır. Püskürtme işlemi kısılma vanalarının çalışma prensibine göre püskürtme havuzu 
adı  verilen  bir  yerde  gerçekleştirilir.  Püskürtme  odasında  jeotermal  akışkanın  basıncı  düşürülür.  Bu 
işlem  sabit  entalpide  gerçekleşir.  Jeotermal  akışkanın  püskürtme  odasının  çıkışında  basıncın  daha 
düşük  fakat  entalpinin  girişteki  akışkanla  aynı  olması dolayısıyla  sıvının  belli  bir  yüzdesi  buharlaşır. 
Püskürtme işleminden sonra jeotermal akışkanın sıcaklığı düşer. Yeni sıcaklık, yeni basınçtaki doyma 
sıcaklığıdır. Püskürtme işlemi Şekil 3’de suyun BasınçEntalpi (Ph) diagramında gösterilmiştir. 

Şekil  4’de  görüldüğü  gibi,  buhar  sıvıdan  ayrıştırıldıktan  sonra  buhar  türbine  elektrik  üretmek  için 
gönderilirken  kalan  sıvı  geri  basılır.  Türbinden  çıkan  buhar  bir  soğutma  kulesinde  veya  püskürtme 
havuzunda elde edilmiş soğutma suyu ile yoğuşturulur ve geri basılır. Jeotermal santralin bulunduğu 
yerde  ırmak  ve  göl  gibi  bir  soğuk  su  kaynağı  varsa  kondenserde  bu  su  da  kullanılabilir.  Bütün 
kondenserli  jeotermal  buhar  çevrimlerinde  kondenserlerde  vakum  oluşturmak  için  buhar  ejektörleri 
kullanılır. Belli miktarda buhar ejektörlerde tüketilir. 

Üretilen  jeotermal  akışkanın  sıcaklığının  yüksek  olduğu  durumlarda  püskürtme  işlemi  birden  fazla 
tekrarlanabilir.  İlk  püskürtmeden  sonra  elde  edilen  buhar  türbine  gönderildikten  sonra  kalan  sıvının 
basıncı veya sıcaklığı hala yüksek ise bu sıvı ikinci bir püskürtme havuzunda tekrar püskürtülür (Şekil 
5). Sıvının belli bir yüzdesi buharlaşır ve bu buhar türbine gönderilir. İkinci püskürtmeden elde edilen 
buharın  basıncı  ilk  püskürtmeden  elde  edilen  buhar  basıncından  daha  düşük  olduğundan  düşük 
basınçlı  buharın,  türbine  daha  düşük  bir  basınç  kademesinde  alınması  sağlanır.  Alternatif  olarak 
santralde  düşük  basınçlı  buhar  için  ikinci  bir  türbin  kullanılabilir.  Püskürtme  sayısına  göre  jeotermal
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çevrim  tek  püskürtmeli  ve  çift  püskürtmeli  olarak  adlandırılırlar.  İkinci  püskürtme,  çevrimden  elde 
edilecek gücü arttırmakla birlikte beraberinde gelen ek yapım ve işletme masrafları dikkate alındığında 
ekonomik olmayabilir. Pratikte çift püskürtmeli jeotermal santrallere rastlanmakla beraber ikiden fazla 
püskürtme ekonomik olmadığı için uygulanmamaktadır. 

Şekil 1. Kondensersiz kuru buhar çevrim jeotermal elektrik santrali. 

Şekil 2. Kondenserli kuru buhar çevrim jeotermal elektrik santrali. 
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Şekil 3. Suyun basınçentalpi diyagramında püskürtme işleminin görünümü. Su 1 halinde  doymuş 
sıvı, 2 halinde ise doymuş sıvıbuhar karışımıdır. 

Şekil 4. Tek püskürtmeli çevrim jeotermal elektrik santrali. 
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Şekil 5. Çift püskürtmeli çevrim jeotermal elektrik santrali. 

2.3. İkincil Çevrim 

Düşük sıcaklıkta (genellikle 170°C’nin altı) ve sıvı ağırlıklı  jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde 
ikincil  çevrim  diye  adlandırılan  bir  çevrim  kullanılır  (Şekil  6).  Bu  çevrimde  türbinden  geçen  aracı 
akışkan  jeotermal buhar değil  fakat  ikincil  akışkan adı verilen ve kaynama sıcaklığı  suyun kaynama 
sıcaklığından  çok  daha  düşük  olan  bir  akışkandır.  Bu  çevrimde  jeotermal  akışkan  çevrimin  ısı 
kaynağını  oluşturur.  İzobütan,  izopentan,  pentan  ve  R114,  jeotermal  ikincil  çevrim  santrallerinde 
yaygın olarak kullanılan ikincil akışkanlardır. 

Jeotermal akışkan kuyu başındaki basıncın yeterince yüksek tutulmasıyla tercihen % 100 sıvı olarak 
üretilir. Bunun nedeni akışkan akışı için gerekli olan pompa gücünün sıvı fazında daha düşük olması 
ve  pompaların  genelde  sadece  sıvı  fazı  için  tasarlanmış  olmasıdır.  Jeotermal  akışkan  bir  ısı 
değiştiricisinden geçirilir ve  jeotermal akışkanın  ısıl  enerjisi  ısı değiştiricisine diğer uçtan giren  ikincil 
akışkana transfer edilir. Jeotermal akışkan ısı değiştiricisini düşük sıcaklıkta terk eder ve geri basılır. 
İkincil akışkan ısı değiştiricisinde ısınır ve tamamen buharlaşır ve ısı değiştiricisini doymuş buhar veya 
hafifçe kızmış buhar olarak terk eder. İkincil akışkan türbinden geçer ve ısıl enerjisi dönen mil mekanik 
gücüne çevrilir. Türbinin mili jeneratörün milini çevirerek mekanik gücün elektriğe dönüşmesini sağlar. 
Türbini düşük sıcaklıkta ve basınçta terk eden ikincil akışkan kondenserde yoğuşturulur. Daha sonra 
bir  pompa  yardımıyla  basıncı  tekrar  ısı  değiştiricisi  basıncına  yükseltilerek  ısı  değiştiricisine 
yönlendirilir.  Böylece  ikincil  akışkan  termodinamik  anlamıyla  bir  çevrimi  tamamlamış  olur.  İkincil 
akışkanın  tamamladığı  bu  çevrim  aslında  Rankine  çevrimidir.  Jeotermal  akışkanın  bu  santraldeki 
fonksiyonu sadece Rankine çevrimine ısıl kaynak oluşturmaktır. İkincil akışkanın termofiziksel ve kritik 
özellikleri ikincil jeotermal çevrimlerin performanslarını etkiler. Bu yüzden, belli bir jeotermal kaynaktan 
en fazla gücün üretilmesi için en uygun ikincil akışkanın seçilmesi gerekir. 
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Şekil 6. İkincil çevrim jeotermal elektrik santrali. 

Kondenserde soğutucu ortam olarak genellikle hava kullanılır. Jeotermal santralin yer seçimi jeotermal 
kaynağın  yeriyle  sınırlandırıldığından  bir  ırmak veya göl  suyu  ile  soğutma  genelde mümkün  olmaz. 
Havanın soğutucu akışkan olarak kullanılması çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlar fakat çevrimin 
verimini özellikle yaz günlerinde olumsuz olarak etkiler. Hava ile soğutmanın mevsimlere göre çevrim 
verimine etkisi gerçek bir ikincil çevrim jeotermal santral için incelenmiştir [3]. 

2.4. Birleşik Püskürtmeli / İkincil Çevrim 

Jeotermal elektrik üretiminde özellikle son 20 yılda popüler olan bir çevrim birleşik püskürtmeli/ikincil 
çevrimdir  (Şekil  7).  Bu  çevrim  hem  püskürtmeli  hem  ikincil  çevrimlerin  avantajlarından  aynı  anda 
yararlanmayı  amaçlar.  Bu  çevrim  yüksek  sıcaklıktaki  jeotermal  kaynaklar  için  uygundur  ve  bu 
özelliğiyle çift püskürtmeli çevrimlere bir alternatif oluşturur. Jeotermal akışkan püskürtme havuzunda 
püskürtüldükten  sonra  elde  edilen  buhar  bir  buhar  türbininden  geçer  ve  elektrik  elde  edilir. 
Kondenserde yoğuşturulan jeotermal akışkan geri basılır. Püskürtme havuzundan çıkan jeotermal sıvı 
ikincil çevrimin ısı değiştiricisinden geçerek ısıl enerjisini  ikincil akışkana transfer eder ve geri basılır. 
İkincil akışkan ikincil çevrimin türbininden geçerek elektrik elde edilir ve ikincil çevrim tamamlanır. 

Birleşik çevrimde jeotermal buharın ve ikincil akışkanın geçtiği iki ayrı türbin vardır. Benzer jeotermal 
kaynakları kullanan çift püskürtmeli ve birleşik püskürtmeli/ikincil çevrimler karşılaştırıldığında birleşik 
çevrimden daha fazla elektrik üretilebildiği; çift püskürtmeli çevrimin ise yapım ve işletme masraflarının 
daha düşük olduğu görülür. Benzer bir karşılaştırma tek püskürtmeli ve ikincil çevrim için de geçerlidir. 
Belli  bir  jeotermal  kaynaktan  elektrik  üretilmesi  planlanıyorsa,  en  uygun  çevrimin  seçimi  detaylı  bir 
termodinamik ve ekonomik analiz sonucunda yapılabilir. 
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Şekil 7. Birleşik püskürtme/ikincil çevrim jeotermal elektrik santrali. 

2.5. Çevrimlerin Verimleri ve Geliştirilme Potansiyelleri 

Üretilen  net  gücün  kaynaktaki  veya  kuyu  başındaki  jeotermal  akışkanın  enerjisine  oranı  olarak 
tanımlanan  buhar  çevrimlerinin  ısıl  verimleri  %  10  ile  %  17  arasında  değişir.  Bu  yüzdelerin  düşük 
olmasının  nedeni  jeotermal  kaynakların  düşük  sıcaklıkta  olmasıdır.  Aynı  şekilde  tanımlanan  ikincil 
santrallerin ısıl verimleri % 2.8 ile % 5.5 arasında değişir [4]. Bu yüzdelerin daha da düşük olmalarının 
nedeni  ikincil  santrallerin  daha  düşük  sıcaklıkta  jeotermal  kaynakları  kullanmalarıdır.  Ayrıca  ikincil 
santrallerin  çoğu  için  soğutma  ortamı  olarak  sadece  hava  mevcuttur  ve  bu  nedenle  kondenser 
sıcaklığı özellikle yaz aylarında yüksektir. Bu durum ısıl verimin düşük olmasına neden olur. Alternatif 
olarak  ikincil  santraller  için  üretilen  net  gücün  ikincil  akışkana  transfer  edilen  ısıya  oranı  olarak    bir 
dönüşüm verimi tanımlanabilir. Aslında tanımlanan Rankine çevriminin ısıl verimidir. Dönüşüm verimi 
% 6 ile % 12 arasında değişir. Yani bir ikincil santral kullanılan jeotermal enerjinin sadece % 6 ile % 
12’sini elektriğe dönüştürürken geriye kalan % 88 ile % 94’ünü atmosfere atık ısı olarak atar. 

Dünyada mevcut olan  jeotermal elektrik  santrallerinin çoğu 1970 ve 1980’lerde özellikle 1973 petrol 
krizinden  sonra  yapılmıştır.  Alternatif  enerji  kaynaklarından  elektrik  üretmeye  olan  aşırı  istek  ve 
jeotermal  enerjinin  bedava  olması  nedenleriyle  bu  süreçte  jeotermal  santrallerin  tasarımında  gerekli 
dikkat gösterilmedi. Birleşik püskürtmeli/ikincil  çevrimler ancak son 20 yılda pratiğe sunulabildi. Yeni 
jeotermal elektrik  santrallerinin  tasarımı yeni ve  ileri  teknolojiler  kullanılarak    yapılmaktadır. Bununla 
beraber,  eskiden  yapılmış  jeotermal    elektrik  santrallerinde  bugünkü  teknolojilerin  kullanılmasıyla 
yapılacak  değişiklikler,  bu  santrallerin  performanslarını  %  50’ye  varan  oranlarda  arttırabilir.  Bu 

üretim 
kuyusu 

geri basma 
kuyusu 

buhar 
türbini 

türbin 

ısı değiştiricisi 
pompa 

İKİNCİL 
ÇEVRİM 

ayrıştırıcı 

kondenser 

kondenser 

püskürtme



____________________________________________________________________________________________  296  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

değişiklikler  arasında  santral  için  farklı  bir  çevrimin  seçilmesi,  çevrimin  çalışma  şartlarının 
optimizasyonu,  ikincil çevrimlerde  ikincil akışkanın değiştirilmesi ve kojenerasyon (birleşik  ısıelektrik 
üretimi) uygulanması sayılabilir [57]. 

3. KOJENERASYON 

Jeotermal  enerji,  yalnız  elektrik  üretimi  için  veya  yalnız  ısıtma  gibi  tekil  uygulamalar  için 
kullanılabileceği gibi kojenerasyon (birleşik ısıelektrik üretimi) uygulamalarında da kullanılabilir. Tablo 
1’de üçü tekil,  ikisi kojenerasyon olmak üzere jeotermal enerjinin beş farklı kullanımı (elektrik, ısıtma, 
soğutma,  elektrik  –  ısıtma,  elektriksoğutma)    göz  önüne  alınarak,  gerçekçi  kabuller  altında  elde 
edilebilecek  satış  gelirleri  bulunmuştur.  Sonuçlar,  elektrik  üretiminden  elde  edilebilecek  rakama 
bölünerek  Şekil  8‘de  karşılaştırılmıştır.  Satış  gelirleri  açısından  ısıtma  ve  soğutma  uygulamalarının 
elektrik üretimine göre oldukça avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, kojenerasyon uygulamalarının 
sadece elektrik üretimine göre cazip alternatifler sunduğu görülmektedir. 

4. EKONOMİK VERİLER 

Jeotermal  uygulamalar  ilk  masraflarının  yüksekliği  ve  çalıştırma  ve  bakım  masraflarının  azlığı  ile 
bilinirler.  Elektrik  üretimi  için  olan  toplam  masrafların  yaklaşık  %  50’sini  jeotermal  akışkanın  yer 
altından çıkarılması ve tekrar yer altına geri basılması % 40’ını elektrik santralinin yapılması ve kalan 
%  10’unu  ise  diğer  masraflar  oluşturur.  Üretim  ve  geri  basma  kuyularının  delme  ve  geliştirme 
masrafları  üretilecek  her  kW  elektrik  için    500  dolarla  4000  dolar  arasında  değişirken  elektrik 
santralinin yapım masrafları üretilecek her kW elektrik  için 1500 dolarla 1700 dolar arasında değişir. 
Dolayısıyla  toplam  masraflar  her  kW  için  2000  dolarla  6000  dolar  arasında  değişir.  Çalıştırma  ve 
bakım masrafları  toplam elektrik üretimi masraflarının % 10’u  ile % 20’si arasındadır. Elektrik üretim 
masrafları üretilen her kWh elektrik için 0.03 dolarla 0.12 dolar arasında değişir. Petrol ve kömür yakıtlı 
ve  nükleer  elektrik  santrallerinde  her  kWh  elektriğin  masrafı  yaklaşık  0.06  dolarken  hidroelektrik 
santrallerinde  bu  masraf  0.03  dolarla  0.09  dolar  arasındadır  [8,  9].  Jeotermal  elektrik  santralleri 
hidroelektrik  santrallerinden  daha  ekonomik  olarak  ve  daha  küçük  boyutlarda  yapılabilirler. 
Kondensersiz  bir  jeotermal  elektrik  santralinin  yapım  masrafı  üretilecek  her  kW  elektrik  için  1050 
dolarla 1250 dolar arasındayken kondenserli  bir  santralin masrafı 1500 dolarla 1700 dolar arasında 
değişir. İkincil bir santralin masrafı ise yaklaşık 1900 dolardır [10]. 

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamalarında maliyeti etkileyen faktörler arasında, kaynağın 
derinliği, kaynak ile kullanım yeri arasındaki mesafe, kuyu debisi, kaynak sıcaklığı, yük büyüklüğü, yük 
faktörü, akışkan yapısı, atık kolaylığı ve kaynak ömrü sayılabilir. 

ABD’nin Nevada eyaletinin Reno kentinde yapılması planlanan bir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin 
birim kWh ısı için maliyeti 0.0805 dolar olarak hesaplanmış ve bu değer doğal gazın birim fiyatı olan 
0.0193  dolar/kWh  rakamına  bölündüğünde  4.2  yıl  geri  ödeme  süresi  bulunmuştur.  Aynı  jeotermal 
kaynaktan  elektrik  üreten  bir  ikincil  santralin  maliyeti  1992  yılında  2000  dolar/kW  veya  0.1142 
dolar/kWh olarak ortaya çıkmıştı. Reno’da elektriğin birim fiyatının 0.0832 dolar/kWh olduğu dikkate 
alındığında geri ödeme süresi 1.4 yıl  olmaktadır. Sonuç olarak  ısıtmanın geri ödeme süresi elektrik 
üretiminin yaklaşık 3 katı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yaklaşık 200 ton (703 kW) kapasiteli bir jeotermal absorpsiyonlu soğutma sisteminin maliyeti 135.000 
dolar  iken soğutma kulesi, pompalar ve borulama maliyetleri de ilave edildiğinde bu maliyet 180.000 
doları  bulmaktadır. ABD’de Oregon Teknoloji  Enstitüsü’nde  kurulan  150  ton  (528  kW)  kapasiteli  bir 
absorpsiyonlu soğutma sisteminin geri ödeme süresi 15 yıl  olarak ortaya çıkmıştır. Bu uzun sürenin 
nedenleri arasında elektriğin ucuzluğu, sistemin küçüklüğü, düşük kaynak sıcaklığı (90°C) ve yıllık
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Şekil 8. Jeotermal enerjinin farklı kullanımlarından elde edilebilecek satış gelirleri. Değerler Tablo 
1’den alınmış ve elektrik üretimi değerine bölünmüştür. 

soğutma yükünün küçüklüğü sayılabilir. Jeotermal soğutma sistemleri sadece yüksek soğutma yükü, 
yüksek elektrik fiyatı olan yerlerde ve büyük sistemlerde cazip bir soğutma yatırımı sağlayabilir [11]. 

Jeotermal  bölgesel  ısıtma  ve  soğutma  sistemleri  büyük  ölçekli  yatırım  gerektirirler  ve  geri  ödeme 
süreleri  uzundur.  Bunun  sonucu  olarak  dünya  çapında  elektrik  üretimine  olan  yatırım  doğrudan 
uygulamaların yaklaşık iki katıdır [12]. 
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JEOTERMAL SU KULLANIMINDA KABUKLAŞMA VE 
KOROZYON PROBLEMLERİ 

Ahmet ÇAKIR 

ÖZET 

Kabuklaşma  ve  korozyon  jeotermal  su  kullanımı  sırasında  ortaya  çıkan,  tesis  veya  sistemlerin 
ömrünü, verimliliğini etkileyen önemli  oluşumlardır. Gazlaşma, buharlaşma ve soğumaya bağlı olarak 
ortaya  çıkan  kabuklaşmanın  ana  sebebi  CaCO3  ün  göreceli  çözünmezliğidir.  Kabuk  oluşum 
mekanizmasının bilinmesi ve iyi anlaşılması buna karşı alınacak önlemlerin ve  temizleme metotlarının 
seçiminde önemlidir. 

Jeotermal  suların  korozyon  etkisi,  ortamın  kimyasal    bileşimine  çok  yakından  bağlıdır.  Ortamdaki 
korozyon  yapıcı    iyonların yanı  sıra,  içindeki CO2  ‘yi    kaybetmesine  bağlı  pH  değişimleri  korozyonu 
etkileyen diğer  parametrelerdir. 

Bu  çalışmada  kabuk  oluşum  mekanizması  ve  bunun  önlenmesi  için  alınması  gereken  önlemlerle 
beraber  suyun  yüzeye    çıkarılması  ve  kullanımı  sırasında  ortaya  çıkma  olasılığı  bulunan  korozyon 
problemleri üzerinde  durulacaktır. 

1.  GİRİŞ 

Jeotermal  enerji,  özellikle  70  li  yıllardaki  şok  petrol  fiyatları  arkasından,    sürdürülebilir  gelişmenin 
önemli bir parçası olan enerji politikaları içinde hak ettiği yeri almıştır. Ancak dünyada üretilen toplam 
enerji  içindeki payı %2 dolaylarındadır  [1]. 150 o C üzerindeki  yüksek sıcaklık  suları enerji  üretiminde 
kullanılırken, düşük (T<70 o C) sıcaklık suları doğrudan kullanılırlar. Jeotermal enerjinin ülkemizdeki ana 
kullanım alanları mekanların  ısıtılması, evlerin sıcak su  ihtiyacının karşılanması,  seraların  ısıtılması, 
kaplıca tedavisi, CO2 ve kurubuz üretimi, ısı pompaları ve enerji üretimini içine almaktadır. 

Türkiye’nin  jeotermal enerji ve doğrudan kullanım kapasiteleri sırayla 4500 MWe ve   31500 MWt dir 
[1].  Doğrudan  kullanım  ise  %0,005’i  değerlendirilmektedir.  Türkiye’nin  toplam  enerji  üretimi  içinde 
bunun  payı %0,09  dolaylarındadır.  Bunun  2020  içinde  hedeflenen  payı %0,32  olup,  önümüzdeki  5 
sene içinde %3,5 gibi artış öngörülmüştür. 

Jeotermal  enerji  kaynaklarının  değerlendirilmesi  ve  kullanımında  karşılaşılan  çeşitli  sorunların 
üstesinden  gelebilmek  için  yaratıcı  çözümlere  gereksinim  vardır.  Bu  sorunlar,  aralarında  bazı 
çakışmaların olabileceği şu ana gruplar içinde toplanabilir: kaynak geliştirme ve yönetimi, enerji üretimi 
ve  kullanımı,  enerji  dönüşüm  tasarımı  ve  optimizasyonu,  çevre  mühendisliği  ve  araç  gereçlerin 
korozyonu  ve  kabuklaşma  [2].  Tüm  bu  alanları  kapsayan  ve  uzun  yılları  arkasına  alan  çalışma  ve 
çabaların  sonunda  her  kaynak  için  geçerli  bir  fiziksel  ve  matematiksel  model  geliştirilememiştir. 
Kaynakların ve  kullanım  sistemlerinin  çeşitliliği  böyle  bir  genellemenin  önündeki  en  büyük  engeldir. 
Dünya genelinde daha çok tarımsal aktivitelere, mekanların ısıtılması ve soğutulmasına ve çeşitli ısıl 
işlemlere  dönük  olarak  kullanılan  jeotermal  enerji  kaynakları  üzerindeki  çalışmalar,  verimliliğin 
artırılması ve korozyon ve kabuklaşma ile ilgili problemlerin çözümü üzerine yoğunlaşmaktadır. İkincil
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bir  sıvının kullanıldığı  çeşitli  ikili  çevrimler ve üretim kuyularında çift  fazlı akışı değerlendiren  toplam 
akış kavramı bu problemi çözümleyici adaylar arasındadır. 

Bu  çalışmada  jeotermal  tesislerin  verimliliği  ve  ömrü  üzerinde  önemli  etkisi  olan  kabuklaşma  ve 
korozyon  konuları  üzerinde  genel  değerlendirmeler  yapılarak,  bu  problemlerin  çözümlerine  yönelik 
yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. 

2.  KABUKLAŞMA 

2.1 Genel 

Su,  içinde  bulunan  çözünmüş  iyonların  türüne  ve  miktarına  bağlı  olarak  ya  mineral  kabuklarının 
oluşmasını teşvik eder veya bunları çözer.  Mineral kabuklarının oluşma mekanizması (1) suyun belli 
bir mineral  ile ulaştığı doygunluk derecesine,  (2)  sıcaklık ve basınç değişim hızına ve  (3)  suyun pH 
derecesine bağlıdır. Herhangi bir mineralin sudaki çözünürlüğü, sıcaklık, basınç, pH, redox  potansiyeli 
ve    çözeltideki  maddelerin    göreceli  konsantrasyonuna  bağlıdır.  Çözünürlüğü  kontrol  eden  bu 
parametrelerdeki değişime bağlı olarak suda çözünmüş maddeler çökelerek değişik şekillerde kabuk 
oluşturabilirler. 

Suyun  içinde  çözünmüş  olarak  bulunan  gaz  miktarı,  suyun  akiferden  yüzeye  çıkışına  bağlı  olarak 
basınçta  meydana  gelen  değişime  ve  sudaki  çözünen  bileşenlere  bağlı  olarak  da  değişir.  Sudaki 
gazların  kısmi  basınçlarındaki  artış  sudaki  diğer  bileşenlerin  hareketliliğinde  artış  veya  azalma 
meydana getirebilir. Örneğin O2 demir iyonlarının hareketliliğini azaltırken CO2 kalsiyum başta olmak 
üzere birçok bileşenin hareketliliğini artırır. O2,    jeotermal  yer üstü  tesislerinde demir bileşikli  çökelti 
oluşumunda etkin rol oynar. Doğal su kaynaklarında bulunan çözünmüş CO2 gazı, derin kuyulardaki 
basınç altında karbonik asit’e dönüşür. Bu da suyun pH derecesini düşürür. Tüm kayalarda bulunan 
demir taban sularında bikarbonatlar halinde çözünür. Hava ile temas halinde çözünmüş ferros iyonları 
kolloid ferrik iyona oksitlenirler. 

Kütle transferlerinin çeşitli kimyasal reaksiyonlarla birleştiği hidrotermal kuyularda mevcut olan denge 
koşulları,  jeotermal  kullanım  işleminin  her  kademesinde  sıcaklık  ve  basınç  yönünden  önemli 
değişmelere  uğrarlar.  Bu  değişimler  çeşitli  minerallerin  çözünürlülüğüne  etki  eder.  Örneğin  sıvı 
sıcaklığının düşüşü kükürtlü metal bileşiklerinin çözünürlülüğünü azaltır ve onların ayrı veya beraber 
çökelmesini teşvik ederken, CaCO3 için tersi işlem geçerlidir, çünkü kalsit düşük sıcaklıklarda daha çok 
çözünür. Sıvı basıncındaki değişiklikler faz dönüşümüne neden olabilir; çözünmüş gazların çözeltiden 
uzaklaşması pH derecesine, dolayısıyla kalsiyum karbonat ve sülfür minerallerinin çözünürlüğüne çok 
etki eder. 

Orta  ve  düşük  sıcaklıklardaki  jeotermal  sistemlerde  CaCO3  kabuklaşmasına  işaret  edilen 
çalışmalarda[3,4]  çözünmüş  gazların  sıvılardan  arınması  halinde  kalsit  kabuklaşmasının  meydana 
geldiği  rapor  edilmiştir.  Gazsızlaşmanın  sınırlanması  ve  buna  bağlı  olarak  karbonat  minerallerinin 
doygunluğa erişmesine neden olan pH değişiminin kontrol altına alınması ile bu sistemlerdeki kabuk 
çökelmesi  önlenebilir.  Jeotermal  enerji  kaynaklarının  büyük  çoğunluğunda  yapılan  çalışma  ve 
incelemelerde,  özellikle  çelik  boruların  içinde  oluşan  kabukların  bileşiminde,  sistemdeki  metalik 
parçaların  korozyonundan  kaynaklanan  önemli  miktarlarda  element  izine  rastlanmıştır  [5,6,7,8]  . 
Jeotermal boru hatlarından alınan sularda çeliklerin korozyonundan kaynaklanan P, Cr, Mn, Ni, Mo iz 
elementlerine,  korozyon  ürünü  olan  çökeltilerin  (geotit,  pirit,  opal  gibi)  içinde  de  çeliklerin 
korozyonundan gelen element izlerine rastlanılmıştır [8] .
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2.1.1. Kalsiyum Karbonat Çökelmesinin Kimyasal Esasları 

Kalsiyum karbonat allotropik bir mineral olup, yaygın bulunan iki allotropu kalsit ve aragonittir. Üçüncü 
allotropu  vaterite  normal  atmosferik  koşullarda  kristalleşen  yarı  kararlı  bir  mineraldir.  Karbonat 
minerallerinin  çözünürlüğü  ortamın  pH  değerinden  ve  jeotermal  sulardaki  çözünmüş  CO2 
aktivitesinden çok etkilenir. Verilen herhangi bir basınç ve sıcaklıkta, bir buhar  fazı ile dengede olan 
çözeltilerdeki  kalsit  çözünürlüğü  önce  artan  CO2  konsantrasyonu  ile  1  mol/kg’a  kadar  artar,  daha 
sonra da yüksek CO2 konsantrasyonlarına doğru azalır [9]. Buhar fazında verilen bir CO2  basıncında 
CaCO3 çözünürlüğü artan sıcaklıkta azalır (Şekil 1). 

Şekil 1. Kalsit, aragonit, ve vaterit’in sıvı modele göre  log K çözünürlük çarpımı [9]. 

Jeotermal  sularda    CaCO3  çökelmesi  Ca +2  iyonlarının 
2 

3 
− CO  iyonları  ile  birleşmesinden   meydana 

gelir.  Aşırı  doygunluğun  termodinamik  şartları  sağlanınca  kalsit  kabukları  hızlı  şekilde  çökelir.  CO2 
kaybı ve bununla ilgili pH artışı kalsit çökelmesinin ana sebebidir. Sıcaklık 25 den 100 0 C ye arttıkça 
kalsit  çözünürlüğü  azalır  ve  çözünürlük  çarpımı  (product)  250  0 C  ye  kadar  azalmaya  devam  eder. 
Kalsit, aragonite (ve diğer CaCO3 mineralleri)’in çözünürlüğü (1) eşitliğinde belirtilen reaksiyonla ifade 
edilir. 

2 2 
2 

, 3  2  H CO Ca H CaCO  katı + + ⇔ + + + (1) 

Bu denklemde denge sabiti  / K  ; 

2 2 

2 
/ 

) ( 
) ( 

CO P x 
H 
Ca K + 

+ 

= (2) 

(2)  eşitliği  ile  hesaplanır.  Parantez  içindeki  değerler  aktivitelerdir.  Sıcaklığa  bağlı  olarak  değişme 
eğiliminde  olan  2 2  ) ( / ) ( + +  H Ca  oranı,  herhangi  bir  sıcaklık  ve  basınçta 

2 CO P  basıncını
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sabitleyecektir. Kalsit veya aroganit gibi CaCO3  fazlarının ayrışma veya çökelmesi alttaki reaksiyonla 
verilir: 

− + + ⇔ + +  3 
2 

2 , 2 , 3  2HCO Ca O H CO CaCO  vı sı katı  (3) 

Sıvıda  çözünmüş CO2,  ortamda var  olan  (eğer varsa) CO2  buharları  ile  dengede  olacaktır. CO2’nin 
sıvıdan  gaz  fazına  geçici  sıvı  CO2  konsantrasyonunun  azalması  ile  sonuçlanacaktır,  ki  bu  da  (3) 
numaralı reaksiyonun sola doğru yönlenmesine sebep olur. Bu nedenle çözeltiden CO2 kaybı, CaCO3 
çökelmesi il sonuçlanacaktır. Buna paralel bir başka reaksiyon: 

− + + = +  3 2 , 2  HCO H O H CO  vı sı  (4) 

olup, sıvıdan gaz fazına CO2 kaybı (4) reaksiyonunu sola yönlendirir ve çözeltinin pH değeri de artar. 

Reaksiyon  (3)  den  görülebileceği  gibi,  kalsit  doygunluğu  için  gereken,  yeterli  yüksek  CO2  kısmi 
basıncını muhafaza etmek için belli miktarda CO2 teminine ihtiyaç vardır. Herhangi bir sıcaklıkta sıvı 
çözelti içindeki  CaCO3 minerallerinin  çözünürlüğü CO2‘nin  artan kısmi basıncı ile artar (Şekil 2). CO2 

gazındaki  azalma  pH  değeri  ve  2 
3 
− CO  iyon  konsantrasyonunda  artışa  neden  olur. Özellikle  2 

3 
− CO 

konsantrasyonundaki  artış,  başlangıçta  kalsitle  doymuş  jeotermal  suyu,  kaynama  vasıtasıyla,  aşırı 
doygun  hale  getirir.  Ancak  Ca  taşıyan  iyon  çiftçileri,  özellikle  CaSO4,  su  sıcaklığı  azaldıkça  aşırı 
doygunluğa katkı yapar. 

Şekil 2. 100 o C  deki CaCO3CO2H2O içinde basıncın fonksiyonu olarak CaCO3 çözünürlüğü [18]. 

Silika içerikli kabuklaşma düşük ve orta sıcaklıktaki sularda yaygın değildir. Silika, sızdıran bağlantı ve 
ek  yerleri  nedeniyle  evyelerde  ve  küvetlerde  çökelebilir  ve  kirlenmelere  neden  olur.  Bunun  sebebi 
buharlaşan suyun geride bıraktığı minerallerdir. Tatlı veya yumuşak suların jeotermal suyla karışması 
magnezyum  silikat  kabuklaşmasına  neden  olabilir.  Tatlı  sularda  Mg  konsantrasyonu  jeotermal 
sulardan fazladır. Magnezyum silikat çözünürlüğünün sıcaklıkla ters ilişki içinde olması nedeniyle tatlı 
sular  ısıtıldığında  çökelme  riski  artar.  Sıcaklık,  havadan  arınma  derecesi  pH  ile  birlikte  doygunluğu 
kontrol eden faktörlerdir. 

2.1.2. Kalsit ve Aragonit Kabuklaşmasının Tahmini 

Kalsit, aragonit ve vaterit şeklinde üç allotropu olan kalsiyum karbonat, düşük ve orta sıcaklık suları 
kullanan  jeotermal  üretim  sistemlerinde  en  yaygın  kabuk  türüdür.  Potansiyel  kabuk  probleminin var 
olduğu  durumlarda  bunun  boyutlarının  tahmin  edilmesi  arzu  edilir. Çıkarılan  suyun  analizi  sistemde



____________________________________________________________________________________________  307  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

beklenenler  hakkında  ipuçları  verir.  Jeotermal  suların  kabuklaşma    problemini  tahmin  için    çeşitli 
matematik yaklaşımlar vardır. WATCH ve SOLVEQ jeotermal sıvıların kimyasal bileşimini yorumlayan 
programlardan ikisidir [9]. Bu iki program yüzeyde toplanan su, gaz ve  yoğuşmuş  buharın  kimyasal 
analizlerinden, derin akifer  sıvıların kimyasal  bileşimini hesaplar.  Program çıktıları pH, gazların kısmi 
basıncı, minerallerin  çözünme  reaksiyonları  için  redox  potansiyelleri  ve  çözünürlük  çarpımıdır.  Eğer 
sıvının  kimyasal bileşimi bilinirse, WATCH veya SOLVEQ programlarını  kullanarak doygunluk indeksi 
veya  aktivite  sabitini  bulmak  kolaydır.  Kabuk  oluşumunu  tahmin  etmek  için  kullanılan  doygunluk 
indeksi ifadesi [9]: 

SI = log (Q/K)  (5) 

Mineral  çökelme veya  çözünme eğilimi,  denge  sabiti  (veya  teorik  çözünürlük  çarpımı)  K’nin,  çözelti 
içindeki  ilgili  mineral  çeşitlerinin  aktivitelerinin  bölümü  olan,  altta  verilen  Q  fonksiyonu  ile 
karşılaştırılması  ile  belirlenir.  Log  Q  ve  Log  K  WATCH  ve  SOLVEQ  programlarıyla  hesaplanır. 
Herhangi bir m minerali için  m Q  değeri 

m 

ν 
m i i 

m  a 
a 

Q 
m i, 

, Π = (6) 

şeklinde  yazılabilir  (10).  Eşitlik  6’nın  çıkarılışında  mineralin  reaksiyon  eşitliğinin  sol  tarafında,  sıvı 
bileşenlerinin  sağ  tarafında  bulunduğu  göz  önüne  alınmıştır.  Bu  durumunda  m i a ,  aktiviteyi  (saf 
minerallerde  1 = m a  dir),  m i ν ,  m minerali  içindeki  bir  iyonun  stokiyometrik  katsayısını  ifade  eder. 
Termodinamik modellerde  CaCO3  çözünmesini  hesaplamada  kullanılan metot  için  alttaki  reaksiyon 
esas alınır: 

2 
3 

2 
3 

− + + ⇔  CO Ca CaCO  (7) 

− − 
3 

2 
3  HCO ve CO  iyonlarının  sıvı  CO2  ile  dengede  olduğu  kabul  edilirse,  7  reaksiyonu  3 

reaksiyonunun yerini alabilir. Zaman içinde  jeotermal sudaki değişmeler, farklı zamanlarda alınan su 
örneklerinde mineral dengesindeki değişmeleri karşılaştırarak açık şekilde görülebilir. 

Log Q/K değerlerini hesaplamak ve sıcaklığa göre bunları grafiğe geçirmek su kimyasını kontrol eden 
değişik mineraller için yaygın bir uygulamadır (9). Q<K iken doygunluk indeksi negatiftir ve çözelti söz 
konusu minerale göre doygunluk sınırı altındadır. Q>K  iken çözelti  aşırı doygunluktadır. Q = K  iken 
çözelti tam doygundur ve ilgili mineralle dengededir (Şekil 3). Eğer su dengede ise eğrilerin çoğunluğu 
doygunluk çizgisini (Log Q/K = 0) yaklaşık aynı sıcaklıkta keser. 

Log  Q/K  hesaplanarak  kabuklaşma  potansiyeli  tahmin  edilebilir.  Bir  mineralin  göreceli  log 
çözünürlüğünün  pozitif  değeri  çözeltinin  bu  minerale  göre  aşırı  doygun  olduğunu  gösterir  ve  bu 
mineral çökelebilir. Şimdiye kadar kazanılan deneyimler, doygunluğa erişir erişmez çökelmenin normal 
olarak başlamayacağını, örneğin İzlanda’daki düşük sıcaklık jeotermal sularında Log Q/K değeri 0.3 
0,5’e erişinceye kadar çökelmenin başlamadığını göstermiştir.
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Şekil 3.  Sıcaklığın fonksiyonu olarak kalsit ve aragonitin doygunluk endeksi,  ) log(  K Q  [9]. 

2.1.3.  Kalsit ve Aragonit Kabuklaşmanın Önlenmesi 

Jeotermal  tesislerde  etkili  bir  kabuk  önleme  işlemi,  projenin  başarısında  anahtar  rolü  oynar.  Ancak 
kabuk önleme metodu veya uygun bir  kabuk  temizleme  işlemi proje bölgesinin özel  şartlarına bağlı 
olduğundan her şarta uygun bir metot geliştirmek mümkün değildir. Kalsiyum karbonat kabuklaşması 
alttaki işlemlerle engellenebilir: 

Ø  Sıvıyı basınç altında tutarak gaz kaçışlarını engellemek, 
Ø  pH ve CO2 nin kısmi basınçlarını kontrol ederek karbonatbikarbonat dengesini kontrol etmek, 
Ø  Kabuklaşmayı engelleyen kimyasallar ilave etmek, 
Ø  Sıvıyı basınç altında soğutmak, 
Ø  Koruyucu kaplamalar kullanmak 

Jeotermal  akışkanın  basınç  ve  sıcaklığının  kontrolü,  akışkanın  doğal  akışına  bağlı  kalmak  yerine, 
üretimin  pompa ile  yapılmasıyla  da  sağlanabilir.  Kuyu  içine,  iki  fazlı  akış  bölgesinin  altına  indirilen 
pompa  ile  akışkan  basınçlandırılarak  buharlaşmasına  izin verilmeksizin  yüzeye  ulaştırabilir.  Böylece 
kabuklaşma  önemli  ölçüde  kontrol  altına  alınabilir.  Kabuklaşmayı  önlemenin  başka  bir  yolu 
karbondioksitin kısmi basıncını yapay olarak yüksek tutmaktır. Bunun için elde edilen karbondioksitin 
bir  kısmını  üretim  kuyusuna  geri  enjekte  etmek  gerekir.  Ancak  bu  metodun  düşük  CO2  kısmi 
basınçlarında etkili olduğu bulunmuştur. 

Jeotermal  akışkanın  kimyasal  bileşiminin  kontrolü,  özellikle  pH  değeri  kabuklaşmayı  engellemenin 
başka  bir  yoludur.  pH  değerini  kalsit  kabuklaşmasının  teknik  olarak  mümkün  olmadığı  seviyeye 
indirmek, jeotermal akışkana HCl ilave ederek sağlansa da, pahalı bir işlemdir.
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Kabuk engelleyicilerinin (inhibitörler) kullanımı kabuklaşma problemleri ile başa çıkmada en yaygın ve 
yararlı  bir metottur. Asıl problem pazara sunulan çok çeşitli  kimyasallar arasından en uygun olanını 
seçmektir.  Söz  konusu  bir  suda  en  iyi  engelleyiciyi  seçmek  için,  o  ortamda  kullanılması  düşünülen 
metalik malzemelerle  korozyon  testleri  (ağırlık  kazanımı,  korozyon  hızı  akım  yoğunluğunun  ölçümü 
gibi) yapmak, kullanılacak kimyasalların miktarının tespit edilmesi için  gerekecektir. 

3.KOROZYON 

Metalik  parça,  sistem  veya  tesislerin  çevre  şartlarının  kimyasal  veya  elektrokimyasal  etkisi  altında 
tahrip  olması  hadisesidir.  Demir  ve  alaşımsız  adi  karbon  çeliklerinin  kolayca  çeşitli  ortamlarda 
korozyona  uğrayıp,  paslandığı  bilinmektedir.  Korozyonun  en  yaygın  olanı  sulu  korozyon  olup  çok 
çeşitli şartlarda meydana gelir [12]. 

Jeotermal akışkanların metaller üzerindeki etkisi onların çok çeşitli olan kimyasal bileşimine bağlıdır. 
Kükürt ve halojen asitleri ihtiva eden ve çok yaygın alaşımları aktif olarak korozyona uğratan kuvvetli 
asidik sulardan başlayıp, kalsit ve metal oksitten esaslı koruyucu  tabakalar oluşturan pH değeri nötr 
olan daha alışılmış sulara kadar çok çeşitli jeotermal akışkan vardır. 

Jeotermal  akışkanların  oksijenle  kirletilmesi  çoğu  alaşımların  korozyonunu  aşırı  şekilde  artırır. 
Çözünmüş  gazların  yok  olması  korozyon  açısından  genellikle  yararlıdır,  çünkü  CO2  kaybı  çoğu 
jeotermal  sularda  pH  değerini  yükseltir.  Çeliklerin  korozyonu  pH  arttıkça  azalır.  Atmosferle  temasa 
gelen  jeotermal  sularda  havadaki  gazlar  çözünebilir  (Soğutma  kulelerinde  olduğu  gibi  ).  Korozyon 
açısından etkili olanı oksijendir. Sıcaklık 100 O C ye yükseldikçe oksijenin çözünürlüğü minimuma düşse 
de, oksijeni jeotermal sulardan uzak tutmak çok önemlidir. 

3.1 Korozyon Tipleri 

Jeotermal  tesis  ve  ekipmanlarında  korozyonun  tüm  çeşitlerine  rastlanabilir.  Bunların  özelliklerine 
kısaca değinmekte yarar vardır. 

Tekdüze  veya  genel  korozyon,  tüm  yüzeyin  homojen  olarak  pasa  dönüştüğü  bir  tiptir.  Klor  ve 
hidrojen iyonlarınca teşvik edilir. Tehlikeli olmayıp, birkaç basit testle cihazın ömrü belirlenebilir. 

Oyulma,  metal  yüzeyinde  çukurcukların  meydana  geldiği  bölgesel  bir  korozyon  tipidir.  Metalik 
yüzeydeki pasif film veya yüzey kabuğunun bozulması  ile  ilgilidir. Yüksek   konsantrasyonlardaki klor 
ve  hidrojen  iyonları  çoğu metallerin  çözünmesini  teşvik  eder. Oyulma  korozyonunun  başlaması  için 
metalin çözünme hızının belli bir  noktada anlık olarak yükselmesi gerekir. Oyulma direncine etki eden 
birçok  faktör  arasında  bazı  önemli  tespitler  yapılabilir:  12’nin  üzerindeki  pH  değerinde  paslanmaz 
çelikler  göreceli  olarak  korozyon  riski  taşımazlar.  Deneysel  bulgular  klasik  18/8  paslanmaz  çeliğin 
4<pH<8  arasındaki %4  NaCl  içinde  en  ağır  oyulma  korozyonuna  uğradığını  göstermiştir.  Çukurcuk 
oluşumu  anında  metalin  anodik  çözünmesi  oksijenin  OH   iyonlarına  dönüşmesini  sağlayan  katodik 
reaksiyonla dengelenir. Başka bir ifade ile sıvı içinde O2 varlığı oyuncuk oluşumu için temel koşuldur. 
Genel  korozyona  karşı  pasifleştirici  özellikte  olan  oksijen,  klor  içeren  ortamlarda  doğrudan  hasar 
sebebidir.  Oksijen  katodik  polarizasyonu  engellediği  için  (dipolarizasyon)  korozyon  şiddetini  artırır. 
Oyulma, tüm elektrokimyasal korozyonlar gibi,  sıcaklık artışı ile hızlanır. Ancak atmosferik basınçta 80 
o C  üzerindeki  sıcaklık  artışı  sulu  ortamlardaki  oksijen  çözünürlüğünün  azalmasından  dolayı  oyulma 
şiddetinin azalmasında ikincil bir etkiye sahiptir. Ancak basınç altındaki sistemlerde bu geçerli değildir.
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Aralık  korozyonu,  bölgesel  olma  özelliği  ile  oyulma  korozyonuna  benzer.    Araç  ve  gereçlerdeki 
aralıklarda, kabukların altında meydana gelir. Metal ve metal olmayan yüzeylerin temas ara yüzeyleri 
metalin  aralık  korozyonunu  teşvik  eder.  Korozyon  ürünü  ve  kabukların  yüzeyde  çökelmesi  aralık 
korozyonu  meydana  getirebilir.  Korozyon  geliştikçe  aralık  içindeki  oksijen  katodik  reaksiyonla 
tüketilirken, − Cl  ve + H  iyonları demirin anodik çözünmesini hızlandırır. 

Gerilme korozyonu çatlaması (GKÇ),  klor gibi özel iyonların varlığında çekme gerilmesinin sinercik 
etkisi ile teşvik edilen bir hasar türüdür. Oksijen varlığı ve artan sıcaklık saldırının şiddetini arttırır. Bu 
jeotermal çevrelerde en tehlikeli korozyon türüdür. GKÇ yaratan en yaygın ajanlar (kimyasallar)  S H 2 
ve − Cl  iyonudur.  Yüksek  miktarlarda  S H 2  içeren  sıvı  çözeltiler,  özellikle  pH<4’ün  altında,  18/8 
paslanmaz çeliğinin GKÇ ye  uğramasına sebep olurlar. Genellikle düşük sıcaklıklarda meydana gelen 
bu korozyon  tane  içi  (transcrystalline)  şeklindedir. Yüksek  sıcaklıklarda  S H 2  ’in  sudaki  çözünürlüğü 
açık sistemlerde azalır. Basınç altındaki  kapalı bir  sistemde, örneğin 120 O C de, bu  tip hasara olan 
hassasiyet azalıyor. Bu çelişkili gibi görünen sonuç, çelik yüzeyinde meydana gelen koruyucu sülfür 
filmlerine bağlı olarak açıklanmaktadır. 

