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SUNUŞ 
 
Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın basımına destek olmak, 
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacı ile yayın çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri kapsamında ilk 
kez 2001 yılında düzenlenen jeotermal alanındaki Seminerler, bu yıl ile birlikte, dört kez farklı 
içeriklerle düzenlenmiş ve az sayıda yayın bulunan bu alanda dört eser meslek alanımıza 
kazandırılmıştır. 
 
Odamız ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdamın arttırılmasına önemli katkılar sağlayacak, enerji 
kullanımında dışa bağımlılığımızı azaltacak, çevre dostu yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın en 
etkin biçimde ortaya çıkarılması ve bu çalışmaların bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde yapılması 
gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenlerle, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 
biçimlendirilen “Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri” bildirilerini içeren Seminer Kitabı’nı 
sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır. 
 
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Yrd. Doç. Dr. Niyazi Aksoy’a, bildirileriyle bu 
kitaba katkı koyan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna, Kongre Sekreteryasına bu yayını kazandırdıkları için 
teşekkür ediyoruz. 
 
 
Saygılarımızla. 
 
 
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
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ÖNSÖZ 
 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri kapsamında ilk kez 2001 yılında düzenlenen jeotermal enerji 
alanındaki Seminerlerin dördüncüsü, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. Geçen zaman içerisinde önemli değişim ve gelişmeler oldu. Bölgesel ısıtma 
projelerinde yavaşlama olurken, sera ısıtmacılığı ve jeotermal enerjiden elektrik üretiminde canlanma 
görülmektedir. 1983 yılından 2006 yılına kadar Türkiye’de sadece Denizli-Sarayköy Kızıldere 
sahasında elektrik üretimi yapılırken, Mayıs 2006 da Aydın-Salavatlı’ da 7.3 MW kurulu güçte ikinci bir 
santral devreye girmiştir. Aydın-Germencik’te 45 MW; Denizli-Sarayköy’de 6.8 MW gücünde  
santralların yapımı sürmektedir. Çanakkale-Tuzla ve İzmir-Seferihisar’daki jeotermal sahalardan 
elektrik üretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. MTA Büyük Menderes havzasını yeni sondajlarla 
taramakta, yeni bazı sahalar bulunması beklenmektedir. Benzer bir çalışmanın Gediz havzasında da 
yapılması faydalı olacaktır. 
 
Ülkemizde, jeotermal enerji alanında önemli miktarda bilgi ve deneyim birikimi oluştuğunu, jeotermal 
sahalardaki sorunları daha kolay çözebildiğimizi, belirsizlikleri kabul edilebilir boyutlara indirebildiğimizi 
özellikle vurgulamak isterim. Sağlanan gelişmeler ve iyi örnekler, jeotermal enerji ile ilgilenen 
yatırımcıları cesaretlendirmektedir. Elektrik enerjisinde başlayan kıtlık, fiyat artışı ve bu koşulların uzun 
vadede devam edecek olması enerji yatırımlarında artışa neden olmaktadır. Karbon kredi ve teşvikleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgiyi daha da artıracağa benzemektedir. Tüm bu koşullar, jeotermal 
enerjiden elektrik üretimini önümüzdeki yıllarda da gündemde tutacaktır. Ancak, bu uygun ortam 
içerisinde 3 Haziran 2007 de TBMM’de kabul edilen “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu”  beklentileri karşılamamıştır. 
 
“Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri”nin amacı ülkemizde bu alanda bilgi birikimi 
oluşturmak, ve onu paylaşarak çoğaltmaktır. Seminer’in hedef kitlesi; yatırımcı, işletmeci, bilim adamı, 
teknik eleman ve öğrencilerdir. Seminer Kitabımız da; arama, kuyu testleri, modelleme, saha yönetimi, 
elektrik üretim yöntemleri, santral performansları, işletme, otomasyon, dağıtım, çevresel etkiler ve 
ekonomi alanlarında çok sayıda bildiri bulunmaktadır.  
 
Başta, çalışma ve deneyimlerini burada yayınlayıp-sunmayı kabul eden bildiri yazarları olmak üzere, 
bu bilgilendirme ve paylaşım ortamını sağlayan Makina Mühendisleri Odası’na, Kongre Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu Üyeleri’ne, Kongre Sekreteryası’na, Kongre ve Semineri destekleyen Kurum ve 
Kuruluşlar ile tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. 
 