Kükürtlü  gerilme  çatlaması  (  SSC  Sulfide  Stres  Cracking  )  sıvı  fazda  bulunan  S H 2  ortamı  ve 
çekme  gerilmelerinin  etkisiyle  meydana  gelen    bir  korozyondur.  Düşük  pH  malzeme  hasarını 
hızlandırır.  Yüzeyde  hidrojen  kabarcıklarının  oluşumu  (blistering)  S H 2  li  sulara  maruz  düşük 
mukavemetli çeliklerde meydana gelen benzer bir korozyon hasarıdır. SSC’nin şiddeti artan sıcaklıkta 
azalır. 

Jeotermal  sistemlerde  daha  az  önemi  olan  korozyonlar  arasında  galvanik  korozyon,  korozyonlu 
yorulma ve kabuklaşma sayılabilir. 

3.2 Ana  Korozyon Yapıcılar 

Jeotermal  sularda  karşılaşılan  iki  teknik  problemden  birisi  kabuklaşma,  diğeri  korozyondur.  Silika, 
kalsit  ve  bazen  de  sülfür  en  önemli  kabuklardır.  Korozyon  ürünleri  ikinci  bir  kabuk  oluşturma 
kaynağıdır. Kaynağı nereden gelirse gelsin kabuklar ısı iletimi ve pompalama verimi üzerindeki negatif 
etkileri nedeniyle önemlidir. 

Korozyon  bağlamında  jeotermal  suda  önemli  olan  korozyon  yapıcılar  hidrojen  iyonu,  klor  iyonu, 
hidrojen sülfür, karbon dioksit, oksijen ve demirdir. Bunların etkisi özet olarak Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Korozyon yapıcı elemanlar ve etkileri. 

Korozyon Yapıcı  Etkisi 
Oksijen  50 ppb üzeri oyulma yapar 
pH  pH ≥8 olursa korozyon hızı azalır 
CO3  pH değerini düşürür, korozyonu artırır 
H2S  Katolik polarizasyonu engeller, GKÇ’ yi artırır 
Sıcaklık  Artışı hasarı hızlandırır 

− Cl  iyonu  GKÇ’ yi ve genel korozyonu teşvik eder 

Hidrojen  İyonu:  Çoğu    metallerin  korozyonu  pH  düştükçe  artar.  Hidrojen  iyon  konsantrasyonu 
arttıkça (düşük pH) çeliklerin GKÇ hassasiyeti artar. Ana korozyon tipleri oyulma, aralık ve GKÇ’dir. 
Kuyu  sularında  pH  önemli  özelliktir.  Ph  <6,5  ve  yüksek  CO2  konsantrasyonuna    (örneğin  20 mg/l) 
sahip sularla temasa gelen demir ve çelikte hidrojen çıkışı ile asidik korozyon meydana gelir. pH > 8 
olan  sularda  genel  korozyondan  çok  bölgesel  oyulma  meydana  gelir.  Bu  durum  özellikle  sudaki 
çözünmüş oksijenle artar. Buna benzer  sularda kuyu  parçaları  karbonat çökelmesi  ile  kabuklaşırlar.
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Suyun  pH  değeri  azaldıkça  kuyu  konstrüksiyonundaki  demir  bazlı  malzemeler  daha  çok  korozyon 
riskine maruz kalırlar. 

Klor  İyonları  :  Pasif  filmi  bölgesel  olarak  tahrip  eder.  Artan  klor  iyon  konsantrasyonu  ile  genel 
korozyon da artar, ancak bu bölgesel korozyon kadar tehlikeli değildir. 50 o C den yüksek sıcaklıklarda 
510 ppm klor iyonunun, ortamda çözünmüş oksijen bulunması halinde, paslanmaz çeliklerde GKÇ’ yi 
teşvik ettiği bilinmektedir. Yüksek klor konsantrasyonu, Fe +3  iyonları ile çözünürlüğü yüksek karmaşık 
yapılar oluşturduğu için, jeotermal sularda demirin çözünmesini hızlandırır. 

Hidrojen Sülfür  : Bunun en şiddetli etkisi Cu ve Ni alaşımlarının korozyonunda görülür. H2S’in demir 
bileşikleri üzerindeki etkisini tahmin etmek zordur. Bazı durumlarda saldırı hızı artarken, diğerlerinde 
korunma söz konusu olabilir. Yüksek mukavemetli çelikler sülfür gerilme çatlamasına maruz kalabilir. 
Havalanmış  jeotermal  üretim  kanallarında  hidrojen  sülfürün  oksitlenmesi  akışkanın  asitliğini  artırır. 
Milyonda  ve  milyarda  birkaç  mertebelerinde  H2S  jeotermal  sularda  her  zaman  vardır.  Oksijen  de 
varsa,  düşük  konsantrasyonlarda  bile  ciddi  tahrip  etkisi  vardır.  Demirin  atomla  çözünmesi,  H2S  ise 
katotta  hidrosülfür  ve  sülfür  iyonlarına  ayrışması  ile  demirin  jeotermal  sularda  genel  korozyona 
uğraması söz konusudur. Saldırının eşik konsantrasyonu milyar da otuz  (30 ppb)   mertebesindedir. 
Jeotermal  sulardaki H2S varlığı,  demirin varlığı  gibi, demiri  çözen  indirgen    bir  suyun  göstergesidir. 
Buna  ilave olarak,  yeterli  H2S konsantrasyonunun varlığı, bunun metalle doğrudan  reaksiyona girip, 
ikincil korozyon hücresi geliştirerek, demir ve çeliğin ciddi korozyonuna sebep olabilir. Düşük sıcaklık 
sularında H2S bulunduğunda kükürt indirgeyici bakterilerin varlığından  ( sulphide reducing bacteria ) 
şüphe edilebilir. Bu bakteriler genel sülfür saldırısına ek olarak devamlı bir bölgesel oyulmaya sebep 
olabilirler. 0.5 ppm veya üzerindeki H2S konsantrasyonları belli Cu alaşımlarında tahribat yapabilir. 

Karbon Dioksit:  Artan  çelik korozyonuna sebep olan hafif oksitleyici bir maddedir. Ancak  jeotermal 
sulardaki CO2  nin birincil  etkisi  karbonat  türleri ve pH değişimi  ile  ilgilidir. Asidik çözeltilerdeki   CO2 
karbon çeliklerinin genel korozyonunu artırabilir. Diğer yandan karbonatlar ve bikarbonatların koruyucu 
etkisi vardır. CO2  ve NaCI nin varlığının 80 o C ye kadarki  jeotermal sularda çok yüksek bir korozyon 
hızına sebep olacağı teorik olarak gösterilebilir. Daha yüksek sıcaklıklarda ise korozyon hızını tahmin 
edilen  değerlerin  altına  düşüren  karbonat  filmleri  oluşur.  Karbonik  asidin  ise  bikarbonat ve  hidrojen 
iyonları veren alternatif katodik yarım hücreler yarattığına inanılır. 

Oksijen:  Çoğu  jeotermal  sularda  düşük    konsantrasyonlarda  bulunur.  Bu  gazın  istemeden  ve 
dikkatsizce  eser miktarda  da  olsa  jeotermal  sulara  girişi  korozyonu  şiddetlendirir. Oksijen ve  klorun 
aynı anda bulunuşu GKÇ ye bağlı hasara sebep olabilir. Jeotermal sulara az miktarda oksijen ilavesi, 
normal  halde  dirençli  olan metallerde  aralık  korozyon  şansını  ciddi  olarak  artırır.  Karbon  çeliklerinin 
korozyonu  eser  miktarlardaki  oksijene  karşı  hassastır.    Düşük  konsantrasyondaki  H2S  ile  havadan 
çözünmüş  oksijen  düşük  sıcaklıktaki  jeotermal  sularda  dakikalarca  devamlı  kalabilir.  Bunun  nedeni 
düşük reaksiyon kinetiğidir. 

Oksijen  kirlenmesini  engellemek  oldukça  zordur,  suyu  taşımak  için  özellikle  kuyu  dibine 
daldırılanlardan başka pompalar kullanılırsa, jeotermal su yeniden geri basım (reenjeksiyon) sırasında 
hava ile temasa gelebilir veya oksijen jeotermal suyun içinde bulunan doğal bileşiklerden biri olabilir. 
Suyun  havalanması  genel  korozyonu  10  katı  ve  üzerine  çıkarabilir.  Klor  iyonları  ile  beraber  belli 
sıcaklıklarda  GKÇ  başlatabilir.  Geri  basım  anında,  özellikle  suyun  geri  basım  kuyusuna  akarken 
sıcaklığın  artabileceği  noktalarda  oksijen  kirlenmesini  engellemek  çok  önemlidir.  Havalandırılmış 
sudaki  çeliğin  korozyonu,  demir  oksit  kaplı  bir  yüzey  üzerinde  çözünmüş  oksijenin  indirgenmesi  ve 
yüzeydeki  emiş  altında  demirin  çözünmesi  ile  kontrol  edilebilir.  Sıcak  sudaki  birkaç  ppm  oksijen 
bölgesel  korozyon  için  yeterlidir.  Düşük  oksijen  seviyelerindeki  korozyon  ürünü  esas  olarak  demir 
sülfürlerdir (pirit, pirotit). Oksijen seviyesi arttıkça manyetit ana ürün haline gelir. 
Çözünmüş  Demir  :  Kuyu    deşarjlarındaki  koyu  kahverengikırmızımsı  demir  oksit  lekeleri,  havasız 
(anaerobik) kuyu sularının belirtisidir. Başka bir ifade ile akifer  kayalarından çelik kuyu  parçalarından 
demiri çözebilen  indirgeyici bir ortamı ifade eder. Bu korozif gücüne ek olarak böyle bir su, havalanma 
ile oksijen almış veya farklı kalitedeki suların karıştığı sistemlerde parçaları üzerinde problemli demir 
çökeltmelerine sebep olabilir. pH ve redox potansiyeli, demir kararlılık    (stability) diyagramı üzerinde 
gösterilirse, suyun korozyon kapasitesi veya demir yüzeyini koruma gücü ile ilgili bilgiler elde edilebilir.
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Eğer  jeotermal  su  parametreleri  diyagramın  ferros  demir  bölgesine  düşerse  suyun  demiri  çözmesi 
beklenir. Eğer ferrik bölgede olursa oksitlenme ürünleri ile pasifleşme sonucu korozyon önlenecek ve 
kabuklaşma meydana gelecektir. 

Su  sıcaklığı  ile  ilgi  şunlar  söylenebilir:  Yüksek  CO2  miktarına  ve  düşük  pH  değerine  sahip  sularda 
sıcaklık artışı hasar sebebi olabilir. Sıcaklıktaki her 10 o C artışta hidrojen çıkış reaksiyonu ikiye katlanır. 
Bu sebeple 35 o C deki  su 25 o C dekine göre  iki kat daha tahrip edicidir. Daha yüksek sıcaklılarda bu 
etki çok daha şiddetlidir. 

Kabuk  çökelmesi  metal  korozyonunu  etkiler.  CaCO3  kabuğu  bazen  kasıtlı  olarak  çöktürülerek 
korozyona  karşı  koruma  sağlanır.  Ama  çoğu  durumlarda  kabuk  çökelmesi  korozyonu  hızlandırır. 
Özellikle Demir sülfür kabuklaşması ciddi problem yaratır. Demir sülfür demire göre katodiktir. Bu da 
ciddi oyulma korozyonu yaratan galvanik hücreler oluşturur. H2S, O2 veya CO2 gibi gazlar ihtiva eden 
sularda her tür çökelmenin varlığı olası korozyon probleminin şiddetini artırır. 

4.KABUKLAŞMA VE KOROZYONA KARŞI BORU İÇ YÜZEYLERİNİN KAPLANMASI 

Jeotermal sıvıların kullanımında metalik yüzeylerin korozyonu ve kabuklaşması iki önemli sorun olarak 
ortaya çıkmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi korozyonun kinetiği ve mekanizması çevrenin fiziksel 
ve  kimyasal  özelliklerine  olduğu  kadar  seçilen  konstrüksiyon  malzemesine  de  bağlıdır.  Jeotermal 
sıvıların  yükseltgenme  ve  indirgenme  durumlarını  belirleyerek  korozyon  ve  kabuklaşma  işlemlerinin 
modellenmesi konusunda yapılan çalışmalar istenilen sonuçları vermemiştir [5]. Jeotermal sistemlerde 
korozyon  ve  kabuklaşmayı  kontrol  etmek  için  test  edilen  değişik  metotlar  arasında  inhibitörler 
kullanmak,  pH  ve  CO2  nin  kısmi  basınçlarını  kontrol  ederek  karbonatbikarbonat  dengesini  kontrol 
etmek ve periyodik temizleme sayılabilir [13] . 

Kullanılan çeşitli boya kaplamalar içinde Epoxy boyalar daha iyi sonuç vermiş, fakat ömürleri yetersiz 
bulunmuştur. Silikon boyaların 200 o C de daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. Çok yüksek veya düşük 
pH  değerine  sahip  ciddi  koşullarda,  uyguladığı  kurban  anot  mekanizması  nedeniyle,  çinko  silikat 
boyanın çelikleri koruduğu rapor edilmiştir [14]. 

Jeotermal sıvı benzeri çözeltilerde adi karbon çeliğin korozyonu, çeşitli organik kaplamaların sağladığı 
koruma  performansını  test  etmek  için  araştırılmış  [13].  Bu  çalışmada  kromat  pigmentli  iki  bileşenli 
akrilik primerin kullanıldığı çift bileşenli epoksi sistem (AC/E) ile tanin takviyeli, su bazlı akrilik primerin 
çift  bileşenli  epoksi  boyalarla  birlikte  kullanıldığı  (WT/E)  sistemin  20,40,60 O C  test  sıcaklıklarında  en 
mükemmel  koruma  sağladığı,  bu  sıcaklıklarda  yapılan  uzun  süreli  ağırlık  kaybı  hesaplamalarından 
anlaşılmıştır.  AC/E  ve WT/E  boya  kombinasyonlarının  korozyon  hızını  çıplak  çeliğe  göre  %8192 
oranında azalttığı  gravimetrik olarak ölçülen korozyon hızlarından anlaşılmıştır. Başarılı bulunan her 
iki  kombinasyonda da en son kat E, iki bileşenli bir epoksi sistemden oluşuyor. AC/E kombinasyonu 
daha başarılı olmasına rağmen, çift bileşenli akrilik primer AC’nin çevre için zararlı olan kromat iyonları 
içermesi nedeniyle, tercih sebebinin daha çok çevre ve teknik faktörlere bağlı olduğu ifade edilmiştir. 

Boru  içi yüzeyinde oluşan kabukların basınçlı  su uygulanması  ile  temizletilmesi her zaman mümkün 
görülmemektedir. Bu işlemin başarısı sadece yüzeyde oluşan kabukların türüne değil, boru yüzeyi ile 
üzerinde oluşan kabuk ara yüzeyinde kuvvetli  bağ oluşturan bir  reaksiyonun oluşmaması, başka bir 
ifade ile boru iç yüzeyinde kullanılan kaplamanın kimyasal olarak inert olması ve kabukla reaksiyona 
girmemesine bağlıdır. İç yüzeyleri SiC ile doyurmuş iletken polimer astarla kaplı, ısı değiştirgeçlerinde 
de  kullanılan  karbon  çelik  boruların  jeotermal  enerji  santrallerinde  korozyon  koruyucu  olarak 
kullanılabileceği,  ancak  bu  tür  bir  astar  kaplamanın  jeotermal  suda  bulunan  kimyasallara  karşı  aktif 
olmaması gereği  ifade edilmiştir  [15].  Jeotermal  sudaki Ba +2  iyonlarının kompleks karboksilat  tuzları 
oluşturarak, astar kabuk arasında kuvvetli bir bağ oluşturduğu bulunmuştur. Bu çalışma  Vinyle tipinde 
monomerlerle  (styrene,  trimethylolpropare  trimethacrylateTMPTMA  ve  methyl  methacrylateMMA) 
gerçekleştirilmiştir.  Benzeri  bir  çalışma  [16]  poly  (phenylenesulfide)  (PPS)  içine,  çalışan  koşullarına
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cevap  verecek  özellikleri  sağlamak  üzere,  ilave  edilen  katkı  maddeleri  ile  yeni  kaplama  sistemleri 
geliştirmek  için yapılmıştır. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan karbon çeliği bu değiştirgeçlerin 
ömrünü  artırmak  için  geliştirilmiş  bu  kaplama  sistemlerinden  şu  özellikler  beklenir:  (1)  iyi  termal 
iletkenlik,  (2)  korozyon  ve  oksitlenmeye  karşı  çelik  tüplerin  korunması,(3)  kabuklaşma  karşıtı  (anti 
fouling) özellikler ve  (4) abrasive  (kazıma) aşınmasına karşı direnç. Bu özellikleri  karşılamak üzere; 
termal  iletkenlik  için PPS  içine SiC  ilavesi, korozyon ve oksitlenmeye karşı  kristal  yapılı  çinko  fosfat 
seramik ile çelik yüzeyinin ilk kat (primer) kaplaması, kabuklaşmayı azaltmak için PTFE ile karıştırılmış 
PPS  nin  son  kat  kaplaması  ve  PPS  içine  alüminyum  oksitçe  zengin  kalsiyum  aluminatın  (ACA) 
karıştırılması  gerçekleştirilmiştir.  PPS  içine  konulan  bu  ilavelerle  ucuz  karbon  çeliğinden  ısı 
değiştirgeçlerinin jeotermal enerji santrallerinde kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Şekil 4.  Kesit artışına bağlı basınç düşüşü nedeniyle meydana  gelen kaynamanın sebep olduğu 
kabuklaşma [17] 

Boru  içi yüzeyinde oluşan kabukların basınçlı  su uygulanması  ile  temizletilmesi her zaman mümkün 
görülmemektedir. Bu işlemin başarısı sadece yüzeyde oluşan kabukların türüne değil, boru yüzeyi ile 
üzerinde oluşan kabuk ara yüzeyinde kuvvetli  bağ oluşturan bir  reaksiyonun oluşmaması, başka bir 
ifade ile boru iç yüzeyinde kullanılan kaplamanın kimyasal olarak inert olması ve kabukla reaksiyona 
girmemesine bağlıdır. İç yüzeyleri SiC ile doyurmuş iletken polimer astarla kaplı, ısı değiştirgeçlerinde 
de  kullanılan  karbon  çelik  boruların  jeotermal  enerji  santrallerinde  korozyon  koruyucu  olarak 
kullanılabileceği,  ancak  bu  tür  bir  astar  kaplamanın  jeotermal  suda  bulunan  kimyasallara  karşı  aktif 
olmaması gereği  ifade edilmiştir  [15].  Jeotermal  sudaki Ba +2  iyonlarının kompleks karboksilat  tuzları 
oluşturarak, astar kabuk arasında kuvvetli bir bağ oluşturduğu bulunmuştur. Bu çalışma  Vinyle tipinde 
monomerlerle  (styrene,  trimethylolpropare  trimethacrylateTMPTMA  ve  methyl  methacrylateMMA) 
gerçekleştirilmiştir.  Benzeri  bir  çalışma  [16]  poly  (phenylenesulfide)  (PPS)  içine,  çalışan  koşullarına 
cevap  verecek  özellikleri  sağlamak  üzere,  ilave  edilen  katkı  maddeleri  ile  yeni  kaplama  sistemleri 
geliştirmek  için yapılmıştır. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan karbon çeliği bu değiştirgeçlerin 
ömrünü  artırmak  için  geliştirilmiş  bu  kaplama  sistemlerinden  şu  özellikler  beklenir:  (1)  iyi  termal 
iletkenlik,  (2)  korozyon  ve  oksitlenmeye  karşı  çelik  tüplerin  korunması,(3)  kabuklaşma  karşıtı  (anti
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fouling) özellikler ve  (4) abrasive  (kazıma) aşınmasına karşı direnç. Bu özellikleri  karşılamak üzere; 
termal  iletkenlik  için PPS  içine SiC  ilavesi, korozyon ve oksitlenmeye karşı  kristal  yapılı  çinko  fosfat 
seramik ile çelik yüzeyinin ilk kat (primer) kaplaması, kabuklaşmayı azaltmak için PTFE ile karıştırılmış 
PPS  nin  son  kat  kaplaması  ve  PPS  içine  alüminyum  oksitçe  zengin  kalsiyum  aluminatın  (ACA) 
karıştırılması  gerçekleştirilmiştir.  PPS  içine  konulan  bu  ilavelerle  ucuz  karbon  çeliğinden  ısı 
değiştirgeçlerinin jeotermal enerji santrallerinde kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Karmaşık  bir  işlem  olan  kabuklaşmanın  kuyu  boyunca  tanımlanması  ve  modellenmesi  ticari  ve 
ekonomik nedenlerle oldukça önemlidir. Kabuklaşmanın tahmin edilmesi, şekli ve yerinin belirlenmesi 
için çeşitli çalışmalar yapılmıştır [17, 18]. Jeotermal çözeltilerde kabuklaşma ve korozyon özelliklilerini 
tanımlamada  yararlı  olan  Langelier  ve  Ryzner  doygunluk  indekslerini  belirleyen  bilgisayar  programı 
yapılmış  ve  bunun  için  Davies  ve  Ditzer  aktivite  hesaplamaları  kullanılmıştır  [17]  .  GEOPROF  adı 
altında geliştirilen bu program kullanılarak kuyularda ilk kaynama derinliği ve bu nokta ile kuyu başlığı 
arasında  CO2,  CH4  Ve  N2  gazlarının  kısmi  basınç  profilleri  bulunmuştur.  Karbonat  minerallerinin 
çözünürlüğü pH değeri ve sularda çözünmüş CO2  gazının kısmi basıncından etkilendiği için özellikle 
CO2 kısmi basıncının azalması, kabuklaşma oluşumunu hızlandıracaktır [9]. Yüzey koşullarında artan 
kabulaşma şiddetini azaltmak için, jeotermal  tesislerdeki üretimde kuyubaşı basıncının  flashing point 
basıncının  altına  düşmesine  izin  verilmemelidir.  Kuyuların  derinliklerinden  yüzeye  doğru  artan  pH 
değeri,  özellikle  yüzeyde  atmosferik  basınçta  meydana  gelmesi  halinde,  kabuklaşma  225  ton/h 
üretimde 109.8  kg/h  CaCO3  çökelmesine  neden  olabildiği  belirtilmektedir  [17].  Atmosfer  basınç 
şartlarında  hesaplanan  bu  kabuklaşmanın,  basınç  düşüşüne  bağlı  kaynamanın  meydana  geldiği 
noktadan itibaren 100 metre yukarındaki boru boyunca, aynı miktardaki su üretimi için, meydana gelen 
ortalama 1 cm kalınlığındaki  kabuk  tabakası  ile  karşılaştırıldığında oldukça  fazla olduğu görülür. Bu 
nedenledir  ki  kuyu  çıkış  noktasındaki  basıncın  aşırı  düşmesine  engel  olunmalıdır.  Kabuklaşma, 
özellikle kaynamaya bağlı olarak sudaki CO2  basıncının azalması nedeniyle, kaynama noktasının üst 
kısmında yoğunlaşır [Şekil 4]. 

Kuyularda  kabuklaşma  üzerinde  yapılan  çalışmalarda  [19,20]  boru  kesitimde  %45  lere  varan  kesit 
daralması  oluştuğu,  ancak  bunun  kuyu  çıkışında  akış  problemi  yaratmadığı  ifade  edilmiştir.  Kuyu 
çıkışındaki  basınç    düşüşüne  bağlı  olarak  0300  metre  arasında  yer  değiştiren  kaynama  (veya 
köpürme) noktasının kuyu  borularındaki  kabuklaşma için başlangıç noktası  olduğu ve 
kesit değişme  noktalarının için kritik nokta oluşturduğu dikkat çekmektedir. 

Kaynama derinliğinin kısa ve değişken olmadığı yerlerde kalın, fakat kısa mesafeli kabuklar oluşurken, 
değişken  kaynama  noktalarında  ve  yüksek  akış  hızlarında  daha  ince  kabukların  uzun  mesafelere 
yayıldığı  gözlenmiştir(20).  Kuyu  çıkış  basıcındaki  değişme  genellikle  kabuklaşma  boyunu  belirler. 
Kaynama  dar  kesitli  borulara  kayacak  olursa  daha  hızlı  kabuklaşma  nedeniyle  temizlemenin  sık 
yapılması  gerekir,  temizleme  genellikle  %65–70  kesit  daralmalarının  ardından  yapılmalıdır.  Boru 
kesitleri ne kadar büyük olursa temizleme periyotları da o kadar uzun olur. Kaynama noktasına göre 
kabuklaşma uzunlukları ve kabuk kalınlıkları [Şekil 5] de verilmiştir. 

Jeotermal  kuyulardaki  korozyon  probleminin  sadece  metalik  konstrüksiyon  elemanları  ile  sınırlı 
kalmadığı, derin kuyu çimentolarının da kireçleşme (calcification)  işlemi denen, betonun kireçleşerek 
mukavemetinin kaybolmasına neden olan bir işleme maruz kaldığı görülmüştür. Sodyum polyfosfat ile 
modifiye edilmiş uçucu kül – kalsiyum aluminat (SFCB) karışımı bir çimento geliştirilerek, derinliği 1680 
m, dip sıcaklığı 280 o C ve CO2 konsantrasyonu 10000 ppm olan derin kuyuda başarı ile uygulanmıştır 
[21]. SFCB kuyu çimentolarını karbonatlaşma ve asit korozyonuna karşı geliştirmek üzere yapılan bir 
çalışmada  [22],  90  o C  civarındaki  akifer    su  yüzeyinde  pH  değerinin < 2    olduğu  durumlarda 
CaO/Al2O3  oranı 0.4 olan ve içinde iki temel faz olarak  monokalsiyum aluminat (CA) ve kalsiyum bi 
aluminat  (CA2)  bulunan  kalsiyum  aluminat    çimentosunun  (CAC)  istenen  özellikleri  en  iyi  sağladığı 
bulunmuştur. (CA) ve (CA2) nin karbonatlaşarak meydana getirdiği kalsit
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Şekil 5. Yedi ayrı kuyuda kabuklaşma profiller [17]. 

H2SO4 ile reaksiyona girip, beton yüzeyinde bir korozyon ürünü olan alçıjel kabuğu oluşturmuştur. Bu 
oluşumun beton çevresindeki ortamı nötr hale getirerek çimentoyu ileri asit korozyonundan koruduğu, 
bununla da kalmayarak sodyum polyfosfatın (NaP), (CA), (CA2) ve uçucu kül ile reaksiyonunu teşvik 
ederek hidroksiapatit, böhmit ve NaP tipi zeolit kristal azlarını oluşturduğu bulunmuştur. Böylece alçı 
jel kabuğu altında asit korozyonuna karşı ikinci bir koruyucu kristal tabakanın meydana geldiği tespit 
edilmiştir. 

SONUÇ 

1.  Jeotermal  sulardaki  çözünmüş  CO2  gazının  sistemden  kaçışının  ve  buna  bağlı  pH  artışının 
engellenmesi  gerekir.  CO2  basıncının  azalması  ve  buna  bağlı  pH  artışı  kalsit  çözünürlüğünü 
azalttığı için kabuklaşmayı teşvik eder. 

2.  Jeotermal kuyulardaki denge koşulları jeotermal sıvının kullanım kademelerinde sıcaklık ve basınç 
yönünden  değişime  uğrar.  Sıcaklık  artışı CaCO3  çözünürlüğünü  azalttığı  için  çökelmesini  teşvik 
eder ve kabuk oluşturma riskini de beraberinde getirir. 

3.  Kabuklaşma riski, kullanılacak uygun kabuk engelleyicilerle (inhibitörlerle) azaltılabilir. Ancak boru 
iç yüzeylerine kabukların yapışmaması, iç yüzeylerde kullanılan kaplamanın kimyasal olarak ilgisiz 
olması  ve  kabukla  reaksiyona  girmemesine  bağlıdır.  Buna  uygun  kaplama  malzemelerinin 
geliştirilmesi jeotermal tesislerin ömrünü artıracaktır. 

4.  Korozyonu şiddetlendiren oksijenin sistem sıvılarına girmesine müsaade edilmemelidir. 
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KOMPOZİT BORULARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE 
JEOTERMAL AKIŞKAN ORTAMINDA DAYANIMININ 

DENEYSEL ANALİZİ 

Metin TANOĞLU 
Murat TOĞULGA 
Gülden GÖKÇEN 

ÖZET 

Bu çalışmada, jeotermal sıvı taşınımında boru malzemeleri olarak kullanılabilen örgü (woven) Ecam 
takviyeli polimer kompozitler  tüp çevirme tekniği ile değişik polimer matrikslerden üretilmiştir. Matriks 
malzemelerini poliester, epoksi ve karbon partikül takviyeli epoksi reçineleri içermiştir. Su absorbsiyon 
deneyleri  jeotermal  akışkan  ortamında  cam/poliester  kompozitlerin  diğer  kompozitler  ile  mukayese 
edildiğinde en yüksek oranda su absorbe ettiğini göstermiştir.  Ayrıca, karbon partikül ilavesi ile epoksi 
matriksin su absorbsiyon değerlerinin azaldığı bulunmuştur. Karbon partiküllerin epoksi  içerisinde su 
difüzyonunu  belli  seviyede  azaltan  bariyer  fonksiyonuna  sahip  olduğu  görülmüştür.  Mekanik  test 
sonuçları, poliester kompozitlerin kuru ortamda hem eksenel ve hem radial yönde yüklemelerde diğer 
kompozitler ile kıyaslandığına en yüksek mukavemete sahip olduğunu göstermiştir. Ancak, jeotermal 
ortam  altında  polister  kompozit  özelliklerindeki  bozunmanın  da  yüksek  olduğu  görülmüştür.  Bu 
malzemelerin  özelliklerindeki  daha  fazla  seviyede  bozunum  poliester  kompozitlerin  daha  yüksek 
oranda su absorbsiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Elyaf/matriks arayüzeylerin özelliklerinin su absorbsiyonu 
nedeni  ile  etkilenmesi  kompozit  mekanik  özelliklerini  etkilemektedir.  Kompozit  borular  için  eksenel 
yönde oluşan kırılma modları; fiber mikroçarpılma, elmas şekillli çarpılma ve matrik kırılması olmuştur. 
Radial  yönde  uygulanan  yük  sonunda  ise  makro  kırılmalar  yerine  mikro  kırılmalar  (fiber  kırılma, 
fiber/matriks ayrılması ve matriks mikro çatlama) gözlemlenmiştir. 

1.GİRİŞ 

Jeotermal sıvı kompozisyonunda gözlemlenen bileşenler; Na + , K + , Ca 2+ , Mg 2+ , Cl  , SiO2, HCO3 
 , CO3 

 , 
SO4 

2  and  CO2  [1]  jeotermal  sistemlerinde  kullanılan  malzemeler  üzerinde  oldukça  önemli  etkiler 
göstermektedir. Kabuklaşma ve korozyon gibi etkiler özellikle taşıyıcı borularda hasarlara ve sistemde 
ekonomik  kayıplara  neden  olabilmektedir.  Jeotermal  uygulamalarda  kullanılan  geleneksel  boru 
malzemeleri karbon çeliği, paslanmaz çelik, polivinil klorür (PVC) ve polietilen (PE) olmuştur. Polimer 
matriks  kompozit malzemeler,  jeotermal  akışkanların  taşınımında  giderek  artan  bir  oranda  alternatif 
olarak  kullanım  yeri  bulmaktadır.  Bu  artışın  en  önemli  nedeni,  metaller,  alaşımlar  v.b.  geleneksel 
malzemelerle kıyaslandığında kompozitlerin bir  takım üstünlükler sunmasıdır. Bunlar yüksek spesifik 
mukavemet,  hafiflik,  dizayna  yatkınlık  ve  jeotermal  sıvı  gibi  oldukça  agresif  kimyasallar  içeren  ve 
sıcakıslak ortamlar altında dayanım olarak sıralanabilir. 

Kompozitler, birden fazla malzemenin biraraya gelmesi ile elde edilen  ve bileşenlerinden daha üstün 
ve yeni özelliklere sahip yapılardır. Kompozitlerin genelde sahip oldukları yüksek spesifik mukavemet, 
hafiflik,  kimyasal ortamlara dayanım, dizayn esnekliği v.b. özelliklerden dolayı metal gibi geleneksel 
malzemelere  karşı  önemli  üstünlükler  sunarlar.  Kompoziti  oluşturan  matriks  ve  mukavemetlendirici 
bileşenlerinin çok çeşitli malzemelerden farklı form ve  özellikte seçimi mümkündür. Genelde matriks 
fazı süreklilik içerir ve yapı içinde değişik mimaride dağılmış mukavemetlendirici fazı çevreler. Matriks
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fazı  mukavemetlendirici  bileşeni  birarada  tutan  bir    bağlayıcı  gibi  etki  gösterip  yapının  yapısal 
bütünlüğünü  sağlayıp, uygulanan yükün mukavemetlendirici  faza  transferini  temin eder. Matriks  fazı 
aynı  zamanda  mukavemetlendiriciyi  çevresel  etkilerden  koruyup,  çatlak  oluşumunu  başlatabilecek 
fiziksel hasarlara karşı korur. 

Cam  elyaf  takviyeli  polimer  (FRP,  fiberglass  reinforced  plastic)  borular  genel  olarak  iki  tip matriks 
malzemesinden  üretilmektedir.  Bunları  epoksi  ve  poliester  esaslı  reçineler  oluşturmaktadır  ve  tipik 
olarak  150°C  ye  kadar  sıcaklıklarda  kullanılabilmektedir.  Daha  yüksek  sıcaklıklarda  ve  özellikle 
polimer  camsı  geçiş  sıcaklığı  (Tg)  na  yakın  sıcaklıklarda  deformasyonlar,  buharlaşmış  sıvıların 
kompozit  yapıda  tahribatı  söz  konusu  olabilmektedir.  Boru  içerisinde  taşınan  sıvının  buhar  fazına 
geçebileceği  durumlarda,  FRP  sistemleri  hasara  duyarlı  hale  gelmekte,  boru  iç  yüzeyine  yakın 
bölgelerdeki elyaflar etkilenebilmektedir.  İç basınç ve eksenel yüklemelere maruz bırakılan borularda 
sızıntı  hasarları  sık  olarak  görülebilmektedir.  Bu  hasarlar,  mikroçatlakların  birleşmesi  ile  boru  et 
kalınlığı boyunca çatlak ilerlemesi ile meydana gelebilmektedir. İlave olarak, boru yüzeyinden  içeriye 
olabilecek  sıvı  penetrasyonu,  delaminasyon  (katmanlar  arası  kırılma)  ve  kalınlık  boyunca  elyaflara 
paralel  olacak  şekilde  çatlak  ilerlemesi  ve  dolayısı  ile  kompozitin  uzun  periyotta  dayanımını 
etkileyebilmektedir.  Polimer  kompozit  borularda  en  sık  gözlemlenen  mikroyapı  kusurları;  katmanlar 
arası ve katman içi boşluklar, uniform olmayan elyaf dağılımı ve fiberlerin sarım açısı (θ) dan sapması 
olarak tanımlanabilir. Kompozit borularda hasar oluşumu ve performans bütün bu kusurlardan önemli 
derecede  etkilenebilmektedir.  İlave  olarak,  elyaf  ve matriks  arasında  oluşan  arayüzey  (interface) ve 
katmanlar arası oluşan lamineler arası bölge (interlaminar region) hasar oluşumu ve kırılma başlangıcı 
üzerinde oldukça belirgin etkileri bulunmaktadır. Kompozit boruların mekanik performansları ve suyun 
bu  tip  borular  üzerindeki  etkileri  hakkında  çalışmalar  vardır  [213]. Ancak  jeotermal  suyun  kompozit 
boruların üzerindeki etkisi hakkında çalışmalar oldukça kısıtlıdır. 

Kompozitlerin  nemliıslak  ortamlara  karşı  dayanımları  genelde  yüksektir.  Suyun  kompozit  yapıya 
absorbsiyonu mekanik özellikleri etkileyen en önemli etken olarak değerlendirilir. Bunun yanında, belli 
sıcaklıklarda belli sürelerde bırakılmış yapılardaki hidrotermal yaşlanma matriks çatlamalarına neden 
olabilmektedir. Hidrotermal yaşlanma sırasında kompozit arayüzeylerindeki hasarı gösterir çalışmalar 
mevcuttur [3234]. 

Kompozit  yapıda  su  yada  su  buharı,  matriks,  fiber,  fiber/matriks  yüzeyi  veya  mikrokırılma  ve 
delaminasyonun oluştuğu boşlukların  içerisinde yer alabilir. Emilen su, polimer zincirleri arasında bir 
ayırıcı  katman  görevi  yaparak  kompozit    mukavemeti,  kopma  strain,  Young  modülü  değerlerini 
düşürür. Kompozitlerin mukavemetindeki düşüşle ilgili nemin ve çözeltinin etkisi çoğu zaman küçüktür. 
Bunun  yanında  eğer  fiber  özelliklerindeki  bozunma  önemli  mertebede  ise,  kompozit  modulundaki 
değişimler yüksek seviyelerde olabilmektedir. Mekanik özelliklerdeki kayıplar matriksin plastikleşmesi 
ve  fiber/matriks  ara  yüzeyindeki  bozunmalardan  kaynaklanabilir.  Ayrıca,  su  moleküllerinin  yapıya 
geçişi  matriksi  genleştirebilmekte  ve  iç  gerilimlerin  oluşumuna  ve  esnekliğin  kaybolmasına  sebeb 
olabilmektedir.  Kompozit  katmanları  arası  bağlanmanın  yok  olması  ile  delaminasyon  tipi  kırılmalar 
oluşabilmektedir.  Delaminasyon  laminalar  içerisinde  tabakaların  birbirinden  ayrılması  ile  oluşan 
adhesive  tip bir kırılma mekanizmasıdır.  Lamina yapıdaki laminalar arası stresler mekanik streslerin 
yanı sıra sıcaklık ve nem oranına bağımlı olarak hidrotermal etkiler sonucuda oluşabilmektedir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1. Malzemeler 

Bu çalışmada, mukavemetlendirici olarak Cam Elyaf ürünü fiberlerden üretilmiş 0/90 0  örgü E tipi cam 
fabrik;  poliester  (Cam  Elyaf  266)  ve  epoksi  (Shell  Epon  816)  reçineler matriks  malzemeleri  olarak 
kullanılmıştır. Epoksi reçinenin vikositesinin düşürülmesi için %10 oranında Cardura E 10 (Shell) ilave 
edilmiştir.  Epoksi  için  ağ.  %  55  oranında  cycloaliphatic  amine  sertleştirici  (Shell  Epikure  F  205)
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kullanılmıştır.  Poliester  reçine  için  hızlandırıcı  ve  polimerizasyon  başlatıcı  olarak  %ağ.  0.11  cobalt 
naphthenate (CoNAP) ve   %ağ. 1 methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) kullanılmıştır. Ayrıca, dolgu 
malzeme olarakta %ağ. 3   oranında yaklaşık 5 μm çapında ve 600 μm boyunda karbon parçacıklar 
epoksi reçineye eklenmiştir. 

2.2. Kompozit Üretimi 

ECam/poliester  (poliester  kompozit),  ECam/epoksi  (epoksi  kompozit)  and  ECam/karbon  parçacık 
ilaveli  epoksi  (epoksik  kompozit)  kompozit  borular  tüp  sarma  tekniği  ile  üretilmiştir.  Bu  proses 
sırasında cam fabrikler 85 mm. çapındaki çelik mandrel üzerine sarılmak üzere reçineyle emdirilmiştir. 
Bu  proses  öncesinde  mandrelin  yüzeyi  parlatılarak  düzleştirilmiştir.  Kompozit  malzemenin  kolayca 
ayrılabilmesi  için  yüzeye  ayırıcı  malzeme  sürülmüştür.  Kompozitler  oda  sıcaklığında  polimerize 
(curing)  olmasından  sonra  postcuring  evresi  için  fırınlanmıştır.  Postcuring  evresi  poliester 
kompozitler  için  110 o C  de,  epoksi  kompozitler  için  ise  140 o C  de  olmak  üzere  1.5  saat  seçilmiştir. 
Kompozitlerin  soğuma  işleminden  sonra  kompozit  borular mandrelden  bir  ayırıcı  aparat  yardımı  ile 
çıkarılmıştır. Kompozit tüpler herbirinin iç çapları 85 mm. ve kalınlıkları 4 mm. olarak üretilmiştir. Fiber 
hacim oranları matriks yanma deneyleri ile ölçülmüş ve poliester, epoksi ve epoksic kompozit borular 
için, izafi olarak, 45 ± 1, 40 ± 1 ve 42 ± 1 % bulunmuştur. 

2.3. Deneysel Yöntemler 

2.3.1. Kompozit Tüplerin Sıvı Absorbsiyon Değerleri 

İlk olarak üretilen kompozit borular boyları 40 mm. uzunluğunda ve  iç ve dış çapları 85 ve 93 mm. 
olacak  şekilde  kesilmiştir.  Kesme  işlemi  tamamlandıktan  sonra  numuneler  kurutma  işlemine  tabi 
tutulmuştur. Numunelerin  bir  bölümü  84 o C  sıcaklıktaki  jeotermal  ortama  (Balçova  Jeotermal  kaynak 
çıkışı) maruz bırakılmıştır. Jeotermal havuzda bulunan numunelerin ağırlıkları doygunluğa ulaşıncaya 
kadar herbirinin ağırlıkları periodik olarak ölçülmüştür. Numunelerin su emme değerleri (Mt) Denklem 
(1)’e göre hesaplanmış ve herbir numune için sıvı emme değeri zamanın kare köküne göre grafikleri 
çizilmiştir. 

100 x 
m 
m m M 
o 
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t 

− 
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Denklemdeki m  and m0  simgeleri  sırasıyla  ıslak ve kuru  numunelerin  ağırlıklarını  temsil  etmektedir. 
Doymuş numuneler mekanik teste tabi tutulmuştur. 

2.3.2. Mekanik Test 

Kompozit numuneler Schimadzu TM  mekanik  test  cihazı  kullanılarak eksenel ve  radyal  yönde basma 
testine tabi tutulmuştur. Basma hızları, eksenel ve radyal yönler için sırasıyla 3 ve 5 mm/dak. olarak 
seçilmiştir. Testler  sırasında her bir numune  için yükyer değiştirme değerlerinin grafikleri  çizilmiştir. 
Ayrıca,  eksenel  yüklemeler  için,  uygulanan  yük  ve  arakesit  alanlarından  stress  değerleri  ve 
numunelerin  ilk  boy  ve  değişen  basma  plaka  yer  değişiminden  strain  değerleri  hesaplanmıştır. 
Mukevemet  değerleri  makimum  stress  değerlerinden  ve  basma  modulü  stressstrain  grafikleri 
eğiminden hesaplanmıştır. 

2.3.3. Jeotermal Ortama Maruz Bırakılan Yüzeylerde Oluşan Birikimlerin Analizi 

Kompozit  boru  numuneleri  jeotermal  ortama maruz  bırakıldıktan  sonra  yüzeylerde  oluşan  birikimler 
Taramalı  Electron  Mikroskopu  (SEM,  Philips TM  XL  30S  FEG)  ile  analiz  edilmiştir.  Ayrıca  yüzeyde



____________________________________________________________________________________________  322  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

oluşan bu birikimlerin elementsel kompozisyonlarını araştırmak içinde SEMenergy dispersive XRay 
(SEMEDX)  spekstroskopi  cihazı  kullanılmıştır.  Analizlerden  önce  numuneler  kurutulup  elektriksel 
iletkenlik için üzerleri ince altın tabaka ile kaplanmıştır. 

3. SONUÇLAR 

3.1. Kompozit Boruların Su Absorbsiyon Değerleri 

Kompozit  numuneler  su  absorbsiyon  doygunluğuna  ulaşıncaya  kadar  84 o C  deki  jeotermal  akışkan 
havuzda  tutulmuştur.  Şekil  1  de  jeotermal  sıvıya maruz  kalmış  numunelerin  su  emme  yüzdelerinin 
zamana göre grafiği gösterilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi poliester kompozitlerin su emme değerleri 
en yüksektir ve karbon parçacıkları ilave edilmiş epoksi kompozitler ise en düşük değerlere sahiptirler. 
Poliester, epoksi and epoksiC nin doyma değerleri sırasıyla % 0.22, 0.15 ve 0.07  ye ulaşmıştır. Su 
emme ve zaman grafikleri esas alınarak kompozit yapılarda su difüzyon sabitleri  (D) hesaplanmıştır. 
Difüzyon sabiti (D) Denklem 2 kullanılarak Şekil 1 deki eğrilerin eğiminden hesaplanabilmektedir. 
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Denklemde h ve Mm numunenin kalınlığı ve maksimum su emme oranını temsil etmektedir [16]. Sonuç 
olarak  poliester,  epoksi  and  epoksik  kompozitler  için  bu  numunelerdeki  suyun  difüzyon  sabitleri 
sırasıyla 0.22, 0.15 and 0.07 x 10 –13 m 2 s 1 olarak bulunmuştur. 

Şekil 1. Jeotermal akışkan ortamına maruz bırakılmış değişik matriks malzemesi ile tüp çevirme 
yöntemine gore üretilmiş kompozitlerin su absorbsiyon – zaman grafikleri. 
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3.2. Basma Mekanik Özellikler 

Şekil 2 7 de tüp çevirme yöntemiyle farklı matriks malzemeden üretilmiş ve kuru ortam yada jeotermal 
akışkana  maruz  bırakılmış  polimer  kompozitlerin  eksenel  ve  radial  yüklemeler  altında  yükyer 
değiştirme (stroke) grafikleri gösterilmiştir.  Şekil 2, 4 ve 6 da görülen poliester, epoksi ve epoksik için 
eksenel yükleme koşullarında yük değerleri stroke değerlerine bağlı olarak ilk aşamada artmaktadır. 
Yükün en yüksek değerinde ise malzeme kırılmış ve yük değerleri düşmüştür. Ekenel yükleme altında, 
poliester  kompozitlerin mukavemet  değerleri  en  yüksek  ölçülmüştür. Poliester  kompozitlerde  kırılma 
daha  gvrek  bir  davranış  gösterir  iken,  epoksilerde  üst  stress  değerlerinde  akma  davranışı 
gözlemlenmiştir. Tablo 1 de değişik  tipte kompozitlerin  jeotermal öncesi ve sonrası eksenel yükleme 
ile  ölçülen  mekanik  özellikleri  verilmiştir.  Epoksi  matriks  (Epon  816)  ile  kıyaslandığında,  poliester 
matriks  kompozitler  en  yüksek  mukavemet  değerlerini  göstermiştir.  Kuru  ortamda  ortalama 
mukavemet değerleri poliester ve epoksi numuneler için sırasıyla 130 ve 60 MPa dır. 

Şekil  3,  5  ve  7  de  jeotermal  ortama  bırakılmış  ve  kuru  ortamda  hazırlanan  Ecam/polimer 
kompozitlerin  radial  basma  yükleri  altındaki  mekanik  davranışları  görülmektedir.  Grafiklerden  de 
görülebileceği  gibi,  radial  yükler  altında  numuneler  ilerleyen  (progressive)  tip  kırılma  davranışları 
göstermiştir.  Ayrıca,  polieser  kompozitler  daha  kırılgan  bir  davranış  göstermesinden  dolayı  yük 
deşişimleri  daha  fazladır.  Yük  değerleri  polisr  ve  epoksik  numuneler  için  birbirine  yakın  olmasına 
rağmen, epoksi ye göre daha yüksek ölçülmüştür. 

Jeotermal  akışkan  ortamının  etkisinden  dolayı,  poliester  kompozitlerin  mukavemet  ve  en  üst 
stressdeki  strain  değerleri  önemli  ölçüde  azalmıştır.  Bununla  birlikte,  epoksi  matriks  kompozitlerde 
jeotermal  ortamdan  dolayı  oluşan  özelliklerdeki  değişimler  oldukça  sınırlı  seviyede  olduğu 
bulunmuştur.  Ancak,  kompozitlerin  modulus  değerlerinin  tüm  numuneler  için  sıvı  ortama  maruz 
kalmasından dolayı azaldığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar, poliester  kompozitlerin epoksi  (Epon 816 ve Cardura 10  ile)  kompozitler  ile mukayese 
edildiğinde daha yüksek mukavemet değerlerine sahip olduğu, ancak jeotermal ortam altında polister 
kompozit özelliklerindeki bozunmanın da yüksek olduğunu göstermiştir. Bu malzemelerin daha fazla 
seviyede özellik bozunumu göstermesi poliester kompozitlerin daha yüksek oranda su absorbsiyonu 
ile  ilşkilendirilebilir.  Elyaf/matriks  arası  arayüzeylerin  özelliklerinin  su  absorbsiyonu  nedeni  ile 
etkilenmesi kompozit ekanik özelliklerini etkilemektedir. 

Şekil 2. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/poliester kompozitlerin eksenel basma 
yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 
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Ayrıca kompozit borular için eksenel ve radial yöndeki yüklemeler sonucunda oluşan kırılma modlarıda 
araştırılmıştır. Eksenel  yönde oluşan modlar;  fiber mikroçarpılma  (fiber microbuckling), elmas şekillli 
çarpılma  ve matrik  kırılması  dır.  Radyal  yönde  uygulanan  yük  sonunda  ise makro  kırılmalar  yerine 
mikro kırılmalar (fiber kırılma, fiber/matriks ayrılması ve matriks mikro çatlama) gözlemlenmiştir. 

Şekil 3. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/poliester kompozitlerin radial basma 
yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 

Şekil 4. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/epoksi kompozitlerin eksenel basma 
yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 
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Şekil 5. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/epoksi kompozitlerin radial basma 
yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 

Şekil 6. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/ karbon partikül ilave edilmiş epoksi 
(epoksik) kompozitlerin eksenel basma yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 

Şekil 7. Jeotermal sıvı ve kuru ortama maruz bırakılmış Ecam/ karbon partikül ilave edilmiş epoksi 
(epoksik) kompozitlerin radial basma yüklemeleri altında yükyer değiştirme (stroke) grafikleri. 
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Tablo  1.  Değişik  tipte  kompozitlerin  jeotermal  akışkan  ve  kuru  ortam  sonrası  eksenel  yükleme  ile 
ölçülen mekanik özellikleri. 

Kompozit 
Maximu 
m yük 
(kgf) 

Maksi. 
yükdeki 
stroke 
(mm) 

Ortalama 
mukave. 
(MPa) 

Maksi. 
stress 
deki 

ortalama 
strain 

Ortalama 
elastic 
moduli 
(MPa) 

Doyma 
noktası 
ortalama 

su 
absorb. 
(%) 

Kuru  14000  1.43  130  0.037  3700   

Jeotermal  10000  1.25  100  0.033  3400  0.22 Poliester 

kompozit  Değişim 

(%) 
 28.6   12.6   23.1   10.8   8.1   

Kuru  7300  1.25  60  0.038  3000   

Jeotermal  5500  1.30  50  0.031  2400  0.15 Epoksi 

kompozit  Değişim 

(%) 
 24.7  + 4   16.7   18.4   20   

Kuru  7500  1.43  60  0.034  2600   

Jeotermal  6100  1.25  47  0.030  2500  0.07 Epoksik 

kompozit  Değişim 

(%) 
 18.7   12.6   21.7   11.8   3.8   

3.3 Jeotermal Ortama Maruz Bırakılan Yüzeylerde Oluşan Birikimlerin Analizi 

Kompozit  boru  numuneleri  jeotermal  ortama maruz  bırakıldıktan  sonra  yüzeylerde  oluşan  birikimler 
SEM  ile  analiz  edilmiştir.  Ayrıca  yüzeydeki  birikimlerin  elementsel  kompozisyonları  SEMEDX 
spekstroskopi ile incelenmiştir. Şekil 8 de sırası ile kuru, deionize su ve jeotermal sıvı ortamına maruz 
olmuş camepoksi yüzey görüntüleri örnek olarak verilmiştir. Jeotermal ortama maruz olan kompozit 
yüzeylerinde  130  mikron  büyüklüklerinde  partiküllerin  biriktiği  gözlemlenmiştir.  Şekil  9  ise  yüzey 
görüntüleri  verilen  numunelrden  elde  edilen  elementel  analiz  sonuçlarını  göstermektedir.  Jeotermal 
ortama  maruz  kalan  numunelerde  oksijen,  demir,  silikon,  klor,  aluminyum,  sülfür  ve  kalsiyum 
elementlerinde  önemli  seviyede  artış  olduğu  görülmüştür.  Grafiklerde  görülen  karbon  ise  polimer 
matriks  den  kaynaklanmaktadır.Sıcaklığa  bağlı  olarak  84°C  de  bazı  karboat  (CaCO3)  scaling 
oluşabilmekteir.Demir  elementi  demiroksit  yada  sulfur  oranının  yüksekliğinden  dolayı  demir  sulfat 
olarak çökelebilmektedir. Ayrıca amorf silika çökelmesi soğumadan dolayı gerçekleşebilir
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(a)  (b)  (c) 
Şekil 8. (a) kuru (b) deiyonize su ve (c) Jeotermal sıvı ortama maruz bırakılmış Ecam/ epoksi 

kompozitlerin SEM yüzey görüntüleri. 

(a)  (b) 

(c) 
Şekil 9. (a) kuru (b) deiyonize su ve (c) Jeotermal sıvı ortama maruz bırakılmış Ecam/ epoksi 

kompozitlerin yüzeyinden alınan  SEMEDX elemental analiz sonuçları. 

Elem  Wt% 
C  78,24 
O  17,22 
Fe  1,8 
Na  0,81 
Mg  1,07 
Si  0,41 
Cl  0,45 

Total  100 

Elem  Wt% 
C  56,84 
O  23,46 
Fe  7,54 
Na  0,55 
Mg  0,63 
Si  3,12 
Cl  0,84 
Al  0,84 
S  4,74 
Ca  1,44 

Total  100 

Elem  Wt% 
C  78,71 
O  18,05 
Fe  1,26 
Na  0,5 
Mg  0,32 
Si  0,57 
Cl  0,14 
Al  0,45 

Total  100
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4. ÖZET 

Örgü (woven) Ecam takviyeli polimer kompozitler tüp çevirme tekniği ile değişik polimer matrikslerden 
üretilmiştir.  Matriks  malzemeleri  poliester,  epoksi  ve  karbon  partikül  takviyeli  epoksi  reçineleri 
içermektedir.  Su  absorbsiyon  deneyleri  jeotermal  akışkan  ortamında  poliester    kompozitlerin  diğer 
kompozitler  ile  mukayese  edildiğinde  en  yüksek  oranda  su  absorbe  ettiğini  göstermiştir.    Karbon 
partikül ilavesi ile epoksi matriksin su absorbsiyon değerlerinin azaldığıda ayrıca bulunmuştur. Karbon 
partiküllerin epoksi içerisinde su diffüzyonunu belli seviyede azaltıcı bariyer fonksiyonuna sahip olduğu 
görülmüştür. 

Mekanik  test  sonuçları,  poliester  kompozitlerin  kuru  ortamda  hem  eksenel  ve  hem  radial  yönde 
yüklemelerde  diğer  kompozitler  ile  kıyaslandığına  en  yüksek  mukavemete  sahip  olduğunu 
göstermiştir.  Ancak,  sonuçlar  jeotermal  ortam  altında  polister  kompozit  özelliklerindeki  bozunmanın 
daha  yüksek  olduğunu  göstermiştir.  Bu  malzemelerin  daha  fazla  seviyede  özellik  bozunumu 
göstermesi  poliester  kompozitlerin  daha  yüksek  oranda  su  absorbsiyonu  ile  ilşkilendirilebilir. 
Elyaf/matriks arası arayüzeylerin özelliklerinin su absorbsiyonu nedeni ile etkilenmesi kompozit ekanik 
özelliklerini  etkilemektedir.  Kompozit  borular  için  eksenel  yönde  oluşan  kırılma  modları;  fiber 
mikroçarpılma (fiber microbuckling), elmas şekillli çarpılma ve matrik kırılması olmuştur. Radial yönde 
uygulanan  yük  sonunda  ise  makro  kırılmalar  yerine  mikro  kırılmalar  (fiber  kırılma,  fiber/matriks 
ayrılması ve matriks mikro çatlama) gözlemlenmiştir. 
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JEOTERMAL POMPA PERFORMANSININ 
GÖZLEMLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

OPTİMİZASYONU 
 
 
A.Özden ERTÖZ 
Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal sahalarda, kuyuların üretim ve reenjeksiyon debileri, sıcaklık ve basınçları, su seviyesi ve 
su kimyasındaki değişimler, kısaca;  işletme sırasında rezervuarın verdiği tepkilerin izlenme ve 
değerlendirme işlerinin tümüne birden “gözlem” (monitoring) denir. 
  
Gözlemin amacı: Üretim ve reenjeksiyonun planlanması işletmenin gereksinim duyduğu  enerjinin  
kesintisiz ve sürdürülebilir  olarak üretilmesi  İşletme maliyetlerinin en aza indirilmesidir[1]. 
 
Jeotermal enerjiyi yeryüzüne taşıyan akışkanın yeryüzüne çıkarılıp kullanıma hazır hale getirilmesi 
sürdürülebilir olmalıdır.  İçinde birçok erimiş halde katı madde ve gaz bulunan jeotermal akışkan 
üretimi, zamanla üretimi engelleyecek olaylara sebep olmamalıdır.  Bu olaylardan başlıcaları,  
 
1. Kabuklaşma 
2. Kalıcı aşırı seviye düşümü 
3. Soğuma 
4. Korozyon 
 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında jeotermal sistemlerin işletme masraflarının en aza 
indirilmesi, kullanımın yaygınlaştırılması açısından çok önemlidir. Bu sebepten sistemin en büyük 
enerji tüketicisi olan pompaların uygun seçimi ve işletilmesi çok önemlidir.  Bildiride jeotermal 
akışkanların pompajında karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri ile pompaj sistemlerinin optimizasyonu 
anlatılmaktatır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal akışkan üretiminde akışkan yeryüzüne yaklaştıkça basıncı azalmaktadır. Bu sırada 
jeotermal akışkanın içinde erimiş halde bulunan CO2 ve H2S gibi gazlar, basınç belli bir düzeye gelince 
sıvıdan ayrılmaktadır. Kuyu içindeki bu faz değişimi sonucu CO2 nin serbest hale geçerek akışkanın 
PH değerinin yükselmesi sonucu akışkan içerisinde erimiş halde bulunan  tuzlar açığa çıkmakta ve faz 
ayrışma bölgesinde bulunan yüzeylerde  kabuklaşma yaparak kuyu çapının azalmasına ve sonuçta 
borunun tıkanmasına sebep olmaktadır. Aynı olay basınçlı hava ile üretim yapıldığı zaman da 
meydana gelmektedir.   
Bu sebepten artezyen yapan kuyulardan bile üretim yapmak için, jeotermal akışkanın faz ayrışma 
seviyesine gelmeden daha derinlerden alınıp basınçlandırılarak yeryüzüne çıkarılması veya bu 
seviyenin altına bir noktadan Ph düşürücü inhibitör enjekte edilmesi gerekir. Bu seviye o kuyuya 
konulacak jeotermal pompanın minimum montaj derinliğini belirler. Bu seviyeyi saptamak için o kuyuda 
basınç ve sıcaklık profili ölçümleri yapılmış olmalıdır. Kuyu içi pompasının debisini belirlemek için de 
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üretim deneyi yapılmalıdır. Üretim deneyinde kuyuda kademeli olarak debi artışı ile oluşan dinamik 
seviyeler ölçülmelidir.  
 
Jeotermal akışkan üretiminin sürdürebilir olması için, yıllık üretim debisinin sahanın yıllık beslenmesi 
kadar olması gerekir. Beslenme, en iyi şartlarda doğal beslenme ile geri basım debisi toplamına eşit 
olur. Daha fazla üretim yıldan yıla seviye düşümüne sebep olacaktır. Böyle bir olayla karşılaşmamak 
için sahada peryodik olarak seviye ölçümü yapılmalı ve üretilen ve geri basılan jeotermal akışkan 
debimetrelerle ölçülmelidir. Buradan elde edilecek verilerle yapılacak bir saha durum analizi bize çok 
kıymetli bilgiler verecektir. 
 
Üretilen akışkanın kaynağın soğumasına yol açmayacak bir şekilde yeraltına geri basılması gerekir. 
Geri basım üretim zonuna yapılırsa “reenjeksiyon”, farklı bir zona yapılırsa “enjeksiyon” adını 
almaktadır. Genel olarak geri basımın üretim zonundan daha derine yapılması tercih edilmelidir.  
 
Jeotermal akışkanlar içinde önemli derecede korozyon yaratan başlıca  korozif maddeler  ve etkileri 
kısaca şöyledir[3]. 
 

• Oksijen, (Genelde hava  ile temastan gelir, çeliğe karşı korozyonu dört misli hızlandırır). 
• Hidrojen iyonu (pH), (havasız tuzlu suda çelik korozyonunun başlıca katodik reaksiyonu 

hidrojen iyonu indirgemesidir, pH 8 in altında korozyon hızı aniden artar).  
• Klorür iyonu, (Lokal korozyona sebep olur, paslanmaz çelikleri etkiler),  
• Karbondioksit türleri, (Erimiş karbondioksit, Bikarbonat iyonu, Karbonat iyonu),  
• Sülfit türleri (Hidrojen sülfür, Bisülfit iyonu, Sülfit iyonu),  
• Amonyak türleri (Amonyak ve amonyak iyonu),  
• Sülfat iyonu (Çimentoyu etkiler).  

 
Standart  olarak  karbon çeliğinden yapılan kuyu techizi ve kuyu içi pompaların başarı ile işletilmesi 
için birtakım önlemler  alınmalıdır.  Jeotermal akışkan yeraltına geri basım dahil hiçbir zaman hava ile 
temas ettirilmemelidir. Bu sayede akışkan içinde bulunan H2S  havadaki O2  ile birleşerek H2SO4  veya  
H2SO3  meydana gelmediğinden çukurcuk korozyonu oluşması büyük ölçüde önlenmiş olacaktır.  
 
 
 
 
2. JEOTERMAL POMPA PERFORMANSININ GÖZLEMLENMESİ 
  
Jeotermal işletmelerde kuyu içi  pompalar günde en az iki kere gözlemlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır. 
Elde edilen veriler işletmeye karşı rezervuarın tepkilerinin değerlendirilmesi  pompanın bakım ihtiyacını 
belirleyeceği gibi, pompanın kuyuya uygunluğunun da kontrol edilmesini sağlar. Bu sayede 
pompaların sistem verimleri belirlenebilir ve  gerekirse optimizasyonu yapılabilir. Yanlız dikkat edilmesi 
gereken önemli nokta manometre ve debimetre gibi ölçü aletlerinin kalibrasyonunun yapılmış 
olmasıdır. 

 
Kuyu  gözlemlerinde ölçülen parametreler  
 

• Üretim ve re-enjeksiyon debileri 
• Kuyu / kuyubaşı sıcaklık  ve basınç testleri 
• Su seviyeleri 
• Su ve gaz kimyası 
• Pompa giriş gücü 
• Devir sayısı veya frekans 
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Yapılması gereken ölçümler aşağıdadır. 
 

1. Anülüs basıncı  (Pa) 
2. Pompa çıkış basıncı  (Pout) 
3. Pompa çıkış sıcaklığı (WHT) 
4. Debi  (Q) 
5. F/C giriş gücü (kW) 
6. F/C frekansı (Hz) 

 
Bu ölçümlerden başka üç ayda bir olmak üzere yeraltı su seviyesi değişimini saptamak ve dinamik su 
seviyesinin değişiminin pompaj verimiliğine etkisini araştırmak için  kademeli pompaj deneyi 
yapılmalıdır. Bu deneyde yukarıdaki ölçümlere ek olarak seviye ölçme borusu basıncı  (Pm) de 
ölçülülmelidir. 
 
 
 
 
3. DENEY PROSEDÜRÜ  
 
Böyle bir çalışmada bulunabilmek için kuyularda debimetere ve seviye ölçme boruları bulunması 
gerekir. Bu sistem sayesinde kuyu içi pompası çalışırken yapılacak ölçümlerle su seviyesinin 
hesaplanma yöntemi aşağıda açıklanacaktır. Seviye ölçme boruları (bubler tube)  8 mm çaplı kalın etli 
(1.5-2 mm) paslanmaz çelik borulardır. Uzunlukları en az pompa asamblesinin üstüne kadar olmalıdır. 
İnhibitör borusu borusu olarak da kullanılacak olan seviye ölçme borularının faz ayrışma seviyesinden 
40-50m daha aşağıya kadar uzatılması, enjekte edilecek inhibitörün jeotermal akışkan ile iyice 
karışması için gereklidir. Seviye ölçmek için bu boruya gaz basılırsa, boru içerisindeki akışkan kuyu 
içerisine doğru itilecektir. Borunun içi tamamen gaz dolduğunda, fazla gaz, borunun alt ucundan 
annülüse çıkar. Boruya basınç sabitleşinceye kadar birkaç kez gaz basılması gerekebilir. Üst üste aynı 
basınç değerleri elde edilmesi, borunun içinin tamamen gaz dolduğunu gösterir. Bu durumda borunun 
alt ucuna göre basınç dengesi E.1’de gaz sütunu statik basıncı ihmal edilirek gösterilmiştir. 
 

annwgpwm PLLgP +−= ).(.ρ                         (1)  
 
E.1’e göre kuyubaşında ölçülen basınç,  kuyuda ölçme borusunun üzerinde yer alan suyun hidrostatik 
basıncı ile annülüs basıncının toplamına eşittir. Annülüs basıncı kuyubaşından ölçülerek,  su gaz ara 
yüzeyinin kuyubaşına uzaklığı, E.2’den hesaplanabilir. 
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Annülüs basıncı, atmosferik alet basıncı,  Pann= 0, alınarak, ölçülen basınç su sütunu yüksekliği 
cinsinden ifade edilirse, Pm, basıncına karşılık  su seviyesi E.3’ten hesaplanır. 
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Lwh’ın pozitif değerleri kuyunun artezyenik, su seviyesinin kuyubaşından daha yukarıda olduğunu 
gösterir.  Denklemlerde P basınç (Pa), ρ yoğunluk  (kg/m3), g yerçekim ivmesi 9.81 m/s2’dir. [1] 
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Güç ölçümü F/C panelinden yapılırsa bize frekans kontrolu çıkış gücünü vereceğinden F/C kayıpları 
hesaba katılmamış olacaktır. Bunun için F/C girişinde önce bir güç analizörü kullanılmalı veya F/C 
girişinden önce bir sayaç varsa o sayacın ölçüm sırasında diskinin mesela 10 tur dönme zamanı 
kronometre ile ölçülerek buradan çekilen güç hesaplanmalıdır (Örnek 1). 
Örnek 1: Her sayacın kadranında (...devir=1 kWh) gibi bir kayıt vardır. Örneğin 55 devir=1 kWh olsun. 
10 tur için ölçülen zaman 25 sn ise, Frekans değiştiriciye giren güç şöyle hesaplanır. 
 
25 saniyede disk 10 tur dönerse, 3600 saniyede kaç tur döner? Orantısından 36000/25=1440 devir ve 
55 devir=1kWh olduğundan çekilen güç=1440/55=26,19 kWh olarak bulunur. 
 
Bu deneyde pompa çalıştırılmadan önce Q=0 da statik seviye ölçümü yapıldıktan sonra şebekeye 
akışkan basılacak en düşük devirden motorun müsade ettiği en yüksek devire kadar kademeli olarak 5 
veya 6 noktada debi ve seviye ölçümü Çıkış vanası tam açık konumda ve frekans değiştirilerek yapılır. 
Jeotermal akışkan şebekeye basılarak yapıldığından her dönme hızında çalışma noktası  sistem 
karakteristiğinin üstünde olacaktır. Bu ölçümlerle sistem karakteristiği elde edilmiş olur. Her bir debi 
için yapılan ölçümlerde F/C giriş gücü ve basma yüksekliği ölçüldüğünden, her debi kademesi için 
sistem verimi doğru olarak hesaplanır.  

 
Sistem verimi % 65-70 arasında ise pompa çok iyi, % 60-65 arasında ise iyi verimli demektir. Verim 
daha düşük ise sebebi araştırılmalıdır. Sebep pompa veriminin azlığı veya pompanın kuyuya 
uyumsuzluğu olabilir. Bu konuyu araştırmak için pompanın sabit devir deneyleri yapılmalıdır. (Örneğin 
1900 – 1700 – 1500 – 1300 devirlerde sabit devirli deney) 

 
Bu deneylerde, önce sisteme akışkan basılabilen en küçük devirden başlanarak en yüksek devire 
kadar deney devir sayıları belirlenir. F/C en küçük devire ayarlanır. Daha sonra vana en kısık 
konumdan tam açık konuma kadar takriben 4-5 noktada devir değiştirilmeden tablo 3 teki ölçümler 
yapılarak yazılır. Daha sonra saptanmış olan her devir için tekrar en kısık vana konumundan tam açık 
vana konumuna kadar ölçümler yapılarak tablo3 her devir için doldurulur. En yüksek devirde deney 
sonunda tam açık vana konumundan daha fazla debi için 1 veya 2 noktada daha ölçüm yapmak 
faydalı olacaktır. Bunun için ana vana kapatılıp, tahliye vanası açılarak deneye devam edilir. Böylece 
Pompanın en yüksek devirde tam karakteristiğini elde etmiş oluruz.  
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Şekil 1. Pompa deney düzeneği. 
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4. DENEYİN YAPILIŞI 
 
Deneye başlamadan önce kullanılacak ölçü aletlerinin kalibrasyonunun yapılmış olduğundan emin 
olunmalı ve bilhassa debimetrenin standartlara uygun monte edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
Deneyin yapılacağı pompanın değişken debili frekans kontrollu olduğu ve basma hattı üzerinde 
elektromanyetik debimetresi olduğu varsayılmıştır. Frekans kontrol cihazlarının güç ve frekans 
değişimi ile verimlerinin değişimleri üreticileri tarafından sağlıklı bir şekilde bildirilmediğinden frekans 
değiştiricisinin önüne bir güç analizörü monte edilmiştir.Güç analizörü yerine elektrik sayacından da 
güç ölçümü de yapılabilir. Frekansla birlikte gerilimin de aynı oranda azalması sonucu motorda 
kaymanın artışı sebiyle pompa devir sayısı frekansla doğru orantılı olarak değişmez. Bu sebepten F/C 
deki frekansa bakıp devir sayısını hesaplamak yanıltıcı olur. Deneyde her zaman görülebilecek olan 
F/C panelindeki frekans esas alınmıştır.  Sabit devirli pompaların deneyleri de ayrıca ele alınacaktır. 
Yapılacak ölçümler   tablo 1 de koyu renkli rakamlarla, yapılan hesaplamalarla bulunan değerler 
normal rakamlarla gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.  Ölçümler sırasında doldurulacak tablo örneği. 

Debi Seviye  
borusu 

Anülüs 
basıncı 

Çıkış 
basıncı 

Su 
sıcaklığı 

Güç 
ölçümü Frekans Su  

seviyeleri 
Basma 
Yüksek. 

Sistem 
basıncı Verim 

    Q Pm Pann Pout WHT P Hz Lwh Lwg Hm H 
sistem η 

(m3/h) (bar) (bar) (bar) °C (kW)  (m) (m) (m) (m) (%) 

0 11.34 3.00     -25.0 -58.06    
61.2 10.20 3.00 2.55 130 22.11 45 -37.6 -70.64 65.7 33.6 45.84
115.2 9.19 3.00 2.75 130 35.68 52 -48.7 -81.74 79.0 37.4 64.30
165.6 8.25 3.00 2.74 130 55.94 59 -59.0 -92.10 89.3 40.8 66.60
208.8 7.45 3.00 2.76 130 81.59 66 -67.9 -100.98 98.3 45.9 63.43

 
 
4.1. Değiken Devirli Deney 
 
Deneye pompa çalıştırılmadan statik seviye ölçümüyle başlanır. Daha sonra ana vana tam açık 
konumda, şebekeye debi basılacak en küçük devirde ilk deney yapılır ve Tablo 1 deki 1-7 kolonların 
değerleri kaydedilir. Daha sonra devir sayısı takriben 200 devir arttırılarak ölçümler tekrar yapılır. Bu 
şekilde 3-4 devirde ölçümler tamanlanınca pompanın debisi, basma yüksekliği ve şebekeden çektiği 
güç ve verimi belirlenmiş olur. Bu ölçülen noktaların hepsi sistem karakteristiği üzerindedir. 
 
Bu ölçümlerde kolon borusu, akıtma başlığı basınç kayıpları, mil sürtünme kaybı gerçek değerleri ile 
hesaba katılmış olur. Güç ölçümü ise gerçek anlamda telden suya verim hesabı için gereken elektrik 
motoru ve frekans değiştirici kayıplarını da hesaba kattığından bize en doğru sonucu verecektir.  
 
 
4.1.1. Debi-Düşüm Deneyi 
 
Q-Lwh ve Q-Lwg verileri ile elde edilen debi-düşüm deneyi sonucu Şekil 2’ de gösterilmiştir. Düşüm 
eğrisinin denklemi y=-0.20556*Q-25 olarak bulunmuştur. Bu düşüm doğrusu eğiminin tersi olan 
1/m=1/0.20556=-4.8648 katsayısı her metre ilave düşüm için debideki değişmeyi m3/h olarak 
vermektedir. Bu katsayı literartürde üretim kuyuları için “Productivity Index” (PI), geri basım kuyuları 
için “Injectivity Index” (II) olarak adlandırılmaktadır.  
 

 
4.1.2. Değişken Devirli Pompa Karakterisitği 
 
Q-Hm-η verilerinden pompa karakteristiği elde edilir Şekil 3.   Bu şekilde gösterilen Q-Hm eğrisi 
değişken devirli olduğundan alışılagelmiş pompa karakteristik eğrilerinden farklıdır. Aslında bu eğri 
sistem karakteristiğidir. Verim değerleri pompa verimi değil, sistem verimidir. Aradaki fark, kolon 
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borusu, akıtma başlığı kayıpları ile elektrik motoru, frekans değiştirici verimleri ile mil sürtünme 
kayıplarının da hesaba dahil edilmiş olmasıdır. Bu sebepten pompa verimi %80 bile olsa telden suya 
verim adı verilen sistem verimi en fazla %70 civarında olmaktadır.  
 

Debi-Düşüm deneyi
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Şekil 2. Debi-Düşüm deneyi 
 
 

Değişken Devirli Pompa Karakteristiği
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Şekil 3. Değişken devirli pompa karakteristiği. 
 
Sistem verimi %65 ten daha az ise sistem karakteristiğinin pompanın verimli çalışma bölgesinden 
geçmemesi verim düşüklüğüne sebep olabilir. Bu durumda en yüksek çalışma devrinde ana vana 
kapatılıp ölçümlere boşaltma vanası açılarak devam edilir. Bu sayede sistem karakteristiğinin 
müsaade etmediği debilerde de ölçüm yapılarak sistem verimi hesaplanır. Bu bölgede daha yüksek 
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verim elde ediliyorsa, kuyuda dinamik seviye düşümünün fazlalaştığı ve pompanın verimsiz bölgede 
çalıştığı anlaşılır. Bu durumu düzeltmek için motor gücü müsaade ediyorsa ya daha yüksek devirlere 
çıkmak veya pompanın kademe sayısı arttırmak gerekir. Bu konuda pompa imalatçısı ile görüşüp 
çözüm yönteminde anlaşılmalıdır.  
 
 
4.1.3. Sabit Devirli Pompa Karakteristikleri 
 
Şekil 4 te Tablo1 deki deney sonuçları verilerinden hesaplanan değişken devirli ve 1900-1700-1500-
1300 sabit devirlerde yapılmış deneyin sonuçları grafik olarak verilmiştir. Görüldüğü gibi sabit devirli 
deneylerde sistem karakteristiğinin sağ tarafına geçmek mümkün olmamıştır.1900 sabit devirli 
deneyde en yüksek sistem verimi %68 olarak ölçüldüğü için boşaltma vanası açılarak deney 
yapmayaa gerek kalmamıştır. Değişken devirli sistemin verimi sabit devirli deneylerde elde edilen 
pompa verimlerinin zarfıdır. 
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Şekil 4. Sabit ve değişken devirde yapılan deney sonuçları 
 
 
 
 
5. OPTİMİZASYON  
 
Tablo.1 deki P-Q değerlerini yeniden yazalım. P/Q oranı bize pompalanan her m3 jeotermal akışkan 
karşılığında şebekeden çektiği enerjiyi kWh olarak verecektir. Tablo2. de en az özgül enerji 52 Hz de 
115.2 m3/h üretimde 0.310 kWh/m3 olmaktadır. Diğer bir deyişle üretilen her m3 akışkan için 0.310 
kWh enerji tüketeceğiz. Tablo2. den Görüldüğü gibi aynı pompanın değişik debilerdeki özgül enerjisi 
değişiklik göstermektedir. Yüksek debilerde dinamik seviye düşük, kolon borusu sürtünme kayıpları 
fazla olduğundan ÖE azalmakta, düşük debilerde ise pompa, elektrik motoru vb.verimlerin azalması 
sonucu ÖE yine azalmaktadır. Kuyudaki her pompanın optimum bir debisinin olduğu, bu debiden 
uzaklaştıkça karşılığının elektrik faturalarındaki artışla ödendiğinin bilinmesi gerekir[4]. 
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Tablo 2. Özgül enerji hesabı. 
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Şekil 5. Debi ile Özgül enerji, değişimi 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çok sayıda kuyusu bulunan bir işletmede ısı talebine bağlı olarak işletme stratejisinin saptanması için 
özgül enerjiden yararlanmak gerekir. Kuyu karakteristikleri ve akışkan sıcaklıkları farklı olacağı için 
debi yerine, elde edilen kullanılabilir ısı enerjisinin alınması uygun olacaktır.  Bu durumda üretilen 
kWtermik/kWelektrik oranına CER (Conventional Energy Ratio) adı verilmektedir [2]. 

 
e

t

kW
kW

CER =              (4) 

Optimizasyon stratejisinde CER değerinin de kuyu debisinin fonksiyonu olduğu göz önüne alınmalı ve 
kuyu içi pompalarının sadece laboratuardaki verimleri ile değil gerçek işletme şartlarındaki verimlerine 
göre optimizasyon yapılmalıdır. Tablo 2’ den görüldüğü gibi 115.2 m3/h pompanın en uygun çalışma 
debisidir. Pompa debisi 208.8 m3/h te çıkarıldığında özgül enerji 0.391  kWh/m3 e yükselmektedir. 
Diğer bir deyişle pompaj masrafı %26 artmaktadır. Bunun asıl sebebi pompa değil pompaj derinliğinin 
ve kolon borusu sürtünme kayıplarının artmasıdır. Unutulmamalıdır ki Kuyu açımında Kuyu dizaynı ve 
techiz borusu çapları dinamik seviyeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Düşük çapta açılan kuyulardan 
fazla su elde etmek  işletme maliyetini önemli ölçüde arttıracaktır. 
 
 
 
 

Q 
(m3/h) 

P 
(kW) 

ÖE 
kWh/m3 

P/Q 

ÖE 
Değişimi 

% 
Frekans

Hz 

61.2 22.11 0.361 1.17 45 
115.2 35.68 0.310 1.00 52 
165.6 55.94 0.338 1.09 59 
208.8 81.59 0.391 1.26 66 
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JEOTERMAL UYGULAMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ: 
BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ 

ÖRNEĞİ 

Ayça ÇAKIN 
Gülden GÖKÇEN 
Ahmet EROĞLU 

ÖZET 

Jeotermal  projelerin  çevresel  yönü,  dünyanın  yenilenebilir  enerji  kaynaklarına  yönelmesi  ile  birlikte 
gittikçe artan bir ilgi toplamaktadır. Sadece projelerin çevrelerindeki ekosistem ve yer şekillerine etkileri 
açısından  değil,  tüm  doğal  kaynakların  etkin  ve  akıllı  kullanımı  konusunda  büyük  bir  uyanış 
görülmektedir. Değişik jeotermal sahalar ve projeler değişik çevresel etkilere ve buna bağlı olarak tüm 
olası proje senaryolarını  kapsayacak kanunlara  ihtiyaç doğurur. Genel olarak proje  ilerledikçe yasal 
gereksinimler,    proje  öncesi  hazırlanan  çevresel  etki  raporlarından  projenin  uygulanması  sırasında 
çevresel etkileri gözlemleme rolüne dönüşür. 

Bu çalışmada;  jeotermal uygulamaların olası  çevresel etkileri  kısaca anlatılmış, daha sonra Balçova 
Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi’nin çevresel etkileri incelenmiştir. 

1.  GİRİŞ 

Çevreye  doğrudan  ya  da  dolaylı  bazı  zararlar  vermeden  enerjiyi  kullanılabilir  bir  forma 
dönüştürebilmenin  herhangi  bir  yolu  yoktur.  Jeotermal  enerjinin  kullanımı,  en  az  kirlilik  yaratan 
formlardan biri olarak kabul edilmesine rağmen, onun da çevreye bazı olumsuz etkileri vardır. 

Geleneksel  atmosferik  basınçlı  ya  da  yoğuşturmalı  jeotermal  elektrik  santrallarında  özellikle  hava 
kalitesi açısından çevreye olan etkiler potansiyel olarak fazladır. Fakat küçük  jeotermal kaynaklar ve 
santrallarda (<10 MWe) bu, kabul edilebilir limitlerde tutulabilir. Binary santrallarda elektrik üretimi ise, 
çevreyi geleneksel sistemlere göre çok daha az oranda etkiler. 

Çevre  üzerinde  olabilecek  herhangi  bir  değişikliğin  yasa  ve  düzenlemelere  uygunluğu  dikkatli  bir 
şekilde değerlendirilmelidir. Bazı ülkelerde bu yasaların yaptırım gücü fazladır. Fakat bazı zincirleme 
olayların etkilerini önceden belirlemek çok zordur. Örneğin, bir santraldan atık suyun herhangi bir su 
havzası  ya  da  nehre  atılmasıyla  sıcaklığın  23°C  yükselmesi,  ekosisteme  zarar  verir.  Sıcaklık 
değişimine  son  derece  hassas  olan  bitki  ve  hayvan  organizmaları  yavaş  yavaş  yok  olur.  Su 
sıcaklığının  yükselmesi  balık  yumurtalarının  gelişimine  zarar  verebilir.  Eğer  balıklar  yeniyorsa  ve 
civardaki  bir  balıkçı  topluluğu  için  bir  geçim  kaynağı  iseler,  balıkların  yok  olması  daha  geniş  bir 
topluluk için kritik olabilir[1]. 

Dünyada  gittikçe  artan  eğilim,  yerel  kaynakların  kullanımına  olan  dönüştür  ve  bu  nedenle  jeotermal 
kaynakların daha verimli bir  şekilde kullanılması  yönündeki  çalışmalar artmaktadır. Yüksek sıcaklıklı 
kaynakların  kullanımında  öncelik  elektrik  üretimine  verilir,  fakat  bu  proses  sırasında  üretilen 
kullanılabilir  ısı  enerjisi  dikkate  alınmaz[2].  Enerji  içeriği  dışında,  jeotermal  akışkan  çok  miktarda
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çözünmüş  mineraller  de  içerir.  Bunların  çoğu,  silika  ve  karbonat  gibi,  neden  oldukları  problemler 
açısından değerlendirilir, fakat bunun yanında jeotermal akışkanlar pek çok yararlı mineralleri de içerir. 
Gerçekte, uygun bir şartlandırma ile jeotermal akışkan sulama veya diğer kullanımlar için uygun hale 
getirilebilir. 
Jeotermal  akışkanın  kullanıldıktan  sonra  atımında  iki  temel  yöntem,  enjeksiyon  ve  yüzey  sularına 
boşaltmadır.  Enjeksiyon,  başlangıçta  rezervuar  basıncının  korunması  açısından  yararlı  olmasına 
rağmen, dünyada yapılan uygulamalarda rezervuarın soğuması gibi olumsuz etkilerinin ağır bastığı da 
görülmüştür.  Son  zamanlarda  enjeksiyon,  yüzeye  atımla  ilgili  çevresel  problemlerden  kaçınmak 
amacıyla uygulanmaktadır. 

Jeotermal  uygulamaların  çevresel  etkileri;  fiziksel,  kimyasal,  biyolojik  ve  sosyoekonomik  etkiler 
başlıkları altında incelenebilir. 

2. FİZİKSEL ETKİLER 

Bir  jeotermal  sahanın  arama,  geliştirme  ve  kullanımı,  kaynağın  civarındaki  fiziksel  çevre  üzerinde 
önemli  bir  etkiye  sahiptir.  Aramanın  ilk  aşamalarında,  jeokimyasal  ve  jeofiziksel  ölçümler  için  inşa 
edilen patika türü yollar nedeniyle etki hafiftir [2,3]. 

Özellikle jeotermal elektrik üretimi projelerinin aşamaları sırasında görülebilecek fiziksel etkiler aşağıda 
verilmiştir. 

2.1. Sondaj 

Çevre üzerindeki  ilk belirgin etki sondaj sırasında oluşur. Sondaj donanımının kuruluşu, kuyu başına 
ulaşımı sağlayacak yol ve kuyu çevresindeki gerekli altyapıyı gerektirir. Kuyu çevresinde, 300500 m² 
(küçük bir sondaj kulesi, maksimum derinlik 300700 m)    ile 12001500 m²’lik  (küçükorta bir sondaj 
kulesi,  maksimum  derinlik  2000  m)  bir  alana  ihtiyaç  vardır.  Yapılan  işlemler,  bu  alandaki  yüzey 
morfolojisini değiştirir, yerel bitki örtüsü ve vahşi yaşama zarar verebilir. Potansiyel akiferler geçilirken 
yeraltı suları ile sondaj akışkanlarının karışmasını önlemek gerekir. Sondaj ve testler sırasında ortaya 
çıkan  bir  diğer  problem  gürültü  kirliliği  ve  bu  işlem  sırasında  istenmeyen  gazların  atmosfere 
verilmesidir. Sondajda kullanılan çamur çevreye zararlı olduğundan kullanıldıktan sonra  temizlenmeli 
ve  sıvıdan  ayrılmalıdır.  Sondaj  sırasında  çıkarılan  katı  maddeler  özel  atık  tanklarında  ya  da 
havuzlarında depolanmalıdır. Sondaj  tamamlandığında çevreye verdiği zararlar da sona erer, sürekli 
değildir[3]. 

2.2. Boru Hattı 

Sondajdan  sonra  ikinci  aşama  olan  jeotermal  akışkanın  taşındığı  boru  hattının  kurulması,  yüzey 
morfolojisi  ile bitki ve hayvan yaşamını etkiler. Ayrıca boru hatların görüntüsü panoramayı da bozar. 
Fakat  bazı  bölgelerde  özellikle  Larderello,  İtalya’da  boru  ağı  panoramanın  bir  parçası  haline 
getirilmekte ve turist çekmek için kullanılmaktadır[2,4]. 

2.3. Santral İşletmesi 

2.3.1. Su 

Jeotermal  santrallardan  atılan  sular,  doğal  su  kaynaklarından  daha  yüksek  sıcaklığa  sahip 
olduklarından  potansiyel  ısıl  kirleticilerdir.  Bu  akışkanlar,  eğer  kimyasal  çevreye  zarar  vermiyorlarsa 
soğutulduktan sonra yüzey sularına atılabilirler[1,4].
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2.3.2. Yüzey Çökmesi 

Rezervuardan büyük miktarlarda akışkan çekimi, bölgenin morfolojisine bağlı olarak toprak yüzeyinde 
kademeli  olarak  ortaya  çıkan  çökmelerle  kendini  gösterebilir.  Bu  geri  dönüşü  olmayan  bir  olaydır. 
Geniş  bölgelerde  görülen  yavaş  bir  proses  olduğu  için  bir  felaket  değildir.  Ancak  yıllar  sonra 
farkedilebilir  derecelere  ulaşır. Önleme  ya  da  azaltmanın  yolu  ise  enjeksiyondur. Örneğin Wairekei, 
Yeni  Zelanda’da  enjeksiyon  olmaması  nedeniyle  1960’dan  bu  yana  görülen  toplam  çökme  10 m’ye 
ulaşmıştır[1,2,4]. 

2.3.3. Mikro Depremler 

Jeotermal  akışkanın  büyük  miktarlarda  çekimi  ve/veya  enjeksiyonu  bazı  bölgelerde  sismik  aktivite 
oluşturabilir ya da tetikleyebilir. Bunlar mikrosismik olaylardır ve sadece sismograflarla belirlenebilirler. 
Bu nedenle zarar verici bir etkisi yoktur. Mevcut veriler jeotermal enerjinin işletilmesi sırasında sismik 
riskinin çok düşük olduğunu göstermektedir ve şu ana kadar belirlenmiş herhangi bir büyük sismik olay 
yoktur[1]. 

2.3.4. Gürültü 

Jeotermal  elektrik  santrallarının  işletilmesinde  gürültü bir  problemdir. Hacim  ısıtma  uygulamalarında 
üretilen gürültü ısı üretim merkezi içinde kalır ve ihmal edilebilecek düzeydedir. 

3. KİMYASAL ETKİLER 

Toprak, su ve havadaki kimyasal kirlilik konusundaki endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Kirliliğin insan 
sağlığı, evcil  hayvanlar ve yaban hayatı üzerine etkileri,  hükümetleri  çevre koruma üzerine kanunlar 
düzenlemeye  itmektedir.  Sonuç  olarak  çoğu  ülkelerde  endüstriyel  gelişimler  bu  kanunlara  tabidir. 
Sorumlulukları, kendi atıklarının etkilerini belirleme ve bu atıkların kimyasal kalitesini gözlemlemektir. 
Jeotermal güç santralları sık sık fosil yakıtlara ve nükleer güç santrallarına göre “temiz” bir alternatif 
olarak göz önüne alınır. Soğutma suyu atımı, gaz, buhar ve kuyu yoluyla çevreye kimyasal kirleticilerin 
veriliyor olmasına rağmen, etkiler dikkatli bir yönetimle en aza  indirgenebilir ya da  tamamen ortadan 
kaldırılabilir[1]. 

3.1. Gaz Emisyonu 

Jeotermal akışkanlar, yoğuşmayan gazlar  ve miktarı sıcaklıkla artan çözünmüş katı partiküller  içerir. 
Yoğuşmayan  gazlar,  çoğunlukla  karbondioksit  (CO2)  ve  değişen  miktarlarda  hidrojen  sülfür  (H2S), 
amonyak  (NH3),  azot  (N2),  hidrojen  (H2),  civa  (Hg),  bor  buharı  (B),  radon  (Rn) ve metan  (CH4)  gibi 
hidrokarbonlardan oluşur[3]. 

Santralın  işletimi  sırasında  çevresel  problemler  de  artar.  Bir  standart  buhar  çevrim  santralının 
kullanıldığı  jeotermal  güç  üretimi,  yoğuşmayan  gazların  ve  küçük  katı  parçacıkların  atmosfere 
bırakılması  ile  sonuçlanır. Buhar yoğun sahalarda ve  tüm atıkların enjekte edildiği  sahalarda, buhar 
içerisindeki  gaz,  çevresel  açıdan  en  önemli  atıktır.  En  belirgin  gaz  emisyonu,  santralda  gaz  atım 
sistemlerinde görülür. 

Gaz  ve  katı  atıklar;  sondaj,  sızma,  temizleme  ve  testler  dışında  vanalardan  ve  kuyu  dozajlaması 
sırasında  ortaya  çıkar.  CO2  gazı  sera  etkisi  nedeniyle  global  etkiye  sahip  olmasına  rağmen  H2S 
atımının  etkisi  lokaldir  ve  topoğrafyaya,  rüzgar  yönüne  ve  toprak  kullanımına  bağlıdır.    Ekipman 
korozyonu, asit yağmurları, göz ve solunum yolları tahrişi ve hoş olmayan kokusu nedeniyle rahatsızlık 
vericidir.
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Radon  seviyesinin  gözlemlenmesi  gerekmesine  rağmen,  jeotermal  gaz  emisyonları  ile  hissedilebilir 
seviyelere  çıktığı  konusunda  kanıt  yoktur.  B,  NH3  ve  Hg  toprak  ve  bitki  örtüsünü  kirletirler.  Bu 
kirleticiler ayrıca yüzey suları ve su canlıları üzerinde de etkilidir[5]. 

Bir  su  baskın  sahada,  buhar  çevrimli  bir  jeotermal  santraldan  yapılan  atımların  ve  ana  kimyasal 
kirleticilerin  bir  özeti  Şekil  1’de  verilmiştir[1].  Binary  santrallar  ve  hacim  ısıtma  sistemleri  tamamen 
kapalı  çevrimden  oluşsalar  bile,  küçük  problemlere  neden  olabilirler  fakat  bu  ihmal  edilebilecek 
düzeydedir[6]. 