 
 
Yrd.Doç. Dr. Niyazi Aksoy 
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ VİZYONU 
 
 

Abdurrahman SATMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İngilizcesi “vision” olan ve bazen Türkçe’de özgörüş veya öngörü olarak ta tanımlanan vizyon, yine 
İngilizce sözlüklerde “olabilecekleri önceden bilme gücü” veya “henüz gerçekleşmemiş konu ve 
olayları akılda canlandırma deneyimi” olarak açıklanmaktadır. Bu durumda; Türkiye’nin enerji 
vizyonunu, tanım olarak, yakın ve uzak gelecekte enerji konusunda Türkiye’de olabilecekleri ve 
Türkiye’nin ulaşacağı yeri önceden bilme ve basitçe tahmin etme şeklinde algılamak olasıdır. Ancak 
bunun hiç te kolay olmadığı, yani Türkiye’nin enerji vizyonu konusunda fikir yürütmenin zor ve riskli 
olduğu, Türkiye’de yakın tarih incelendiğinde rahatlıkla görülmektedir. Bunun nedenleri arasında; hızlı 
gelişme ve şehirleşme, kırılgan/hassas ekonomisiyle Türkiye’nin dış olaylardan kolay etkileniyor 
olması, enerji üreten bölgelere yakınlığı ve enerji tüketen ülkelere enerji iletiminde Türkiye’nin enerji 
koridoru/köprüsü/terminali rolü, hükümetlerin kısa süreli planlamaları ve dolayısıyla hükümetten 
hükümete değişen startejiler, günübirlik politikalar, alınan karar ve programlara (üniversitelerde dahil 
olmak üzere) toplumun yeterince entegre olmaması ve katkıda bulunamamasını da kapsayan ve 
toplumun hızla kalkınması sürecinde enerji arzı öncelikli planlamalarda yasal, teknik ve toplum 
bilinçlenmesi gibi altyapı unsurlarının ihmal edilmeleri sayılabilir. 
 
Türkiye’nin enerji konusunda yapması gereken çok işi ve alması gereken uzun yolu olduğu açıktır. 
Fakat herşeyden önce, Türkiye’nin uzun erimli, kararlı, tutarlı ve enerji hamlelerine cesaretle ve hatta 
radikal kararlarla yön verebilecek bir enerji politikasına, stratejisine ve tabi ki vizyonuna gereksinimi 
vardır. Öncelikle sürdürülebilir ve toplum çıkarlarını gözeten, çevreye saygılı, temini güvenli olan enerji 
kaynaklarına dayanan, stratejik yapısı güçlendirilmiş ve sağlam bir enerji sistemi herhalde Türkiye’nin 
enerji vizyonunda yer almak durumundadır. 
 
Bu bildiride; genel olarak Türkiye’de enerjinin durumu değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapılırken 
mevcut durum ve sorunlar incelenmekte, enerji politikası ve Türkiye’nin enerji vizyonu tartışılmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişmekte olan Türkiye için enerji hem gerekli ve hem de stratejik önemi olan özelliklere sahiptir. Tüm 
dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, verimli kullanımı, sera gazı etkilerinin 
azaltılması ve çevrenin korunması, petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve kararsızlıklar, fosil 
kaynaklardan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçiş vb. konular aynı zamanda 
Türkiye’nin de ilgilenmesi ve ister istemez politikasında yer vermesi gereken konulardır. Özellikle 
Cumhuriyetin 100. yılını kutluyacağımız 2023 yılına doğru sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş 
hamlelerini sıklaştırmış ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir Türkiye özlemi içinde yapılması öngörülenler, 
yatırım gereksinimleri, planlamalar ve enerji modellemeleri gündemi yoğun olarak meşgul etmektedir. 
Avrupa Birliği’ne geçiş aşamasındaki uyum çabaları ile birlikte liberal, rekabetçi ve şeffaf enerji 
piyasaları oluşturma hareketleri enerji konularının gündemde kalmasına neden olmaktadır. 
 
Dünyada ve Türkiye’de enerjiye talep artmaktadır ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Birçok 
kurum enerji talebinin projeksiyonları hakkında çalışma yapmaktadır. 
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Günümüze oranla 2030 yılında enerji tüketiminin dünyada %60 ve Türkiye’de ise %100’den daha 
yüksek oranda artması dile getirilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de nüfusun benzer olarak %1 
oranında artması beklenmektedir. Artan nüfus yanısıra, dünyada gelişen ve büyüyen ekonomilerden 
gelen talep ve ülkemizde ise esas olarak şehirleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan talep, söz 
konusu artışların önemli nedenleri arasındadır. Gelişen ekonomilerde artan gelirler sonucunda araba 
sahipliğindeki ve elektrik tüketimindeki artış enerji talebindeki artışın diğer nedenleridir. 
 
 
 
 
2. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye’de 2006 yılı içinde toplam enerji tüketimi yaklaşık 94 milyon ton petrol enerjisi eşdeğeri ve 
ölçülebilir ticari enerji tüketimi (petrol+doğalgaz+kömür+hidroelektrik) ise yaklaşık 87 milyon ton petrol 
enerjisi eşdeğeri olmuştur [1]. Türkiye’de 2006 yılında toplam enerji arzının %31’i petrol, %29’u 
doğalgaz, %30’u kömür, %3’ü hidroelektrik ve kalan %7’sinin de yenilenebilir (rüzgar, jeotermal, 
güneş) ve ticari olmayan kaynaklar  (odun+hayvan ve bitki artıkları) tarafından karşılandığı tahmin 
edilmektedir.  Buna karşın Türkiye toplam birincil enerji kaynakları üretimi yaklaşık 25.7 milyon ton 
petrol enerjisi eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Bunun %49’u kömür, %12’si petrol ve doğalgaz, %14’ü 
hidroelektrik, yaklaşık %5’i diğer yenilenebilir kaynaklar ve %20’si ise ticari olmayan kaynaklardır. 
Dolayısıyla üretilen temel enerji kaynaklarımız linyit, hidrolik ve odun iken tüketilen temel enerji 
kaynaklarımız petrol, kömür ve doğalgazdır. 
 
1970-2006 arasındaki 36 yılda Türkiye’de nüfus %107 ve kişi başına enerji tüketimi %148 artmıştır. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji tüketimi nüfus artışından daha hızlı artarken, Türkiye’de kişi 
başına enerji tüketimi dünyadan daha hızlı artmıştır. Şekil 1’de Türkiye için nüfus-kişi başına enerji 
tüketiminin tarihsel gelişimi gösterilmektedir. 
 
Dünya nüfusu yaklaşık 6.5 milyar, Türkiye’nin 73 milyondur. Nüfusumuzun dünyaya oranı %1.1 
kadardır. 2006 yılı için dünya ticari enerji tüketimi yaklaşık 10.9 milyar ton petrol eşdeğeri [1] iken 
Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 94 milyon ton petrol eşdeğeridir. Enerji tüketimimizin dünyaya oranı 
ise %0.9 kadardır. Dolayısıyla kişi başına enerji tüketimimiz dünyaya göre daha azdır. Dünya kişi 
başına enerji tüketimi 1575 kg petrol enerjisi eşdeğeri iken Türkiye’ninki 1325 kg petrol enerjisi 
eşdeğeridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Türkiye için nüfus-kişi başına enerji tüketiminin tarihsel gelişimi. 
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Türkiye’de enerji için 1970-2006 arasındaki üretim-tüketim-ithalat ilişkileri değerlendirildiğinde aşağıda 
sıralanan özet sonuçlara varılmaktadır: 
 
1) Üretilen kaynaklar arasında (% itibariyle) linyit önde gelirken daha sonra odun, hidrolik, petrol ve 

diğerleri gelmektedir. Hidrolik, jeotermal ve güneş artan eğilimler gösterirken, taşkömürü ve 
hayvan-bitki artıkları gibi ticari olmayan türler azalma göstermektedir. 

2) Tüketilen kaynaklar arasında doğalgazın payı %0’dan %29’a artarken, odun ve hayvan-bitki 
artıklarının payı ~%25 azalmıştır. Bir başka deyişle tüketimde ticari olmayan kaynakların yerine 
doğalgaz ikame edilmiş durumdadır. 

3) Yerli enerji kaynakları genelde ihmal edilmekte, arz ithalattan sağlanmakta, enerjide ithalatın payı 
artmaktadır. 2006 yılı itibariyle Türkiye enerjisinin %73’ünü ithal etmektedir. 

4) 2006 yılında ~25 milyar ABD dolarlık enerji ithalatı Türkiye’nin dış ticaret açığının yarısı kadardır. 
 
Enerji Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve EPDK tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin enerji 
tüketiminin 2020’de yüksek senaryoda 222 milyon ton petrol eşdeğerine ve düşük senaryoda ise 194 
milyon ton petrol eşdeğerine yükseleceği ve enerji sektörünün 2020 yılına kadarki toplam yatırım 
gereksiniminin 130 milyar doları bulduğu belirtilmektedir. Şekil 2, Türkiye genel enerji tüketiminin 1970-
2006 arası gelişimini ve 2006-2030 arasındaki dönemde öngörülen projeksiyonları göstermektedir.  
Dikkat edilirse DPT/ETKB yüksek senaryo projeksiyonu 2020 yılı için oldukça yüksek (222 milyon ton 
petrol eşdeğeri) bir tüketim tahmini yapmaktadır. Tahmin 2005 tüketimine göre 2020’de %139’luk bir 
artışa karşın gelmektedir. 2005-2020 arasında dünyada %38’lik artış ve 2005-2030 arasında ise 
%62’lik artış öngörülürken Türkiye için 2005-2020 arasında %139’luk bir artış beklenmesi tartışmaya 
açıktır. Türkiye’de yıllık artış 1950-2006 döneminde %4.8, 1970-2006 döneminde %4.5 ve 1985-2006 
döneminde %4.4 olarak gerçekleşti. EIA/DOE ise yaptığı projeksiyonlarda gelişmekte olan ülkeler için 
%3 yıllık artış öngörmektedir [2]. DPT/ETKB’nın hem yüksek senaryo ve hem de düşük senaryo için 
yaptığı projeksiyonlarda tüketim tahminlerinin oldukça yüksek olduğu Şekil 2’den anlaşılmaktadır. 
 