Şekil 1. Bir su baskın jeotermal sahada, buhar çevrimli bir jeotermal santraldan yapılan atımların ve 
ana kimyasal kirleticilerin bir özeti[1]. 

3.2. Kuyu ve Soğutma Suları 

Bütün kuyu ve soğutma suyu atıklarının enjeksiyon olmaksızın çevreye atımı, yerel ve bölgesel yüzey 
sularını  etkiler.  Akışkan  atımının  kimyasal  kompozisyonu,  rezervuarın  jeokimyasına  ve  santralın 
işletme  koşullarına  bağlıdır.  Rezervuar  kimyası  her  saha  için  farklıdır.  Jeotermal  akışkanlar  lityum, 
boron, arsenik, florid, hidrojen sülfür, civa, kurşun, çinko ve amonyak gibi kimyasal kirleticiler ile birlikte 
büyük  miktarlarda  karbonat,  silika,  sülfat  ve  klorür  içerirler.  Akışkan  yüzeye  doğru  çıkarken,  kuyu 
içerisinde çözünmüş CO2  gaz  fazına geçerek sıvı fazı  terk eder. Bu sırada üretim kuyusu  içerisinde 
kalsiyum  karbonat  (CaCO3)  çökelmesi  oluşur.  Bu  durum  yüksek  yoğuşmayan  gaz  içeren  sahalarda 
önemli  bir  problemdir.  Enjeksiyon  sırasında  görülen  problem  ise  akışkan  sıcaklığının  düşmesinden 
dolayı  oluşan  silika  (SiO2)  çökelmesidir.  Jeotermal  akışkanın  bir  nehre  ya  da  göle  bırakıldığı 
durumlarda  ise bu kirleticiler,  su canlıları, bitkiler ve/veya  insan  sağlığına zarar verecek potansiyele 
sahiptir. Yüksek tuz içeren suların atımı da su kalitesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir[1,2].
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Türbin  sonrası  kondenserde  yoğuşan  buhar,  tipik  olarak  yüksek  konsantrasyonda H2S, Hg, NH3  ve 
daha az miktarda B içerir. Sonuç olarak bu kirleticiler soğutma suyu atımında yoğun olarak bulunurlar. 

Diğer  potansiyel  kirleticiler,  kimyasalların  dökülmesi  ya  da  santralın  işletilmesi  sırasındaki  sızma, 
tahmin  edilemeyen  fakat  önlenebilir  problemlerdir.  Yakıtlar,  yağlayıcılar,  kimyasallar  ve 
hidrokarbonların etkileri de çevresel etki değerlendirmesi sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yeraltı  sularının  kirletilmesi,  yeraltı  suları  bölgesi  boyunca  kuyuların  korunması  (casing)  ve  sondaj 
akışkanları ile çamurların kontrolsüz akışının engellenmesi ile önlenebilir[1]. 

4. BİYOLOJİK ETKİLER 

Jeotermal projelerin biyolojik etkileri;  insan ve hayvan sağlığı  ile bitki örtüsüne olan etkileri  içerir. Bu 
etkilerin kontrolü, çevreye atılabilecek kirleticilerin seviyesi için bir üst limit belirlenmesi ile sağlanabilir. 
Tavsiye  edilen  sınır  değerlerin  üzerinde  biyolojik  yaşam üzerindeki  olumsuz  etkiler  belirlenebilir,  bu 
limitlerin  altında  uzun  ya  da  kısa vadede  etkiler  olmaması  beklenir. Hava,  içme  suyu,  su  canlılarını 
koruma, ürün sulama, su stoğu ve çevrenin estetik kalitesini koruma gibi değişik amaçlar için değişik 
kriterler mevcuttur[6]. 

5. SOSYOEKONOMİK ETKİLER 

Bir  jeotermal  projenin  karar,  planlama  ve  yönetim  aşamalarında  sosyal  konuların  da  göz  önünde 
bulundurulması,  uluslararası  anlaşmalar,  protokoller,  devlet  yasaları  ve  uluslararası  finans 
kuruluşlarının getirdiği bir zorunluluktur. 

Her  projede  3  aktör  vardır.  Proje  masraflarını  ödeyen,  projeden  kazanan  ve  zarar  ve  kayıplardan 
etkilenen.  Herhangi  bir  geliştirme  projesinin  ana  amacı  olarak  bu  aktörleri  belirlemeye,  yararların, 
kazançların eşit dağılımı ve projenin sosyal fiyatını ödemek için ihtiyaç vardır. 

Sosyoekonomik  parametreler  projenin  büyüklüğüne  göre  değişebilir.  Etki  değerlendirme  amacıyla 
aşağıdaki parametreler ya da belirleyiciler ölçülür[1,4]. 

• Demografi  (Nüfus  yoğunluğu  ve  karakteristikler,  hastalık  ve  ölüm  oranları,  üretkenlik 
seviyeleri) 

• Toplumun hayat standardı, ihtiyaçları ve problemleri 
• Konutlar ve tesisler (konut sağlanması, su, enerji, kanalizasyon ve drenaj sistemleri için uygun 

tesisat) 
• Gelir ve iş durumu (statü, iş sağlanabilirliği, gelir seviyesi, harcama şekilleri, kredi koşulları) 
• Sosyopolitik organizasyon (yerel hükümet yapısı ve liderlik, kurumsal kapasiteler, bağlantılar, 

politik ilişkiler, hükümet dışı organizasyonlar) 
• Sosyokültürel problemler (yerleşme şekilleri, malların bedeli, kültürel miras, arkeolojik, doğal 

ve estetik kaynakların bozulması) 
• Yerel barış ve düzen 
• Ekonomik indisler (mal ve toprak fiyatları, gelirler) 
• Yer şekilleri 
• Projenin halk tarafından kabulü
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6.BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ’NİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Balçova Jeotermal Bölgesel  Isıtma Sistemi (BJBIS); Balçova ve Narlıdere Bölgesel  Isıtma Sistemleri 
ile Dokuz Eylül Hastahanesi, Balçova Termal Tesisleri, fizik  tedavi merkezi, yüzme havuzu, Prenses 
Hotel, Hotel Crown Plaza, Ekonomi Üniversitesi, İnciraltı öğrenci yurtları ve Sahil Evleri bölgesini içerir. 
Tüm bu  tesisler  bir  ring  hattı  ile  birbirlerine ve  üretim ve  enjeksiyon  kuyularına  bağlıdırlar. Sistemin 
tanıtımı ve çalışma sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye pekçok kaynaktan ulaşılabilir[7, 8, 9]. 

BJBIS’nde jeotermal akışkanın çevre ile etkileşiminin olabileceği noktalar ve ortaya çıkabilecek etkiler 
aşağıda listelenmiştir. 

Üretim kuyuları: 

Sondaj:  Sondaj  çamurunun  ve  kuyu  testleri  sırasında  jeotermal  akışkanın  çevreye  atılması,  yeraltı 
suları ile etkileşim, gaz çıkışı, gürültü. 
Üretim: Koruyucu kaplamanın korozyona uğraması nedeniyle yeraltı suları ile etkileşim. 
Temizlik,  rehabilitasyon:  Kuyu  temizliği  yada  kullanılmayan  kuyuların  tekrar  üretime  geçirilmesi 
çalışmaları sırasında jeotermal akışkanın çevreye atılması, yeraltı suları ile etkileşim. 

Akışkan Deşarji: 

Enjeksiyon: Enjeksiyon zonunun yanlış seçilmesi nedeniyle yeraltı suları ile etkileşim. 
Yüzey  sularına  atım:  Doğal  çıkışlar  yada  enjeksiyon  hattındaki  kaçaklar  nedeniyle  bir  miktar 
jeotermal  akışkan  baraj  deşarj  kanalından  denize  atılmaktadır. Debi  düşük  olduğu  için  herhangi  bir 
kirliliğe neden olmamaktadır. 
Fizik Tedavi Merkezi’nde Kullanım:  Jeotermal  akışkan  fizik  tedavi merkezinde  havuzlarda,  çamur 
banyolarında, masajda insan vücudu ile doğrudan temas etmektedir. Akışkanın kendine has kimyasal 
kompozisyonunun  yanısıra  üretim  kuyularında  kabuklaşmayı  önlemek  için  kullanılan  inhibitörün 
içerdiği fosfatın insan sağlığına etkisi incelenmelidir. 

Dağıtım hattı: 

Toprak altına gömülü ya da yüzeydeki borularda görülen kaçakların toprağın kimyasal yapısına etkisi. 

Isı Merkezi: 

Gürültü,  çalışanlarda  duyma  güçlüğü,  yüksek  sıcaklıktaki  akışkanla  çalışmaktan  kaynaklanacak 
yanma vakaları, ısı merkezinde kullanılan çeşitli asit ve gaz kaçakları. 

Bölgesel  Isıtma  Sistemi  dışında  Balçova  ve  İnciraltı  bölgesinde  yaygın  olarak  kullanılan  seralar, 
İzmirspor Tesisleri,  narenciye ve sebze bahçeleri  ile villaların kendilerine ait  kuyuları bulunmakta ve 
jeotermal akışkan sulama amaçlı kullanılmaktadır. İzmirspor dışındaki özel mülkiyetlerdeki kuyular ve 
kullanımları ile ilgili detaylı bilgi edinmek mümkün olmamıştır. 

BJBIS’nde  kuyuiçi  pompalar  kullanılarak  sadece  su  çekilmekte,  bu  nedenle  de  artezyenik  kuyu 
kullanımında  görülen  gaz  atımı  olmamaktadır.  Sahada  görülebilecek  gaz  atımı  sadece  sondaj 
sırasında ve üretim kuyularında kuyubaşında olabilir. Kuyu  içinde gaz birikmesini önlemek  için kuyu 
başına  teçhiz  edilen  sızma  (bleeding)  vanasından  düşük  debide  gaz  atımı  yapılır.  Bu  nedenle 
atmofere  gaz  atımı  nedeniyle  oluşabilecek  kirlilik  Balçova  için  geçerli  değildir.  Üstelik  bölgede  fosil 
yakıtların  kullanımının  önemli  ölçüde  azalması  nedeniyle  gerçekleşen  hava  kalitesi  artışı 
gözlemlenebilmektedir. Sahada etkin olabilecek kirlenme, su ve  toprak  ile sondaj  sırasında yaşanan 
ve kuyuların  yerleşim  yerleri  ile  içiçe  olmasından  kaynaklanan ve  ısı merkezine  çok  yakın  binaların 
etkilendiği gürültü kirliliğidir.
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6.1. Yöntem 

BJBIS’nin çevresel etkileri 2 ana grupta araştırılmıştır. Bunlar sırasıyla; fiziksel ve kimyasal etkilerdir. 

6.1.1. Fiziksel Etkiler 

Fiziksel  çevreye  olan  etkilerinin  belirlenebilmesi  için  hem  ısı merkezi ve çevresinde  hem de  sondaj 
sırasında gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Isı Merkezi 

Gürültü ölçümü, ısı merkezi içinde ve dışında olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Ölçüm 
noktaları  Şekil  1’de  gösterilmiştir.  Gürültü  ölçüm  aralığı  bina  içinde  83.690  dB(A)  ve  bina  dışında 
65.473.7  Leq  olarak  belirlenmiştir.  Ölçüm  sırasında  sirkülasyon  pompasının  %50  kapasiteyle 
çalışmasına rağmen gürültü seviyesi 90 dB(A) olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de gürültü ölçüm değerleri, 
yerleri ve gürültü seviyeleri verilmiştir. 

Sondaj 

Konutlara oldukça yakın olan BD9 sondajı sırasında 2 farklı sondaj koşulunda ölçüm yapılmıştır. 

  Sadece  sondaj  makinesi  aktif  iken:  Sondaja  en  yakın  konuttan  1  m  uzaklıkta 
yapılan ölçümde gürültü seviyesi 75 dB(A) olarak bulunmuştur. 

  Sondaj makinesi ve pompa aynı anda aktif  iken:  Sondaja en yakın konuttan 1 m 
uzakta yapılan ölçümde gürültü seviyesi 83.4 dB(A) bulunmuştur. 

Her iki ölçüm de Gürültü Ölçüm Yönetmeliği’nde belirtilen 65 dB(A) (saat 06 :00  ile 22 :00  arasında ) ve 
55 dB(A) (saat 22 :00  ile 06 :00 arasında) değerlerinden çok daha yüksektir[10]. 

6.1.2. Kimyasal Etkiler 

Balçova  sahasında  bulunan  üretim ve  enjeksiyon  kuyuları  ile  soğuk  su  kuyularını  (içme  ve  sulama 
suyu olarak kullanılan yeraltı suyu) gözlemlemek amacıyla, bir numune alma programı çerçevesinde 
EylülHaziran 2003 döneminde numuneler alınıp analiz edilmiştir. Şekil 2’de konumları verilen numune 
alma noktaları; B10 kuyusu, BD4 kuyusu, enjeksiyon hattı(R), İzmirspor Tesisleri’nde sığ kuyu(I) ve ısı 
merkezinde yer alan soğuk su kuyusu(T). 

Numuneler B10 kuyusundan ayda bir, R,I ve T kuyularından ise 2 ayda bir alınmıştır. BD4 kuyusundan 
ise tek bir numune alınmıştır. Alınan numunelerde elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde 
(TDS), alkalinite gibi fiziksel özellikler; amonyak,(NH3) bor (B), klorür (Cl), silika (Si), sülfat (SO4) gibi 
metal  olmayan  bileşikler;  kalsiyum,  magnezyum,  sodyum,  potasyum  gibi  metal  ve  yarı  metal 
bileşenlerin analizi yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında sıcaklık ve pH ölçümleri kuyu başında yapılmış, kimyasal analiz amaçlı örnekler 
ise  önceden %10’luk HNO3  çözeltisiyle  temizlenmiş  polietilen  kaplara  alınmıştır. Ölçüm,  örnekleme, 
örnek koruma ve analiz aşamalarında AWWA tarafından verilen standart yöntemler kullanılmıştır[11]. 
Fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Jeotermal pompalar 

B2 Kuyusu 

6  1 
(73.3 Leq 5 dak. için)  (90 dBA) 

ISI MERKEZİ 

3  2  4 
(67.4 Leq. 5 dak. için)  (83.6 dBA)  (66 Leq. 3 dak. için) 

1 m. 

5 
(69.4 Leq. 5 dak. için)

Konutlar 

Şekil 1. Isı merkezi ve çevresinde gürültü ölçüm noktaları.
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7. SONUÇLAR 

İnceleme  alanındaki  jeotermal  su  ve  soğuk  su  kuyularının  sulama,  içme  ve  kullanma  amaçlarına 
uygun olup olmadıkları  çeşitli  standart ve ölçütlere göre değerlendirilmiştir.  İçme suyu  için kullanılan 
standartlar sırasıyla TS266[12] ve USEPA [13]’dır (EK 1). 

Alüminyum,  arsenik,  demir,  mangan  ve  bor  miktarı  içme  suyu  standardında  öngörülen  miktarın 
üzerinde  tespit edilmiştir. Balçova Jeotermal Sahası’nda ayrıca ağır metal kirliliğine de bakılmış olup 
krom, nikel ve kurşun miktarı TS266[12]’da  izin verilen değerin üzerinde bulunmuştur. Sulama suyu 
standardına  göre  florür,  bor  ve  mangan  miktarı  izin  verilen  değerin  üzerinde  bulunmuştur.  Ayrıca 
sulama suyunda herhangi bir ağır metal kirliliğine rastlanmamıştır (Sulama Suyu Sınıflandırılması [14] 
EK 2’ de verilmiştir). 

Balçova  Jeotermal  Sahası’nda  jeotermal  suyun  katkısına  bağlı  olarak  oluşan  çevresel  kirliliğin 
belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada özellikle jeotermal su ve soğuk su kuyusunda herhangi bir 
jeotermal  kökenli  kirlilik  belirlenememiştir.  Bunun  yanısıra  sulama  suyu  kalitesi  açısından  sular  Na, 
elektriksel iletkenlik, Cl, SO4, iz element vb. içeriklerine göre incelenmiştir. Bu değerlendirmelere göre, 
tüm  jeotermal  sular  sulama  amaçlı  kullanımda  sakıncalı  sular  sınıfına  girmektedir.  Genel  olarak 
jeotermal  kökenli  sulara  bakıldığında  özellikle B miktarı  sulama  için  izin verilen  sınır  değerlerin  çok 
üstünde  yer  almaktadır.    Buna  karşılık  jeotermal  kuyuların  yakınında  bulunan  T  soğuk  su  kuyusu 
sulama amaçlı kullanılabilmektedir, fakat içmeye uygun değildir. 

İnceleme  alanındaki  jeotermal  suların  tümü  yapılan  fiziksel  ve  kimyasal  analizler  sonucunda  elde 
edilen pek çok parametreye göre içilmeye ve kullanılmaya uygun değildir. 

8. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Yeraltı suları içme suyu olarak kullanılan ve ısıl, kimyasal ve biyolojik kirlilikten hassasiyetle korunması 
gereken doğal kaynaklardır. Jeotermal akışkan  ise bünyesinde arsenik, kurşun, çinko, bor  ile birlikte 
önemli miktarda karbonat, silika, sülfat, klorür vb. toksik kimyasallar taşımaktadır. Yüksek sıcaklığı ve 
yukarıda verilen kimyasal kompozisyonu ile jeotermal akışkanlar yeraltı suları için önemli kirleticilerdir 
ve  etkileşimleri  kesinlikle  önlenmelidir.  Jeotermal  suyun  kimyasal  yapısı  nedeniyle  gerek  çevreyi 
korumak  gerekse  jeotermal  kaynağın  devamlılığını  sağlamak  için  enjeksiyon  kuyuları  açılmalı  ve 
jeotermal sular kullanıldıktan sonra sisteme geri verilmelidir. 

Balçova ve Narlıdere’de jeotermal  ısıtma sistemininin de etkisiyle bina sayısı ve nüfus artışı oldukça 
hızlı ve plansız gelişmektedir. Bir  süre sonra kuyu açılacak yer bulunamayacak ve sondaj  sırasında 
yaşanan  gürültü  problemi  kaçınılmaz  bir  şekilde  devam  edecektir.  Sistemin  genişletilmesi  ile  şehir 
bölge planlama çalışmaları birlikte yürütülmelidir. 

Tablo 1. Ölçüm noktaları ve gürültü seviyeleri. 

No.  Ölçüm  Yer  Tanımı 
1  90 dB(A)  Sirkülasyon pompası önü  Çok gürültülü 
2  83.6 dB(A)  Isı merkezine girişin önü  Gürültülü 
3  67.4 Leq  Isı merkezinin sol köşesi  Gürültülü 
4  66 Leq  Isı merkezinin sağ köşesi  Gürültülü 
5  69.4 Leq  En yakın apartman önü  Gürültülü 
6  73.3 Leq  B2 kuyusu önü  Gürültülü
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Şekil 2. Balçova Jeotermal Sahası’nda seçilen numune alma noktaları. 

Tablo 2. Kuyular ve enjeksiyon hattına ait fiziksel ve kimyasal parametreler. 

Numune  T ( o C)  pH  EC 
µS/cm 

Al 
(mg/L) 

As 
(mg/L) 

B 
(mg/L) 

Ba 
(mg/L) 

Ca 
(mg/L) 

Cr 
(mg/L) 

Cu 
(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

B10  88.5  6.81  1877  0.16  0.21  13.97  0.10  29.23  0.11  <BAS  0.57  27.30  7.04 

R  61  7.11  1780  0.20  0.22  16.63  0.1  25.29  0.08  0.03  0.31  25.03  5.41 

I  35  6.46  1541  0.24  0.04  11.3  <BAS  44.31  0.09  <BAS  0.04  16.79  13.61 

T  20  7.18  600  0.32  0.07  2.20  0.01  84.98  0.07  <BAS  0.15  6.01  38.82 

BD4  123  7.80  1978  0.05  0.08  11.2  0.05  23.5  0.01  0.01  0.06  33.6  7.81 

Numune  T 
( o C) 

pH  Mn 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

Ni 
(mg/L) 

Pb 
(mg/L) 

SiO2 
(mg/L) 

Zn 
(mg/L) 

HCO3 
(mg/L) 

Cl 
(mg/L) 

NH4 
(mg/L) 

F 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

TDS 
(mg/L 

B10  88.5  6.81  0.04  235  <BAS  <BAS  122.15  0.13  458  174  0.53  8.72  154  1234 

R  61  7.11  0.04  254  <BAS  <BAS  151.18  0.15  437.34  171.43  0.33  8.39  160.83  1315 

I  35  6.46  0.84  149  <BAS  <BAS  86.54  0.31  356  117  0.24  5.02  117  1078 

T  20  7.18  0.03  7.2  0.04  0.03  15.54  0.33  213  15  0.19  0.29  73  614 

BD4  123  7.80  BSA  423  BSA  BSA  154.7  0.01  649  208  0.28  4.17  187  939 

BAS: Belirtme Alt Sınırı (Limit of detectionLOD) 
BSA: Belirtme Sınırı Altında (Not detectedND) 
*: Tabloda iyonların yükleri gösterilmemiştir.
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EK 1: 

Tablo 3. TS266 [12] ve USEPA [13] içme suyu standartları 

Parametre  TS *  US EPA ** 

pH  6.59.2  6.58.5 
EC(µS/cm)  4002000   

Klorür (mg/L)  250  250 

Sülfür (mg/L)  250  250 
Kalsiyum (mg/L)  200   

Mağnezyum (mg/L)  50   

Sodyum (mg/L)  175   
Potasyum (mg/L)  12   

Alüminyum (mg/L)  0.2  1 

TDS (mg/L)    500 
Amonyak (mg/L)  0.5   

Bor (mg/L)  2   
Demir (mg/L)  0.2  0.3 

Mangan (mg/L)  0.05  0.05 

Bakır (mg/L)  3  1 
Çinko (mg/L)  5  5 

Florür (mg/L)  1.5  0.70.24 

Baryum (mg/L)  0.3  1 
Arsenik (mg/L)  0.05  0.05 

Krom (mg/L)  0.05  0.05 

Nikel (mg/L)  0.001   
Kurşun (mg/L)  0.05  0.05 

* TS266[12] 
** ABDÇevre Koruma Ajansı (Birinci ve ikinci derece doğal içme suyu kanunları)[13]
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EK 2: 

Tablo 4. Sulama suyu sınıflandırılması[14]. 

Kalite Kriteri  Sınıf I 

(çok iyi) 

Sınıf II 

(iyi) 

Sınıf III 

(Kullanılabilir) 

Sınıf IV 

(şüpheli) 

Class V 

(tehlikeli) 

EC25×10 6 

(umhos/cm) 

0250  250750  7502000  20003000  >3000 

Cl   (mg/l)  0142  142249  249426  426710  >710 

SO4 
2  (mg/l)  0192  192336  336775  576960  >960 

B (mg/l)  00.5  0.51.12  1.122  2   

pH  6.58.5  6.58.5  6.58.5  69  <6 or >9 

Sıcaklık (°C)  30  30  35  40  >40
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BALÇOVA JEOTERMAL SAHASINDA BOR VE ARSENİK 
KİRLİLİĞİ 

Celalettin ŞİMŞEK 

ÖZET 

Bu çalışmada, Balçova jeotermal sahasındaki sularda, insan ve bitkiler için toksik etki gösteren bor (B) 
ve  arsenik  (As)  yoğunluğu  araştırılmıştır.  Her  iki  kirletici,  içme  ve  sulama  suyu  kalitesini  etkileyen, 
insan sağlığını tehdit eden elementlerin başında gelir. Balçova jeotermal suyunda 21.3 mg/L B, 1419 
µg/L As belirlenmiştir. İçme suyu standartlarının maksimum kabul edilebilir limitlerine göre; B, 10 kat, 
As  ise  yaklaşık  28  kat  daha  fazla  bir  yoğunluğa  sahiptir.  Ayrıca,  Balçova  jeotermal  sularından 
etkilenen  doğal  yeraltı  ve  yüzey  sularında  yüksek  oranda  B  ve  As  belirlenmiştir.  Yüzey  ve  yeraltı 
sularında görülen kirlenmenin, sıcak sulardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca, yeraltı suyundaki bu 
kirleticilerin taşınmasında ve yayılmasında, soğuk su sondajlarındaki aşırı çekimlerin de rolü büyüktür. 

1. GİRİŞ 

Jeotermal  sularda  B  ve  As  çevresel  sorunlara  ve  kirlenmeye  neden  olan  en  önemli  kirleticilerdir. 
Arsenik: pirit, arsenopirit, demir, bakırlı şeyllerden ve fosfatlı kayaların oksidasyonundan sıcak sulara 
kolaylıkla geçer [1]. Bu nedenle bazı yörelerdeki sıcak sularda As, içme suyu standartlarının üzerinde 
değerler  verir.  Bu  konuda  yapılan  çalışmalarda, Ege  bölgesinde  yer  alan  bazı  jeotermal  sahalarda 
standartların üzerinde As belirlenmiştir [2]. Arsenik içeriğinin, içme ve kullanma sularında standartların 
üzerinde  olması  ekosistemde  yaşayan  canlılar  için  zehirleyici  etki  yapar.  [3,4].  Arsenik  (As)  sulama 
suyunda yüksek olması durumunda bitki bünyesine geçer ve  inorganik arsenik olarak depolanır  [5], 
bitkinin  kurumasına  neden  olur.  Arsenik  içeriği  yüksek  olan  içme  suyundan  uzun  süre  tüketilmesi 
neticesinde, insanlarda deri ve iç organlarda tahribatlar görülür [4]. Özellikle yüksek As içeren suların; 
insanlar  üzerinde  kanser  yapıcı  etkisi  olması  nedeniyle  dikkatle  incelenmesi  gerekmektedir.  Genel 
popülasyonda  toplam  günlük  arsenik  alımı  0.200  mg/kg  olarak  belirlenmiştir  [6].  As’li  endüstriyel 
atıkların  arıtılmadan  çevreye  bırakılması  insan  sağlığı  açısından  önemli  sorunlara  neden  olmuştur. 
Güney Kalküta’ da bakır asetoarsenit üreten bir fabrikanın yakınında yaşayan 17 ailenin 53 üyesinde 
(%  67),  arsenikle  kirlenmiş  suyun  kullanılmasına  bağlı  olarak  kronik  arsenik  zehirlenmesi  ortaya 
çıkmış;  yapılan  ölçümlerde  yüzeysel  kuyu  sularındaki  arsenik  düzeyinin  558 mg/L  arasında  olduğu 
saptanmıştır [7]. 

Özellikle sulama suyu  için  tehlikeli  olan bor,  sıcak  sularda en çok bulunan kirleticilerden biridir. Bor 
suyun pH değerine göre farklı formlarda yer alır. Asitli sularda B(OH)3,  bazik sularda B(OH)4  şeklinde 
bulunur [8]. İçme sularında ki yüksek bor konsantrasyonunun, bitkilerde ve insan üzerinde zararlı etkisi 
vardır. Özellikle  sulama  sularında,  toprağın  gözenekliliğini  düşürür  ve  bitki  köklerinin  hava  almasını 
engelleyerek  kurumalarına  neden  olur.  Bor  içeriğinin  dayanıklı  bitkilerin  sulama  suyunda  3  mg/L 
(Tablo  1),  içme  suyunda  2  mg/L  üst  limit  olarak  kabul  edilir  [4].  İçme  sularında  yüksek  olması, 
insanlarda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olur [4, 5]. 

Bu çalışmada: Balçova jeotermal sahasındaki B ve As  içerikli sıcak suların; buradaki yeraltı sularına 
ve yüzey sularına, kirletici etkisi incelenmiştir.
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Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. 

2. ÇALIŞMA ALANININ ÖZELLİKLERİ 

Çalışma  alanı,  İzmir  İli  Konak  İlçesi’nin  10  km batısında  yer  alır  (Şekil  1). Çalışma  alanı Helenistik 
dönemde bir  şifa merkezi olarak kullanılmıştır. Balçova’nın  tarihteki  yeri,  ilçede bulunan kaplıcaların 
tarihi  ile  aynı  döneme  rastlar.  Bu  tarih  M.Ö.1200  yıllarına  denk  gelir.  Dünyanın  en  önemli 
destanlarından  biri  olan  İlyada  ve  Odesia’nın  yazarı  olan  şair  Homeros  M.Ö.  8  yy.  da  İzmir’de 
yaşamıştır. Homeros’un İlyada Destanı’nın bir bölümünde  bahsettiği Agamemnon ve Menelaos Troia 
“Truva”  seferini  yapan  Akhai  ordusunun  başında  bulunan  iki  komutandır.  Askerlerin  burada  şifa 
bulması ve de yaralarının  iyileşmesi üzerine,  şifalı  suların çıktığı  yerlere  tesis olarak kapalı hücreler 
yapılmıştır  [9].  Halen  günümüzde  de  termal  turizm  merkezi  olarak  kullanılmakta  ve  Balçova 
ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 

Çalışma  alanı  tipik Akdeniz  iklimi  etkisinde  olup,  turizme  elverişli  ilçelerimizden  biridir.  Yöreye  yıllık 
ortalama 686.3 mm yağış düşmektedir. Çalışma alanını önemli  yapan diğer bir unsur da  İzmir  İli’ne 
içme su sağlayan Balçova Barajı’dır. 

Balçova  jeotermal  sahasında üretim kuyularının sıcaklığı 90136  o C arasındadır.  Jeotermal akışkan; 
gözenekliliği ve geçirgenli çok düşük olan Bornova Karmaşığı içerisinde, DB uzanımlı AgamemnonI 
Fayı  ve  buna  bağlı  gelişen  kırıklı  ve  çatlaklı  bir  zonda  hareket  etmektedir.  Sahada  ilk  kuyu  1963 
yılında  delinmiştir.  Halen  12  kuyu  üretim,  2  kuyu  reenjeksiyon  için  kullanılmakta  ve  1.7 milyon m 2 
kapalı alanda 8.000’den fazla konut, 2 üniversite kampüsü, okullar, oteller ve termal tedavi merkezleri 
ısıtılmaktadır[10,11]. 

Balçova  jeotermal  sahasının  genel  stratigrafik  yapısında,  tabanda  Paleozoyik  yaşlı  şist  ve 
mermerlerden oluşan Menderes Metamorfitleri yer alır (Şekil 2). Temel üzerine, kumtaşı ve şeylerden 
oluşan ve içerisinde Üst Kretase yaşlı allokton kireçtaşlarının yer aldığı Bornova Karmaşığı, doğu batı 
yönlü sıkıştırma  tektoniğinin etkisi  ile  Paleozoyik yaşlı Menderes Metamorfitlerinin üzerine bindirme 
fayı  ile  gelmiştir.  Birim  içerisinde  yer  alan  allokton  kireçtaşlarının,  Türkiye’nin  batısında  yer  alan
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Karaburun karbonat istifine ait olduğu belirtilir [12]. Bornova Karmaşığı üzerine, uyumsuzlukla Neojen 
serileri  gelir.  Çalışma  alanında  gözlenmeyen  birimleri;  kumtaşı,  çakıltaşı,  kiltaşı  ve  kireştaşlarının 
oluşturduğu  sedimanter  kayalar  ve  tüf,  andezit  gibi  volkanik  seriler  oluşturur.  Kuvaterner  yaşlı 
konsolide olmamış sedimanlar, tüm birimleri uyumsuzlukla örter. 

Jeotermal sahada yeraltı suyu sistemini oluşturan iki tip akifer mevcuttur. Birincisi, Balçova jeotermal 
sahasında  sıcak  su  akiferini  oluşturan;  Bornova  Karmaşığı  içerisinde  yer  alan  Üst  Kretase  yaşlı 
allokton kireçtaşlarıdır. Bu akiferi kesen AgememnonI Fayı ve bu fayı kesen sıcak su kuyuları ile sıcak 
sular  yüzeye  çıkar.  Bornova  Karmaşığı’nın  geçirimsiz  olması  nedeniyle  sıcak  sular,  kırık  ve  fay 
sistemleri  içerisinde hareket eder. Diğer bir akifer ise yüzeysel beslenmeli olup soğuk yeraltı sularını 
oluşturan  Kuvaterner  yaşlı  alüvyonlardır.  Alüvyon  içerisinde,  derinliği  2580m  arasında  değişen  su 
kuyuları  ile  üretim  yapılmaktadır.  Çalışma  alanının  kuzeyinde  geniş  bir  alanda  gözlenen  bu  akifer 
içerisinde,  yeraltı  su  derinliği  1120  m  arasında  değişir.  Yeraltı  su  akım  yönü  güneyden  kuzeye 
doğrudur (Şekil 2). 

Balçova jeotermal havzasının kuzeyi, önemli bir bir narenciye ve sera alanıdır. Narenciye alanları ve 
sera  alanları  yapılaşmaya  karşı  koruma  altına  alınmıştır.  Ancak,  sıcak  suların  elde  edildiği  güney 
kesimler  yoğun  bir  yerleşim  alanıdır.  Bölgede  sulama  suları,  yüzeyde  yer  alan  alüvyondaki  yeraltı 
suyundan  sağlanır.  Balçova  jeotermal  suyundaki,  B  iyonunun,  önemli  çevre  sorunlarının  başında 
geldiği rapor edilmiştir [2]
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Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji ve örnek lokasyon haritası 

3. METOD 

Çalışma alanında  jeotermal  su,  yüzey suları ve yeraltı  sularını  temsil eden,  sondaj ve kaynaklardan 
toplam 39 adet örnekleme noktasından su örneği alınmıştır (Şekil 2). Alınan örnekler üzerinde B ve As 
analizleri yapılmıştır. Örnekleme noktalarından 50 ml su örneği alınarak, polietilen şişelerde korunmuş 
ve içerisine nitrik asit ilave edilerek pH<2 olması sağlanmıştır. B ve As analizleri, ICP–ES (Inductively 
Coupled  Plasma  Emission)  spectrofotometry  ile  analiz  edilmiştir.  Elde  edilen  sonuçlar  içme  suyu
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standartları  TSE266  ve  EPA  standartlarına  göre  değerlendirilmiş,  standartların  üzerindeki  değerler 
bold karekter ile gösterilmiştir (Tablo 2) 

Tablo 1. B konsantrasyonuna göre sulama sularının sınıflandırılması[13] 

Kalite Sınıflandırması  I.Sınıf 
Çok İyi 

II.Sınıf 
(iyi) 

III. Sınıf 
(Orta) 

IV. Sınıf 
(Şüpheli) 

V. Sınıf 
(Kullanılamaz) 

Hassas 
Bitkiler 

<0.33  0.330.67  0.671.00  1.001.25  >1.25 

Az Dayanıklı 
Bitkiler 

<0.67  0.671.33  1.332.00  2.002.50  >2.50 B 
(mg/l) 

Dayanıklı 
Bitkiler 

<1.00  1.002.00  2.003.00  3.003.75  >3.75 

Tablo 2. Balçova jeotermal sahasındaki sulara ait As ve B konsantrasyonları 

Örnek No  B 
mg/L 

As 
µg/L 

Örnek No  B 
mg/L 

As 
µg/L 

BC1  1,5  5,7  BC19  4,3  11,5 
BC2  0,4  0,7  BC20  1,4  10,8 
BC3  4,4  1,1  BC21  5,4  17,9 
BC4  5,2  1,2  B1  10,0  197,7 
BC5  2,9  4,3  B4  9,2  173,2 
BC6  4,1  2,6  B5  9,8  242,7 
BC7  0,6  3,3  B7  15,9  384,2 
BC8  2,1  1,9  B10  15,1  363,7 
BC9  3,2  16,3  BD1  13,8  298,4 
BC10  0,1  1,1  BD2  21,3  1419,8 
BC11  0,0  26,5  BD3  20,5  674,6 
BC12  0,5  5,1  BD4  20,8  776,8 
BC13  1,2  1,1  BD5  12,9  163,5 
BC14  0,6  1,8  BD7  18,3  357,2 
BC15  3,0  1,7  BD9  20,5  278,1 
BC16  4,1  2,2  BD10  7,8  261,6 
BC17  4,5  3,2  SW1  0,0  1,5 
BC18  8,5  170,1  SW2  9,5  182,4 

SW3  3,4  63,7 
BC:  soğuk su, B ve BD: sıcak su, SW: yüzey su noktalarıdır. 

4. SULARDA B ve As KİRLİLİĞİ 

Balçova jeotermal alanındaki örnekleme lokasyonları Şekil 2’de, sıcak sulardaki B ve As dağılımı ise 
Tablo  1’de  verilmiştir.  B  ve  As  konsantrasyonu  jeotermal  sondaj  kuyularının  bulunduğu  alanlarda 
yoğunlaşmıştır  (Şekil  3).  Her  iki  kirletici  de  sıcak  su  kaynaklıdır.  Jeotermal  sulardaki  As 
konsantrasyonu TSE–266 da içme suyu için önerilen 50 µg/L değerinin oldukça üzerindedir. Özellikle, 
BD2  nolu  sıcak  su  kuyusunda  21,3 mg/L B,  1419,8  µg/L As  konsantrasyonları  belirlenmiştir.  B ve 
As’nin  soğuk  sulara  karışıp  karışmadığının  belirlenmesi  için  yeraltı  suyunun  akım  yönü  üzerinde 
örnekleme  yapılmıştır.  Örnekleme  yapılan  kuyuların  derinlikleri  2080  m  arasında  değişmekte  ve 
tamamından  üretim  yapılmaktadır.  Üretim  yapılan  sular  sulama  ve  kullanma  suyu  olarak 
kullanılmaktadır. Derinliği  20 m ve  daha  sığ  olan  kuyularda  20  µg/L  altında As,  5.2 mg/L  altında B
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konsantrasyonu  belirlenmiştir.  Buna  karşın,  derinliği  60  m  ve  daha  derin  olan  kuyulardan  alınan 
örneklerde 10.9 mg/L B, 170.1 µg/L As elde edilmiştir. 60 m ve daha derin kuyularda yüksek B ve As 
konsantrasyonu  büyük  bir  olasılıkla  aşırı  çekime  bağlıdır.  Çünkü  alüvyon  akifer  tabanından  kuzeye 
ilerleyen  sıcak  sular,  aşırı  çekimin  etkisiyle  soğuk  sulara  girişim  yaparak;  soğuk  sulardaki  B  ve  As 
konsantrasyonunu arttırmıştır (Şekil 4). B ve As içeriği yüksek olan sularda; Li, Br, Ni, Cu ve Zn gibi 
toksik etki gösteren metallerin de yüksek çıkması muhtemeldir. 

Ayrıca  sıcak  suların,  yüzey  sularına  olan  etkilerinin  belirlenmesi  için  Ilıca  Deresi’nde  üç  adet 
örnekleme  noktası  belirlenmiştir.  Bu  örnekleme  noktalarındaki  sularda  B  ve  As  içeriği  standartların 
üzerinde  değer vermiştir. Ancak  sıcak  su  karışımının  olmadığı,  jeotermal  havzanın  üst  kesimlerden 
alınan SW1 nolu örnekleme noktasında B izine rastlamamış ve As de oldukça düşük değer vermiştir. 
Fakat jeotermal sahanın alt kesimlerinden alınan SW2 ve SW3 nolu örnekleme noktalarında, B ve As 
standartların  üzerinde  sonuçlar  vermiştir.  Jeotermal  sulardan  etkilenmeyen  SW1  nolu  örnekleme 
noktasından  elde  edilen  değerler  doğal  sularda  olması  gereken  B  ve  As’yi  simgeler.  Jeotermal 
sahanın kuzeyde, ve akım yönünün önündeki sahalarda bulunan yeraltı ve yüzey sularında B ve As 
girdisi oldukça yüksektir. 

Balçova sıcak sularındaki B konsantrasyonu 22 mg/l değerine kadar ulaşmaktadır  (Şekil 3). Balçova 
jeotermal sahasının kuzeyi yoğun bir sera alanıdır. Burada sulama suyu olarak yüzey suları ve yeraltı 
suları kullanılmaktadır. Bölgedeki seracılıkta, B’a karşı hassas bitkiler yetiştirilmektedir. Sulama suyu 
olarak kullanılan, B’li suların bölgedeki sera üretimine zarar vermesi kaçınılmazdır. As ise toksik etkisi 
olan  ve  doğal  sularda  fazla  rastlanılmayan  bir  elementtir.  Çalışma  alanında  belirlenen  yüksek  As’li 
suların,  sürekli  içme  suyu  olarak  kullanmasının,  insan  sağlığını  olumsuz  etkilemesi  kaçınılmazdır. 
Standartların  üzerindeki  As  insan  sağlığını  bozar  ve  kanser  riskini  arttırır  [4].  Bu  nedenle  çalışma 
alanındaki B ve As değerleri dikkatle izlenilmelidir. Yüksek B ve As’li sular sulama, kullanma ve içme 
suyu olarak kullanılmamalıdır. 

Şekil 3. Balçova jeotermal alanındaki yeraltı suyuna ait B ve As dağılımı.
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Şekil 4. Sıcak suyun yeraltı suyuna karışım modeli. 

SONUÇ 

Jeotermal  sulardan  sağlanan  ısı  ve  elektrik  enerjisi,  diğer  fosil  yakıtların  kullanımını  azaltması 
nedeniyle,  önemli  bir  enerji  kaynağı  olma  yolundadır.  Ancak,  jeotermal  suların  kontrol  altında 
bulundurulmaları ve soğuk su akiferlerini koruyucu bazı önemli önlemlerin alınması gerekir. Özellikle 
sondaj  kuyularından  kaynaklanan;  yanlış  enjeksiyon  uygulamaları,  kuyu  tasarımındaki  yanlışlıklar, 
kuyulardan aşırı çekim yapılması, çok sık kuyu açılması ve diğer düzensiz sıcak su atık bertarafındaki 
hatalar,  çevresel  kirlenmeye  neden  olmaktadır.  Bu  tür  sondaj  aktivitelerine  bağlı  olarak,  Balçova 
jeotermal  sahasındaki  soğuk  su  akiferlerinde,    sıcak  sulardan  kaynaklanan  B  ve  As  kirlenmesi 
belirlenmiştir. Özellikle 60 m ve daha derinlere  inildikçe soğuk sularda  ısınma ve mineral yoğunluğu 
artmaktadır.  AgememnonI  Fayı’ndan  veya  sıcak  su  sondajlarındaki  kaçaklardan  sızan  sıcak  su 
alüvyon  akifer  tabanından  denize  doğru  akış  eğilimindedir.  Sıcak  suyun  üstünde  yer  alan,  soğuk 
sudan yapılan aşırı çekimler, sıcak suyun yüzeye doğru yükselmesine ve soğuk suların kirlenmesine 
neden  olmaktadır.  Çalışma  alanındaki  sıcak  suların  tamamı  ve  soğuk  suların  büyük  bir  çoğunluğu 
içme  suyu  ve  sulama  suyu  olarak  kullanılamaz  özelliktedir.  Ancak,  sıcak  suların  ısıtmacılık,  termal 
turizmde kullanılmasında hiçbir sakınca görülmemektedir. 

Balçova  jeotermal  sahasında  çevresel  etkileri  azaltmak  için;  soğuk  su  kuyularından  aşırı  çekimi 
azaltmak, havzaya yüzeysel soğuk su girişini sağlamak (özellikle Balçova Barajı yapıldıktan sonra su 
girişi azalmıştır), sıcak su atıklarını reenjeksiyon yöntemlerle bertaraf etmek, yüzeysel derelere sıcak 
su  atıklarını  boşaltmamak  ve  sondajlardaki  hataları  minimuma  indirmek  gerekmektedir.  Ülke 
ekonomisine katkısı olan jeotermal sahaların çevresel etkileri azaltılarak ve koruma önlemleri alınarak 
daha temiz bir çevre yaratılabilir.
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JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİNDE 
PERFORMANS DEĞERLENDİRME PARAMETRELERİ 

Leyla ÖZGENER 
Arif HEPBAŞLI 
İbrahim DİNÇER 

ÖZET 

Ekserji analizi; ısıl sistemlerin ve proseslerin analizi, tasarımı ve optimizasyonun da kullanılan güçlü bir 
araç  olarak,  araştırmacı  ve  mühendisler  tarafından,  son  zamanlarda  daha  yaygın  olarak 
kullanılmaktadır.  Jeotermal  bölgesel  ısıtma  sistemleri  (JBIS’leri)nin    performansının 
değerlendirilmesinde,  değişik  parametreler  kullanılmaktadır.  Bunlar  arasında;  enerji  ve  ekserji 
verimlilikleri,  özgül  ekserji  indeksleri,  ekserjetik  iyileştirme  potansiyelleri  ile  bağıl  tersinmezlik, 
verimsizlik oranı gibi diğer bazı termodinamik parametreler büyük önem taşımaktadır. 

Bu  çalışmada;  öncelikle,  JBIS’lerinin  enerjetik  ve  ekserjetik  bakış    açılarından  değerlendirilmesinde 
kullanılan söz konusu performans parametreleri analiz edilmektedir. Daha sonra, ülkemizde bulunan 
bazı  JBIS’lerinden  elde  edilen  analiz  sonucları  verilmektedir.  Son  olarak,    elde  edilen  sonuçlar 
kıyaslanarak,  önerilerde  bulunulmaktadır.  JBIS’lerinin  ve  elemanlarının  enerji  ve  ekserji 
karakteristiklerinin  uygun  şekilde  dengelenmesiyle,  daha  iyi  bir  analiz,  tasarım  ve  optimizasyonun 
yapılmasında, bölge ısıtma sistemleri için pratik açıdan büyük önem taşıyacaktır. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde  artan  dünya  nüfusuyla  birlikte,  bu  nüfusun  halen  önemli  bir  kısmının  modern  enerji 
kaynaklarından  ve  onun  nimetlerinden  yararlanamadığı  bilinmektedir.  Bu  sebeple,  mevcut  enerji 
kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı bugün olduğu gibi gelecekte de büyük önem  taşıyacaktır  [1]. 
Jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinin  teknik  yönlerini  araştırmak  için  birçok  çalışma  yapılmasına 
rağmen,  bazı  jeotermal  sistemlerin  ekserjetik  bakımdan  analizine  ilişkin  sınırlı  sayıda  çalışma 
bulunmaktadır. Yazarların  bugünkü  bilgisine  göre,  JBIS’leri  üzerine  performans  parametrelerinin  ele 
alınarak  yapıldığı,  yazarların  önceki  çalışmalarının  dışında  herhangi  bir  çalışmaya  açık  literatürde 
rastlanmamıştır  [17].  Enerji  ve  ekserji  analiz  yöntemlerini  kullanarak,  JBIS’lerinin  performans 
değerlendirmesinin ve  sistem optimizasyonun  uygulanabilirliği  yazarların  önceki  çalışmalarında  [18] 
detaylı  gösterilmiştir.  Yazarlar  tarafından  geliştirilen  enerji  ve  ekserji modelleri,  ülkemizde,  Balçova 
İzmir,  SalihliManisa  ve  GönenBalıkesir’de  bulunan  üç  farklı  jeotermal  bölgesel  ısıtma  sistemi 
üzerinde  uygulanmıştır.  Bu  çalışmada,  JBIS’lerinin  performans  parametrelerinden;  özgül  ekserji 
göstergesi, enerji ekserji verim eşitlikleri ve bazı termodinamik parametrelere yer verilmektedir. 

2. TİPİK BİR JBIS 

Isının bir veya birkaç ısı merkezinden üretildikten yada dönüştürüldükten sonra bir boru ağı (şebeke) 
ile dağıtılarak, endüstriyel tesislere,  toplu konutlara, mahallelere ve şehirlere ulaştırılmasına bölgesel
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ısıtma  denir.  Isının  uzak mesafeye  taşınması  ilk  defa  1829’da  Amerika’da  gerçekleşmiştir.  Yıllarca 
ısının  taşınmasında  buhar  kullanılmış,  1930’lardan  sonra  kızgın  suya  geçilmiştir.  Isıtma  sezonunun 
uzun sürdüğü ve dış hava sıcaklığının düşük olduğu yerlerde  (yani  yıllık  ısı  tüketiminin  fazla olduğu 
yerler  Kuzey  Avrupa,  Rusya  gibi)  çok  çabuk  yaygınlaşmıştır.  Bölgesel  ısıtma,  ciddi  olarak 
uygulandığında,  bilimsel  ve  ekonomik  açıdan  birçok  otorite  tarafından  kentsel  ısıtma  için  en  uygun 
yöntem  olarak  gösterilir.  Günümüzde  bu  sistem  ılıman  iklime  sahip  pek  çok  ülkede  yaygın  olarak 
kullanılmaktadır.  Özellikle  Doğu  bloğu,  İsveç,  Fransa  ve  Almanya  gibi  yerleşim  alanlarını  büyük 
kütleler halinde tasarlamaya meyilli ülkelerde binaların merkezi kontrolünün başarılı olması sebebiyle 
bölgesel ısıtmanın kullanışlı olduğu görülmüştür [1]. 

Şekil  1 de,  tipik bir  JBIS şematik olarak verilmektedir. Buna göre,  bir  JBIS; üç kısımdan oluşur:  (a) 
Enerji üretim hattı, (b) Enerji dağıtım hattı ve (c) Bina dağıtım hattı veya enerji tüketim hattı. 

Şekil 1. Tipik bir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin temel akış şeması 

3. ANALİZ 

Genel  olarak,  kararlı  akış  proseslerinde  dört  denge  eşitliği  vardır.  Bunlar;  kütle,  enerji,  entropi  ve 
ekserji  eşitlikleridir.  Bu  çalışmada,  kütle,  enerji ve  ekserji  denge  eşitlikleri  kullanılarak,  ekserji  kaybı 
(tahribi veya yok oluşu), tersinmezlik ve enerji ile ekserji verimleri bulunmuştur [17]. 

Kütlesel denge eşitliği şöyle yazılabilir [1]: 

∑ ∑ =  ç g  m m  & &  (1a) 

Burada,  m &  ;  kütlesel  debi  olup,  alt  indis  “g”;  girişi  ve  “ç”  ise,  çıkışı  ifade  etmektedir.  Balçova  JBIS, 
Gönen JBIS  (1b) ve Salihli JBIS’leri  için  (1c) kütlesel denge eşitlikleri aşağıda verilmektedir. 

∑ 
= 

= − − 
n

i 
d r Top ts  m m m 

1 
,  0 & & &  (1b) 

Kullanıcı sistemi 

Renjeksiyon 
kuyusu 

Teshin (ısı) 
merkezi 

Üretim kuyusu 

Sirkülasyon pompası 

(a) Enerji üretim hattı 
(b) Enerji dağıtım hattı 

(c) Bina 
dağıtım hattı 

Sirkülasyon pompası
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∑ 
= 

= − 
n 

i 
d Top ts  m m 

1 
,  0 & &  (1c) 

Genel enerji denge eşitliği 

ç g  E E  & & = (2) 

şeklindedir. 

Enerji denge eşitliği daha açık bir ifade ile (3a) eşitliği ile açıklanabilir. 

ç ç g g  h m W h m Q ∑ ∑ + = + & & & &  (3a) 

Burada  ç g g net  Q Q Q Q  & & & & − = =  ,  ısı  giriş  akımı,  g ç ç net  W W W W  & & & & − = =  ,  net  iş  akımı  (güç), ve h  birim 

kütlenin  entalpisidir.  Kinetik,  potansiyel  ve  küçük  ısı  ve  iş  transfer  değişiklikleri  ihmal  edildiği  kabul 
edilirse, (3a) eşitliğinde verilen enerji denge eşitliği, (3b) eşitliği ile basitleştirilebilir: 

∑ ∑ =  ç ç g g  h m h m  & &  (3b) 

Jeotermal bir kuyu veya kuyulardan elde edilen enerji ise, 

( ) 0 h h m E  ts ts ts − = & &  (3c) 

eşitliği ile hesaplanabilir. 

Ekserji,  enerjiden  farklı  olarak,  (ideal,  tersinir  proseslerin  dışında)  dönüşüm  yasasına  uymaz. Daha 
doğru  bir  ifade  ile,  ekserji;  her  hangi  gerçek  bir  proseste  tüketilir  veya  tahrip  olur.  Ekserji  tüketimi 
proses boyunca prosesteki tersinmezlikler nedeniyle yaratılan entropi ile orantılıdır. 

Genel  olarak  JBIS’de,  proseslerinin  ağırlığını    fiziksel  ekserji  oluşturmaktadır.  Bu  sebeple,  kimyasal 
ekserji,  potansiyel  ekserji,  nükleer  ekserji,  manyetik  ekserji  ve    kinetik  ekserji  bu  çalışmada  ihmal 
edilmiştir. 

Birim zaman başına genel ekserji denge eşitliği (ekserji akımları olarak), 

3 2 1 
& 

4 3 42 1 
& & 

tahribi Ekserji 

kaybı 

transferi ekserji net 
ile kütle ve iş Isı 

ç g  x E x E x E = − 
, 

(4a) 

şeklinde yazılabilir. Burada, akışın özgül ekserjisi aşağıdaki gibi verilmektedir. 

0 0 0 ( ) ( ) h h T s s ψ = − − − (4b) 

Özgül    ekserji  eşitliğinin  kütlesel  debi  ile  çarpılmasıyla,  aşağıda  verilen    ekserji  akımı  elde 

edilir: 

( )  )] ( [  0 0 0  s s T h h m x E − − − = & &  (5)
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JBIS’lerinin veya herhangi bir ısıl sistemin performans değerlendirilmesi, aşağıdaki eşitlikler yardımıyla 
belirlenebilir.  Isıl    sistemler  için  genel  enerji  verimliliğini  hesaplamak  için  (6)  ve  (7)  eşitliklerinden 
yararlanılabilir: 

g 

ç 

E 
E 
& 

& 
= η (6) 

ts 

ID faydalı 
system  E 

E 
& 

& 
, = η (7) 

Isıl sistemler için genel ekserji verimliliğini hesaplamak için (8a) eşitliğinden, Balçova JBIS ile  Gönen 
JBIS  için  (8b)  ve  Salihli  JBIS’nin  ekserji  verimliliğinin  hesaplanmasında  ise  (8c)  eşitliğinden 
yararlanılabilir: 

Her hangi bir ısıl sistem için genel ekserji verimliliği: 

g 

kaybı 

g 

ç 
sis  x E 

x E 
x E 
x E 

& 

& 

& 

& 
− = =  1 ε 

(8a) 

şeklinde yazılabilir. 

Balçova JBIS ve Gönen JBIS için ekserji verimliliği: 

ts 

su ve ts kaybı r sis kaybı 

ts 

ID faydalı 
sis  x E 

x E x E x E 
x E 

x E 
& 

& & & 

& 

& 
, , ,  1 

+ + 
− = = ε 

(8b) 

ve Salihli JBIS için ekserji verimliliği: 

ts 

su ve ts kaybı sis kaybı 

ts 

ID faydalı 
sis  x E 

x E x E 
x E 

x E 
& 

& & 

& 

& 
, , ,  1 

+ 
− = = ε 

(8c) 

olarak tanımlanmaktadır. 

3.1. Özgül Ekserji Göstergesi 

Jeotermal  kaynakların  sınıflandırılması,  bu  kaynakların  daha  doğru  ve  etkili  kullanılması  açısından 
önemlidir. Jeotermal kaynaklar, genellikle rezervuar sıcaklıklarına göre sınıflandırılırlar: 90 ºC’den az 
sıcaklıktaki  kaynaklar  “düşük”,  90150  ºC  “orta”  ve  150  ºC’den  büyük  sıcaklığa  sahip  jeotermal 
kaynaklara “yüksek” kalitedeki kaynaklar olarak isimlendirilir [9]. Jeotermal kaynaklar ısı formundadır. 
Oysaki  iş,  termodinamik  açıdan  ısıdan  daha  kullanışlıdır.  Çünkü,  tüm  ısı  kaynakları  işe 
dönüştürülemez,  bu  nedenden  ötürü  jeotermal  kaynaklar  termodinamik  iş  yapabilme  yeteneklerine 
göre sınıflandırılmalıdır. Bu yaklaşımla, jeotermal kaynakların daha doğru şekilde sınıflandırılabilmesi 
ve  değerlendirilebilmesi  için,  Lee  [10]  tarafından  aşağıdaki  özgül  ekserji  indeksi  (SExI)  bağıntısı 
geliştirilmiştir: 

1192 
16 , 273  ts ts  s h SExI − 

= (9)
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SExI’in;  0,05  değerinden  küçük  olması  durumunda;  “düşük”,  0,05’  e  eşit  veya  0,5’ten  küçük 
olmasında;  “orta”  ve  0,5’ten  büyük  olması  durumunda  ise;  “yüksek”  kaliteli  jeotermal  kaynak  olarak 
sınıflandırılmaktadır. (5) eşitliğinde sahanın ortalama entalpi ve entropisine ihtiyaç vardır. Bu değerler 
(10) ve (11) eşitliklerinin yardımı ile hesaplanır. 

Ortalama entalpi: 

∑ 
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= =  n
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i ts 
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(10) 

ve

Ortalama entropi: 
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3.2. Ekserjetik İyileştirme Potansiyeli ve Diğer Termodinamik Parametreler 

Ekserji  denge  eşitlikleri,  ekserji  azalış  akımı,  tersinmezlik  akımının  ve  ekserji  verimlerinin 
bulunmasında önemli rol oynar. Van Gool [11], bir proses ya da sistemin maksimum ekserji veriminin 
iyileştirilmesi  için  ekserji  kaybının  veya  tersinmezliğin  (  ç g  x E x E  & & − )  minimize  edilmesinin  kesinlikle 
başarılması  gerektiğini  vurgulamaktadır.  Sonuç  olarak,  yeni  bir  kavram  tanımlamasıyla;  “iyileştirme 
potansiyeli (IP)”nin farklı proseslerin analizinde kullanılması önerilmektedir. Bu iyileştirme potansiyeli, 
Hammond ve Stapleton  [12]  tarafından  (12) eşitliğiyle verilerek, bir  sistemin potansiyelinin ne kadar 
iyileştirilebileceğinin analizinde kullanılmaktadır. 

( )( ) ç g  x E x E IP  & & − − = ε 1  (12) 

Jeotermal sistemlerin performansının değerlendirilmesinde, Xiang ve Diğ. [13]  tarafından önerilen ve 
aşağıda  belirtilen bazı termodinamik parametreler, ülkemizdeki değişik JBIS’lerine uygulanmıştır [17]. 

Yakıt tüketim oranı: 

Top 

i 
i  F 

I 
& 

& 
= δ (13) 

Bağıl tersinmezlik: 

Top 

i 
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I 
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& 
= χ (14)
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Verimsizlik oranı: 

Top 

i 
i  P 

I 
& 

& 
= ξ (15) 

Tablo 1. JBIS’lerin enerji ve ekserji dağılımları 

Ekserjetik faktör: 

ƒi = 
Tot 

i 

F 
F 
& 

& 
(16) 

4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Balçova, Salihli ve Gönen JBIS’lerinde bulunan çeşitli  ölçüm cihazlarıyla, veriler  sistemlerde çalışan 
teknik  kadrolar  tarafından  düzenli  olarak  toplanıp  kayıt  edilmektedir.  Çalışmada  bu  verilerden 
faydalanılmıştır.  Yapılan  analizlerde,  belirsizlik  analizleri  de  ele  alınmıştır.  Hataların  dereceleri  ve 
miktarları,  her  üç  jeotermal  bölgesel  ısıtma  sistemi  için  yazarların  daha  önceki  çalışmalarında  [17] 
geniş  kapsamlı  olarak  ele  alınmıştır..  Buna  göre,  Tablo  1’de  sunulan    JBIS’lerinin  değişik  dış  hava 
sıcaklıklarında ve atmosferik basınçta elde edilen enerji ve ekserji dağılımları verilmektedir. Buradan, 
en fazla enerji ve ekserji kayıpların, boru hatlarındaki su kayıpları, pompalar ve ısı değiştiricilerinden 
kaynaklandığı gözlenmektedir. 

Balçova  jeotermal  sahasının  özgül  ekserji  göstergesi,  ortalama  0,07  olarak  hesaplanmış  olup,  orta 
kaliteli  bir  kaynak  olarak  sınıflandırılmıştır.  Salihli  jeotermal  sahasının  özgül  ekserji  göstergesi  ise, 
ortalama 0,049 olarak hesaplanmış olup, orta kalitede bir kaynağa çok yakın olmasına karşın, düşük 
kaynak  olarak  sınıflandırılmıştır,  benzer  şekilde  Gönen  jeotermal  sahası  da,  0,025  özgül  ekserji 
göstergesiyle  düşük  kalitede  bir  jeotermal  kaynak  olarak  sınıflandırılmaktadır  [17].  Sistem 
verimliliklerinin etkili  olarak  iyileştirilmesi  için su kayıplarının, Balçova, Salihli ve Gönen JBIS’lerinde 
azaltılması  ya  da  tamamen  önlenmesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  özellikle  her  üç  sistemde  de  teshin 
merkezlerinde bulunan ısı değiştiricilerinde de iyileştirmeler yapılabilir. Balçova ve Gönen JBIS’nde re 
enjeksiyon uygulanırken, Salihli JBIS’nde reenjeksiyon çalışmaları sürmektedir. Ancak,  reenjeksiyon 
çalışmalarının  kısa  sürede  tamamlanmaması  durumunda,  Salihli  jeotermal  sahası  ve  çevresi  zarar 
görecektir [17]. 

Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri Birimi  Balçova [1,3]  Salihli [1,5]  Gönen [6] 
A.Enerji Analizi 
Termal enerji girişi  kW  95699.01  18426.52  28027.8 
Reenjeksiyon  kW  25733.78    15117.3 
Isı değiştiricisi  kW  40102.28  10226.83  12868.9 
Su kayıpları  kW  29682.95  8199.69  41.60 
B. Ekserji Analizi 
Termal ekserji girişi  kW  14808.15  2564  2657.5 
Pompa  ve  ısı 
değiştiricisi kayıpları  kW  1512.16  516  582.5 

Reenjeksiyon  kW  2197.46    344.4 
Su kayıpları  kW  4288.81  524  28.2 
Ekserji üretimi  kW  6809.72  1524  1702.4
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5. SONUÇ 

Bu  çalışmada,  JBIS’lerinin  performansının  değerlendirilmesinde  kullanılabilecek,  bazı  parametreler 
verildi. Bu bağlamda, ülkemizde bulunan bazı JBIS’lerinden elde edilen sonuçlar sunuldu. 

Mevcut çalışmadan elde edilen ana sonuçlar, şu şekilde özetlenebilir: 

a)  JBIS’lerinin    performansının  değerlendirilmesinde,  enerji  verimliliği  tek  başına  yeterli  değildir. 
Ekserji analizine dayalı ve bu çalışmada verilen parametreler de göz önüne alınmalıdır. 

b)  Jeotermal  kaynakların,  sıcaklıklarına  (entalpilerine)  göre  değil,  ekserjilerine,  başka  bir  deyişle, 
özgül ekserji indeksi kullanılarak sınıflandırılması daha uygundur. 

c)  JBIS’lerinin  analizinde,  son  zamanlarda  ısıl  sistemlerde  yaygın  olarak  kullanılan,  ekserji  ile 
ekonominin kombinasyonu olan, eksergoekonomik yöntemler kullanılmalıdır. 

d)  Burada  sunulan  çalışmanın,  jeotermal  enerji  konusunda  çalışan,  araştırmacı,  mühendis,  ve 
uygulamacılara ışık tutacağı  yazarlar tarafından umulmaktadır. 

SİMGELER 

E &  Enerji akımı (kW) 

x E &  Ekserji akımı (kW) 

F &  Yakıtın ekserji akımı  (kW) 

h  Özgül entalpi (kJ/kg) 

I &  Tersinmezlik (kW) 

IP  İyileştirme potansiyeli  akımı (kW) 

m &  Kütlesel debi (kg/s) 

P &  Üretimin ekserji akımı (kW) 

s  Özgül entropi (kJ/kg K) 

Q &  Isı akımı (kW) 

T  Sıcaklık (K, ºC ) 

W &  Güç (kW) 

Yunan Harfleri 
η  Verim () 

ψ Özgül ekserji (kJ/kg) 

δ  Yakıt tüketim oranı () 

ε  Ekserji verimi () 

ξ  Üretim eksikliği () 

χ  Bağıl tersinmezlik ()



____________________________________________________________________________________________  378  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Alt İndis 
ç  Çıkış 

d  Deşarj 

en  Enerji kaybı 

eks  Ekserji kaybı 

g  Giriş 

ID  Isı değiştirgeci 

i  Eleman sayısı (i=1,2,3...) 

r  Reenjeksiyon 

sis  Sistem 

Top  Toplam 

ts  Termal su 
Kısaltma 
JBIS  Jeotermal bölgesel ısıtma sistemi 

TEŞEKKÜR 

Yazarlar,  gerek  mevcut  çalışmanın  gerekse  de  bununla  ilintili  diğer  jotermal  çalışmaların 
yapılmasında sağladıkları destekler  (JBIS’lerin incelenmesi ve gerçek işletme verilerin oluşturulması) 
için, Balçova  Jeotermal A.Ş.’ye,  ManisaSalihli Belediyesi’ne ve Gönen Jeotermal A.Ş.’ye teşekkürü 
bir  borç  bilir.  Bu  arada,  özellikle,  Sayın  Fasih  KUTLUAY,  Z.  Şükrü  OĞURTAN  ve  Adem  AYVAZ’a 
sağladıkları destekler için de teşekkür eder. 
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GÖNEN VE SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Özlem MOLLAHÜSEYİNOĞLU 
Ayhan ONAT 
İzzet Fuat ONAR 
Cemal OKUYAN 

ÖZET 

Yapılan bu çalışmada; Türkiye’nin ilk merkezi jeotermal sistemi olan Gönen jeotermal ısıtma sistemi ile 
Simav  jeotermal  ısıtma  sistemi  karşılaştırılmıştır.  Gönen  ve  Simav  jeotermal  ısıtma  sistemlerinin 
kaynak kapasitesi, kuyu sıcaklıkları, kuyu debileri ve çalışma verimleri karşılaştırılarak öneriler ortaya 
konmuştur.  Gönen  jeotermal  ısıtma  sisteminin  Türkiye’de  ilk  olması  nedeniyle  bazı  mühendislik 
hataları mevcuttur. Sisteme kapasitesinin üzerinde abone bağlanması, kendini yenileyebilen akışkan 
miktarının  belli  olmaması,  sıcaklık  ve  debinin  yetersiz  olması  sonucu  sistemde  sürekli  olarak 
problemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Simav jeotermal ısıtma sisteminde jeotermal kuyularındaki 
akışkanın sıcaklık ve debisinin fazla olması sistemdeki sorunları azaltmaktadır. Simav jeotermal ısıtma 
sisteminde son zamanlarda yapılan değişiklikler sistemin daha sağlıklı olarak çalışmasını sağlamış ve 
kapasitede  artma  meydana  gelmiştir.  Gönen  jeotermal  ısıtma  sisteminde  konutlarda  kullanılan 
sirkülasyon  pompalarına  dışarıdan müdahale  yapılması  sonucunda  basınç  dengesizlikleri meydana 
gelmektedir. Bu da sistemin sağlıklı  çalışmasını engellemektedir. Simav  jeotermal  ısıtma sisteminde 
konutlarda  bina  altı  eşanjör  sisteminin  kullanılması  dışarıdan  oluşabilecek  müdahaleleri 
engellemektedir. 

1. GİRİŞ 

Enerji  tüm  dünya  ülkelerinin  başlıca  sorunlarından  biridir.  Günümüzde,  Dünyada,  enerji  ihtiyacının 
büyük bir kısmı hidrolik enerji ve fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda fosil yakıtların 
bitmesi  ve  bunların  yerini  yeni  enerji  kaynaklarının  alması  beklenmektedir. Dünyada var  olan  enerji 
kaynakları hızla  tükenmektedir. Buna karşılık yeni enerji kaynakları arama ve bulma, bunu kullanma 
yolları araştırılmaktadır. Dolayısıyla ülkeler, bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik 
yararlanma  yollarını  ararken,  diğer  yandan  da  yenilenebilir  enerji  kaynaklarından  çok  kapsamlı 
biçimde  faydalanma  yollarını  araştırmaktadırlar.  Gerçekten  de  son  yıllarda  yenilenebilir  enerji 
(jeotermal, güneş, rüzgar, hidrojen, gelgit gibi) kaynakları ekonomik olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Söz  konusu  kaynaklardan  daha  ekonomik  yararlanmak  için  de,  araştırmalar  devam  etmektedir  [1]. 
Jeotermal enerji  üretim maliyeti,  diğer enerji kaynaklarına oranla daha düşüktür. Bu maliyet entegre 
kullanımlar söz konusu olduğunda, daha da düşmektedir [2]. 

Gönen,  Marmara  Bölgesi’nin  Güney  Marmara  Bölgesi  içinde  Balıkesir  iline  bağlı  yaklaşık  36.000 
nüfuslu  ilçedir.  11  mahallede  yaklaşık  10,000  hane  bulunmaktadır.  Toplam  alanı  1,152  km 2  olan 
Gönen  ilçesinin Doğusu Manyas  ilçesi,  kuzeydoğusu Bandırma  ilçesi, batısı Biga ve Yenice  ilçeleri, 
kuzeyi  Marmara  Denizi  ve  Erdek  Körfezi,  güneyi  Balya  ilçesi  ile  çevrilidir.  Deniz  seviyesinden 
yüksekliği  33  metredir.  Gönen  ilçesine  bağlı  89  köy  ve  Sarıköy  beldesi  bulunmaktadır.  Genellikle 
ovalarda  kurulan  köyler,  dağlara  gidildikçe  seyrekleşir.  Balıkesir’e  145  km.  uzaklıkta  olan  Gönen 
Çanakkale’ye  150  km.,  Bursa’ya  ise  155  km.  mesafededir.  Deniz,  hava  ve  demiryolu  ulaşımı 
bakımından  önemli  bir  merkez  olan  Bandırma’ya  ise  45  km’dir.  Gönen,  iklim  şartları  bakımından 
Marmara  Denizinin  etkisi  altındadır.  Marmara‘nın  etkisi  bütün  ova  üzerinde  sürmesinin  nedeni
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denizden  buraya  kadar  doğal  bir  engelin  bulunmamasıdır.  Bu  nedenle  ılıman,  yazları  sıcak,  kışları 
yağışlı yumuşak Akdeniz iklimi özelliği görülür. Bu özelliğin unsuru olan makilerin şehrin kuzeyindeki 
varlığı  da  bu  durumu  açıklayan  bir  örnektir.  Ancak  belirli  ve  kararlı  bir  iklimi  olduğu  tam  olarak 
söylemek  imkanı  yoktur.  Bu  iklim  özelliği  çevresindeki  yüksek  yerlerde  nispi  karasallığa 
dönüşmektedir.  Gönen’de  yıllık  sıcaklık  ortalaması  14  o C  gibi  bir  değer  göstermektedir.  Yağış 
ortalamasının 600700 ml civarındadır. 

Simav ise Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde Simav dağlarının eteğinde kurulu, Kütahya iline 
bağlı ve il merkezinin 147 kilometre güneybatısında yer alan bir ilçedir. Simav'ın şehir nüfusu 40.000, 
ilçe nüfusu ise 125.000’dir. Simav'ın; DursunbeySındırgı (Balıkesir), SelendiDemirci(Manisa), Emet 
Tavşanlı, Gediz HisarcıkŞaphane ve Pazarlar ilçeleriyle sınırları bulunmaktadır. Simav, Kütahya ilinin 
yeryüzü  şekilleri  özelliklerini  taşıyan  tipik  bir  bölgesidir.  İlin  diğer  bölgesi  İç  Anadolu  karakteri 
göstermesine  karşın  Simav,  dağ  ve  ovaların  yerleşimi  bakımından  tam  bir  Ege  bölgesi 
görünümündedir. Denizden yüksekliği 800 m’dir. Yörede iklim Ege, Marmara ve İç Anadolu iklimlerinin 
ortak özelliğini  taşır. Simav'da  ılıman bir  iklim hüküm sürmektedir.  İlçe Merkez Belediye ve 21 adet 
belde belediyesi olmak üzere 22 adet belediye, ilçe merkezinde 16 adet mahalle muhtarlığı ve ilçeye 
bağlı 72 köy vardır. 

1962 yılında MTA tarafından başlatılan jeotermal envanter çalışmaları, 1968 yılında elektrik üretimine 
elverişli  KızıldereDenizli  Jeotermal  sahasının  keşfedilmesiyle  hız  kazanmıştır.  1982  yılında  yine 
elektrik üretimine uygun AydınGermencik ve ÇanakkaleTuzla sahaları da keşfedilerek bu konudaki 
çalışmalar  daha  da  genişletilmiştir.  Bunlardan  başta  ısıtma  uygulamalarına  yönelik  birçok  saha 
keşfedilmiş  olup,  BalıkesirGönen,  KütahyaSimav,  Kırşehir,  Kızılcahamam,  İzmirBalçova,  Afyon 
Ömer,  İzmirNarlıdere,  AfyonSandıklı, Kozaklı  ve Diyadin  sahalarında  ısıtma  uygulamaları  yapılmış 
olup, bu uygulamalar halen devam etmektedir. Türkiye’de 40 ºC’nin üzerinde jeotermal akışkan içeren 
170 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Bunlardan Denizli Kızıldere (242 ºC), AydınGermencik (232 
ºC), ÇanakkaleTuzla (173 ºC), AydınSalavatlı (171 ºC) elektrik üretimine uygun, gelişen teknolojilere 
ve gerekli desteğin temin edilmesine göre ManisaSalihliCaferbeyli (155 ºC), KütahyaSimav (162 ºC), 
İzmirSeferihisar (153 ºC)Dikili (130 ºC) elektrik üretebilir konumda, diğerleri ise doğrudan kullanıma 
uygundur [2]. Türkiye’de ilk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen Park Otelin ısıtılması ile 
olmuştur.  BalıkesirGönen’de  1987  yılından  beri  ısıtma  yapılmaktadır.  Günümüzde  2600  konut  ve 
otellerin  ısıtılması  ve  ayrıca  sanayi  tesislerinin  (tabakhanelerin)  sıcak  su  ihtiyacını  karşılamaktadır. 
Simav,  1987  yılında  ilk  önce  Eynal  Kaplıcalarındaki  otel  kuyu  içi  eşanjör  vasıtasıyla  uygulanmaya 
başlanmıştır.  İlk etapta 1000 konut eşdeğer  ısıtma yapılmıştır. Daha sonraki  yıllarda boru hatlarının 
değiştirilmesiyle ve yeni kuyuların delinmesiyle  6500 konut ısıtma kapasitesine ulaşılmıştır ve sistem 
geliştirilmeye devam edilmektedir. 

2. SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ 

Simav Eynal Kaplıcaları Türkiye’de sayılı jeotermal alanlarından biridir. 1985 yılında Belediye  ve Özel 
İdare  Yönetimi  jeotermal  enerjinin  varlığını  araştırmak  için  muhtelif  zamanlarda  MTA’ya  sıcak  su 
kuyuları açtırmıştır. Yaklaşık 725 m derinlikte 160 ºC sıcaklıktaki suya rastlanılmıştır. 1987 yılında ilk 
önce Eynal Kaplıcalarındaki otel, kuyu içi eşanjör sistemi ile ısıtılmıştır. 1989,1990 ve 1991 yıllarında 
Simav  şehir merkezine  4  km uzaklıkta  bulunan Eynal  Kaplıcalarındaki  sıcak  suyla  ilk  etapta  1,000 
eşdeğer konut ısıtma uygulaması işletmeye alınmıştır. Daha sonraki yıllarda abone sayısının artması 
nedeniyle  boru  çaplarının  yetersiz  kalması  ve  şehir  içi  ana  hat  CTP  borularında  (Cam Elyaf  Boru) 
zamanla  kırılma  ve  çatlamaların  olması  nedeniyle  merkezi  ısıtma  sisteminde  sorunlar  meydana 
gelmiştir. Bu yüzden 1999 yılından itibaren ilk etapta EynalSimav arası 250 mm çapındaki CTP boru 
ve  SimavEynal  arası  300 mm’lik  çapındaki  asbest  boru  ana  hattı  iptal  edilerek  yerine  gidişdönüş 
mesafesi yaklaşık 9 km olan 400 mm çapında  pur izoleli paket çelik boru ana hattı döşenmiştir. 2000 
ve daha sonraki yıllarda Simav şehir merkezindeki tüm CTP borular değiştirilerek 2005 mayıs ayı sonu 
itibariyle  muhtelif  çaplarda  yaklaşık  100,  000  metre  pur  izoleli  çelik  boru  döşenmiştir.  Ayrıca  yeni 
üretim kuyularının delinmesi  ile 6500 eşdeğer konut  ısıtma kapasitesine ulaşılmıştır. Şu anda 4,530 
eşdeğer konut  ısıtma yapılmaktadır  [3]. Tablo 1’de Simav belediyesi  jeotermal enerji merkezi  ısıtma
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sistemi  abone  bilgileri  Tablo  2’de  ise  Eynal  Kaplıcalarındaki  mevcut  ve  delinmekte  olan  jeotermal 
kuyularının delindikleri yıl, derinlik, sıcaklık, debi ve basınç değerleri verilmiştir. 

Tablo 1. Simav belediyesi jeotermal enerji merkezi ısıtma sistemi abone bilgileri [3]. 

Abone Tipi  Abone Miktarı (Adet) 
Konut  3844 
İşyeri  527 
Resmi Daire  23 
Okul  11 
Cami  9 
Sera  54 
Konut (Sera)  20 
Eynal Kaplıcaları Termal Tesisleri   
Toplam  4526 

Tablo  2.  Eynal  Kaplıcalarındaki  mevcut  ve  delinmekte  olan  sıcak  su  kuyularının  yapıldıkları  yıl, 
derinlik, sıcaklık, debi ve basınç değerleri [3]. 

Kuyu No  Delindiği Yıl 
Derinlik 
(m) 

Sıcaklık (ºC) 
K.D (Kuyu dibi) 

Debi 
(l/s) 

Basınç (Atü) 
(Artezyen kuyu 
başı basıncı) 

EJ1  1987  725  162 KD  72  5 
E6  1994  169  157 KD  6080  4,5 
E8  1997  205  161 KD  50  4 
EJ3  1997  424  151 KD  4060  3,54 
E9  2005  208  98  60  4,5 
E10  2005  288  108  80100  4,5 
E11  2005  502  99  35  3,5(tahmini) 

E12  2005  300  Sondaj devam 
etmektedir 

Simav Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, Eynal bölgesinden sağlanan  yaklaşık 72 l/s (160 ºC) ve 80 
l/s  (157 ºC) debili  iki adet kuyudan alınan suların  toplanmasıyla çalıştırılmaktadır. Merkez kuyu başı 
binasında,  iki  kuyudan  sağlanan  subuhar  karışımı  yoğunlaştırma  tanklarında,  soğuk  su  ve  sistem 
dönüş  suyu  ile  karıştırılarak  98  ºC  olarak  şehir merkezi  eşanjör  binasına  pompalanmaktadır.  Şehir 
merkezi  eşanjör  binasında  yedi  adet  eşanjör  olup  toplam  ısı  transfer  yüzeyi  1,400  m 2  ºK’dir. 
Eşanjörlerden geçirilerek ısısı alınan termal su 48 ºC olarak Eynal bölgesine geri dönmekte, bu suyun 
bir  kısmı  sistemi  beslemekte,  geri  kalan  kısmı,  aquapark,  hamamlar  ve  çamaşırhanelerin  sıcak  su 
ihtiyacını karşılamak üzere kaplıca içi kullanıma sevk edilmektedir. 

Bölge ısıtma dağıtım şebekesi, dört bölgeli, eşit yol (ticelman) sistemi ile tasarlanmış, ana hatlar 300 
mm  çapında,  izoleli  çelik  borular,  tali  hatlar  ısı  yüklerine  göre  daha  küçük  çaplı  borular  kullanılarak 
yapılmıştır.  Şehir  içi  dağıtım  sistemi  hava  koşullarına  göre  7075  ºC  gidiş,  50  ºC  dönüş  şartlarında 
çalıştırılmaktadır. 

Bina  ısıtmalarında  da,  aynen  şehir  sisteminde  olduğu  eşanjör  kullanılmaktadır.  Bina  eşanjörlerinin 
hesap sisteminde 70 ºC  45 ºC şartları esas alınmakta, bina eşanjörlerinin 60 ºC  42 ºC seçimi bu 
esasa  göre  yapılmaktadır. Özet  olarak Simav Merkezi  Isıtma Sistemi;  Kuyu  başı  – Merkez  eşanjör 
binası  –  Bina  eşanjörü  –  Petekler  şeklinde  üç  kademeli  kapalı  devre  şeklinde  dizayn  edilmiş  ve
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çalıştırılmaktadır. Şekil 1’de Simav jeotermal merkezi ısıtma sisteminin konutlardaki bina altı eşanjör 
sistem şeması Şekil 2’ de ise Simav jeotermal kuyu yerleşim planı verilmiştir [3]. 

Şekil 1. Simav jeotermal merkezi ısıtma sisteminin konutlardaki bina altı eşanjör sistem şeması [3]. 

Şekil 2. Simav jeotermal kuyu yerleşim planı [3].
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3. GÖNEN JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ 

Gönen jeotermal sahası en eski termal alanlardandır. Çok eski yıllardan beri bu alandaki sulardan şifa 
bulmak  amacıyla  yararlanılmıştır. Günümüzde  gelişen  teknolojiyle  beraber modern  tesislerin  yapımı 
ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı gerekli miktarda jeotermal su temini için MTA Genel Müdürlüğünce 
geniş kapsamlı jeolojik, jeofizik, jeokimyasal araştırmalar ve testler yapılmıştır. Türkiye’de ilk jeotermal 
ısıtma  uygulaması  1964  yılında Gönen Park Otelin  ısıtılması  ile  olmuştur.  BalıkesirGönen’de  1987 
yılından  beri  ısıtma  yapılmaktadır.  Gönen  jeotermal  alanında  bugüne  kadar  derinliği  133800m 
arasında değişen 17 adet araştırma ve üretim kuyusu delinmiştir. Kuyularda üretilen jeotermal akışkan 
termal  tesislerde,  şehir  konut  ve  sanayi  ısıtılmasında  kullanılmaktadır.  Gönen  jeotermal  ısıtma 
sisteminin I. Etap proje çalışmasına 1985 yılında başlanmış ve 1987 yılında devreye alınmıştır. 1994 
1995 yıllarında  II. Etap proje devreye alınmıştır.  I. Etapta 1,600 eşdeğer konut  ısıtma yapılmıştır.  II. 
Etapta 1,000  konut eşdeğeri  ısıtma yapılmıştır. Günümüzde 2,600 konut ve otellerin  ısıtılması  (400 
konut  eşdeğeri) ve ayrıca sanayi  tesislerinin (tabakhanelerin) sıcak su  ihtiyacını karşılamaktadır [4]. 
Tablo  3’de Gönen  belediyesi  jeotermal  enerji merkezi  ısıtma  sistemi  abone  bilgileri  Tablo  4’  de  ise 
Gönen  Kaplıcalarındaki  mevcut  ve  delinmekte  olan  sıcak  su  kuyularının  yapıldıkları  yıl,  derinlik, 
sıcaklık, debi ve basınç değerleri verilmiştir. Simav’daki kuyular kendiliğinden üretim yaptığı için Tablo 
2’de verilen basınç değerleri artezyen kuyu başı basınç değerleridir. Oysa Gönen’de pompalı üretim 
yapıldığı için Tablo 4’de verilen değerler ise pompa sonrasında ulaşılan kuyu başı basıncı değerlerini 
göstermektedir. 

Tablo 3. Gönen belediyesi jeotermal enerji merkezi ısıtma sistemi abone bilgileri [4]. 

Abone Tipi  Abone miktarı (Adet) 
Konut+ İşyeri  2,442 
Resmi Daire  21 
Tabakhaneler  60 
Gönen Kaplıcaları Termal Tesisleri  400 
Toplam  3,923 

Tablo  4.  Gönen  Kaplıcalarındaki  mevcut  ve  delinmekte  olan  sıcak  su  kuyularının  yapıldıkları  yıl, 
derinlik, sıcaklık, debi ve basınç değerleri [4]. 

Kuyu No  Delindiği Yıl  Derinlik 
(m) 

Sıcaklık (ºC) 
K.D (Kuyu Dibi) 

Debi 
(l/s) 

Basınç (Atü) 
(Pompa 
sonrası 
kuyubaşı 
basıncı) 

G1  1976  133  Kullanılmıyor 
G2  1976  535  Kullanılmıyor 
G3  1985  308  Reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılıyor 
G4A  1990  317  Kullanılmıyor 
G5  1993  332  Reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılıyor 
G6  385  Kullanılmıyor 
G7  325  62  20  1.8 
G8  280  62  20  1.8 
G9  560  94  8 
G10  265  69  20  1.8 
G11  (1999)2002  816  79  8 
G12  2002  500  Kullanılmıyor 
G13  2002  356  71  20  1.4 
G14  2002  350  Reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılıyor 
G15  188  Reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılıyor 
G16  2003  316  79  25  1.8 
G17  2004  230  60  20  1.8
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Üretim  alanında  su  seviyesinin  düşmesi  ve  çevre  kirliliğinin  önlenmesi  amacıyla  atık  suyun 
reenjeksiyonu  zorunlu  hale  gelmiştir. Gönen’deki  önceki  uygulamalarda,  üretim  sahası  içine  yapılan 
atıksu reenjeksiyonu sonucu, üretim kuyularında sıcaklık düşüşü belirlenmiştir. Reeenjeksiyon yeri ve 
derinliğinin,  akışkan  üretimi  yapılan  jeotermal  rezervuarı  olumsuz  etkilemeden  ve  su  seviyesinin 
yükselmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim kuyularından elde edilen  termal 
su; kuyu başı basınçlarının dengelenmesi amacıyla önce dengeleme tankına, daha sonrada  içindeki 
istenmeyen  partiküllerin  ayrıştırılması  amacıyla  çökeltme  tankına  gider.  Yaklaşık  ortalama  70  o C 
sıcaklıktaki ve 141 l/s debili termal su eşanjörlere dağılır. Eski hat 2 adet yeni hat 3 adet eşanjör konut 
ısıtmada,  2  adet  eşanjör  otel  ısıtmada,  1  adet  eşanjör  de  tabakhane  sıcak  su  hattı  için 
kullanılmaktadır.  Termal  dönüş  suyu    yaklaşık  40  0 C  dir.  Otel  eşanjörleri  dönüş  suyu  otelin  sıcak 
termal  su  kullanımını,  eski  hat  ve  tabakhane  eşanjörleri  dönüş  suyu  ise  otelin  ılık  termal  su 
kullanımını karşılamaktadır. Yeni hat eşanjörleri dönüş suyu ise reenjeksiyon olarak kullanılmaktadır. 
G1, G2, G4, G6 ve G12 kuyuları hiç kullanılmamakta,  G3, G5, G14, ve G15  kuyuları ise reenjeksiyon 
amaçlı kullanılmaktadır  [5]. Şekil 3’de Gönen  jeotermal bölgesel  ısıtma sistem şeması Şekil 4’de  ise 
Gönen  jeotermal  kuyu  yerleşim  planı  verilmiştir.  Tablo  5’de  de  Gönen  ve  Simav  Jeotermal  ısıtma 
sistemlerinin fiziki boyutta karşılaştırılması verilmiştir. 

Şekil 3. Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sistem şeması [4].



____________________________________________________________________________________________  389  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Şekil 4. Gönen jeotermal kuyu yerleşim planı [4]. 

Tablo 5. Gönen ve Simav Jeotermal Isıtma Sistemlerinin fiziki boyutta karşılaştırılması. 

Gönen Merkezi Isıtma Sistemleri  Simav Merkezi Isıtma Sistemleri 

1.  Sistemde otomatik kontrol kullanılmamaktadır.  Sistemde otomatik kontrol kullanılmamaktadır. 
2.  Kuyulardaki  üretim  artezyen  şeklinde 

olmaktadır. 
Kuyulardaki  üretim  pompalar  vasıtasıyla 
yapılmaktadır. 

3.  Jeotermal akışkan, ortalama 70 ºC sıcaklık ve 
toplam  141  l/s  debiye  sahiptir.  (eğer  bütün 
kuyular aynı anda çalışırsa) 

Jeotermal  akışkan,  ortalama134  ºC  sıcaklık  ve 
427 l/s debiye sahiptir. (eğer bütün kuyular aynı 
anda çalışırsa) 

4.  Eşanjör  dairesinde  8  adet  eşanjör 
bulunmaktadır. 

Eşanjör  dairesinde  7  adet  eşanjör 
bulunmaktadır. 

5.  4  tanesi  reenjeksiyon  amaçlı  olmak  üzere 
toplam  12  adet  aktif  halde  çalışan  kuyu 
bulunmaktadır. 

2  tanesi  reenjeksiyon  amaçlı  olmak  üzere 
toplam  7  adet  aktif  halde  çalışan  kuyu 
bulunmaktadır. 

6.  Bölge ısıtması dağıtım şebekesi çift borulu dal 
sistemi şeklindedir. 

Bölge ısıtması dağıtım şebekesi dört bölgeli eşit 
yol (ticelman) sistemi şeklindedir. 

7.  Konutlarda  sıcak  su  dağıtımı  sirkülasyon 
pompalarıyla sağlanmaktadır. 

Konutlarda  sıcak  su  dağıtımı  bina  altı  eşanjör 
sistemiyle sağlanmaktadır. 

8.  İlk  olarak  1964  yılında  Gönen  Park  Otelin 
ısıtılması gerçekleştirilmiştir. 

İlk  olarak  1987  yılında  Eynal  Kaplıcalarının 
ısıtılması gerçekleştirilmiştir.
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SONUÇLAR 

Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki sonuç ve öneriler elde edilmiştir. 

1)  Kaynak  potansiyelinin  sistem  işletmeye  alınmadan  yapılması  gerekmektedir.  Fakat  Gönen 
için  böyle  bir  çalışma  tam olarak  yapılmadığından  dolayı  jeotermal  sahada  sürdürülebilir  ve 
yenilenebilir  rezeruvar  potansiyeli  tespit  edilememiştir.  Bunun  yapılıp,  dar  çaplı  arama 
kuyularının  delinmesi  gerekmektedir.  Simav  jeotermal  sahasında  da  sistem  işletmeye 
alınmadan önce kaynak potansiyeli belirlenmediği için dar çaplı arama kuyularının delinmesi 
gerekmektedir. 

2)  Üretilen termal suyun enerjisi eşanjörlerde alındıktan sonra belli bir sıcaklığa düşen jeotermal 
akışkanın  tekrar  havzaya  reenjeksiyon  edilmesi  gerekmektedir.  Bunun  için  reenjeksiyon 
kuyuları delinmelidir. Gönen jeotermal ısıtma sistemindeki bütün kuyular üretim kuyusu olarak 
delindiğinden reenjeksiyon amaçlı kuyu yoktur. Bu yüzden jeotermal akışkan havza içerisinde 
bulunan  kullanılmayan  4  adet  üretim  kuyularına  enjekte  edilmektedir.  Bu  da  havzanın 
soğumasına  sebep  olmaktadır.  Serpen  ve  Aksoy  yapmış  oldukları  bir  çalışmada  16  yıl 
içerisinde  Gönen  Jeotermal  havzasında  10  ile  15 o C  arasında  soğuma  meydana  geldiğini 
belirtmişlerdir  [6].  Ayrıca  Şimşek  tarafından  hazırlanan  Gönen  Jeotermal  Sahasında 
Reenjeksiyon Kuyu Lokasyonlarını Belirleme Raporunda Şubat 1997 ile Ağustos 1998 tarihleri 
arasında  (yaklaşık  1.5  yıl)  G3  kuyusunda  11 o C, G7  kuyusunda  7 o C  ve G8  kuyusunda  4 o C 
soğuma  olduğunu  ifade  etmiştir  [7].  Havzadaki  su  sıcaklığının  düşmesini  önlemek  için 
reenjeksiyon  amaçlı  kuyular  delinmeli  ve  reenjekte  edilen  düşük  sıcaklıktaki  jeotermal 
akışkan direkt üretim kuyularına karışmadan,  tekrar ısınarak havzaya gelmesi sağlanmalıdır. 
Simav  jeotermal  ısıtma  sisteminde  üretim  amaçlı  delinen  kuyulardan  2  tanesi  reenjeksiyon 
amaçlı olarak çalıştırılmaktadır. Bu olay zamanla Simav jeotermal havzasındaki su sıcaklığının 
düşmesine  neden  olacak ve  gelecekte Simav merkezi  ısıtma  sistemi  üzerinde  olumsuz  etki 
oluşturacaktır. Bu yüzden en kısa zaman içerisinde Simav Jeotermal havzasında reenjeksiyon 
amaçlı kuyular delinmelidir.. 