Şekil 4’te Türkiye’deki 1970-2006 dönemi (yıllık %4.5 artış), 1985-2005 dönemi (yıllık %4.4 artış) enerji 
tüketim eğilimlerinin gelecekte de sürmesi durumunda 2006-2030 dönemi projeksiyonları 
gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Tahmini Türkiye enerji tüketimi projeksiyonu. 
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2006 yılı itibariyle dünya nüfusu 6.5 milyar ve Türkiye nüfusu 73 milyondur. 2030 yılı enerji tüketimi 
projeksiyonları ise dünya için tüketimde %62’lik bir talep artışı gösterirken (Şekil 3) Türkiye için talep 
artışı %100’den daha yüksek (Şekil 2) görünmektedir. 
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Şekil 3. Dünya için enerji tüketim projeksiyonu [2]. 
 
Talep artışını sağlamak için boğuşulurken, mevcut enerji durumundaki bazı gerçekleri gözden 
geçirmekte yarar vardır. Bunlar: 
 
• Sektör genelde hidrokarbon ağırlıklıdır. 
• Fosil yakıtlar genelde coğrafik olarak ulaşılması sorunlu ve jeolojik olarak geliştirilmesi zor 

bölgelerdedir. 
• Talebi karşılayacak ve teknoloji yaratıp geliştirecek teknik eleman, donanım ve nitelikli mühendis 

kadrolarının oluşturulmasında güçlükler vardır. 
• Petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerde ve bölgelerde politik kararsızlıklar vardır veya 

yaratılmaktadır. 
• Türkiye enerjisinin %73’ünü ithal etmektedir ve dışa bağımlılık veya politikacılarıların hoşlandığı 

tanımla karşılıklı bağımlılık sözkonusudur. Tüketilen petrolün %85’i, doğalgazın %97’si ve 
kömürün %20’si ithal edilmektedir. 

 
Enerjide bağımsızlık tüm ülkeler için arzu edilen bir konuysa da, artık enerjide bağımsızlık yerine enerji 
güvenliği tanımı dünya ülkelerinin enerji politikalarında daha fazla kabul görmekte ve kullanılmaktadır. 
 
Doğal olarak, Türkiye hükümetleri için enerji güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ekonomik olduğu 
kadar ulusal güvenlik konusudur ve bu nedenle de stratejik özelliği vardır. Güvenli, temiz ve ulaşılabilir 
enerji arzı hedeftir. Fakat ne var ki, enerjinin güvenli arzı gerçekleştirilirken oluşan çevre sorunları ve 
iklim değişikliği, verimlilikteki sorunlar ve arz sürecindeki iletim ve ulaştırma zorlukları gibi tüm 
sorunlar, istemesek te, katlanılır duruma gelmektedir. Enerji arzındaki sorunlar enerjiye ulaşmayı kritik 
duruma getirmektedir. Arzın azalması ise ekonomiyi olumsuz etkilemekte, yaşamı zorlaştırmakta, 
hükümetlerin arzu etmediği toplum tepkileri gündeme gelmektedir. 
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Herşeyin olduğu gibi rahat yaşamanın ve rahat enerjiye ulaşmanında bir bedeli olmaktadır. Bu bir 
ikilem gibi görünmektedir ve sadece Türkiye değil tüm dünya ülkeleri için geçerlidir. 
 
Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde; gelişmekte olan Türkiye’nin enerjiye ve her türlü enerjiye 
gereksinimi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun için: enerjinin arzı, enerjinin çeşitlendirilmesi ve dışa 
bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması Türkiye’nin enerji planlamasında stratejik konular olarak 
öne çıkmaktadır. 
 
 
 
 
3. TÜRKİYE’DE ENERJİ KAYNAKLARI 
 
Elektrik: Elektrik talebi son 20 yıl içinde yıllık %8.7 ve son 10 yıl içinde ortalama yıllık %6.2 artış 
gösterdi. 2006 yılı elektrik kurulu gücü 39.6 bin MW kadardır. Yine 2006 yılında 175.7 milyar kWh 
elektrik üretilmiş ve resmi kayıtlara göre 132 milyar kWh elektrik tüketilmiştir. 2005-2020 arasında kişi 
başına elektrik talebinin 2200 kWh’ten en az  4600 kWh’e (yaklaşık 2.3 katı artışla veya yaklaşık 54 
bin MW eklenmesiyle) çıkacağı tahmin edilmektedir. Kişi başına elektrik tüketimi dünya ortalamasında 
2500 kWh ve AB için yaklaşık 6000 kWh iken Türkiye’nin 2200 kWh’dir.  
 
2006 yılı içinde elektriğin yaklaşık % 44’ü doğalgazdan, %26’sı linyit, ithal ve taş kömüründen, %25’i 
hidrogüçten, kalanı fueloilden ve diğer kaynaklardan elde edilmiştir.  
 
ETKB’na bağlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) 20.9 bin MW olan kurulu gücü 
ile Türkiye kurulu gücünün %55’ini ve Türkiye elektrik enerjisi üretiminin %48’ini karşılamaktadır. 
 