3)  Gönen  Jeotermal  havzasının  termal modellemesi  yapılmadığından  ve  kendini  yenileyebilen 
akışkan  miktarı  belli  olmadığından  delinen  üretim  kuyularından  istenilen  sonuçlar 
alınamamaktadır. Yeni delinen kuyu daha önce delinen kuyularla beraber çalıştığı için yalnız 
başına  üretimde  elde  edilen  kapasite,  kuyuların  ortak  çalışması  sonucunda  debileri 
azalmaktadır. 2002 yılında Gözübol tarafından yapılan çalışmada Gönen jeotermal sahasında 
delinen kuyuların  tek başına çalıştıklarında G7 30  l/s, G8 40  l/s ve G10  ise 20  l/s debi elde 
edilmiştir [8]. Bu kuyuların hepsi aynı anda çalıştığında yapılan ölçümler sonucunda G7 20 l/s, 
G8  20  l/s  ve  G10  20  l/s  debi  değerleri  elde  edilmiştir  [4].  Bu  da  kuyuların  aynı  anda 
çalışmasının birbirlerini etkilediğini göstermektedir. Ayrıca kuyuların birbirine yakın delinmesi 
de  etkilenmelerine  sebep  olmaktadır.  Debi  eksikliğinin  karşılanabilmesi  için  Şimşek 
danışmanlığında Hacettepe Üniversitesi Karst Su Kaynakları ve Araştırma Merkezi tarafından 
hazırlanan  raporda  Gönen  Jeotermal  Sahasındaki  ana  hazne  kayalarının  Paleozoyik  yaşlı 
mermerlerden oluştuğunu yapılacak derin bir sondajla bu seviyelerden daha yüksek debide ve 
sıcaklıkta  jeotermal  su  elde  edilebileceğini  belirtmişlerdir  [7].  Simav’daki  jeotermal  kuyuların 
debilerinin  yüksek  olması  nedeniyle  bütün  kuyular  aynı  anda  çalışmamaktadır.  Bu  yüzden 
kuyularda debi eksilmesi oluşmamaktadır. 

4)  Gönen jeotermal ısıtma sisteminde toplam debinin eksik olmasından dolayı kış aylarında (0 ºC 
sıcaklık değerinin altında) sistem yetersiz kalmakta ve tüm kuyular çalıştırıldığı için de üretim 
kuyuları  ve  jeotermal  pompaları  dinlendirilememektedir.  Şu  anda  kullanılan  kuyu  içi 
pompalarının  bir  çoğu  jeotermal  özellikli  pompalar  olmayıp  seçimleri  3056 m’  de  çalışacak 
şekilde  yapıldığından  şu  anda  89  m’de  çalıştırıldıkları  içinde  verim  ve  üretim  düşüklüğü 
oluşturmaktadır. Ayrıca pompaların sistem için uygun olmamalarından dolayı çok sık arızaya 
sebebiyet vermektedirler. Simav jeotermal ısıtma sistemi şu anda kullanılan kapasiteden daha 
yüksek kapasitede çalıştırılabilir durumdadır. Bundan dolayı bu sistemde debi yetersizliği değil 
fazla  debi  bulunmaktadır.  Simav’daki  kuyuların  iki  tanesinden  elde  edilen  debi  Gönen’deki
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kuyuların  toplam debisinden  daha  fazladır.  Simav’daki mevcut  fazla  debinin  farklı  alanlarda 
kullanılması gerekmektedir. 

5)  Bölge  ısıtması  dağıtım  şebekesi  çift  borulu  dal  şebekesi  şeklinde  dağıtılmıştır.  Dal  dağıtım 
şebekesinde eş basıncın sistemin her yerinde oluşturulması çok zordur. Birde buna bilinçsiz 
tesisatçıların  ve  jeotermal  çalışanlarının  önerdikleri  gereğinden  büyük  bina  altı  sirkülasyon 
pompalarının yarattığı basınç dengesizlikleri meydana gelmektedir. Sistemde gidiş ve dönüş 
boruları arasında eşit basınç olmaması aradaki basınç farkının uç noktalara gittikçe birbirine 
yaklaşması  ve  bina  içinde  dolaşan  su  basıncının  dönüş  basıncından  daha  küçük  olması 
nedeniyle  su  bina  içinden  hatta  dönüş  yapamamaktadır.  Bu  yüzden  bina  içinde  kısa  devre 
yaparak sirkülasyon durmakta ve bina ısı ihtiyacı karşılanamamaktadır. Yeterli miktarda termal 
su  sirkülasyonun  olması  için  her  bina  için  gerektiği  kadar  debinin  bina  içine  girmesi  ve 
basıncında  eşit  basınç  olması  gerekmektedir.  Bunun  düzenlenmesi  için  belirli  aralıklarla 
manuel  olarak  reglaj  ayarı  yapılmasına  rağmen,  sisteme  yapılan  yanlış müdahalelerle  ayar 
bozulmaktadır.  Bunun  çözümü  için  otomatik  olarak  reglaj  ayarının  yapıldığı  (binaya  giren 
debinin ve basıncın kontrol edildiği)  reglaj vanalarının sistemin belli yerlerine ve bina sistem 
girişlerine  konulmasını  gerekmektedir.  Simav’da  bölge  ısıtma  dağıtım  şebekesi  dört  bölgeli, 
eşit  yol  (ticelman)  sistemi  şeklinde  dağıtılmıştır.  Ayrıca  konutlarda  bina  altı  eşanjör  sistemi 
bulunmaktadır.  Bu  da  jeotermal  akışkanın  gereken  debi  ve  sıcaklıkta  kullanılmasını 
sağlamaktadır.  Bu  şekilde  sistemde  gidiş  ve  dönüş  boruları  arasında  eşit  basınç meydana 
gelmekte ve sisteme aboneler  tarafından  istenmeyen müdahaleler  yapılamamaktadır. Bu da 
sistemin istenilen şartlarda çalışmasını sağlamaktadır. 

6)  Gönen  jeotermal  ısıtma  sistemin  I.  Etabının  kuruluşunda  dağıtım  gidiş  boruları  CTP  (cam 
elyaflı)  izoleli  borular,  dönüş  boruları  CTP  (cam  elyaflı)  izolesiz  borulardır.  Daha  sonraki 
kullanım  yıllarında  borularda  arızalar  meydana  geldiğinden  CTP  ısı  borularının  yerinden 
sökülmesi mümkün olmadığından sadece delinen borulara ek yapılarak birbirlerine birleştirme 
işlemi  yapılmaktadır.  Birleştirme  yapılan  borularda  çap  daralması meydana  gelmektedir.  Bu 
işlemlerin  sayılarının  artması  ve  sistem  kapasitesi  üzerinde  abone  bağlantısı  yapıldığı  için 
eşanjörden  çıkan  ana  hat  boru  çapları  yeterli  gelmemekte  ve  sistem  çalışma  basınçları 
hesaplanandan daha yüksek olmaktadır. Dönüş basıncının yükselmesi ve eşanjör dairesinden 
çıkan  giriş  ve  çıkış  basınçları  arasındaki  fark  azalmaktadır.  Bu  yüzden  uç  noktalara  yakın 
bölgelerde  bina  içine  sirkülasyon  pompasıyla  basılan  su  dönüş  hattına  bağlantı  noktasında 
oluşan  dönüş  basıncını  yenemediğinden  sistem  sirkülasyonu  olmamakta ve  o  noktada  kısa 
devre yapmaktadır. Bunu yenebilmek için çözüm olarak dönüş hattına da sirkülasyon pompası 
konulmaktadır.  2002  yılında  I.  Etapta  ilk  dağıtımda  kullanılan  CTP  ısı  borularının  büyük  bir 
kısmı  (genellikle  sorunlu  olan  bölgeler)  değiştirilerek  yerine  pur  izoleli  çelik  borular 
döşenmiştir. Simav  jeotermal  ısıtma sisteminde de abone sayısının artması ve şehir  içi ana 
hat  CTP  borularının  (Cam  Elyaf  Boru)  sık  sık  arıza  yapması  nedeniyle  merkezi  ısıtma 
sisteminde  sorunlar meydana  gelmiştir.  Bu  yüzden  1999  yılından  itibaren  ilk  etapta  Eynal 
Simav  arası  boru  ana  hattı  iptal  edilerek  yerine  pur  izoleli  paket  çelik  boru  ana  hattı 
döşenmiştir.  2000  ve  daha  sonraki  yıllarda  Simav  şehir  merkezindeki  tüm  CTP  borular 
değiştirilerek  2005  mayıs  ayı  sonu  itibariyle  muhtelif  çaplarda  yaklaşık  100,000  metre  pur 
izoleli çelik boru döşenmiştir.
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GÖNEN JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ 
REHABİLİTASYON PROJESİ 

Asiye ASLAN 
Cihan ÇANAKÇI 

ÖZET 
Bu  çalışmada,  Gönen  ilçe  sınırları  içersinde  bulunan  2700  konut  eşdeğer  kapasitede  bölge  ısıtma 
sistemi, tasarım  ve işletme değerleri  açısından incelenmektedir. Jeotermal saha kapasitesi, üretim ve 
reenjeksiyon stratejilerinin  tam olarak belirlenmeden sistemin büyütülmesi neticesinde özellikle 2001 
yılında  Bölge  ısıtma  sisteminde  önemli  işletme  problemleri  ile  karşılaşılmıştır.  Jeotermal  sahada 
sıcaklık  ve  seviye  düşümleri  gözlenmiş  bunun  neticesinde  bazı  bölgelerde  ısınamama  problemleri 
yaşanmıştır.  Bu  çalışmada  jeotermal  saha  ve  mevcut  üretim  kuyularının  üretim  ve  performans 
değerlendirmesi yapılarak sahadan en yüksek sıcaklık farkı, en yüksek debi ile enerji elde edilmesi için 
kuyu  testleri  yapılmıştır.  Bazı  üretim  kuyularında  yapılacak  pompa  değişiklikleri  ile  daha  az  enerji 
tüketilerek daha fazla enerji üretilebileceği hesaplanmıştır. 

Isı merkezi  tasarım değerleri  tespit edilerek, 20002004 yılları arasındaki işletme formlarından alınan 
değerler  ile  karşılaştırılmış  ve  işletmenin  daha  ekonomik  çalışması  için  gerekli  konstrüktif  önlemler 
belirlenmiştir.  Şehir  dağıtım  hattı  hidrolik  analizi  yapılarak  sistemde  enerjinin  homojen  bir  şekilde 
dağıtılabilmesi  için;  ana  sirkülasyon  pompa  değişikliği,  şehir  dağıtım  hattında  yapılabilecek 
değişiklikler,  bina  altı  sistem  değişiklikleri  gibi  alternatif  projeler  teknik  ve  ekonomik  olarak 
değerlendirilerek sistemin iyileştirilmesi için yatırım alternatifleri belirlenmiştir. 

1.GİRİŞ 

Gönen,  Balıkesir  İline  bağlı  18  ilçeden  biri  olup  gelişmişlik  ve  büyüklük  sıralaması  açısından  3. 
durumdadır.  İlçe  merkezi  statüsündeki  Gönen,  1882’da  belediye  olmuş,  köklü  geçmişe  sahip  bir 
yerleşim merkezidir. 

Şekil 1. BalıkesirGönen ilçesi yer bulduru haritası



____________________________________________________________________________________________  396  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Günümüzde  nüfusu  merkezde  40.000’i,  köylerle  birlikte  toplam  nüfusu  ise  75.000’i  bulmaktadır. 
Mazisinden  farklılaşmaya  başlayan  Gönen,  ekonomisi  sadece  tarıma  dayalı  bir  yer  olmaktan 
uzaklaşmıştır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak endüstriye odaklı gelişmektedir. 

İlçe  ekonomisi  genel  başlıklar  altında  toplamak  gerekirse  üç  ana  başlıkta  sıralanabilir: 
a) Sanayi: Deri sanayi, Çeltik Sanayi, Un Sanayi, Mermer Sanayi, Tekstil Sanayi, KonfeksiyonGiyim 
Sanayi, Ayakkabıcılık, İğne Oyacılığı ve bağlı el sanatları, Terlikçilik 
b)  Turizm:  Başlı  başına  ekonomik  güç  olan Gönen  Kaplıcaları  A.Ş.  tesisleri,  istihdamı,  ekonomiye 
kazandırdıkları, ilçeye tanıtım açısından sağladıkları ile özel öneme sahiptir. 
c)  Ticaret:  İlçede mevcut  endüstri  kollarına  paralel  ticari  hayatın  gerektirdiği  hareketliliğin  yanı  sıra 
çağdaş günlük yaşın gerektirdiği tüm ticari faaliyetler ilçe de gözlemlenmektedir. 

Gönen  Jeotermal  Bölge  Isıtma  Sistemi  rehabilitasyon  projesi  kapsamında  mevcut  tesisat  ve 
ekipmanların durumları  tesbit edilmiş, Gönen  iklim verileri temin edilmiş, Tasarım yükleri belirlenmiş, 
Toplam  ısı  yükü  idareden  alınan  abone  bilgilerine  göre  hesaplanmış,  Boru  hatları  hidrolik  analizleri 
yapılmıştır. 

Jeotermal kaynak ile kullanıcılar arasında enerji dengesinin oluşturulabilmesi üretilen toplam enerjinin 
net  olarak  tesbiti  önemlidir.  Üretilebilen  jeotermal  akışkanın  ortalama  sıcaklığı  70.1  C  iken    Şehir 
hatları ve otel hatlarında gidiş sıcaklıkları 52~54 C olmaktadır. 

2.GÖNEN JEOTERMAL SAHASI 

2.1 Mevcut Üretim Kuyuları 
Sahada G1 ve G17 olmak üzere 17 seri kuyu açılmıştır. Kuyuların bir kısmı  işletme dönemi  içinde 
kullanılmaz hale gelmiş ve bugün sadece gözlem kuyusu olarak kullanılabilmektedir. 

Tablo 1. Gönen JBIS mevcut jeotermal kuyular 
Sıcaklık  Üretim  Enerji  Derinlik  Seviye 

Kuyu Adı  Durum 
°C  l/s  m 3 /h  kcal/h  m  Max. S.  Max. S. 

G1   
G2    534  27  31 
G3  Reenjeksiyon  308  20  22 
G4   
G5  Reenjeksiyon  332  18  22 
G6  DSİ  80  50  385  30  61 
G7  30  62  20  72  994.896  380  15  24 
G8  27  64  20  72  1.065.960  280  12  21 
G9  7  94  8  28,8  1.392.854  560  10  48 
G10  24  73  20  72  1.918.728  265  28  52 
G11  7  79  8  28,8  938.045  800  29  60 
G12    250  25  26 
G13  30  78  20  72  1.918.728  350  18  22 
G14  Reenjeksiyon  250  20  24 
G15  Reenjeksiyon  188 
G16  33  82  25  90  3.286.710  230  29  54 
G17  30  60  20  72  1.065.960  240  24  55
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2.2. Kuyu Testleri 
G3, G12 ve G14 kuyularına “elektronik limnigrafla” su seviyesi ölçümü yapılmıştır. 

2.2.1. Su Seviyeleri Değişimi 

Limnigraflar bir saat içerisinde 4 ölçme yaparak bunların ortalamasını saat başı kayıt edecek şekilde 
ayarlanmıştır. Gün içerindeki en yüksek ve en düşük su seviyeleri de ayrıca kayıt edilmektedir. Şekil 
2’de G3,  G12  v3 G14  kuyularındaki  gün  içerindeki  su  seviyesi  değişimi  görülmektedir. G3  ve G14 
kuyularındaki  su  seviyesinin  gün  içerisinde  5  m’ye  ulaşan  değişimler  gösterdiği  (maksimum  ve 
minimum seviye arasındaki fark), fakat G12 su seviyesindeki farkın genellikle daha küçük gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Şekil 3’de 30.12.2004 saat 01:00’dan itibaren saat başı alınan su seviyeleri ölçüleri görülmektedir. Bu 
grafikte  su  seviyelerinin  gün  içerisinde  yükselme ve düşümler  gösterdiği  görülmektedir.  Yükselimler 
genellikle gece, düşümler ise gündüzleri olmaktadır.  Bu da otellerde kullanılan su miktarının geceleri 
azalmasından ve reenjekte edilen su miktarının geceleri artmasından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 2 ve 3’de G3 ve G14 kuyularında su seviyesi değişimlerinin birbirleri ile uyumlu olarak değiştiği 
ve G12 kuyusundaki su seviyesi değişiminin de diğerleri ile paralel olduğu görülmektedir. 

G3  kuyusunda  30.12.2004  tarihinde  su  seviyesi  27.5  m  iken,  4.01.2005  tarihinde  22.5  m’ye 
yükselerek, 10.2.2005’de 43.5 m’ye kadar düşmüştür. Havaların soğuduğu bu dönemde üretim artmış, 
G1 kuyusuna yapılan reenjeksiyon azaldığı için   35 günlük bu sürede su seviyeleri 21 m düşmüştür. 
Benzer bir değişim G14 kuyusunda da görülmektedir. Aybı tarihler arasında G12 kuyusundaki seviye 
düşümü 12 m kadardır. 

Gözlem dönemi içerisinde sahada G7, G8, G10, G13, G16 ve G17 kuyuları üretim yapmış ve G1/G15) 
kuyusuna  reenjeksiyon  yapılmıştır.  Kuyuların  üretim ve  reenjeksiyon mikterlarını  doğrudan  ölçmek 
mümkün  olamamıştır.  Toplam  olarak  100110l/s  üretim  yapıldığı  ve    G1  kuyusuna  günlük  12  saat 
süreyle 50 l/s debide reenjeksiyon yapıldığı tahmin edilmektedir.[1] 
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Şekil 3. Gözlem kuyularındaki saatlik su seviyesi değişimleri 

2.2.2. Pompa Testleri 
Üretim ve reenjeksiyon kuyularında sürekli debi ölçümü manyetik debimetreler alınması önerilmiştir. 
Kuyularda  debimetre  olmadığı  için  sahada  üretilen  ve  reenjekte  edilen  miktarlar  hakkında  sadece 
tahmin yapılmaktadır. Periyodik debi ölçümleri yapılamadığı  için üretim düşümleri kuyudan mı yoksa 
pompadaki  yıpranmadan  mı  kaynaklandığı  anlaşılamamaktadır.  Bu  nedenle  sahadaki  üretim 
kuyularında “pompa testleri” yapılması önerilmiştir. Bu amaçla 22.2.2004 tarihinde G16 kuyusundaki 
pompa test edilmiştir. G16 kuyusunda yapılan çalışmada pompanın işletme koşullarındaki 1.8 ve 2.1 
bar çıkış basıncına göre 2226  l/s debide üretim yapabildiği ve su  seviyesinin 5758 m’ler arasında 
değiştiği  belirlenmiştir.  G13  kuyusunda,  pompadan  kaynaklandığını  düşünülen  bir  üretim  kaybı 
görülmektedir. 

2.2.3. Sıcaklık Ölçümleri 

Jeotermal  kuyuların  sıcaklık  değerleri  açıldıkları  yıldan  bu  yana  değişim  göstermiştir.  Bu  nedenle 
sıcaklıklar  kuyu  başı  mevcut  termometre  ve  dijital  termometre  ile  tekrar  ölçülmüştür.  Kuyu  başı 
termometresi ile dijital termometre ölçümler arasında 13°C farklar bulunmaktadır. 

Tablo 2. Jeotermal kuyu sıcaklık ölçümleri 

Kuyu  İlk 
sıcaklık 

2004 
N.Aksoy 

Kaplıca 
Verileri 

Kaplıca 
Verileri  02.12.2004 

°C  °C  °C  °C  °C  °C 

G6  82  80 
G7  76  58  62  59 
G8  76  61  64  60  60  61,7 
G9  93  94  94  94 
G10  76  73  73  72  65  67,8 
G11  89  77  79  78  78 
G13  78  70  78  72  72  71 
G16  84  78  82  82  79  78,5 
G17  58  58  60  60  ?  60,3
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Jeotermal kuyu verileri  incelenerek çalışan kuyular  içersinden verimli olanları (kuyu  testi yapılmadan 
tahmini hesaplarla birim elektrik ile fazla enerji üreten) tesbit edilmeye çalışılmıştır. Bu durumda verim 
sırasıyla  G16,  G13,  G10,  G8,  G17  kuyularının  Motor  gücü  ve  hidrolik  güç  açısından  (kWt/kWe) 
değerleri  Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3.Jeotermal kuyuların birim enerji üretim değerleri 

Hidrolik güç Açısından Kuyu 
Adı  Debi  Güç  Motor 

Pout  Seviye  Kolon 
Kayıp 

Toplam 
Kayıp 

Çekilen 
Güç  kWt/kWe 

l/s  m3/h  kcal/h  kW  kW  kWt/kWe  mSS  mSS  mSS  mSS  kW  kWt/kWe 
G6  50 
G7  20 
G8  20  72,0  1.257.833  1.463  37  40  17,0  45  6  68,0  19,0  77 
G9  8  28,8  1.421.280  1.653  37  45  17,0  45  1  63,0  7,1  234 
G10  20  72,0  1.691.323  1.967  37  53  19,5  45  6  70,5  19,7  100 
G11  8  28,8  966.470  1.124  37  30  19,5  45  1  65,5  7,3  153 
G13  20  72,0  1.918.728  2.231  37  60  14,0  45  6  65,0  18,2  123 
G16  25  90,0  3.064.635  3.564  55  65  21,0  45  9  75,4  26,4  135 
G17  20  72,0  1.158.343  1.347  45  30  18,0  45  6  69,0  19,3  70 

Kuyu Rating Değerleri 
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Şekil 4. Jeotermal kuyuların birim enerji üretim değerleri karşılaştırması. 

Şekil 4’ de görüldüğü üzere  G9 kuyusu en verimli kuyu olarak gözükmektedir. Bunun nedeni yüksek 
sıcaklığa ve düşük kuyu başı motor gücüne  sahip olmasıdır. Üretim debisinin az olması nedeniyle çok 
kullanılan  bir  kuyu  değildir.  Sistemde G11,  G13  ve G16  kuyuları  diğer  verimli  kuyular  olup  pompa 
testleri bölümünde de bahsedildiği üzere G16 kuyusuna daha büyük kapasitede pompa indirilmesi ile 
daha fazla enerji düşük elektrik tüketimi ile çekilebilecektir. 

Jeotermal kuyu içi pompaların kuyu testleri yapılarak sipariş edilesi gerekmektedir. Hatta bu testler kış 
sezonunun  sonunda  en  düşük  seviyelerde  iken  yapılırsa  kış  sezonu  boyunca  pompalar  emniyetli 
seviyelerde çalışacaktır.
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3.ISI MERKEZİ 

3.1. Tasarım Değerleri 

Türkiye’de ilk jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemi 1987 yılında 600 konut kapasitesi ile Gönen’de 
devreye  alınmıştır.  Isıtılan  konut  sayısı  1994’te  1200’e,  2004  yılında  ise  2700  KE’e  yükseltilmiştir. 
Bugün gelinen konut eşdeğer sayısı 3325.5 KE’dir (Tablo4). Gönen JBIS’inde kullanıcılar Zon1 (Eski 
hat), Zon2 (yeni hat), Tabakhaneler ve Oteller  olarak dört kısımda toplanabilir. 

Tablo 4. Gönen JBIS Mevcut kullanıcılar ısı yükleri ve konut eşdeğer miktarları 

Konut Eşdeğeri 
KE 

Isı Yükü 
Kcal/h 

Yeni Hat  1701.5  11 888 845 
Eski Hat  1024.0  7 154 967 
Oteller  400.0  2 794 909 
Tabakhane  200.0  1 397 455 
TOPLAM  3325.5  21 838 721 

Mevcut  jeotermal  ısıtma  sistemini  proje  hesap  raporlarına  ulaşılamamış  fakat  konut  eşdeğer  ısı 
yükünün 6000 kcal/h olarak alındığı tesbit edilmiştir. Birim alan ısı yüklerinin tesbiti için TS 825’e göre 
örnek hesaplama yapılmış (Tablo 6)., Gönen Belediyesinden alınan 8 adet mimari proje incelenmiştir 
(Tablo 5). Mimari projelerden elde edilen değerler oldukça yüksektir. Ancak Gönen  ilçe merkezi   bir 
çok binada ısı yalıtım yönetmeliğine uyulmadığı tespit edilmiştir. Ege bölgesindeki kentlerin ortalama 
ısı yüklerine esas mimari özellikleri  birbirine çok yakındır. Bu nedenle, BalçovaNarlıdere  Jeotermal 
Bölge  Isıtma  Sistemi  içerisinde  yer  alan  40  binanın  statik  yöntemle    hesaplanmış  ısı  yüklerinden 
hesaplanmış ortalama ısı yükü [2], Gönen JBIS projesi için de  temel alınmıştır. Bu değer, Balçova ile 
Gönen’deki dış tasarım sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle, Eşitlik 1’de kullanılarak, Gönen için birim 
alan ısı yükü hesaplanmıştır. 

QGönen = Qbal . (∆TGönen  / ∆Tbal)  (1) 

Tablo 5. Ortalama birim alan ısı yükü 
Tatm.  6  ºC 

HESAPLARDA KULLANILAN  6000  kcal/h.KE 

TS 825’e uygun Örnek Proje  5197  kcal/h.KE 
MİMARİ PROJELER 
Altınevler  9400 
Altınevler  8363 
Kurtuluş  11376 
Kurtuluş  11550 
Villa  7937  Ortalama  :  9330  kcal/h.KE 
Zümrütevler  7400 
Zümrütevler  8475 
Zümrütevler  10136 

Konut Eşdeğeri  5490  6987  kcal/h.KE 

Balçova  Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi içindeki 40 binanın, 22 °C tasarım sıcaklık farkı ile 
hesaplanmış birim alan ortalama pik ısı yükü 54.9 kcal/h.m2,. Sındırgı için ise tasarım sıcaklık farkı 28 
°C’dır. Eşitlik 1 ile Gönen için birim alan ortalama pik ısı yükü (23,3 kcal/h.m3) 6987 kcal/h.m2 olarak 
hesaplanmıştır.
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Tablo 5. Isı yalıtım yönetmeliğine (TS825) uygun örnek birim ısı yükü hesaplaması 
DIŞ HAVA DİZAYN SICAKLIĞI  T dış hava  6  °C 
KONFOR SICAKLIĞI ( ODA SICAKLIĞI )  Toda  22  °C 

Örnek Hesaplama 
K değerleri   (Dış duvar, pencere)  Kddp  1,3  kcal/m2hºC 
K değerleri   (Çatı ,teras)  Kç  0,67  kcal/m2hºC 
K değerleri   (Döşeme)  Kdö  1,08  kcal/m2hºC 
Kat Sayısı  2  kat 
Daire Sayısı  2 
1 Dairenin Alanı  100  m 2 

Pencere alanlarının, toplam bina alanına oranı %20 olarak kabul edilmiştir. 
Binanın toplam hacmi  1120  m 3 

Binanın (dış duvar + pencere,kapı) Toplam Alanı  319,2  m 2 

Binanın dış duvar alanı  ∆dd  255,4  m 2 

Binanın Dış Pencere Alanı  ∆p  63,8  m 2 

Binanın Çatı Alanı  ∆ç  200  m 2 

Binanın Döşeme Alanı  ∆dö  200  m 2 

Dış Hava Sıcaklığı  6  ºC 
Çatı Arası Sıcaklığı  2  ºC 
Döşeme Altı Toprak Sıcaklığı  8  ºC 

Q1 = ∆ddp x Kdd x (Toda – T dış hava) + ∆ç x Kç x (Toda – Tçatı arası) + ∆dö x Kdö x (Toda – T döşeme altı toprak) 
q1 = 319.2 x 1.3 x (22 – (6)) + 200 x 0.67 x (22  2) + 200 x 1.08 x (22  8)  17323  kcal/h 

Q1=q1+Enfilitrasyon Isı Kaybı + Yükseklik Zammı 
qe=Zamsız Isı Kaybının % 20 si olarak kabul edidi.  0,2 
qe=17323 x 1.20  3464,6  kcal/h 

qy= Yükseklik zammı sıfır alınmıştır. 
Toplam Isı yükü  Q1=  20787  kcal/h 
100 m2 lik bir evin ortalama ısı yükü  KE=  5197  kcal/h 
Bir direnin hacmi  V=  280  m 3 

Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun yapılmış binaların birim ısı yükü  Qv=  18,56  kcal/hm 3 

Isı merkezi pompa ve eşanjör  kapasiteleri Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmektedir. Pompaların  tasarım 
değerleri katalog ve üretici firmalardan alınmasına karşın, eşanjörlere ait tasarım değerleri distribütör 
firmadan temin edilememiştir.



____________________________________________________________________________________________  402  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

Tablo 7. Gönen JBIS Isı merkezi pompa kapasiteleri (2004) 
SN  Amaç  Marka  Tip  Debi  Hm  Güç  Devir 

m3/h  mSS  Hp  KW  d/d 
P1  Zon2 Yaz  Mas  MKY 125  150  45  50  37  1400 
P2  Zon2 Yaz  Mas  MKY 125  150  45  50  37  1400 
P3  Zon2 Kış  Mas  MKY 150  375  48  125  90.0  1400 
P4  Zon2 Kış  Mas  MKY 150  375  48  125  90.0  1400 
P5  Tabakhane  Standart  SNT 50/250  50  70  25  18.5  2800 
P6  Tabakhane  Standart  SNT 50/250  50  70  25  18.5  2800 
P7  Zon1  Mas  MKY 50  75  40  30.0  1450 
P8  Zon1  Standart  SKM 125/2  150  65  60  45.0  1400 
P9  Zon1  Standart  SNT 65/250  75  65  40  30.0  2800 
P10  Zon1  Standart    30.0 
P11  Zon1  Standart  SKM 125/2  150  65  60  45.0  1400 
P12  Oteller  Standart  SNK 300/15  150  19  20  15.0  1400 
P13  Arızalı  Standart  SNK 300/15  150  19  20  15.0  1400 
P14  Oteller  7.5 
P15  Oteller  Standart  SNT 65/200  80  40  25  18.5  2900 
P16  Kompresör  Cengiz  1.5  1.1 
P17  Denge Tankı  Standart  SNK 150  350  20  37.0  1400 
P18  Denge Tankı  Standart  SNK 150  350  20  22.0  1400 
P19  Temiz su  Standart  SNT 50/250  55  40  15  20.5  2800 
P20  Temiz su  Standart  SNT 50/250  55  40  15  22.0  2800 
P21  DSİ G9  Standart  ST 4165  17  28  4  3.0  2800 

Tablo 8. Gönen JBIS ısı merkezi eşanjör bilgileri (2004) 
SN  Amaç  Marka  Tip  SeriNo  Yıl  Plaka Sayısı  PN  Tdizayn 

Sayılan  bar  °C 

E1  Zon1  AlfaLaval  A15 BFM  30100886 87  1987  468  469  10 

E2  Tabakhane  AlfaLaval  A15 BFM  30100886 89  1987  121  121 

E3  Oteller  AlfaLaval  A10, BFM  30100886 88  1987  83  10  90 

E4  Oteller  AlfaLaval  M10 BFM  3010021805  1989  100  10  90 

E5  Zon1  AlfaLaval  A15 BFM  3010029881  1988  285  10  110 

E6  Zon2  AlfaLaval  M15 BFM  3010135384  1995  397  16  105 

E7  Zon2  AlfaLaval  M15 BFM  3010232857  1998  395  16  80 

E8  Zon2  AlfaLaval  P4HBM  3212140001  1969  219
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3.2. İşletme verileri 

Genel  olarak  jeotermal  bölge  ısıtma  sistemlerinde  çalışma  koşullarını,  jeotermal  akışkan  üretim 
sıcaklıkları,  dış  hava  sıcaklığı,  ısı  merkezi  tasarım  değerleri,  bina  tasarım  değerleri  ve  işletme 
alışkanlıkları  etkiler.  Gönen  JBIS  ısı  merkezi  verileri  bilgisayar  ortamında  incelenerek  sistemin 
yukarıda  bahsedilen  5  parametreye  göre  davranışı  saptanmaya  çalışılmıştır.    İncelenen  veriler 
Jeotermal, Oteller, Eski ve Yeni hat olarak adlandırılmıştır. 

3.2.1 Jeotermal Hatlar 

Jeotermal  akışkan  ortalama  üretim  sıcaklıkları  tamamen  kuyu  üretim  sıcaklıkları  ve  hangi  kuyuların 
devrede olduğu ile ilgilidir. Bu açıdan bölüm 2.3’te bahsedildiği üzere farklı kuyular farklı ısıl verimlerde 
çalışmaktadır.  Yüksek  entalpili  ve  yüksek  debili  kuyuların  ürettikleri  enerji  başına  tükettikleri  enerji 
daha  az  olduğu  için  diğer  kuyulara  oranla  verimli  sayılmaktadır.  Bu  verim  değerleri  saptanarak 
jeotermal  kuyuların  işletilmesinde  bir  optimizasyon  çalışmaları  yapılır.  Gönen  JBIS’inde  tepe  yükü 
dönemlerde enerjinin yetersiz olmasından dolayı tüm kuyular çalışmaktadır. Tablo 9’da ortalama 66.2 
C  olan  üretim  sıcaklığının  minimum  61  o C  ve  maksimum  74  o C  ulaştığı,  ortalama  41,6  o C  olan 
jeotermal  dönüş  (reenjeksiyon)  sıcaklığının,  minimum  17,5  o C  maksimum  56  o C  olduğu 
gözlenmektedir.  İşletme  kayıtlarının  yetersiz  olmasından  dolayı  üretim  sıcaklığının  neden  61  o C’ye 
düştüğü konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. 

Tablo 9. Jeotermal hat işletme verileri. 
Jeotermal  Gidiş  Dönüş  Sıcaklık Farkı 

StdSapma  3.6  6.2  2.6 

Max  74  56  46.0 

Min  61  17.5  12.0 

Ort.  66.2  41.6  24.6 

Oteller   hattı:  işletme personelinden alınan bilgiye göre Otel hattı gidiş dönüş sıcaklıkları  tamamen 
manuel ve otel şikeyeti, işletme personeli insiyatifi ile kontrol edilmektedir. İşletme parametreleri, Otel 
doluluk  oranları,  yük  dağılımı  gibi  bilgiler  olmadan  aşağıda  verilen  grafik  açıklayıcı  olmamaktadır. 
Tablo10’da ortalama 53  o C olan gidiş  sıcaklığının minimum 41  o C ve maksimum 61  o C’ye ulaştığı, 
ortalama 43 o C olan dönüş sıcaklığının, minimum 38  o C maksimum 47 o C olduğu gözlenmektedir. 
Grafiğin  orta  bölümünde  belirtilen  tarihlerde  dış  hava  sıcaklığından  bağımsız  bir  davranış  gösteren 
sıcaklıklar bir sonraki kış daha farklı bir davranış sergilemektedir.
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Tablo 10. Oteller hattı işletme verileri 

Oteller  Gidiş  Dönüş  Sıcaklık Farkı 

Max  61  47  14 

Min  41  38  3 

Ort.  53  43  10 

Eski hat:  Tablo 11’de ortalama 54,2 o C olan gidiş sıcaklığının minimum 48 o C ve maksimum 66 o C 
ulaştığı,  ortalama  41,8  o C  olan  dönüş  sıcaklığının,  minimum  35,5  o C  maksimum  55  o C  olduğu 
gözlenmektedir. 
Grafikten dış hava sıcaklığı  ile gidiş dönüş sıcaklıklarının arttığı gözlenmektedir. Gidiş sıcaklığındaki 
değişkenliğin sebebinin,  jeotermal üretim sıcaklığındaki artış mı,    işletme parametrelerindeki  yapılan 
bir değişiklik mi, yoksa dış hava sıcaklılığının değişkenliği mi olduğu net belirli değildir. Ama grafikteki 
turuncu dış hava eğrisi ile gidiş sıcaklıkları arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. 

Tablo 11. Eski hat işletme verileri 

Eski Hat  Gidiş  Dönüş  Sıcaklık Farkı 

StdSapma  3.0  3.6  13.1 

Max  66.0  55.0  64.0 

Min  48.0  35.5  4.6 

Ort.  54.2  41.8  42.8 

Yeni hat :Tablo 12’de ortalama 52,4 o C olan gidiş sıcaklığının minimum 46,5 o C ve maksimum 64 o C 
ulaştığı,  ortalama  43,4  o C  olan  dönüş  sıcaklığının,  minimum  38,5  o C  maksimum  53  o C  olduğu 
gözlenmektedir. 
Grafikten dış hava sıcaklığı  ile gidiş dönüş sıcaklıklarının arttığı gözlenmektedir. Fakat  sistemin çok 
küçük bir standart sapma  (1,9) ile sabit sıcaklık farkı (ortalama 9 o C) çalıştığı anlaşılmaktadır. Grafiğin 
sağ  kısmında  dönüş  suyu  sıcaklığı,  dış  hava  ve  gidiş  suyu  sıcaklığına  göre  daha  stabil  bir  eğri 
izlemektedir. Bunun nedeni dış hava sıcaklığındaki artış  nedeni ile sirkülasyon pompalarının sayısının 
azaltılması  (debinin  azaltılması)  fakat  buna  karşın  kuyu  debilerinin  sabit  kalması  nedeniyle  gidiş 
sıcaklıklarının  artmasıdır. Otomasyon  sisteminin  olmaması  dolayısıyla  dönüş  suyu  sıcaklığının  sabit 
kalması sisteme verilen enerjinin yetersiz olduğu konusunda önemli deliller sunmaktadır.
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Tablo. 12. Yeni hat İşletme verileri 

Yeni Hat  Gidiş  Dönüş  Sıcaklık Farkı 

StdSapma  3.2  2.3  1.9 

Max  64.0  53.0  19.0 

Min  46.5  38.5  3.5 

Ort.  52.4  43.4  9.0 

3.2.2. Elektrik Tüketimleri 

Toplam üç adet trafo ve sayaçtan beslenen Gönen JBIS elektrik tüketim grafiği Şekil 5’te verilmektedir. 
Grafik’ten  de  görüleceği  üzere  2001  yılından  sonra  tüketim  değerleri  aralık  ayı  için    170.000  kWh 
değerinden 300.000 kWh değerine çıkmıştır. Bunun gibi bir farklılık 2003 nisan ayında gerçekleşmiştir. 
Genel olarak sabit bir eğri  izleyen yıllık tüketimi için 2001 yılındaki farklılığın faturalama döneminden 
kaynaklanmaktadır. 

Şekil 5. Gönen JBIS toplam elektrik tüketim verileri 

Toplam  elektrik  tüketim  değerleri  2001  yılında  2.070.000  kWh,  2002  yılnda  2.035.000  kWh,  2003 
yılında  2.548.000  kWh’tir.  Elektrik  birim  tarifesinde  (Tablo  13)  yapılacak  olan  değişiklik  (sanayi 
endeksine geçiş) ile 2.500.000 kWh için toplam tasarruf  99.585 YTL olacaktır. 

Gönen JBIS (TOPLAM) Elektrik Tüketimi 
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Tablo13. Elektrik birim satış fiyatları 

Kullanıcı tipi  Birim Maliyet 
YTL 

Vergiler 
YTL 

Konutlar  12.780  15.8344 
Ticarethane +resmi  15.195  18.8266 
Sanayi  11.980  14.8432 
Oteller  11.396  14.1200 

Açıklama: Elektrik Birim Fiyatı Hesaplama Yöntemi ; 
. Konutlar için 12,7800 YKR + %5 Belediye Vergisi + %18 KDV olarak 15,8344 YKR, 
. Ticarethane ve Resmi Daireler için 15,1950 + %5 Belediye Vergisi + %18 KDV  olarak 18,8266 YKR 
. Sanayi için 11,9800 YKR + %5 Belediye Vergisi + %18 KDV olarak 14,8432 YKR 
üzerinden hesaplanmıştır. 

4.HİDROLİK ANALİZLER 

Gönen JBIS’inde hidolik analiz çalışması şekil 5’te gösterildiği üzere jeoetermal hat (kırmızı) yeni hat 
(mor) ve eski hat (mavi) için yapılmıştır. Hidrolik hesaplarda Darcy formülü kullanılmıştır. [3] 

Şekil6 Jeotermal Hat (kırmızı) Yeni Hat (Mor), ve Eski Hat (Mavi) güzergahları 

Tablo14. Jeotermal hat hidrolik analizi
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Jeotermal hat hidrolik analizinde en kritik durum (tüm kuyuların çalışması durumu) incelenmiştir. 2 bar 
işletme basıncına ayarlanan kuyular için jeotermal hat dengede olup herhangi bir kontrol vanası veya 
denge deposuna ihtiyaç olmadan, birbirlerini olumsuz etkilemeden çalışabilmektedir. Akış hızı denge 
tankından  sonra   maksimum  2.06’ya  çıkmaktadır  (Tablo  14).   G13  ve G17  kuyularının  1,8  barda 
çalıştırılması uygun olacaktır. 

Yeni Hat  hidrolik  analizinde  4  kritik  devre  incelenmiş ve  sırasıyla  22,6 mSS,  22,8 mSS,  18,3 mSS, 
28,4 mSS sürtünme basınç kayıpları hesaplanmıştır (Tablo 15). 

Şekil 7 Yeni hat hidrolik analizi kritik devre sonuçları
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Tablo 15. Yeni hat hat (kritik 2) hidrolik analizi 

Ayrıca    yeni  hat  için  ısı  kayıp  hesapları  yapılmıştır.  Kritik  devres  onunda  53  o C  ısı  merkezi  çıkış 
sıcaklığı neticesinde kritik devre sonunda hesaplana sıcaklık 52,7 olması gerekirken yapılan  iki adet 
ölçümde bu değerler 50 o C ve 49 o C olarak ölçülmüştür. Bu farkın başlıca nedeni rogar noktalarında 
saptanan  izolasyon  eksiklikleri  ve  kritik  devre  sonunda  sirkülasyon  hızlarının  düşmesi  ile  ısı 
kayıplarının  artmasıdır.  Toplam  450.000  kcal/h,  yaklaşık  65  Konut  eşdeğeri  enerji  boru  hattından 
atmosfere atılmaktadır. 

Tablo16. Yeni hat ısı kaybı hesapları
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Eski hat hidrolik analizinde 2 kritik devre incelenmiş ve sırasıyla 48,9 mSS, 45.0 mSS sürtünme basınç 
kayıpları hesaplanmıştır. (Tablo 17) 

Şekil 8. Eski hat hidrolik analizi kritik devre sonuçları 

Tablo 17. Eski hat hidrolik analizi 

48,9 mSS 

45.0 mSS
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Eski hat ısı merkezi çıkışı DN 200, 15 o C sıcaklık farkında gerekli toplam 483 m3/h akışkanı taşıyacak 
kapasitede değildir. Akış hızı çıkışta 4.29 m/s ‘ye çıkmakta ve ilk 433 metrelik kısımda oluşan basınç 
kaybı 2,6 bar olmaktadır. Bu nedenle bu hat ciddi bir elektrik tüketimine neden olmaktadır. İvedi olarak 
hattın  değiştirilmesi,  sıcaklık  farkının  arttırılarak  debinin  düşürülmesi  yada  bu  eski  hattın  yükünün 
azaltılması gerekmektedir. 

5. BİNA ALTI DÖNÜŞÜM ve BİNA İÇİ ISITMA SİSTEMLERİ 

İşletme personelinden edinilen bilgilere göre Gönen JBIS’inde bina içlerinde genelikle toplamda 100 
130  dilim  döküm  radyatör  kullanılmaktadır.  53/38  C  sıcaklık  rejiminde  döküm  radyatörler  için  birim 
verim 90/70 sıcaklık rejimine oranla % 28 olmaktadır. Döküm radyatör için birim verim 195 kcal/h.kolon 
kabulü ve bir  konut eşdeğeri   6987 kcall/h  ısı  kaybı  için   127 dilim  radyatöre  ihtiyaç duyulmaktadır. 
Gönen  JBIS’inde  radyatör  analizleri  tecrübe  edilerek  yapılmış  ve  yeterli  radyatör  yüzeyleri 
kullanılmaktadır. 

Bina altlarında kontrol sistemi bulunmamaktadır. Bina içi sirkülasyonun sağlanması amaçlı bir bazen 2 
ıslak  rotorlu  sirkülasyon  pompası  şehir  şebekesine  seri  bağlanmıştır.  Pompalarda  timer,  FC  kontrol 
ünitesi  bulunmamakta  ve  manuel  çalışmaktadırlar.  Hidrolik  denge  manuel  olarak  pompa  önündeki 
küresel vanalar ile sağlanmaktadır. 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1.Jeotermal sahada yapılacak değişiklikler 
• Jeotermal sahada yüksek sıcaklıklı zonda yüksek debili kuyu delinmesi 
• G11, G13, G16 kuyularına pompa testleri yapılarak daha yüksek kapasitede pompalar 

konulması  ve  üretimin  planlı  olarak  bu  3  kuyudan  frekans  konvertörlü  pompalar  ile 
gerçekleştirilmesi 

• Jeotermal  sahada  üretim  performans  projesi  yaptırılarak  reenjeksiyon  ve  üretim 
zonlarının belirlenmesi 

6.2. Isı merkezinde yapılacak değişiklikler 
• Paralel  çok  sayıda  sirkülasyon  pompa  sistemi  yerine,  frekans  konvertörlü  pompa 

sisteminde geçilmesi 
• Yeni hat sirkülasyon pompalarının değiştirilmesi, 
• İşletme  sıcaklıklarının  (pompa  devri/sayısı,  üretim  kuyuları  ve  dış  hava  sıcaklığı) 

işletme parametrelerine uygun olarak otomasyona bağlanması  / kontrol edilmesi 
• Isı değiştirici tasarım değerleri temin edilerek, yeni çalışma sıcaklıklarında 
• Isı  değiştirici  önündeki  bypass’ın  kesinlikle  kullanılmaması,  bunun  yerine  eşanjöre 

plaka ilave edilerek basınç kaybının düşürülmesi 
• Elektrik tarifesinin değiştirilmesi yönünde başvuruların yapılması 
• Sıcaklık  farklarının  açılması  en  az    20  o C  olacak  şekilde  sabit  tutulması,  debinin 

değiştirilerek  hem  dış  hava  sıcaklığına  bağlı  kontrolün  hem  de  elektrik  enerjisi 
tasarrufu yapılması 

6.3.Şehir dağıtım hattında yapılacak değişiklikler 
• Sıcaklık farkları eğer arttırılamıyor ise Eski hat çıkış çapının (yaklaşık 450 m, DN 300) 

arttırılması bu sayede burada kaybedilen 2,6 bar ve karşılığı elektrik enerjisi tasarruf 
edilebilecektir. 

• Yeni hatta 4 nolu kritik devre üzerinde bulunan sirkülasyon problemlerinin çözümü; en 
uçtaki 162 sokağın Pazar caddesinden kopartılarak 160.sokak hattına bağlanması ile 
sağlanabilir.
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• Genelde  kritik  devre  basınçları  yakın  olmasına  karşın;  yeni  hat  3.  kritik  hat ve  bina 
altlarında kontrol vanalarının olmaması nedeniyle hidrolik denge manuel olarak  (her 
kış başlangıcında) işletme personeli insiyatifleri doğrultusunda küresel hat vanaları ile 
sağlanmaktadır.  İşletmenin  değişken  yüklerine  cevap  veremeyecek  olan  bu  tür  bir 
ayarlama  işgücü  kaybına  da  yol  açmaktadır.  Bu  nedenle  bina  altlarına  yada  hat 
üzerinde kritik noktalara kontrol vanaları konulması gerekmektedir. 

• Rogarlarda bulunan izolasyon eksikleri nedeniyle ciddi bir enerji kaybı söz konusudur. 
İzolasyonları yenilenerek ısı kaybı giderilebilir. 