Elektrikte en önemli sorunlardan biriside üretilen elektriğinin 2003 yılı için %18’ine ve 2006 yılı için 
%25’ine karşın gelen bir kısmının teknik veya diğer nedenlerle ortaya çıkan kayıp/kaçak özelliğidir. 
2000-2006 döneminde kayıp/kaçak oranı %17-26 arasında değişme göstermiştir. Bu da yılda yaklaşık 
olarak ortalama 1.7 milyar dolarlık bir kayba karşın gelmektedir. Kayıp-kaçak oranı AB’de %8 kadardır. 
 
DPT-ETKB projeksiyonlarına göre 2006’da 175.7 milyar kWh olan talebin 2010’da 225 ve 2020’de 440 
milyar kWh’e çıkacağı öngörülmektedir. Bugünlerde tartışılan soru, bu talebin nasıl karşılanacağıdır. 
Şu anda bilinen hidroelektrik ve kömür kaynaklarımızı geliştirdiğimizde erişebileceğimiz potansiyel 
toplam 250 milyar kWh olarak bilinmektedir. Doğalgaz santrallarının %90 kapasitede çalıştırılması 
durumunda üretilecek elektrik yaklaşık 92 milyar kWh olarak tahmin edildiğine göre, Türkiye’de 
varsayılan tüm kömür ve hidroelektrik potansiyelle birlikte doğalgaz kurulu gücü kullanılırsa üretilecek 
elektrik miktarı yaklaşık en çok 340 milyar kWh olmaktadır. Şekil 4, 1980-2005 arası dönemdeki 
elektrik enerjisi üretimini ve 2005-2030 dönemi için ise projeksiyonları göstermektedir. Şekil 4’ten 
açıkça görüldüğü gibi, yıllık enerji üretim artışı eğilimine bağlı olarak, Türkiye’nin 340 milyar kWh 
olarak verilen mevcut kapasite 2014 yılından itibaren talebi karşılayamaz duruma gelecektir. Seçenek 
ise yapılacak yatırımlarla yeni elektrik üretim tesislerinin hızla devreye alınmasıdır.  
 
Türkiye’nin linyitten ve hidrodan elektrik üretim potansiyeli (toplam 250 milyar kWh) günümüz 
teknolojik ve ekonomik koşulları için geçerlidir. Türkiye’de derinde kömür aramalarının yeterince 
yapılmadığı iddia edilmektedir. Yeni kömür rezervleri bulunduğunda, elektrik çevrim santrallarının 
teknolojileri iyileştiğinde, petrol fiyatları bugünkü yüksek düzeyde kalmaya devam ederse, hem 
linyitten ve hemde su kaynaklarından elektrik üretim potansiyelinin artmasını beklemek normal 
olacaktır. 
 
Elektrik açığının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sık sık gündeme getirilmektedir. 
Ancak, EİE’nin rüzgar için belirlediği 15 milyar kWh (veya bazı kaynaklara göre 25 milyar kWh) 
potansiyel rakamı ve jeotermal için halen ~150 milyon kWh olan yıllık üretimin yeni projelerle 5-10 
milyar kWh’lik potansiyele çıkarılması gelecekteki elektrik açığının kapanması için çare olarak 
görünmemektedir. Fakat ihmal edilmemeleri ve yerli kaynaklar olduğunundan mümkün olduğunca 
yararlanılmaları gerekmektedir. 
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Şekil 4. Yıllık elektrik enerjisi üretimi ve projeksiyonu. 
 
Şekil 4’te gösterildiği gibi DPT-ETKB projeksiyonlarına göre 2005-2020 arasında elektrik tüketiminde 
ortalama yıllık artış yüksek ekonomik büyümede %7.8 ve düşük ekonomik büyümede ise %6.4 olarak 
tahmin edilmektedir. EIA/DOE projeksiyonlarına göre [2] dünya elektrik tüketiminde yıllık ortalama artış 
yüksek ekonomik büyüme senaryosunda %3.3 ve düşük ekonomik büyüme senaryosunda ise %2.0 
olarak tahmin edilmektedir. Dolayısıyla DPT-ETKB’nın Türkiye için projeksiyonlarındaki elektrik 
tiketiminde yıllık artış oranının, EIA/DOE’nin dünya için projeksiyonlarındaki elektrik tüketiminde yıllık 
artış oranının iki katından bile yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Son yılların hızla gelişen iki ekonomisi 
olan ve enerji tüketimleri hızla artan Çin için %4.7 ve Hindistan için %4.8 oranında elektrik tüketim 
artışıyla karşılaştırıldığında DPT-ETKB projeksiyonlarının yüksek olduğu ve Türkiye’de son 25 yıldaki 
elektrik tüketimindeki artışın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
 
Doğalgaz: Türkiye’nin enerji sektöründe doğalgaz önemli bir unsur olmuştur. 1989-2006 döneminde 
doğalgaz talebi yılda %15 arttı. 2006 yılı tüketimi yaklaşık 30.8 milyar m3 kadardır. Mavi Akım’ın da 
devreye girmesiyle Rusya’ya olan bağımlılık yaklaşık %64’e ulaşmış durumdadır. İthalatın %18’i LNG 
(sıvılaştırılmış doğalgaz) olarak Cezayir ve Nijerya’dan sağlanmaktadır. 2006 yılı içinde doğalgazın 
%54’ü elektrik üretiminde, %24’ü konut sektöründe, %21’i sanayide ve %1’i gübre sanayinda 
tiketilmiştir. 
 
Avrupa’da gaz tüketiminde Türkiye yedinci sıradadır ve Avrupa’daki toplam tüketimin %5’i 
gerçekleştirilmektedir. Avrupa ve Türkiye için toplam enerji tüketiminde doğalgazın payı aynıdır ve 
%23’tür. Fakat, Türkiye’de 2006 yılında doğalgazın %54’ü elektrik üretiminde kullanılırken bu oran 
Avrupa’da %23 kadardır.  
 
Ulusal doğalgaz şebeke uzunluğu 10 000 km’ye ulaşmış durumdadır, 29 ilde 38 yerleşim merkezine 
doğalgaz verilirken, ek olarak 27 ilde 42 yerleşim merkezinde çalışmalar sürmektedir.  
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2006 yılı içinde Türkiye’de 550 milyon m3’ü Trakya’daki gaz sahalarından ve TPAO tarafından olmak 
üzere yaklaşık 907 milyon m3 doğal gaz üretilmiştir [3]. Karadeniz’de Akçakoca açıklarındaki yeni 
keşfedilen gaz sahalarından 2007 yılı içinde 400-500 milyon m3’lük üretim yapılması TPAO tarafından 
planlanmaktadır.  Dolayısıyla 2007 yılı içinde Türkiye’nin doğalgaz üretiminin rekor bir artışla 1.2 
milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. 
 
Yapımı süren Azerbaycan-Türkiye Şah Denizi doğalgaz boruhattı olumlu bir gelişmedir ve doğalgazda 
Rusya’ya olan bağımlılığı az da olsa azaltacaktır. 
 
Doğalgaz alım kontratı yapılmış anlaşmalara göre 2010 yılında Türkiye’nin yaklaşık 60 milyar m3 gaz 
alımı ve dolayısıyla bir gaz fazlalığı gündemdedir.  Sözkonusu gaz fazlalığının Türkiye-Yunanistan 
arasındaki boruhattı ve Güney Avrupa Gaz Ringi (Nabucco Projesi) boruhattıyla Avrupa’ya iletilmesi 
çalışmaları sürmektedir. 2010 yılında İtalya bağlantısının, 2011 yılında ise Avusturya bağlantısının 
devreye alınması planlanmaktadır. Bu iki boruhattının devreye girmesiyle Avrupa’ya yıllık yaklaşık 40 
milyar m3 doğalgazın iletilebileceği yetkililer tarafından ifade edilmektedir.   
 
Mısır ve Suriye doğalgazının Türkiye’ye ve daha sonra Avrupa’ya iletilmesi gündemdedir. Boruhattının 
2008 yılında işletmeye alınacağı belirtilmektedir. 
 
Doğalgazın Avrupa’ya iletilmesi durumunda Türkiye’nin zarar etmemesi için Türkiye’nin doğalgaza 
ödediği fiyatın Avrupa’nın bizden alacağı fiyattan düşük olması gerekmektedir. 
 
Kuzey-güney enerji koridoru oluşturulması kapsamında, Rus gazının güneye indirilerek boruhattıyla 
veya LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) olarak satılması planları gündemdedir. 
 
Türkiye’nin 2020’li yıllarda 50 milyar m3 doğalgaz tüketen, 100 milyar m3 gazı da Avrupa’ya aktaran, 
toplamda 150 milyar m3’lük bir doğalgaz sistemine sahip olacak şekilde iddialı planlar yapıldığı 
yetkililerce beyan edilmektedir. 
 
Doğalgaz sektöründe en önemli sorunlardan biriside, aynı zamanda stratejik rezerv olarak 
kullanılabilecek yeraltı doğalgaz depolarının oluşturulmasındaki gecikmedir. Türkiye’nin yıllık toplam 
tüketiminin yaklaşık %10’unu depolayacak tesisleri oluşturması, özellikle 2006’daki Ukrayna-Rusya 
arasındaki doğalgaz sorununda ve 2007 başındaki İran-Türkiye arasındaki soğalgaz sorununda 
olduğu gibi, krizleri yaşamamamız için gereklidir. 
 
Petrol: Türkiye’nin 2006 yılı ham petrol üretimi 2.2 milyon ton kadardır ve tüketiminin ancak %5’ini 
karşılamaktadır. Doğalgazda olduğu gibi dışarıya bağımlılık vardır. 
 
39 milyon ton kadar petrol rezervi bulunurken [3], varolan petrol rezervuarlarından üretim oranı ise 
%17 kadardır. Bu oranın yükseltilebilmesi için üretim arttırma yöntemlerinin uygulanması, rezervin 
arttırılması içinde yeni petrol sahaların bulunmasına ve aranmasına ağırlık vermek gerekmektedir. 
Karadeniz’de Chevron-TPAO ve Petrobras-TPAO ortaklıklarında sürdürülen arama çalışmalarının 
olumlu sonuç vermesi bir umit ışığı olarak yanıt beklemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boruhattının 
yapımı, Türkiye’nin petrolde geçiş ülkesi olarak önemini artıracaktır ve önemli bir gelişmedir. 
 