6.4.Bina altları ve bina içlerinde yapılacak değişiklikler 
• Bina  altı  eşanjörleri  5550  o C  gibi  düşük  sıcaklıklarda  teknik  olarak  ve    390  adet 

yüksek  alana  (düşük  LMTD’den  kaynaklanan)  sahip  eşanjörlerin maliyeti  ekonomik 
olarak mümkün gözükmemektedir. Eşanjörler  yerine bina altlarında 3 yollu dış hava 
kompanzasyonlu, motorlu kontrol vanaları daha ekonomik çözüm olacaktır. (390 adet 
bina için yaklaşık 273.00 0Euro değerinde bir iyileştirme projesi) 

• Termostatik  radyatör  vanalarının  kullanılması  bu  sayede  enerjinin  daha  homojen 
dağıtılması  ve  ikincil  devreler  (bina  devresi)  içindeki  hidrolik  problemlerin  de 
giderilmesi sağlanacaktır. 
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ÇEŞME JEOTERMAL PROJESİNİN 
HEDEFİ VE UYGULAMASI 

Alibey KOÇ 

ÖZET 

Ülkemizdeki  jeotermal  enerji  kaynaklarının  konfor  ısıtmasında,  endüstriyel  tesislerde,  seralarda  ve 
özellikle  tarihi  kültürel  kökleri  olan  ılıcaların  devamı  olan  termal  tedavi  merkezlerinde  kullanılması 
giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Balçova Jeotermal Enerjili Merkezi Isıtma Sistemi ve 
Balçova  Termal  Tedavi  Merkezi  gerçekleştirilmiş  en  büyük  uygulamalardandır.  Benzeri  tesislerin 
sadece Ege Bölgesi’nde  bile  pek  çok  yörede  (Denizli, Manisa,  Salihli,  Aliağa, Dikili,    Bergama vb.) 
planlama ve uygulama aşamasında oldukları bilinmektedir. 

Proje  Çeşme  yöresindeki  jeotermal  kaynakların  sürdürülebilir,  dünyadaki  uygulamalarla  uyumlu, 
çevreye  zarar  vermeyen  ve  günümüz  teknolojisine  uygun  bir  biçimde  değerlendirilmesini  sağlamak 
amacıyla  önerilmektedir.  Bu  bağlamda,  proje  Çeşmenin  turizm  potansiyelini  arttırarak  Çeşme’nin 
ekonomik yaşamına canlılık kazandıracak ve muhtemel merkezi ısıtmayla fosil yakıtların kullanılmasını 
önleyerek hem çevreyi koruyacak, hem de döviz tasarrufu sağlayacaktır. 

Çeşme Jeotermal  Projesi, jeotermal enerjinin kullanımıyla eğlencesağlıkspor bileşenleriyle iç ve dış 
turizm  potansiyeli  açısından Çeşme’yi  en  üst  sınıfa  taşıma misyonu ve  en  üstte  olma ve  gelişmeyi 
sürdürme vizyonu ile planlanan, hem yerel hem ulusal etkileşimi olan bir projedir. Bu tür projeler, ilgili 
tüm  kurum  ve  kuruluşların  misyonu  ve  vizyonu  paylaşması,  desteği  ve  katkısıyla  hayata 
geçirilebilmektedir. 

1. GİRİŞ 

Çeşme  Jeotermal  Geliştirme  Projesinin  kavramsal  gelişimi  90’lı    yılların  başında  başlamıştır.  İzmir 
Valiliğinin 1999 senesine kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi  isteği üzerine 
İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu 1999 senesine kadar yapılan çalışmaları incelemiş, 
değerlendirilmesini  ve  Çeşme  Jeotermal  Projesinin  geliştirilmesi  için  öngörülerini  İzmir  Valiliğine 
sunmuştur. İzmir Valiliğinin 2001 yılı başında, Çeşme Otelciler Birliği ve otellerin temsilcileri ile yaptığı 
toplantılarla  projelendirme  aşaması  hız  kazanmış  ve  nihayet  Çeşme  Jeotermal  2001  Projesi 
geliştirilmiştir. İlk olarak Projenin oteller ayağının termal analizleri yapılarak termal su için yük analizleri 
tamamlanmıştır.  Projenin  ilk  adımı,  jeotermal  enerjinin  kullanım  etkinliğini  ve  enerji  seviyesini 
belirlemeyi  mümkün  kılacak  saha    özelliklerinin  belirlenmesine  yönelik  olarak  Çeşme  Jeotermal 
Sahası’na  ait  yüzey  arama  ve  değerlendirme  çalışmalarının  yapılmasıdır.  Bu  alt  proje  Balçova 
Jeotermal  Enerji  Sanayi  Tic.  Ltd.  Şti.  tarafından  MTA’ya  yaptırılmıştır[1].  Çeşme  Yarımadasındaki 
rezervuarın  değerlendirilmesine  yönelik  bu  çalışmalar  sürdürülürken  önceki  çalışmalara  dayanan 
lokasyonda, gelecek turizm sezonunda otellerin termal su gereksinimini karşılamak üzere proje revize 
edilmiş  ve  bir  kuyunun  MTA  tarafından  delinmesi  ve  jeotermal  akışkanın  otellere  dağıtılmasını 
sağlayacak  “I.  Etap Termal Su Taşıma Hattı”  nın  proje ve  uygulama  çalışmaları  Balçova Jeotermal 
Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tamamlanmıştır[2].
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Jeotermal  uygulamalarda  esas  olan  kullanılmış  jeotermal  suyun  sahaya  tekrar  geri  basılmasıdır. 
Çeşme’deki termal suyun yapılan kimyasal analizleri sonucunda büyük ölçüde deniz suyu karakterinde 
olduğunu göstermektedir (Tablo1 ). Çeşme gibi bir turizm beldesinde kullanılmış ve kirlenmiş jeotermal 
akışkanın  denize verilmesi,  sağlık  ve  ekolojik  açıdan ayrıntılı  çalışmalar  yapılması  halinde mümkün 
görülmektedir.  Jeotermal  su  uygulama  yerine  (havuz,  terapi merkezi,  küvet,  ısıtma,  soğutma,  aqua 
park v.b  ) bağlı olarak arıtılmadan veya arıtılarak  jeotermal  sahayı ve yeraltı  sularını etkilemeyecek 
kalitede  tekrar  basılacak  veya  tamamen  arıtılıp  soğutulduktan  sonra  denize  deşarj  edilecektir.  Bu 
amaçla  jeotermal  suyun  kullanıldığı  her  proses,  kullanımdan  sonra  kazandığı  kirlilikler  itibariyle 
karakterize  edilecek  ve  uygun  arıtma  prosesleri  belirlenecektir.  Termal  su  yüzme  havuzlarında 
insanların havuzu kullanmalarıyla birlikte, suya geçen deri döküntüleri, kıl vb. maddeler  su içersinde 
kirlilik oluşturmaktadır. Bu maddeler enjeksiyon ( geriye basma ) işleminden önce kuyu başlarına veya 
termal  suyun  kullanıldığı  havuz  çıkışına  konulacak  fiziksel  arıtma  yöntemleri  ile  sudan 
uzaklaştırılacaktır. Böylece hem çevre sağlığı hem de rezervuar kalitesi korunacaktır. 

Tablo 1. Ilıca Bölgesinde Bulunan I1, I2 Kuyusunun ve Deniz Suyunun  Kimyasal Analiz Raporu 

(değerler  mg/l) 

Tablo  1’den  de  anlaşılacağı  üzere  Çeşme’deki  termal  su  deniz  suyu  karakterindedir.  Bu  nedenle 
dağıtım  sistemi  bileşenleri  için  kullanılan  malzemeler  bu  suya  dayanım  gösterecek  şekilde 
seçilmişlerdir. Örneğin dağıtım hattı boruları CTP ( cam takviyeli polyester ) ve PPRC , kuyuiçi ve terfi 
pompaları  alüminyum  bronzu,  kuyu  içi  pompa  kolon  boruları  316  L  paslanmaz  çelik  malzemeden 
seçilmişlerdir. 

2.ÇEŞME JEOTERMAL GELİŞME PROJESİNİN HEDEFLERİ 

1.Çeşme’deki otellerin termal su ihtiyacının karşılanması, 
2.Çeşme’deki otellerin ısıtılması ve sıcak su gereksinimlerinin  karşılanması, 
3.Kamu binalarının ısıtılması, 
4.Çeşme Termal Tedavi Merkezi termal su gereksinimnin karşılanması 
5.Çeşme termal Aqua Park  termal su gereksiniminin, ısıtılmasının ve sıcak su gereksiniminin 
karşılanması, 
6.Çeşme’deki konutların ısıl konfor gereksinimlerinin karşılaması. 

2.1. I.Etap Çalışmaları 

Toplam 3660 metre olan Ilıca – Altınyunus termal su ana taşıma hattı ve yaklaşık 3000 metre geriye 
dönüş hattı  tamamlanmış ve  işletmeye alınmıştır.   Yapılan çalışmayla  toplam 17 adet otel ve  ilerde 
yapılması  muhtemel  12  potansiyel  nokta  ile  birlikte  toplam  29  tesis  termal  sudan  faydalanacaktır. 
Halen işletilmekte olan termal su hattından dört adet turistik tesis yararlanmaktadır. Bunlar Altınyunus, 
Ilıca, Lord Otel ve Çeşme Öğretmenevi’dir. 
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Deniz Suyu 
(2)  8,1  11955  936  532  1052  21850  37  3401 

I1 (2)  57  7,8  10875  388  1551  609  20430  152  2422 

I2 (3)  57  8  12451  427,4  1617  945  21000  7920  1756
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2.2. II.Etap Çalışmaları 

2.2.1 II.Etap I. Bölüm Çalışmaları 

Turizm Bakanlığı’nın tahsis etmiş olduğu ilk ödenekle, Balçova Jeotermal’in proje müellifliğinde II.etap 
yenileme  uygulama  projesi  hazırlanıp,  Bayındırlık  İl  Müdürlüğü  tarafından  ihaleye  esas  keşifler 
tamamlanarak 1 Kasım 2002 tarihinde  İzmir  İl Özel İdaresi  tarafından  ihale edilmiştir. İhalesi yapılan 
FY_1Rainbow  Otel  arasındaki  termal  su  ana  taşıma  hattının  yaklaşık  5.6  km’lik  kısmının  imalatı 
tamamlanarak 10.12.2003 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

2.2.1 II.Etap II. Bölüm Çalışmaları 

II.Etap  I. bölümün  ihalesinde kesin hesap  sonucunda artan miktarı  ile birlikte  İzmir Valiliğinin  tahsis 
ettiği  ödenekle  birlikte  Çeşme  İlçesi  Köylere  Hizmet  Götürme  Birliğine  aktarılmıştır.  Aktarılan  bu 
ödenekle  II.  Etap’ın  kalan  kısımlarının  tamamlanması  planlanmıştır.  19.01.2004  günü  Çeşme 
Kaymakamlığı’nda  yapılan  ihale  neticesinde Çevre Yolu  bölgesindeki  otellere  termal  su  götürülmesi 
ana taşıma hattı yapımı işi tamamlanmıştır. 

Çeşme Çevre Yolu bölgesi ve Merkezdeki otellere termal suyu taşıyacak olan ana taşıma hattı yapımı 
çalışmaları 12.11.2004 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Ayrıca MTA ile yapılan çalışmalar 
neticesinde Çeşme Otogar bölgesinde  lokasyonu tespit edilen geriye basma kuyusunun olduğu yere 
kadar geri dönüş hattı da tamamlanmıştır. 

II.Etap    III.  bölüm  çalışmalarında  ise  Dalyan  Bölgesindeki  Ontur,  Kerasus,  Dalyan  Plaza,  Ladin  ve 
Sisus  otelleri  içeren  taşıma  hatlarının  yapımı  ihalesi  08.03.2005  tarihinde  yapılarak    imalatlarına 
başlanarak Temmuz 2005 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. 

3.KUYU DELME ÇALIŞMALARI 

II. Etap dahilindeki tüm otellerin termal su ihtiyacının karşılanabilmesi için birisi yedek olmak üzere 2 
adet üretim kuyusunun daha açılması gerekmektedir. Açılacak olan kuyuların kuyubaşı  sistemleri  ile 
ana dağıtım pompa istasyonlarının da eş zamanlı olarak yapılması planlanmaktadır. 

Tablo 2. Kuyulara ait bilgiler 

KUYU ADI  MEVKİİ  DERİNLİK 
(m) 

SICAKLIK 
( o C) 

KUYU DEBİSİ 
(l / s) 

POMPA DEBİSİ 
(l / s) 

STATİK SEVİYE 
(m) 

DİNAMİK SEVİYE 
(m) 

FY1  KIZILKAYA  350  57,3  50  20  29,5  32 

KD1  KARADAĞ  400  34  50       

Dalyan1  DALYAN  295  26  50       

I1  ILICA  282  54,5  35  20  2  8 

I2  ILICA  250  56,6  75  50  2,25  9 

I3  KIZILKAYA 
KARADAĞ  475  57,8  75  50  30  37 

I4  ILICA  251  57,4  85  85  2,25  9
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Karadağ Bölgesindeki FY1 kuyusunun yanına ikinci bir kuyunun açılması çalışmaları tamamlanmıştır. 
Köylere Hizmet Götürme Birliği ile MTA arasında yapılan sözleşme gereği kuyu 475 metre derinliğinde 
delinerek kuyu tamamlama testleri  ile  tamamlanmıştır. Kuyunun tamamlanması ile kuyu  içi pompası, 
frekans konvertörü , kuyubaşı sistemi ve kuyu binasının alımları ve imalatları tamamlanarak işletmeye 
alınmıştır.  Termal  su  ana  dağıtım  hattı  terfi  pompa  istasyonu  da  anılan  tarihlerde  tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. Tamamlanan sistemlerin elektrik,elektrifikasyon, otomasyon ve  ihtiyaç duyacağı 
enerji yedeklemesi ( jeneratör )  bağlantıları tamamlanmıştır. 

MTA  ile  yapılan  ek  sözleşmede  iki  adet  üretim  kuyusunun  açılması  planlanmış  idi.  Gerekli  izinler 
alınarak  I4  kuyusunun  delme  işlemine  başlanarak  30.01.2005  tarihi  itibarıyla  kuyu  sondajı 
tamamlanmıştır.  Tablo  2’de  Çeşme  Jeotermal  Sahasında  açılmış  olan  kuyulara  ait  bilgiler 
verilmektedir. 

Tablo 2’de sunulan kuyulardan I2 ve  I3 kuyuları kullanılmaktadır.  I2 kuyusu 3 yıl,  I3  kuyusu 1 yıl 
süredir  çalışmaktadır.  Yapılan  ölçümlerde  kuyuların  statik  ve  dinamik  seviyelerinde  bir  düşüm 
gözlenmemektedir. Bu durum jeotermal sahanın beslenmesinin çok güçlü olduğunu ve aynı zamanda 
da  jeotermal  sahanın  reenjeksiyona  (tekrar  geriye  basma  )  ihtiyacının  olmadığını  göstermektedir. 
Kuyuların üretim debileri, delinme ve teçhiz çaplarıyla doğrudan  ilişkili olduğundan dolayı bu  tarihten 
sonra açılması planlanan tüm üretim kuyularının, sondaj teknolojisinin elverdiği ölçülerde geniş çapta 
açılması gerekmektedir. 

Yukarıdaki  bahse  konu  çalışmalar  2001  yılında  başlanarak  günümüze  kadar  getirilmiştir.  Yapılan 
çalışmaların  bir  kısmı  Çeşme  Jeotermal  Enerji  San.Tic.  A.Ş.  bir  kısmı  da  Çeşme  Köylere  Hizmet 
Götürme Birliği katkıları ile tamamlanmıştır. 

Gelinen aşamada işletilmekte olan üç noktada kuyu ve terfi merkezleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin 
işletilmesiyle  alınan  I.  Etap  ve  II.  Etap  kapsamındaki  turistik  tesislerin  beş  tanesi  termal  sudan 
faydalanmaktadır. Oysa kurulan sistemler proje kapsamında yer alan ve Tablo 3’de sunulan tesislere 
hizmet verecek durumdadır. 

Tablo 3. Sistemden hizmet alabilecek tesisler. 

OTEL ADI  YATAK 
SAYISI 

ODA 
SAYISI 

JEOTERMAL 
AKIŞKAN 

İHTİYACI  (l/s) 
1  ALTINYUNUS OTEL  1000  500  10 

2  ARİNANDA OTEL  95  46  1,8 

3  ÇARDAK HOLİDAY  40  20  3,6 

4  DELMAR OTEL  200  100  9,7 

5  HORA OTEL  100  48  2,1 

6  İLERİ OTEL  64  32  1,2 

7  ILICA MOTEL  120  60  4,3 

8  İNKİM OTEL  159  77  3,6 

9  KABASAKAL OTEL  56  28  2,4 

10  KIYI ALABANDA OTEL  72  32  1,3 

11  LORD OTEL  70  35  2,2 

12  NATUREL OTEL  108  38  4,4 

13  ÖĞRETMENEVİ  100  50  2,4 

14  PANORAMA OTEL  28  14  1
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15  VİLLASARAY APART  8,8 

16  Z OTEL  98  44  2,4 

17  TELEKOM MİSAFİRHANESİ  0,6 

18  ALBANO OTEL  72  36  3,6 
19  ALİ DORUK OTEL  48  24  1,8 
20  ALTINYAZ PANSİYON  100  46  5,9 
21  BOYALIK OTEL  400  210  5,0 
22  ÇALIŞ OTEL  100  40  3,6 
23  CAPTAİN OTEL  60  30  2,9 
24  ÇİÇEK  APART  54  27  2,1 
25  DALYAN PLAZA OTEL  92  46  3,0 
26  DİNÇ OTEL  60  24  1,0 
27  DOCTOR'S OTEL  80  33  1,5 
28  DOĞA OTEL  75  30  10,0 
29  ELYA  OTEL  40  20  1,2 
30  EMLAK BANKASI TESİSLERİ  4,0 
31  ERTAN OTEL  130  67  1,0 
32  FADIL APART OTEL  52  26  2,1 
33  KANARYA OTEL  72  36  6,8 
34  KAYMAKAMLIK BİNASI  1,0 
35  KERASUS OTEL  600  227  10,0 
36  KERVANSARAY O.  66  32  1,9 
37  LADİN OTEL  139  71  3,0 
38  MARİGOLD APART  92  26  1,0 
39  MARİN OTEL  42  20  1,0 
40  MEMNUN OTEL  50  24  2,3 
41  MERT OTEL  46  23  3,4 
42  ONTUR   OTEL  400  202  10,0 
43  PAMUKKALE  52  26  1,0 
44  PAPİLLİON OTEL  60  30  3,6 
45  PAŞA  OTEL  47  20  2,4 
46  PIRIL OTEL  278  139  9,7 
47  POLİSEVİ  1,0 
48  PRİVATO APART  80  20  2,4 
49  RAİNBOW OTEL  42  26  7,9 
50  RIDVAN OTEL  72  36  1,3 
51  SİSUS OTEL  3,0 
52  SOLMAZ OTEL  40  20  3,0 
53  SUN OTEL  40  20  1,3 
54  UYGULAMA OTELİ  3,0 
55  YALÇINKAYA OTEL  100  49  2,4 
56  YENİ OTEL  64  32  3,6 

TESİSLERİN PİK DEBİLERİ TOPLAMI  196.5
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4.HESAP YÖNTEMİ VE TASARIM DEĞERLERİ 

Uygulama projesinin yapılması için  jeotermal proje içinde yer alacak otellerin havuzlarına göre termal 
yükleri belirlenmiş olup, havuzu bulunmayan oteller için ısıtma ve kullanım sıcak suyu   yükleri analiz 
edilerek her otel için maksimum tasarım debisi belirlenmiştir. 

Tasarım verileri: 
Jeotermal su giriş sıcaklığı 57°C 
Isıtma ve sıcak su kullanımı için jeotermal su ısı değiştirici çıkış sıcaklığı 41°C 
Boru içi su akış hızı  2~3m/s 
Termal havuz sıcaklığı 28~41°C 
Termal havuz su değişim oranı 6  kez/gün 
Termal Havuzların Eş zaman kullanım faktörü 0,35. 
I.Etap ve  II.Etap boru    şebekeleri ayrı olarak  tasarlanmıştır. Bölgesel  ısıtma sistemlerinde ekonomik 
akış hızı maksimum 2,5 m/s alınmaktadır. Kapasite artırımları da  göz önüne alınarak akış hızı 2 m/s 
olarak seçilmiştir. 

Termal suyun dağıtılması üç farklı senaryo halinde aşağıda anlatılmaktadır. 

4.1. Otellerin Isıtma Ve Termal Su İhtiyaçlarının Karşılanması 

Jeotermal  akışkan  sıcaklığına  bağlı  olarak  ısıtma  sistemlerinin  karakteri  değişmektedir.  Yüksek 
entalpili sistemlerde  ısıtıcı yüzey alanları düşmektedir. Bu da yatırım maliyetini azaltan bir faktördür. 
Çeşme İlçesinde önceki yıllarda yapılan  çalışmalara göre bulunan  57°C jeotermal su ile bina ısıtması 
yatırım maliyeti yüksek olan sistemleri gündeme getirmektedir. Ancak  kısmi yüklerin bu tür sistemlerle 
karşılanması ve pik yüklerde ısı pompaları gibi yardımcı sistemlerinin kullanılması,  Amerika ve Avrupa 
ülkelerinde sık kullanılan bir yöntemdir. Isıtma yükleri  için gerekli termal su debisi, termal su kullanım 
ve  termal  havuz  yüklerini  kısmi  olarak  karşılamaktadır.  Sağlıklı  bir  termal  havuz  işletiminde  termal 
havuz suyunun değişim  oranı 6 kez/gün’dür (Şekil 1) 

Şekil 1. Jeotermal Su Kullanım Akım Şeması(Isıtma+Termal) 

Radyatör, Isıtıcı 
57°C 

41°C 

53°C 

38°C 

Pik yük yardımcı sistemi 

Termal Havuz 28°C Termal su 
Kullanım 

(Hamam..vs) 

Arıtma 

ENJEKSİYON
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4.2. Otellerin Sıcak Kullanım Suyu  Ve Termal Su İhtiyaçlarının Karşılanması; 

Jeotermal  akışkan  57°C  bir  ısı  değiştiricisine  girerek  enerjisini  Şekil  2’de  görüldüğü  üzere  şebeke 
suyuna aktarmakta ve ısınan su bir boyler (sıcak su hazırlayıcı) yada sıcak su deposunda kullanıma 
kadar bekletilmektedir. Kullanım Sıcak su hazırlama  için gerekli  termal  su debisi  termal  kullanım ve 
termal havuz yüklerini kısmi olarak karşılamaktadır. 

Şekil 2. Jeotermal Su Kullanım Akım Şeması (Sıcak su+Termal) 

4.3. Otellerin Isıtma Sıcak Kullanım Suyu Ve Isıtma  Ve Termal İhtiyaçlarının Karşılanması 

Jeotermal akışkan 57°C bir ısı değiştiriciye girerek enerjisini Şekil 3’de görüldüğü üzere kapalı devre 
suyuna aktarmakta ve  ısınan sekonder devre suyu  ısıtıcı elamanlardan geçtikten sonra 40°C olarak 
bir  boyler  (sıcak  su  hazırlayıcı)  aracılığı  ile  Şekil  3’de  görüldüğü  üzere  kullanım  sıcak  suyu 
hazırlamada  kullanılmaktadır. 

Şekil 3. Jeotermal Su Kullanım Akım Şeması(Isıtma+Sıcak su+Termal) 

57°C 

41°C 

53°C 

38°C 

Sıcak Su Kullanımı 40°C 

Pik yük Yardımcı sistemi 

Termal Havuz  28°C 
Termal  su 
Kullanım 
(Hamam..vs) 

Arıtma 

ENJEKSİYON 

Şebeke Suyu 10°C 

Radyatör, 
Isıtıcı 

Sıcak Su Deposu, Boyler 

57°C 

41°C 

40°C 

10°C 

Sıcak su 
Kullanımı 

Sıcak Su Deposu 

Termal Havuz 28°C Termal su 
Kullanım 

(Hamam..vs) 

Arıtma 

ENJEKSİYON 

Şebeke Suyu
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Bu üç farklı senaryoda asıl pik yükleri oluşturan termal su kullanım ve termal havuz yükleridir. Yapılan 
tüm bu çalışmalar ve uygulama projeleri Çeşme Belediyesi’nden alınan imar planları içerisinde kalan 
mevcut turistik tesisler için yapılmıştır. 

5.YENİ YATIRIM BÖLGELERİ VE PLANLAMALARI 

Çeşme Jeotermal 2001 Projesi kapsamında, İzmir Valiliğinin emri ile proje müellifi Balçova Jeotermal 
Enerji  San.ve  Tic.Ltd.Şti.  tarafından  Çeşme’de  2001  yılında MTA’ya  yaptırılan  “Çeşme  Yarımadası 
Jeotermal  Alanı  Jeolojik  ve  Jeofizik  Etüt  Raporu  ”  sonuçlarına  göre  FY1  kuyusunun  da  içinde 
bulunduğu,  Kızılkaya  Karadağ  yöresi  sıcaklık  açısından  en  ümitli  bölge  olarak  gösterilmektedir. 
Yapılan çalışmalar neticesinde iki adet kuyu lokasyonu tespit edilmiştir. Belirlenen bu lokasyonlardan 
derin sondajlar neticesinde 65100 C  arasında sıcaklığa ulaşılabileceği belirtilmektedir. 

Çeşme’de Termal Turizme yönelik yatırımların önemli ölçüde arttığının gözlendiği bu dönemde, anılan 
Projenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Projenin  gelişim  süreci  içerisinde  bugün  gelinen  nokta  göz  önüne  alındığında  mevcut  delinen 
kuyulardan  alınan  suyun  sıcaklığı  57  o C’  dir.  Bu  sıcaklık  kuyu  başında  tespit  edilen  sıcaklık  olup, 
termal  suyun  kullanılacağı  noktalara  kadar  taşınmasında  termal  suyun  sıcaklığında  azalmalar 
meydana gelecektir. Uygulama projelerinin dayandığı hesap raporları mevcut kuyulardan elde edilen 
bu sıcaklıklarla turistik tesislerin ancak yardımcı ısıtma sistemleri kullanarak bina ısıtması yapabileceği 
bilinmektedir. Mevcut yardımcı sistemlerinin ağırlıklı olarak kullandığı yakıt türü ise fosil türevi yakıtlar 
olacaktır.  Bu  tür  yakıtların  ekonomiye  ve  de  çevreye  olan  olumsuz  etkileri  bilinmektedir.  MTA’nın 
raporunda yer alan yüksek sıcaklıkların bulunması halinde kendi öz kaynaklarımızın kullanılacağı bu 
tip temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir Projelerin önemi daha da artmaktadır. 

Bu nedenle yukarıda belirtilen MTA raporunda öngörülen 65100 C sıcaklıkların bulunması her açıdan 
önem  kazanmaktadır.  Çeşme  Jeotermal  2001  projesinin  kamu  kaynakları  ile  finanse  edildiği  göz 
önüne alındığında araştırma amaçlı olarak yapılacak derin sondajın önemi daha da artmaktadır. 

Çeşme Jeotermal Projesi kapsamında gelinen noktada Ilıca , Çeşme Merkez, Çevre Yolu ve Dalyan 
Bölgelerindeki  orta  ve  büyük  ölçekli  otellerimizin  termal  su  ihtiyaçları  karşılanmıştır.  Yeni  yatırımlar 
planlanan  yerler  ise  Yarımada  sınırları  dahilinde  Çiftlikköy,  Ildırı,  Şifne  ve  Alaçatı  Bölgeleridir.  Bu 
bölgeler  için  yapılacak  yatırım  programları  ise  açılacak  derin  kuyu  sondajın  neticesinde 
oluşturulacaktır. 

Çeşme’de sağlık turizmini canlandıracak ve projenin ana hedefi olan ; 

Tanı ve tedavi ünitelerini barındıran, ayrıca tüm iç ve dış bağlantıları organize edecek, turistik tesisler 
arası koordinasyonu sağlayacak bir  termal  tedavi merkezinin kurulması Çeşme Jeotermal Projesinin 
ana konseptini tamamlayacaktır. 
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JEOTERMAL ENERJİNİN KIRSAL KESİMDE 
KULLANIM OLANAKLARI VE SORUNLARI 

Gazanfer HARZADIN 

ÖZET 

Tarım  sektörünün  enerji  ihtiyacı,  gelişen  teknolojilere  bağlı  olarak  her  geçen  gün  artmaktadır. 
Sektörün  karekteri  gereği,  fiyatı  ve  ulaşılmasındaki  güçlükler    nedeniyle,  diğer  sektörlerden      daha 
ucuza  kullanması    gerekmektedir.  Gelişmiş  ülkelerin  pek  çoğunda  tarım  sektörü  enerjiyi  diğer 
sektörlere göre yarı fiyatına  kullanmaktadır. 

Bu sektörde kullanılan yakıt ve elektrik enerjisi fiyatları diğer ülkelere göre oldukça pahalıdır. Ülkemiz 
için çok önemli gördüğümüz  ve dünya sıralamasında beşinci olduğumuz söylenen  jeotermal enerjinin 
büyük kısmının   da kırsal kesimde olduğu düşünülerek, bu çalışmada bu enerjinin tarımsal üretimde 
kullanılması  olanakları incelenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Tarım  yaşamımız  için  önemli  olan    gıda,  giyim,  sosyal  ihtiyacımız  için    süs  bitkileri  ve  CO2 
konsantrasyonu  uygun  değerlerde  tutulmasını,  bitki  örtüsünün  artırılmasını  sağlayan  bir  sektördür. 
Nufusun yaklaşık %34 bu sektörde olup kişi başına GSMH 1384 $ dır. Ortalama işletme büyüklüğü 6,1 
hektardır ve işletmelerin %65 i bu ortalamanın altındadır.  1998 deki 68 milyon  ton olan bitkisel üretim 
2002 de 60 milyon tona gerilemiştir.  2003 yılından itibaren tarımsal ürün dış alımı, dış satımdan fazla 
olarak gerçekleşmiştir  ve devam edeceği sanılmaktadır.  19992002 arası destekler 6 milyar $ dan 1,1 
milyar $ a düşürülmüştür. Aynı dönemde gübre ve ilaç kullanımı %30 ve hektar başına  katma değer 
olarak  %40  düşmüştür.  Bu  olumsuzluklar  nedeniyle  çiftçi  450.000  hektar  alanı  ekmekten  vaz 
geçmiştir. AB ve DTO karşısında tarımla ilgili aşırı bir gayrete ihtiyacımız vardır. AB kırk yıldır yılda 50 
milyar  EURO  tarıma  destek  vererek  tarımın    alt  yapı  sorunlarını  çözmüş  ve  dünyanın    en  büyük 
tarımsal üretim yapan topluluk haline  gelmiştir. 

Ülkemiz tarımının istenen yere gelebilmesi için her mesleğin   ve özellikle de Sanayinin konuya hızla 
eğilmesi gerekmektedir 

Jeotermal enerji tarımsal üretimde sera ısıtma, tarımsal ürünlerin kurutulması, balık üretimi ve kümes 
hayvanlarının  üretiminde kullanılabilir. 

2. JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI 

2.1. Sera Isıtmada Kullanılması 

Serada  yetiştiricilik  bir  örtü  altı  üretimidir.Örtünün  altına  alınmasının  nedeni  bitkinin  yetişmesi  için 
konfor  şartının sağlanmasıdır. Konfor  şartı  sıcaklık,  relatif  nem,  ışık, CO2  ve hava hızıdır.   Böylece 
üretim mevsim dışına alınmakta ve miktarı ve fiyatı yüksek ürün elde edilmektedir.
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Serada  üretim  tarih  olarak    eski  Roma’lılara    kadar  uzanmaktadır.  Ülkemizde  elli  yıl  kadar  önce 
Antalya yöresinde başlamıştır. Dünyada örtü altında tarım yapılan alan 1.701.340 ha kadardır. Avrupa 
örtü altı  toplam alanı 398,090 ha   dır. Ülkemizde örtü altında üretim yapılan alan 53.603 ha dır.   Bu 
alanın %43 ü alçak plastik tuneldir.  Sera alanları bakımından Avrupa da  İspanya ve İtalya’dan sonra 
Türkiye üçüncü sıradadır. İklim  koşullarının  uygunluğu ve yüksek gelir elde edilmesi  nedeniyle örtü 
altı alan son yirmi yılda 6 kat, son beş yılda 1,5 kat artmıştır. 

Genelde üretimin alan olarak %95 i sebze, %3 ü kesme çiçek, %1,5 ı meyve ve %5 i iç ve dış mekan 
bitkileridir[2]. 

Bitkinin  ışığa  olan  gereksinmesi  nedeniyle  seranın  örtü  materyali    olarak  cam,  polietilen  ve 
polikarbonat  kullanılmaktadır.  Örtüyü  taşıyan  konstruksiyon  korozyona  dayanıklı    ve  en  az  gölge 
yapacak  şekilde  seçilmesi    gerekmektedir.  Havalandırmanın  çok  önemli  olması  nedeniyle  taban 
alanının yüzde yirmisi kadar çatıda havalandırma pencereleri olmalıdır. 

Seraların ısı ihtiyacı; 

Q = k’. F. ( ti    td  ) W 

dır. k’ katsayısı cam örtülü seralar için 8,5 W/m².K plastik örtülü seralar için 10,5 W/m².K,F  toplam örtü 
alanı  (m², üst ve yanlar dahil) , ti sera içi istenen sıcaklık °C, td minimum dış sıcaklık °C dir[3]. 

Isıtmada  boru  kullanılmakta  ve  borular  sıra  aralarına    ve  tabana  döşenmektedir.    Böylece    hacim 
içindeki sıcaklık dağılımı düzgün olmakta ve borular bakım ve ürün toplamada kullanılan arabalara ray 
görevi görmektedir. 

Düşük  sıcaklıklı  jeotermal    sularla      sera  ısıtılmasında suyun doğrudan  60 mm çapında ve 0,1 mm 
kalınlığındaki  polietilen  borularla  verilmesi  suretiyle  kullanılması  mümkün  olmaktadır.  Sistemin  çok 
ucuz olması nedeniyle tercih nedeni olmaktadır (şekil 1 ve 2). 

Şekil 1. Sera ısıtmada tabanda boru uygulaması
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Şekil 2. Sera ısıtmada polietilen boru kullanılması 

Son  yıllarda  yetiştirme  ortamı  olarak  toprak  yerine  pomza,  perlit  ve  kıyılmış  Hindistan  cevizi    gibi 
materyaller  kullnılmaktadır.  Ülkemizde  büyük miktarda  (özellikle  Ege  Bölgesinde)    pomza  ve  perlit 
yatakları  bulunmaktadır  ve  bu  da  topraksız  tarım  için  büyük  şanstır.  Kök  ortamı  olarak    yalnızca 
tabanda 1mm kalınlıkta su filminin ( hyroponic) ve gübreli suyun püskürtülerek (aeroponic) kullanılması 
suretiyle üretim yapmakta mümkündür. Son gelişmeler bu yönde olmaktadır (şekil3). 

Şekil 3. Üretimin hydroponic ve aeroponic sistemle yapılması 

2.2.Kurutmada Kullanılması 

Türkiye  kurutulan  üzüm,  incir  ve  kayısı  üretimi  ve  ihracatı  açısından  Dünya’da  birinci  sırada 
bulunmaktadır. Son yıllarda domates de bu  sıraya dahil olmuştur.  Büyük miktarda kurutulmuş meyve, 
sebze,  tıbbi    ve  aromatik  bitkiler  konusunda  ülkemiz  oldukça  şanslıdır.  Ancak  taze  olarak
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değerlendirilmemesi  nedeniyle  %35  kadarı  atılmaktadır.Bu  ürünlerin  açık  havada  kurutulması 
ihracatlarımızı  temizlik   ve aflotoksin yönünde güç durumda bırakmaktadır. Açık havada kurutmanın 
yağmurla    ıslanma,  aflotoksin  ve  temizlik  yönünden  sakıncaları    bulunmakta  ve  bu  yüzden  ürün 
imhasına giden büyük kayıplar yaşanmaktadır.  Gıda güvenliği ve dolayısıyle insan sağlığı bakımından 
kurutmanın  hijyen  şartlarına  uygun  yapılması  gerekmektedir.  Bunun  da  en  sağlıklı  yolu  kurutmada 
havanın  uygun  derecelerde  ısıtılmasıdır.  Bu  ısıtma  için  yakıt  kullanılması  kurutulan  üründen  para 
kazanılmasını  imkansız  hale  getirmektedir.  Jeotermal  enerji  kullanılması  çözümlerden  en  uygunu 
gözükmektedir. Bu  maksatla  geliştirilen ve jeotermal su ile çalışan bir kurutma düzeni denenmektedir. 
(şekil4). Ülkemizde  ihrac edilen  tarımsal ürünlerin yaklaşık yüzde   altmışı  kurutulmuş meyve sebze, 
tıbbi ve aromatik bitkilerdir ve kurutulan miktar  yaklaşık 550,000 ton (kuru miktarı) dur. 

Şekil 4.Jeotermal enerji ile çalışan kurutma düzeni 

2.3.Su Ürünlerinde Kullanılması 

Aquakültür veya su kültürü deyimi ile anlattığımız balık üretimi,yavru üretimi ve balık yemi üretimi için 
kullanılan havuzlarda su sıcaklığının belli değerlerde tutulması (yaklaşık 2528 °C ) verimi 10  20 ye 
katlamaktadır.  Bu  bakımdan  yakıt  fiyatlarının  tırmanışa  geçtiği  günümüzde  balık  üretiminde 
jeotermalin kullanılması,pazarlama sorunu olmayan bu sektörün büyümesine hizmet edecektir[4]. 

2.4.Tavukçulukta Kullanılması 

Piliç  üretiminde  ısıtma  ihtiyacının  jeotermal  enerjiden  yararlanılarak  sağlanması  mümkündür.  Bazı 
bölgelerimizde yumurta üretiminde de kümeslerin ısıtılması söz konusu olmaktadır.



____________________________________________________________________________________________  431  _______ 

Jeotermal Enerji Semineri 

3.SORUNLAR 

Jeotermal Enerji  ile  ilgili  olarak en önemli olabilecek sorun  halen TBMM nin Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii  Kaynaklar  Bilgi  ve  Teknoloji  Komisyonunda  görüşülmeyi  bekleyen  “Jeotermal  Kaynaklar  ve 
Minarelli Sular Kanunu” tasarısında aşırı derecede burokratik merkeziyetçi tutumun benimsenmesidir. 
Bu yasada ön görülen Özel İdare, Belediye ve Köy Muhtarlıklarına ödenecek bedellerin kırsal kesimde 
kullanımda alınmaması jeotermal enerji kullanımını özendirecektir. 

SONUÇ 

Nüfusun  %34  ünün  geçimini,  tüm  ülke  nüfusunun  yiyecek,  giyecek,  içecek  ve  sosyal  ihtiyaçlarını 
karşılayan kırsal kesimin üretimde en önemli sorunlarından biri olan enerjinin ucuz ve kolay temini bu 
sektörün  üretiminde  kalite  ve  kantite  bakımından  gelişmeler  sağlıyacaktır.  Bu  bakımdan  jeotermal 
enerjinin bu kesimde kullanılmasını geliştirecek araştırma, geliştirme ve  teşvik etme konularında her 
mesleğin üzerine düşeni yapmasında büyük yarar vardır. 
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JEOTERMAL ENERJİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADA 
KULLANIMI 

Umran SERPEN 

ÖZET 

Bu çalışmada,yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yüzyıldaki rol ve önemi vurgulanmaktadır. Jeotermal 
enerji  hakkında  verilen  kısa  bir  bilgiden  sonra,  jeotermal  enerjinin  yenilenebilirliği  kısaca 
tartışılmaktadır. Jeotermal enerjinin dünyada ve Türkiye’deki doğrudan ve dolaylı kullanımının şimdiki 
durumu ve potansiyeli rapor edilmektedir. Bundan başka, jeotermal enerji ekonomisi incelenmektedir. 
Ülkemizdeki jeotermal yasasının eksikliği tartışılmakta ve sonuçlar  sunulmaktadır. 

1. GİRİŞ 

Son  on  yılda  global  enerji  sermaye  harcamaları  artı  hükümet  teşvikleri  400 milyar  $/yıl  seviyesine 
erişmesine  rağmen,  21.  yüzyıl  başında  dünya  nüfusunun  üçte  biri    uygun  enerji  hizmetlerine 
ulaşamamakta ve  dünya nüfusunun bu yüzyıl sonunda iki katına çıkması beklenmektedir. Gelişmekte 
olan ülkeler enerji gereksinimi, 21. yüzyıl sonunda dünya enerji talebinin %80’ni oluşturacaktır [1]. Kişi 
başına enerji  tüketimi ile yaşam süresi, gelişme ve kişi başına üretim arasında güçlü bir  ilişkinin var 
olduğu bilinen bir gerçektir; öte yandan, enerji kullanımı ile bebek ölümleri ve okuryazarlık arasında 
da  ters bir  korelasyon mevcuttur  (WEC, 1993). Bu yüzyılda  insanlık  için en önemli görevlerden biri, 
üçüncü  dünya  ve  gelişmekte  olan  ülkelerin  yoksul  halklarına  uygun  enerji  hizmetlerini,  onların 
ödeyebilecekleri bedellerde ve iklim değişikliğine sebep olmadan (karbon dioksit emisyon seviyelerini 
arttırmadan) sunmaktır. Bu durumda, yaşadığımız yüzyılda yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye 
girmesi ve önemli rol oynaması beklenmelidir. 

WECIIASA  araştırması  [2]  19902050  periyodunda  birincil  enerji  kullanımının  büyümesini  3  ayrı 
durum  için  çalışmış  olup,  sonuçlar,  birincil  enerji  kullanımı  9  Gtoe’dan  1425  Gtoe’ya  artarken, 
yenilenebilir  enerji  payının  senaryolara  bağlı  olarak  1990’daki %18’den  2050’de %2237  seviyesine 
artacağını göstermiştir. WECIIASA projeksiyonlarına [2] göre, bu yüzyılda, fosil yakıtların maksimum 
kullanım  düzeyi  çağı  geçecek  ve  bu  yüzyılda  birincil  enerjideki  petroldoğal  gaz  payı  yavaşça 
azalacaktır.  Yenilenebilir  enerji  kaynaklarına  bakılacak  olursa,  bugün  geleneksel  olanlar  enerji 
tüketiminin %18 kadar katkıda bulunurken, yeni yenilenebilirler (biyomas, güneş, rüzgar ve jeotermal) 
sadece  %2  katkıda  bulunabilecektir.  Yeni  yenilenebilirler  2020’ye  kadar,  minimum  destekle  enerji 
tüketiminin  %34’ü  ve  güçlü  destekle  %812’si  kadar  katkıda  bulunabileceklerdir  [2].  WEC  (1993) 
araştırmasının  sonuçları  aşağıdaki  [1]  gibidir:  (1)  hidrolik ve  jeotermal  kaynaklarının  geliştirilmesiyle 
2020’de global CO2 emisyonu %10 kadar azaltılacak olup, bunun için yeterli büyük rezervler vardır, (2) 
hidrolik  ve  jeotermal  genellikle maliyet  açısından  rekabet  edebilir  ve  diğer  enerji  kaynaklarına  göre 
daha düşük finansal risk taşımaktadır ve (3) bu tür projelerin özel sermaye tarafından finanse edilmesi 
bir engel sayılmamalıdır. 

Fosil yakıtların çağı bu yüzyılda geçerken, onların oynadığı rolü tek bir enerji kaynağının alamayacağı 
açıktır. Jeotermal enerji büyük ölçüde yerel olarak kullanılacak ve integrative bir rol oynayacaktır. Öte 
yandan, eğer bölgesel ve global enerji problemlerine çözümler bulunursa [3], yerel enerji kaynaklarının 
hem yerel ve hem de ithal edilen enerjinin en iyi şekilde kullanıldığı ulusal şebekeye katılımı önemlidir.
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Bundan başka, geçmişte 1970’li ve 1980’li yıllarda olduğu gibi, artan petrol ve gaz fiyatları  jeotermal 
enerjiyi fosil yakıtlarla mukayese edildiğinde daha ekonomik yapacaktır. 

Yukarıda  bahsedilenlerin  ışığı  altında,  jeotermal  enerjinin  bu  yüzyılda  önemli  rol  oynayacağı  açıkça 
görülmektedir. Bundan ötürü bu çalışmada, jeotermal enerjinin şimdiki durumu, potansiyeli, eğilimler, 
ekonomisi ve yasal durumu gibi çeşitli yönleri  incelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur. 

2. JEOTERMAL ENERJİ 

Jeotermal enerji, yerkabuğunda depolanmış tüm ısıl enerjileri kapsamaktadır. Jeotermal ısının kaynak 
ve  taşıma mekanizmaları  bu  enerjiye  özgü  olup,  tektir.  Isı  akıları,  yer  kabuğu  içinden  ortalama  60 
mW/m 2  [4] olarak akarlar ve yeryüzündeki ısı deşarjı 40 million MWt olarak tahmin edilmektedir. Büyük 
erimiş kayak kütlelerinin yerkabuğuna girişi bu normal ısı akısını yerel olarak arttırır. Karasal kabuktaki 
ısı akısı, mantodan ısı iletiminden kaynaklanmaktadır. Yerkabuğunun ince olduğu yerlerde, ısı yüzeye 
zorlanmış konveksiyonla aktif derin fay zonlarından yükselir. 

Jeotermal enerji kullanılabilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir: (1) ulaşılabilirlik, (2) buhar 
ve sıcak suyu pazarlanabilir bir ürün haline getirebilmek için dönüşüm teknolojisi ve (3) ticari kullanım 
için ekonomik olarak rekabet edebilecek proses. Bir ısı üretim prosesi tasarlayabilmek için en önemli 
gereksinimler, taşınım ve iletimden oluşan doğal taşınma prosesini içeren ulaşılabilirlik, büyük ölçekli 
depolanmış ısı ve yeryüzüne yakınlıktır. 