TPAO’nun son yıllardaki sismik ve arama sondajı çalışmalarının yeni hidrokarbon sahalarının 
bulunması için önemli altyapı çalışmaları olduğu bir gerçektir ve önümüzdeki yıllardaki olası ümitle 
beklenen keşifler için gereklidir ve olumlu gelişmelerdir. 
 
Her ne kadar yerli petrol üretimi olmasa da, TPAO’nun Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerde ortak 
olduğu petrol sahalarından gelen yurtdışı kökenli petrol üretimi Türkiye için önemli bir kazançtır. TPAO 
yaklaşık yarısı yurt dışından olmak üzere günde 65 bin varil petrol üretimi gerçekleştirmektedir. Bakü-
Ceyhan boruhattının devreye girmesiyle beraber, TPAO’nun yurtdışı üretiminin hızla artacağı 
belirtilmektedir. 
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ABD’de olduğu gibi AB’de de ülkelerin stratejik petrol rezervi depolaması gündemdedir. Bu anlamda, 
Türkiye’nin yeraltında stratejik petrol depolama olanaklarına sahip olması planlanmalıdır. 
 
Kömür: Türkiye’nin linyit yataklarındaki tahmini 8 milyar tonluk rezerv onu dünyada en büyük 12. ülke 
konumuna getirmektedir. Taşkömürü rezervi 1.3 milyar ton kadardır. Linyit Türkiye için önemli bir enerji 
kaynağıdır. İthal edilenlerle birlikte kömür toplam enerji arzında %27’lik bir yere sahiptir. Isı kalitesini 
ve yanma özellikleriyle birlikte yanmada oluşan çevresel kirlilikleri azaltacak yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi ve uygulanması linyit tüketiminde artışı sağlayabilir. 
 
2005 yılında yerli kömür üretimi 47 milyon ton ve ithalat 16.7 milyon ton olarak gerçekleşti. İthalatın 
faturası 1.2 milyar dolar oldu. 
 
Elektrik üretiminde kullanılan yerli kaynağımız linyitten elde edilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli 
toplam 120 milyar kWh/yıl olup, halen bunun 42 milyar kWh/yıllık (%35) kısmı değerlendirilmektedir. 
İnşa halinde veya EPDK’dan lisans almış 11 milyar kWh/yıllık bir ek elektrik üretimi (ek %12’lik 
potansiyel) ayrıca gündemdedir. Geriye kalan 67 milyar kWh/yıllık (%53) ise değerlendirilebilecek 
potansiyel olarak tesbit edilmiştir. 
 
Linyitten elektrik potansiyelinin kullanılmasında yerli linyitlerimizin kalitelerine uygun teknolojilerin 
yaygınlaştırılması, yeni kurulacak termik santrallarda yüksek verim ve birim enerji başına düşük 
emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin kullanılmasına büyük önem verilmektedir. 
 
Hidroelektrik: Türkiye’nin teorik potansiyeli 440 milyar kWh, teknik potansiyeli 220 milyar kWh ve 
teknik ve ekonomik hidrolik enerji potansiyeli ise 130 milyar kWh veya 37 000 MW olarak tahmin 
edilmektedir. 2006 yılında hidrogüçten, mevcut 136 adet hidroelektrik santralın (HES) 13 bin MW’lık 
kurulu gücünden, 44 milyar kWh elektrik üretilmiştir. Dolayısıyla teknik ve ekonomik potansiyelin ancak 
%34’ü kullanılmaktadır. Gerek başta petrol olmak üzere diğer enerji kaynaklarının son birkaç yıl 
içindeki fiyat artışı ve gerekse de HES’lerde geliştirilen yeni teknolojileri gözönüne alan çalışmalar 
Türkiye’nin su kaynaklarından 150 ve hatta 180 milyar kWh elektrik üretmenin olası olduğunu dile 
getirmektedir. Yapımı gündemde olan yeni HES projelerin gerçekleştirilmesiyle oluşacak yaklaşık 11 
milyar kWh üretimle birlikte, teknik ve ekeonomik hidrolik potansiyelin kullanım oranı %45 civarına 
gelecektir. 
 
Yukarıdaki verilere göre, Türkiye teknik potansiyelinin ancak %20 kadarını geliştirebilmiştir. Avrupa’da 
ve K. Amerika’da bazı ülkelerde teknik potansiyelin %80 oranlarda geliştirilmiş olduğu düşünülürse, 
Türkiye’nin hidroelektrik üretiminde kapasitesini henüz yeteri kadar kullanmadığı sonucuna varılabilir. 
 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Türkiye güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ancak, enerji olarak kullanımları yeterli düzeylerde değildir. 
 