Jeotermal enerji yenilenebilir olarak tanımlanmasına rağmen, bir çok tanınmış jeotermal sahanın aşırı 
işletilmesi  sonucunda  akışkan  ve  ısı  üretimiyle  belli  bir  derecede  tükenme  (sıcaklık  ve  özellikle 
basınçta)  sürecine  girdiği  gözlenmiştir. Örneğin,  iyi  tanınan Wairakei  sahası  geçmiş  50  yıldır  az  bir 
düşümle  ortalama  140  MWe  üretim  yapmaktaydı  ve  çalışmalar  adı  geçen  sahanın  bir  50  yıl  daha 
sürdürülebilir  olduğunu  göstermektedir.  Eğer  jeotermal  kaynaklar  kendi  doğal  beslenmeleri  kadar 
üretirlerse, onlar  tam yenilenebilir  kaynak olarak  tanımlanabilirler. O durumda, küçük ölçekli  gelişme 
dolayısıyla, hiçbir  jeotermal  işletme sistemi ekonomik olarak ayakta kalamaz. Pricthett  (1998)  [5] ve 
Rybach  et  al.  (1999)  [6]  tarafından  tükenmiş  jeotermal  sistemlerin  (basınç  ve  sıcaklık  azalması) 
toparlanması  üzerinde  yapılan  modelleme  çalışmaları,  aşağıdaki  sonuçları  ortaya  koymuştur:  (1) 
yüksek  entalpili  sahalar  birçok  yüzyıl  gerektirir  (4  ile  6  yy.),  (2)  merkezi  ısıtma  için  kullanılan  çiftli 
sistemler bir veya  iki  yüzyılda  toparlanır ve  (3)  ısı pompalı  sistemler geçen üretim zamanı kadar bir 
zaman  içinde  toparlanır.  Bundan  ötürü,  jeolojik  zaman  ölçeğinde  oluşan  fosil  yakıtların  aksine, 
jeotermal kaynaklar teknolojik/toplumsal sistemlerin zaman ölçeğinde yenilenebilir kabul edilebilir. 

3. JEOTERMAL ENERJİNİN DÜNYADAKİ DURUMU 

Bilindiği  gibi,  jeotermal  enerjinin  doğrudan  ve  dolaylı  kullanımları  vardır.  Elektrik  üretimin 
başlagıcından 100 yıl sonra, jeotermal santralların kurulu güç kapasitesi 25 ülkede 8900 MWe’a çıkmış 
olup,  56830  GWh/yıl  enerji  üretilmektedir  [7].  Tablo  1,  jeotermal  enerjiden  elektrik  elde  eden 
ülkelerdeki  kurulu  gücü  göstermektedir.  Geçen  asır  içinde  elektrik  üretimi  üç  aşamada  gelişmiştir. 
Elektrik  üretimi  1920’lerde  İtalya’daki  Larderello  sahasından  kuru  buhar  üretimiyle  başlamış, 
1950’lerde  Y.  Zelanda’daki  Wairakei’den  doymuş  buharla  geleneksel  buhar  çevrimlerini  kullanarak 
devam  etmiş  ve  en  sonunda  1980’lerden  itibaren  orta  entalpili  akışkanlar  için  Organic  Rankin 
çevrimiyle sürdürülmüştür. Şekil 1’de görüldüğü gibi, 1970 ve 1985 arasında güç üretiminde önemli bir 
artış  (birkaç  kat)  başarılmış  ve  daha  sonra  güç  üretimindeki  artış  hızı  bugüne  kadar  azalmıştır. 
Jeotermal  proje  yatırımları  için  19701985  arasında  artan  istek,  petrol  krizleri  dolayısıyla  yükselen 
petrol  fiyatlarına atfedilebilir. Öte yandan, daha sonraki  yıllarda  jeotermal enerjinin kullanılmasındaki
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artış  hızının  azalması,  19832002  periyodundaki  çok  düşük  petrol  fiyatlarıyla  ilişkilendirilebilir.  Son 
zamanlarda çok yükselen petrol fiyatları, yakında dünyadaki jeotermal enerji üretimini arttırabilir. 

Tablo 1. Dünyada Elektrik Santral Kapasitesi [8]. 

Ülkeler  1995, (MW)  2000, (MW)  2005, (MW)  Artış, % 
Avustralya  0.2  0.2  0.2   
Avustrya  0  0  1  Yeni giriş 
Çin  29  29  28   
Kosta Rika  55  143  163  14% 
El Salvador  105  161  151   
Etopya  0  7  7   
Fransa  4  4  15  275% 
Almanya  0  0  0.2  Yeni giriş 
Guatemala  0  33  33   
İzlanda  50  170  202  19% 
Endonezya  310  590  797  35% 
Italya  632  785  790  1% 
Japonya  414  547  535   
Kenya  45  45  127  182% 
Meksika  753  755  953  16% 
Y. Zelanda  286  437  435   
Nikaragua  35  70  77  10% 
Papua Yeni Gine  0  0  6  Yeni giriş 
Filippinler  1227  1909  1931   
Portekiz  5  16  16   
Rusya  11  23  79  244% 
Tayland  0.3  3.3  0.3   
Türkiye  17.8  17.8  17.8   
ABD  2817  2228  2544  3% 
Toplam  6795  7972  8910  12% 

Şekil 1. Dünya jeotermal elektrik üretimi (19042004), [7]
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Tablo 2, elektrik  santral dağılımını beş kategori halinde göstermektedir. Tablo 2’den görüldüğü gibi, 
klasik buhar çevrimleri toplam elektrik santrallarının %92’sini oluşturmaktadır. Binary santralların payı 
yalnız %8 olup, onlar göreli olarak yeni santrallardır (1980 sonrası). Başlangıçta, binary santrallar orta 
entalpili kaynaklar için yapılıyorlardı, çünkü bu çevrimlerin verimliliği 170 o C’de maksimuma ulaşıyordu. 
Yakın  zamanlarda  kombine  çevrimler  (klasik  buhar+binary),  yüksek  verimlilikleri  dolayısıyla  çok 
popülar hale geldiler. 

Tablo 2. Elektrik Santral Dağılımı [8]. 

Kategori  Kurulu Güç Kapasitesi 
(MW) 

Increase, 
% 

Kuru Buhar  2545  29% 
Tek Flaş  3294  37% 
İki Flaş  2268  25% 
Binary, Kombine Çevrim  685  8% 
Back Pressure  119  1% 
Toplam  8910  100% 

Doğrudan kullanım için 2004 sonu itibariyle kurulu güç tahmini, 27825 MWt’dir. Kullanılan ısıl enerji ise 
261418 TJ/yıl olup, bu da 2000 yılına göre neredeyse %40’lık bir artış göstermiştir [9]. Tablo 3 1995 
2005  yılları  arasında  dünyadaki  değişik  doğrudan  kullanım  kategorilerini  göstermektedir.  Tablo  3 
kategoriler temelinde incelendiğinde, jeotermal ısı pompaları için kullanılan ısıl enerji dağılımı yaklaşık 
%33,  banyo  ve  yüzme  havuzu  %29, mekan  ısıtması  %20  (%77’si  merkezi  ısıtma),  sera  ve  zemin 
ısıtması  %7.5,  endüstriyel  proses  ısısı  %4,  akuakültür  %4  ve  diğer  kullanımlar  %2  olmaktadır  [9]. 
Termal  kullanım  dağılımı  doğrudan  kullanım  için  kurulu  gücün %56.5’u  çok  düşük  kapasite  faktörü 
olan ısı pompalarından gelmektedir (Tablo 3). Son on yılda jeotermal ısı pompalarının kurulu kapasite 
artışı 8.5 kat olmuş ve 2 kat artan diğer doğrudan kullanımları geride bırakmıştır. Dolaylı  kullanımın 
aksine,  doğrudan  kullanım  için  kapasite  faktörleri  düşük  veya  çok  düşük  olarak  sınıflandırılabilirler. 
Endüstriyel  kullanım  için  kapasite  faktörleri  diğerlerine  göre  göreli  olarak  yüksektir.  Merkezi  ısıtma 
sistemlerinin  düşük  kapasite  faktörleri  kaynak  kullanımı  açısından  avantajlı  kabul  edilebilir,  çünkü 
kullanılmayan periyodta kaynak kendini toparlar. 

Dünyanın jeotermal potansiyeli söz konusu olduğunda, WEC (1980) enerji kaynakları üzerine yaptığı 
bir  çalışmada  [10]  EPRI’nin  jeotermal  temel  kaynak  listesini  kullanmış  ve  jeotermal  kaynakların 
doğrudan ve dolaylı kullanım potansiyelinin tahmini için bir metodoloji önermiştir. WEC’in metodolojisi 
kullanılarak, dolaylı kullanım için jeotermal potansiyel 1.14x10 8 MWyıl olarak bulunmuş olup, bu değer 
dünya  enerji  tüketiminin  yaklaşık %70’dir. Öte  yandan,  doğrudan  kullanım  için  üretilebilir  ısı  enerjisi 
2.9x10 24  J olarak  tahmin edilmiş olup, bu değer de,  sıcaklık dereceleri dikkate alınmaksızın, kabaca 
dünya  birincil  enerji  tüketiminin  10,000  katı  olmaktadır.  Bu  rakkam  çok  anlamlı  olup,  doğrudan 
kullanım  için  dünya  jeotermal  potansiyelinin  yüksek  olduğuna  işaret  etmektedir.  WEC  tarafından 
belirlenen  coğrafi  jeotermal  enerji  potansiyel  dağılımları  Tablo  4’te  verilmektedir.  Potansiyel,  bir 
bölgeden diğerine çok değişmektedir. Orta Amerika ve Pasifik Adaları elektrik gereksinimlerinin önemli 
bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahiptirler. Orta Amerika’da şu sıralarda bazı ülkeler elektrik 
üretimlerinin büyük bir kısmını jeotermal enerjiden sağlamaktadırlar. 

Jeotermal  Enerji  Birliği  (GEA)  Gawel  et  al.,  (1999)  [11]  tarafından  yapılan  bir  çalışmanın  özetini 
yayınlamış  ve  bugünün  teknolojisini  kullanıldığı  taktirde  jeotermal  kaynakların  35,448  and  72,392 
MWe’lık  elektrik  üretimini  destekleyecek  bir  potansiyele  sahip  olduğunu  açıklamıştır.  Bugünlerde 
geliştirilmekte olan ileri teknoloji kullanılarak, jeotermal kaynakların 65,576 ve 138,131 MWe  arasında 
elektrik  üretim  kapasitesini  destekleyebileceği  düşünülmektedir  [11].  Bu  analiz  tarafından  ortaya 
çıkarılan jeotermal potansiyel, toplam dünya yıllık elektrik üretiminin yaklaşık %8.3’ü temsil etmektedir.
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Tablo 3. Dünyada Değişik Doğrudan Kullanım Kategorileri Özeti, 19952005, [9]. 

Kapasite,MWt & Kapasite Faktörü 
2005  2000  1995 

Jeotermal ısı pompaları  157230.17  52750.14  18540.25 
Mekan ısıtma  41580.4  32630.42  25790.47 
Sera ısıtma  13480.46  12460.45  10850.46 
Akuakültür  6160.56  6050.61  10970.39 
Tarımsal kurutma  1570.41  740.44  670.53 
Endüstriyel kullanım  4890.72  4740.68  5440.59 
Banyo ve yüzme  49110.49  39570.64  10850.46 
Soğutma  3380.18  1140.3  1150.31 
Diğer  86039  1370.70  2380.30 
Toplam  278250.3  151450.4  86640.41 

Tablo 4. Jeotermal KaynakalrınDağılımı [10]. 

Coğrafik Bölgeler  % 
Kuzey Amerika  20.99 
Orta Amerika  0.66 
Güney Amerika  13.91 
Batı Avrupa  3.90 
Doğu Avrupa  17.09 
Asya  20.75 
Afrika  13.67 
Pasifik Adaları  9.03 
Toplam  100.00 

4. JEOTERMAL ENERJİNİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 

Türkiye’de  jeotermal  enerji  araması  1960’lı  yılların  ilk  yarısında  başlamıştır.  Başlangıçtaki  arama 
çabaları,  elektrik  üretim  potansiyeli  olan  yüksek  entalpili  sahalar  üzerinde  odaklanmış  ve  Kızıldere, 
Germencik gibi  sahalar  keşfedilmiştir. Daha sonraki arama çalışmaları Seferihisar, Simav, Salavatlı, 
Tuzla, Dikili, Caferbeyli gibi bazı orta entalpili sahaların keşfini sağlamıştır. Bununla birlikte, keşfedilen 
orta entalpili sahaların detaylı araştırıldığı söylenemez. Uygun arama yöntemleri uygulanıp, yatırım da 
yapılırsa,  bazı  sahalarda  daha  yüksek  entalpili  akışkanlar  keşfedilebilir.  Adı  geçen  sahaların 
bazılarında muhtemel yüksek sıcaklıkları destekleyen jeokimyasal göstergeler vardır. Yakın zamanda, 
Kavaklıdere adlı yüksek entalpili jeotermal saha keşfedilmiştir. 

Kızıldere  jeotermal  sahasına  17.8  MWe  kapasiteli  klasik  buhar  çevrimli  elektrik  santralı  kuruldu  ve 
1984 yılından beri  yaklaşık ortalama 10 MWe  güçle elektrik üretmektedir. Gross kapasitesi 8.5 MWe 
olan,  hava  soğutmalı  binary  çevrimli  bir  jeotermal  santral  Salavatlı  jeotermal  sahasına  monte 
edilmektedir ve yıl sonundan itibaren elektrik üretimine başlayacaktır. GermencikÖmerbeyli jeotermal 
sahasına  25  MWe  kapasiteli  binary  santral  kurulması  kararı  verilmiş  olup,  bugünlerde  rezervuar 
değerlendirme  çalışmaları  gerçekleştirilmektedir  ve  10kuyuluk  bir  sondaj  programı  üzerinde 
çalışılmaktadır. 

Türkiye’de  jeotermal  enerjinin  doğrudan  kullanımı  daha  çok  merkezi  ısıtma  sistemleri  vasıtasıyla 
gerçekleşmiştir. İlk merkezi ısıtma sistemi 1987’de kurulmuş ve 19912004 yılları arasında 11 merkezi 
ısıtma  sistem  daha,  ilkini  takip  etmistir.  Tablo  5’ten  de  görüldüğü  gibi, merkezi  ısıtma  sistemlerinin 
toplam kapasitesi 250 MWt’a erişmiştir. Bu merkezi ısıtma sistemlerinin kabaca 35,000 konutu ısıttığı 
tahmin edilmektedir.
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Tablo 5. Türkiye’nin Merkezi Isıtma Sistemleri, [12]. 

Yer  Tarih  Kurulu Güç, (MWt) 
GönenBalıkesir  1987  10.6 
SimavKütahya  1991  26.2 
Kırşehir  1994  5.6 
KızılcahamamAnkara  1995  17.6 
Balçovaİzmir  1996  71.3 
Afyon  1996  33.9 
KozaklıNevşehir  1996  16.7 
SandıklıAfyon  1998  29.3 
DiyadinAğrı  1998  10.9 
SalihliManisa  2002  17.0 
SarayköyDenizli  2002  8 
EdremitBalıkesir  2004  6 
Toplam  253 

Türkiye’deki  jeotermal  enerjinin  diğer  bir  doğrudan  kullanım  alanı  seracılıktır.  Tablo  6  önemli  sera 
ısıtmacılığı  yerlerini  ve  bu  alanları  ısıtmak  için  sağlandığı  tahmin  edilen  güçleri  göstermektedir. 
Jeotermal  enerji  ile  sera  ısıtmacılığı  son  zamanlarda  popular  hale  gelmiştir.  Bundan  ötürü,  809 
dekar’lık  mevcut  sera  alanına  ilaveten  800  dekarlık  yeni  sera  ısıtma  alanı  şimdilerde 
projelendirilmektedir ve bunlar çok yakın bir zamanda kurulacaklardır. Tablo 6’dan da görüldüğü gibi, 
büyük sera tesisleri 142 MWt’lık güç kullanmaktadırlar ve küçük tesisler de dikkate alınırsa, bu miktar 
150 MWt’a  erişecektir. Öte yandan,  Türkiye’nin karbon  dioksit  içeren  jeotermal  kaynakları  seralarda 
bitkilerin  gelişimi  için  kullanılan  gerekli  CO2’i  kolaylıkla  sağlayabilirler.  Jeotermal  enerjinin  diğer  bir 
doğrudan kullanım alanı gıda kurutmadır. Bu konuda, Urganlı jeotermal alanında TÜBİTAK tarafından 
desteklenen bir pilot uygulama bulunmaktadır. 

Tablo 6. Türkiye’deki Büyük Sera Alanları [12]. 

Yer  Sera Alanı, 
(dekar) 

Tahmini Güç, 
(MWt) 

Dikili  240  42 
Urganlı  20  3.5 
Simav  180  31.5 
GümüşlükKuşadası  80  14 
Edremit  50  9 
Tuzla  50  9 
Gediz  9  1.5 
Afyon  20  3.5 
Alaşehir  20  3.5 
Urfa  60  10.5 
Balçova  80  14 
Toplam  809  142 

Jeotermal  enerjinin  doğrudan  kullanımı,  balneoloji  ve  turistik  veya  tedavi  amaçlı  havuzlarda 
harcananlardır.  Türkiye’de  birçok kaplıca  işletmesi  bulunmaktadır. Onların  kullandıkları  gücü  kontrol 
etmek,  sayısallandırmak  veya  kayıt  altında  tutmak  oldukça  zordur.  Bundan  ötürü,  bilinen  büyük 
kaplıcaların ısıl güç gereksinimleri diğer küçüklerle birlikte mevcut veriler kullanılarak hesaplanmış ve 
birçok küçük kaplıcanınkiler ise, bilinenler temel alınarak tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, balneoloji ve 
yüzme için toplam 110 MWt’lık bir güç gereksinimi tahmini yapılmıştır. 

Türkiye’de  jeotermal  kaynakların  tüm büyük doğrudan kullanımınının  toplanması durumunda, ortaya 
500 MWt’lık bir güç çıkmaktadır.
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Türkiye’nin  jeotermal  potansiyeli  üzerine  ilk  bilgiler  Roberts  (1978)  tarafından  verilmiştir.  Roberts 
Türkiye’nin  Jeotermal  Temel  Kaynak  Potansiyelini  3.1x10 23  J  olarak  tahmin  etmiştir.  Türkiye’nin 
Jeotermal  Temel  Kaynak  Potansiyeli  hakkında  ikinci  bilgiler  bu  çalışmanın  yazarı  [13]  tarafından 
sağlanmış ve potansiyel 2.8x10 23  J olarak tahmin edilmiştir. Türkiye için hesaplanan her iki potansiyel 
değeri detaylı bir şekilde Tablo 7’de gösterilmektedir. Heriki tahminde bilimsel çalışmalar kullanılarak 
elde edilmiştir. 

Tablo 7. Türkiye’nin Jeotermal Kaynak Temeli [13]. 

Sıcaklık Aralıklarında 3 km derinikteki Kaynak Temeli, J 
< 100 o C 
1. Sınıf 

100150 
2. Sınıf 

150250 
3. Sınıf 

> 250 o C 
4. Sınıf 

Toplam 

Roberts  19.0E22  8.4E22  2.3E22  1.4E22  3.10E23 
Serpen  16.0E22  9.25E22  3.21E22    2.85E23 

Tablo  7’de  görüldüğü  gibi,  250 o C üzerindeki  sınıf  dışında  her  iki  tahmin  birbirine  yakındır.  Sıcaklığı 
250 o C  üzerinde  hiçbir  kaynak  keşfedilmediği  için,  yazarın  tahmini  gerçek  durumu  daha  sağlıklı 
yansıtmaktadır.  Yazarın  Türkiye  için  gerçekleştirdiği  tahmin  [13]  dikkate  alınıp,  Roberts’in  yaptığı 
tahminle karşılaştırılırsa, Türkiye’nin jeotermal temel kaynağı dünyanınkinin %0.7’si olarak bulunur. 

Türkiye’nin  jeotermal  temel  kaynak  potansiyeli  üzerinde  Serpen  ve  Mıhçakan  [14]  tarafından  daha 
detaylı  bir  stokastik  model  çalışması,  daha  sonra  gerçekleştirilmiştir.  Jeotermometreler  ve  sıcaklık 
gradyenleri üzerine bina edilen  ısı akısı haritaları, Türkiye’nin altında depolanan ısı enerjisini  tahmin 
etmek  için kullanılmıştır. Bu haritalardan hesaplanan  depolanmış  ısı değerleri  kullanılarak,  jeotermal 
kaynaklar  3  grupta  toplanmışlardır:  (1)  T<100 o C,  (2)  100 o C>T>180 o C  ve  (3)  T>180 o C.  Elde  edilen 
veriler üzerinde Monte Karlo simülasyonu uygulanmış ve beklenen jeotermal enerji temel kaynağı ile 
dönüşebilir  enerji  tahminleri,  her  bir  grup  için  hesaplanmıştır.  Bu  çalışmanın  sonuçları  Tablo  8’de 
görülmektedir. 

Öte yandan, yakınlarda İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl.’de, jeotermal gradyen dağılımıyla birlikte 
kayaçların  ısıl  iletkenlikleri  kullanılarak,  yüzeyden  ısıl  deşarj  ile  ısı  akısı  üzerine  bir  çalışma  [15] 
gerçekleştirilmiştir.  Sonuç  olarak,  Türkiye  yüzeyinden  84.2 GWt’lık  ısıl  enerjisi  dışa  atımı  olduğu ve 
109  mWt/m 2  ’lik  ısı  akısı  meydana  geldiği  belirlenmiştir.  Türkiye’nin  ısı  akısı  ve  enerji  dışa  atımı 
değerleri  diğer  çalışmalarla  uyumludur  [14,  16].  Dünyanın  ısı  dışa  atımının  40x10 6  MWt  olduğu 
bilindiğine göre, Türkiye yüzeyinden dışa atılan ısı, dünyanınkinin sadece %0.2’si kadardır. 

Eğer  Tablo  8  dikkatle  incelenirse,  en  büyük  potansiyelin  2.  Sınıf  jeotermal  kaynaklarda  bulunduğu, 
görülebilir.  Bu  sınıfın  sıcaklık  aralığı,  jeotermal  enerji  doğrudan  kullanımının  endüstriyel  olanlarını 
kapsamaktadır. Bununla birlikte, bu kaynakların üst sınırına yakın olanlar, binary çevrimler kullanılarak 
elektrik üretimi için de kullanılabilirler. Öte yandan, ülkemizde düşük entalpili akışkanlara sahip, mekan 
ve sera  ısıtmacılığı, yiyecek kurutma, akuakültür, vb. alanlarda kullanılabilecek, bol miktarda kaynak 
bulunmaktadır. 

Tablo 8. Türkiye’nin Dönüşebilir Jeotermal Enerji Kategorileri [16]. 

Sıcaklık Aralığı 

( o C) 

Dönüşebilir Enerji, (J) 

1. Sınıf, (<100 o C), doğrudan kullanım  4.9 E21 
2. Sınıf, (100180 o C), doğrudan kullanım  8.0 E21 
Class 3, (180250 o C), dolaylı kullanım  1.3 E18 

Serpen  vd.,  (2000)  [18],  ülkemizin  en  büyük  jeotermal  bölgesi  olarak  tanınan  Büyük  Menderes 
havzasının  jeotermal potansiyelini hesaplamak amacıyla, yeni bir metodoloji önerdiler. Stokastik and 
risk analizi yöntemleri kullanılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir [18]:
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• Büyük Menderes havzası için beklenen ulaşılabilir jeotermal enerji 5.22 10 19  J olarak, bilinen 
18 saha ve oluşumlardan tahmin edilmiştir. 

• Havza  için  gerçekleştirilen  simülasyon  çalışmaları,  eğer  sadece  yapıların  yarısı  üretici  ise, 
tahmin edilen ulaşılabilir ısının 4.75 10 19 J olduğunu açığa çıkarmıştır. 

• Elektrik  üretimi  için  beklenen mevcut  enerji,  2.12  10 18  J’dur.  Varolan  teknoloji  ile  bu miktar 
yalnız 3.19x10 17 J’dur. 

• Doğrudan  kullanım  için  beklenen  dönüşebilir  enerji  3.5x10 18  J  iken,  elektrik  üretimi  için 
3.15x10 16 J’dur. 

5. JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDA EĞİLİMLER 

Jeotermal endüstride potansiyel önem atfedilen beş eğilim belirlenmiştir[13]: 
• Para ve zaman tasarrufu için özelleştirme. 
• Eğer  pazar  gelişir  ve  sürdürülebilirse,  düşük  miktarda  CO2  içeren  jeotermal  kaynaklardan 

karbon kredilerinin satışı. 
• Konduktif  jeotermal  sistemlerden  (enhanced  geothermal  systems)  destekli  jeotermal  enerji 

üretiminin geliştirilmesi. 
• Düşük sıcaklıklı akışkanların kullanımı. 
• Isı pompalarının kullanımı. 

Dünyadaki eğilimlerin aksine,  ısı pompalarının kullanımı ve kuru sıcak kayaların (konduktif  jeotermal 
sistemler)  geliştirilmesi Türkiye’de  popüler  olmamıştır. Ülkemizde  daha  keşfedilmiş  tek  bir  konduktif 
jeotermal sistem yoktur ve ısı pompası kullanımı yüksek yatırım maliyeti dolayısıyla oldukça sınırlıdır. 

6. JEOTERMAL KULLANIMIN EKONOMİSİ 

Elektrik  üretiminin  ekonomisini  çalıştıktan  sonra,  Sanyal,  (2005)  [19]  elektrik  maliyetini  etkileyen 
faktörleri aşağıdaki gibi belirlemiştir: (a) ekonomik ölçek, (b) kuyu üretim karakteristikleri, (c) geliştirme 
ve işletme seçenekleri ve (d) makroekonomik iklim. Jeotermal elektrik enerji maliyetine bu faktörlerin 
etkisi üzerine bir duyarlılık analizi uyguladıktan sonra, aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: 

(1)  Eğer elektrik üretim seviyesi ek sondajlar yapılarak korunabilirse, elektrik maliyetinde önemli 
düşüşler kaydedilmektedir. 

(2)  Elektrik  üretim  maliyetini  düşürmek  için,  kaynak  idaresi  ve  santral  işletmesinde  yere  özgü 
deneyim kazanımı gibi, önemli fırsatlar vardır. 

(3)  Elektrik üretim maliyeti, en çok birim işletmebakım maliyetlerine ve daha sonra sırasıyla birim 
sermaye maliyetine, faiz oranına ve enflasyon oranına duyarlıdır. 

Yakın zamanda Serpen (2005) tarafından Türkiye’de jeotermal kaynak ekonomisi üzerine stokastik bir 
çalışma [20] gerçekleştirilmiştir. Elektrik satış fiyatlarının 4.55 cent/kWh civarında olması durumunda, 
ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik üretimi karlı görünmektedir. Bu tür yatırımların geri ödemesi 78 
yılda gerçekleşmektedir. Karlılık ısı kalitesi (entalpi) ve kaynağın fiziksel büyüklüğü ile artmaktadır. 

Öte  yandan,  benzeri  stokastik  bir  ekonomik  çalışma,  birçoğu  halen  kurulu  olan  merkezi  ısıtma 
sistemleri  için gerçekleştirilmiştir. Merkezi  ısıtma sistemlerinin ekonomisi varolan çok düşük ve sabit 
ısıtma  tarifeleriyle  karlı  görünmemektedir.  Birçok  jeotermal  kaynak  için  merkezi  ısıtma  sistemi 
çalışılmış,  ancak  bir  tanesi  çok  az  da  olsa  karlı  bir  yatırım  olarak  bulunmuştur.  “Balçova’nın 
Geliştirlmesinin  Kavramsal  Planlanması”  [21]  gibi  diğer  çalışmalar,  SeferihisarCumalı  jeotermal 
kaynakları için gerçekleştirilen ekonomik analiz [22], mevcut tarifelerle negatif net şimdiki değer ve iç 
karlılık oranı ile sonuçlanmıştır.
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Diğer taraftan, sera ısıtmacılığı, diğer tipdoğrudan kullanım,oldukça karlı görünmektedir. Yüz dekarlık 
bir sera alanını inşa etmek yaklaşık 5 milyon $’a malomakta ve iki yıl içinde geri ödemektedir. Yaklaşık 
aynı miktarda enerji tüketen bir jeotermal santralın maliyeti 12 milyon $’ı bulmakta ve geri ödemesi 8 
yılda olmaktadır. Seracılığa yatırım yapmak, elektrik üretmekten daha karlı görünmektedir. 

Türkiye’de kaplıca işletmeciliği gelişen bir iş koludur ve kaplıcalarımız 4 milyon yerli müşteri tarafından 
ziyaret edilmektedir. Fakat, kaplıcalarımızın genel durumu hiç te iç açıcı değildir. Türkiye, her biri ayrı 
bir müşteri  grubuna  hizmet  veren  birçok  kaplıcaya  sahiptir.  Eğer  bu  kaplıcalar  yeniden  düzenlenip 
uygun  sağlık  hizmetlerini  sağlayabilirlerse,  Türkiye  bunlara,  bu  tür  tesislerin  ve  kaynakların 
bulunmadığı  veya  bulunup  ta  fiyatların  çok  yüksek  olduğu  ülkelerden  çok  sayıda  yabancı  turist  ve 
hasta çekebilir. 

7. TÜRKİYE JEOTERMAL ENERJİ YASASI 

Zengin jeotermal kaynaklara, birçok kullanım fırsatına ve bilgi birikimine sahip olan Türkiye’nin, kendi 
jeotermal potansiyelini harekete geçirecek çağdaş bir  jeotermal enerji yasasına sahip olamaması bir 
talihsizliktir. Anayasaya göre, tüm doğal kaynaklar kamuya ait olup, devlet bu kaynakların işletmesi için 
izin ve ruhsat verir. Türkiye’nin jeotermal kaynakları 1920’li yıllardan beri  jeotermalle ilgili yetersiz bir 
yasayla idare edilmektedir. Bu yasa kaplıca ve tesisatlarını yönetmeye yönelik olarak hazırlanmış idi. 
Bilindiği  üzere,  o  zamandan  beri  birçok  teknolojik  gelişme  olmuş  ve  jeotermal  kaynaklardan  çeşitli 
şekillerde enerji elde edilmeye başlanmış, fakat yasada herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. 1980’li 
yılların başında  jeotermal kaynakların idaresi kısa bir müddet için Maden İşleri Genel Md.’e verilmiş, 
ancak  kaynakların  idaresinde  oluşan  sorunlar  nedeniyle,  yasa  iptal  edilmiştir.  Şimdi  aynı  hataya  bir 
jeotermal yasa tasarısında düşülmektedir. 

Görüldüğü  gibi,  zengin  jeotermal  rezervlerimizi  idare  edebilmek  için  uygun  bir  jeotermal  yasamız 
bulunmuyor ve bu nedenle jeotermal enerji için yatırım yapan yatırımcılar önlerini açıkça göremiyorlar. 
Şimdiyedek, yalnız kamu iktisadi kurumları (EÜAŞ), belediyeler ve il özel idareleri  jeotermal projelere 
yatırım yapmışlardır. Ancak, artık IMF tarafından zorlanması nedeniyle, devletin politika olarak yatırım 
yapmak  istememesi  ve  bu  tür  yatırımlara  harcayacak  kaynaklarının  bulunmaması  dolayısıyla, 
jeotermal kaynaklara yatırım yapmak sadece özel sektöre kalıyor. 

Türkiye’de jeotermal kaynakların gelişimini etkileyen birçok sorun vardır ve bunlar 3 grupta toplanabilir: 
(1)  teknik,  (2)  ekonomik  ve  (3)  yasal  sorunlar.  Tüm  bu  hususlar  detaylı  bir  şekilde  incelenmiş, 
açıklanmış ve çözüm önerileri Toksoy and Serpen [23] tarafından sunulmuştur. İki önceki İzmir Valisi, 
yasal  boşluğun  tehlikelerini  sezdiği  ve  gözlemlediği  için  (delinen  yasal  olmayan  kuyular  vb.),  İzmir 
İli’ndeki  jeotermal  kaynakların  idare  edilip,  korunması  ve  boşluğun  doldurulması  amacıyla,  bir 
yönetmelik  talebinde  bulunmuştu  [24].  İzmir  İli  jeotermal  kaynakları  için  yönetmelik,  bu  çalışmanın 
yazarı ve Jeotermal Yüksek Danışma Kurulu işbirliği  ile İzmir MMO sponsorluğunda “İntegre Kaynak 
İdaresi Filozofisi” kullanılarak, hazırlanmış, ancak valinin değişimi bu gelişmeyi engellemiştir. 
Biri Enerji Bakanlığı ve diğeri İç İşleri Bakanlığı esas olmak üzere birçok jeotermal enerji yasa tasarısı 
piyasada dolaşmaktadır. Mecliste muhalefetin hazırladığı ve Enerji Bakanlığı tasarısına çok benzeyen 
bir taslak daha bulunmaktadır. Bu çalışmanın yazarı, dünya ölçeğinde kazandığı deneyimi kullanarak 
ve önemli jeotermal enerji üreticisi ülkelerin yasalarını dikkate alarak, çağdaş bir jeotermal enerji yasa 
tasarısı hazırlamış  [25] ve geçmişte Enerji Bakanlığına da sunmuştur. Hazırlanan bu  taslak  “İntegre 
Kaynak İdaresi Filozofisi” üzerine bina edilmiştir. Öte yandan, bu çalışmanın yazarı bir başka taslağın 
hazırlanmasında yardımcı olmuş [26] ve ayrıca, Enerji Bakanlığının hazırladığı tasarı hakkında yapılan 
toplantılarda tartşmalara katılarak katkıda bulunmuştur. 

İntegre Kaynak İdaresi Filozofisi aşağıdaki kavramları içermektedir: 

i. Jeotermal sahaların kontrollü gelişiminin sağlanarak, jeotermal kaynakların korunması. 
ii. Jeotermal kaynaklar için sürdürülebilir idareyi sağlamak. 
iii.  İş çeverlerinin güvenini sağlayarak, yatırımcıları cezbetmek:
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 Başarılı çalışmaların teknik ve idari elemanlarını açıklamak, 
 Kısıtlamaları mümkün olan en az ve basit düzeyde tutmak, 
 Riskli aktiviteleri teşvik etmek. 
iv.  Operasyonları yakından izleyip, gözleyerek çevreyi korumak. 
v.  Doğal jeotermal güzellikleri korumak. 

Yukarıdaki  kavramları  uygulamaya  sokarak,  jeotermal  kaynaklar  uygun  ve  çağdaş  bir  şekilde 
işletilebilir. 

8. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI 

Yukarıda  bahsedilenlerden  anlaşılacağı  gibi,  dünyada  ve  özellikle  Türkiye’de  önemli  rezervler  var 
görünüyor.  Gawel  vd.,  (1999)’nin  de  işaret  ettiği  gibi,  varolan  teknolojiyi  kullanarak  konduktif 
sistemlerden destekli jeotermal enerji üretimi yapılırsa, elektrik güç gereksinimlerin %8’i karşılanabilir. 
Diğer  araştırmacıların varolan  tahminlerine  [4,  10]  göre  daha  fazla  elektrik  gücü  elde  edilebilir. Öte 
yandan,  düşükorta  entalpili  kaynaklar  çok  fazla  olup  [4],  enerji  üretimindeki  rolleri  uzun  süreli 
olacaktır.  Reistad  [27],  kullanım  sıcaklığına  bağlı  olarak  enerji  kullanımını  tartıştıktan  sonra,  dünya 
yıllık fosil yakıt tüketiminin yaklaşık %40’nın termodinamik açıdan aşırı bozulduğu sonucuna varmıştır. 
Tipik  olarak,  10001500 o C’lık  fosil  yanma  sıcaklıkları, 250 o C altındaki mekan  ısıtma ve/veya  proses 
ısısı  olarak  kullanılmaktadır.  Fosil  yakıtların  yakılmasıyla,  önemli  miktarda  enerjinin  bacalarda 
kaybedildiği  unutulmamalıdır. Düşükorta  entalpili  jeotermal  kaynaklar,  ideal  olarak  bu  tür  doğrudan 
kullanımların yerini alabilirler. 

Diğer önemli bir husus  ta ekonomidir. Bazı devirlerdeki düşük petrol  fiyatları  (19501970 and 1983 
2003)  jeotermal  kaynakların gelişimini engellemiştir. Şimdilerde petrol  fiyatları artan bir eğilim  içinde 
olduğuna göre, jeotermal enerji gelişimi için bir şans bulunmaktadır. Gelecekte petrol fiyatlarının nasıl 
değişeceğine bağlı olarak, destekli jeotermal enerji üretimi yapılan kaynaklar devreye girecek ve enerji 
gereksinimlerimize katkıda bulunacaklardır. Öte yandan, hiç kimse enerji kullanımının sosyal maliyetini 
tartışmamaktadır.  Fosil  yakıt  kullanımı  dolayısıyla  gelecekte  oluşacak  tıbbi  harcamalar  vb.  sosyal 
maliyetler [13], çok önemlidir. Bunun yanında, CO2 emisyonları nedeniyle oluşan sera etkisi gibi çevre 
sorunları, hayatımızı etkileyeceği için dikkate alınmalıdır. 

Yakın  zamandaki  enerji  konusunda  Türkiye  kendi  özel  sorunları  ile  mücadele  edecektir.  Bu 
problemlerden  ilki,  kendi  ekonomisinin  dinamikleridir.  Yakın  zamanlarda,  doğal  gaz  boru  hatları 
neredeyse  ülkemizdeki  tüm  büyük  şehirlere  ulaşmış  durumdadır.  Serbestleştirilmiş  gaz  pazarı, 
endüstri  ve  ısıtma  için  çok  rekabetçi  gaz  fiyatlarının  oluşmasına  neden  olmuştur.  Konutlara  gaz 
bağlamak 180$ gibi çok ucuz bir fiyata yapılmaktadır. Çok sıkı rekabet dolayısıyla, depozito bedelleri 
de  düşmeye  başlamıştır  (149$). Botaş’tan  dağıtım  şebekesini  devralan Bursa Gaz’ın  yeni  sahipleri, 
yakın  zamanda  agresif  bir  kampanya  uygulayarak,  mevcut  abone  sayılarına  84,000  yeni  abone 
eklemişlerdir. Bu koşullar altında  jeotermal enerjinin doğal gazla rekabet şansı kalmamış görünüyor. 
Şimdiye  dek  yapılan  jeotermal  merkezi  ısıtma  sistem  projeleri,  her  bir  aboneden  yaklaşık  2,000$ 
toplanarak gerçekleştirilmiştir. Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri bu toplanan para ve bir miktar yerel 
yönetim desteği kullanılarak kurulmuştur. Halk artık bu modeli kullanmaz, çünkü bu devirde bu meblağ 
onlar  için  yıkım  anlamına  gelebilir  ve  bu  nedenle  jeotermal  yerine  gaz  şebekesine  çok  düşük  bir 
bedelle  abone  olabilir.  Ülkemizde  hiç  bir  merkezi  ısıtma  sistemi  finansal  olarak  anlamlı  bir  proje 
üzerine  kurulmamıştır.  Gerçi  ısıtma  tarifeleri,  potansiyel  aboneleri  çekebilmek  için  çok  düşük 
tutulmaktadır,  fakat  bu  tarifelerle  gerçekleştirilmiş  projeler  hiç  bir  zaman  geri  ödememiştir.  Bundan 
ötürü,  yerel  yönetim  desteği  olan  bedeller  hiç  bir  zaman  geri  alınamamış  olup,  aboneler  paralarını 
kaybetmektedirler. 

Öte yandan, uygun bir şekilde projelendirip kurulmayan merkezi ısıtma sisteminlerini ilgilendiren başka 
sorunlar da vardır. Bazı merkezi sistemlerin dağıtım şebekelerinde çok ciddi su kayıpları vardır  [23]. 
Bunlardan  bazıları  öyle  yanlış  tasarlanmışlardır  ki,  işletme  maliyetleri  pahalıdır  ve  hiç  birinde  bir
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hidrolik proje yapılmamıştır. En önemli husus da,  jeotermal  kaynağın  tamamen  ihmal edilmesidir ve 
bundan ötürü, bazı kaynaklar aşırı abone sayısı  ile şişirilmiş merkezi  ısıtma sistemlerine yeterli  ısıyı 
sağlayamamaktadır. Yakın zamanda en kötüsü olmuş ve bir Belediye Başk.’ı sisteme bir kömür kazanı 
bağlayarak jeotermal suyu ısıtıp, abonelere ancak ısınabilecekleri bir ısı sağlamıştır. Böyle bir çözüm, 
ulusal jeotermal çevreler için üzüntü verici bir durumdur. 

Bu sektörde en önemli sorun, bazı yerel hükümet ilgililerinin jeotermal enerji kullanan merkezi ısıtma 
sistemlerini  yeniden  değerlendirmeye  başlamalarıdır.  Bu  yerel  görevliler  mevcut  jeotermal  merkezi 
ısıtma sistemlerini  sökerek,  konutları  ısıtma  için doğal gaz sistemlerine bağlanmayı ciddi bir  şekilde 
düşünmeye    başlamalarıdır.  Öte  yandan,  yerel  görevliler  jeotermal  kaynakları  son  sıralarda  çok 
popüler olan sağlık turizmi için tahsisi düşünmeye başlamışlardır. 

Daha önce bahsedildiği gibi, ülkemizin  jeotermal kaynaklarının önemli bir kısmı proses  ısısı  için çok 
daha uygun olmasıdır. Fakat, bu durum bizim ulusal endüstrimiz tarafından ihmal edilmektedir. Kırk yıl 
önce bir  tekstil  fabrikasının Kızıldere  jeotermal  sahasından doğal olarak deşarj olan suyu kullandığı 
hatırlanmaktadır. Bu amaçla  fabrika sahipleri 8 km uzunluğunda boru hattı döşemişlerdi. Taşıdıkları 
ısıya ilaveten, jeotermal sular kumaş yıkamada çok faydalı olan silika içermektedir. Ege Bölgesi tekstil 
endüstrisi bundan faydalanmalıdır. 

Ülkemizde doğrudan kullanımda sera  ısıtmacılığı hızla gelişmektedir. Bildiride belirtilen 800 dekar’ın 
çok  üstündeki  projeler  gündemdedir.  Eğer  paketleme  endüstrisi  de  gelişime  ayak  uydurabilirse, 
seralarda  üretilen  gıdalar  önemli  ölçüde  artacaktır.  Böyle  bir  gelişme  ülkemizden  yapılan  gıda 
ihracatını artıracaktır. Büyük sera işletmecileri ürettiklerini zaten ihraç etmektedirler. 

Elektrik üretimi konusunda, durum daha  iyi görünüyor. Jeotermal elektrik santral yatırımlarının, nakit 
akışları  başlamadan  önce  uzun  yatırım  süreçleri  sahip  olmaları  ve    geri  ödeme  zamanlarının  uzun 
olmalarına rağmen, jeotermal projeler hala karlı görünüyor. Fakat, yatırımcılar yasal boşluk nedeniyle 
tedirginler ve bürokrasi ile mücadele ederek vakit kaybetmek istemiyorlar. 

Bildirinin daha önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi, yasal boşluk kaos yaratıyor ve jeotermal endüstri 
içinde ve  resmi kurumlar arasında da çıkar  çatışmaları  yaratıyor ve gelecekte de yaratmaya devam 
edebilecek. Her ne kadar birçok taslak varsa da, yalnız iki tanesi hükümetin görüşüne sunulacak gibi 
görünüyor.  Her  şeyden  önce  söylenmesi  gereken,  her  iki  taslağın  da  çağdaş  olmayıp,  ülkemizde 
jeotermal  sorunların  çözümüne  yardımcı  olmaktan  uzak  olmasıdır.  Aslında,  her  iki  taslak  da 
Türkiye’nin  maden  yasasından  kopya  edilmişlerdir.  Madencilik  ve  jeotermal  enerji  birbirinden  uzak 
kavramlardır. Birincisi bir madde iken, öbürü bir enerji şeklini ifade etmektedir. Maden yatakları statik 
varlıklar iken, jeotermal sistemler dinamik varlıklardır ve su jeotermal sistemlerde enerjiyi taşıdığı için 
dinamizmi sağlayan maddedir. Bundan ötürü, söz konusu taslakların kavramları yalnış konulmuşlardır. 
Enerji Bakanlığının taslağı, hiçbir bilimsel ve teknolojik temeli olmaksızın yatırımcılar üzerine yersiz ve 
ağır kontroller koyar ve sahaların bütünlüğünü tehdit ederken, hiçbir teşvik öngörmüyor. Bu bağlamda, 
taslağın öngördüğü jeotermal sahaların bölünmesi çok tehlikeli bir yaklaşım olup, sonuçta kaynakların 
elden  çıkıp,  bozulmalarına  neden  olabilir.  Öte  yandan,  aynı  taslak  mevcut  vergilere  ek  vergiler 
getiriyor.  İç  İşleri  Bakanlığının  hazırladığı  diğer  taslak,  şimdiki  hükümetin  yaklaşımı  olan  yerel 
yönetimlere  yetki  devri  ile  son  derece  uyumlu  ve  tutarlı.  Bu  taslak  yerel  yönetimlere  jeotermal 
kaynakların  yönetimi  ile  ilgili  tüm  yetkiyi  veriyor.  Yerel  yönetimler,  maalesef,  jeotermal  enerji  için 
karmaşık  bir  mücadeleyi  gerektiren  bir  görevi  yerine  getirmeyi  sağlayacak  yeterli  altyapıya  sahip 
değiller. Öte yandan, her iki taslak ta riskli yatırımlar için teşvik öngörmüyor. 

9. SONUÇLAR 

Yukarıda bahsedilenlerin ışığı altında, bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
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• Dünyadaki  jeotermal  kaynaklar  yakın  gelecekte  dünya  elektrik  enerjisi  gereksiniminin %8’ini 
temin edebilir. 

• Artan  petrol  fiyatları,  yakın  gelecekte  destekli  jeotermal  sistemlerden  enerji  üretiminin 
ekonomisini geliştirecek ve jeotermal sistemlerden elektrik üretimini ikiye katlayabilecektir. 

• Dünyada ve Türkiye’de düşük dereceli jeotermal kaynakların kullanımı, yerel olarak doğrudan 
kullanımda fosil yakıtların yerini alacaktır. 

• Fosil yakıtların yerine jeotermal kaynakların kullanımı, CO2  seviyelerini kontrol ederek sosyal 
maliyetleri düşürecektir. 

• Türkiye’de elektrik üretiminin ekonomisi olumlu görünüyor ve yeni projeler sırada. 
• Türkiye’de merkezi ısıtma sistemlerinin ekonomisi, mevcut finans modeli ve ısınma tarifeleriyle 

iyi durumda görünmüyor ve bu ekonomik durumla, kısa ve orta vadede doğal gazla rekabet 
etmesi mümkün görünmüyor. 

• Türkiye’nin  jeotermal kaynaklarından proses  ısısı elde edilmesi uygun görünüyor. Bu durum 
vurgulanmalı ve endüstri tarafından dikkate alınmalıdır. 

• Türkiye’nin  jeotermal  kaynaklarının  sera  ısıtmacılığında  kullanımı  ekonomik  olarak  anlamlı 
görünüyor ve endüstri bunu zaten algılamış durumdadır. 

• Türkiye’nin zengin jeotermal kaynakları dikkate alındığında, ülkemiz çağdaş bir jeotermal yasa 
sahibi  olmayı  hakediyor.  Fakat,  hükümetin  önerdiği  yasa  taslakları  yetersiz  ve  Türkiye’nin 
şimdiki gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. 
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