EİE’nin “Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası” çalışmasına göre rüzgar hızı ≥7 m/s olan alanlar için 
Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli 48 bin MW’tır ve rüzgardan 15 milyar kWh elektrik üretilebileceği 
EİE tarafından ileri sürülmektedir. Mayıs 2007 itibariyle, Bozcaada, Çeşme, İstanbul Hadımköy ve 
Bandırma başta olmak üzere 7 santralda kurulu gücü 132 MW olan türbinlerle elektrik üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Kurulu gücün 2009’da 742 MW’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Danimarka’da 
kurulu güç 3 200 MW olup, elektriğin %21’i rüzgardandır. Tüm dünyada kurulu güç, 2006 sonu 
itibariyle, 74 bin MW olup 2010 yılında gücün 160 bin MW olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Özellikle Batı Anadolu’da varlığı bilinen ve yaygın olarak görülen jeotermal enerjinin elektrik üretim 
potansiyeli düşük olarak görünmektedir. Kızıldere jeotermal sahasında 17.4 MW e kurulu güçteki 
santralda yaklaşık 11 MW elektrik üretimi yapılmaktadır. Aydın-Salavatlı’da bir özel girişimci tarafından 
işletilen ve kurulu gücü brüt 8.5 MWe (net 7.3 MWe) olan santral 2006 yılı ilk yarısında elektrik 
üretimine başlamıştır. 48 MWe ve 6.5 MWe gücünde iki yeni jeotermal santral da Aydın ve Denizli’de 
yapım aşamasındadır. 
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Jeotermal enerji, halen yaklaşık 60 bin konut eşdeğerinde yerleşim alanlarının ısıtılmasında, 
seracılıkta ve sağlık turizminde kullanılmaktadır ve zamanla yaygınlaşması beklenmektedir. Doğrudan 
kullanımda kurulu güç kapasitesi olarak; merkezi ısıtma için 635 MW t, seracılık için 190 MW t, termal 
turizm için 400 MWt ve toplam olarak 1225 MWt’lık bir kapasite olduğu bazı kaynaklarca iddia 
edilmektedir. Ortalama işletme kapasitesinin ise 800 MW t civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Güneş enerjisinin kullanımı için önemli bir potansiyel olduğu düşünülmesine rağmen, özellikle Güney 
ve Batı Anadolu’da güneş panelleriyle su ısıtılması dışında yeterli düzeyde kullanıldığı söylenemez.  
 
Biyogaz, biyodizel ve biyoetanol gibi adlarla bilinen biyokütle enerjisinin geniş tarım alanlarına sahip 
Türkiye’de gittikçe daha yaygın bir kullanıma sahip olması beklenmektedir. 
 
Nükleer Enerji: Son dönemde, hükümet gelecekteki enerji açığının karşılanması için nükleer 
santralların kurulması kararını açıklamış durumdadır. 2020 yılındaki elektrik açığını kapatmak için 
4500 MW’lık nükleer santrallar planlanmaktadır. Dünyada 450’ye yakın nükleer santral vardır, toplam 
kurulu güç 369 bin MW, elektrik üretimindeki payı ise %16’dır. Elektrik üretiminde nükleer enerjinin 
payı Fransa’da %77, İsveç’te %44, ABD’de %20, Hindistan’da %4’tür. Halen dünyada yapımı süren 20 
adet nükleer santral vardır. Çin enerji açığını kapatmak için 2020 yılına kadar 20 adet nükleer santral 
yapmayı planlamaktadır. 
 
Türkiye’de nükleer santrala karar vermeden önce, nasıl yapılacağı-finansman modelinin ne olacağı-
hangi teknolojinin kullanılacağı-nükleer artık sorununun nasıl çözüleceği tartışılmalı, dışa bağımlılık 
konusu dikkatle irdelenmelidir. 
 
 
 
 
4. TÜRKİYE’DE YÜRÜRLÜKTEKİ ENERJİ POLİTİKASI 
 
Enerjinin güvenli arzında hükümetlerin kararlı ve dinamik politikalara gereksinimi vardır. Fakat konu 
sadece hükümetin ilgi alanında değildir. Tüketiciler başta olmak üzere özel sektörün, tüm endüstrinin 
ve akademik ortamların aktif katılımını ve katkısını gerektirmektedir. Dünya toplumları ve Türkiye 
aşağıdaki gerçekleri kabul eden zorlu bir enerji güvenliği stratejisine sahip olmak durumundadır: 
 
• dünyada enerji kaynaklarının ticaretindeki güvensizlik ekonomiler için risk taşımaktadır; 
• fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarıyla savaşılmak gerekmektedir, 
• enerji güvenliğini arttırmak için enerji ticareti ve yatırımına yönelik liberal, şeffaf ve rekabetçi 

pazarlar oluşturulmalıdır; 
• enerji sorunlarının çözümü için araştırma/geliştirme ve yaratıcılık önem taşımaktadır; 
• enerjinin uluslararası doğasından dolayı küresel ölçekte koordineli hareket gereklidir. 
 
Enerji güvenliği stratejisinde ve planlamasında göz önüne alınacak temel faktörler arasında enerji 
kaynaklarının çeşitliliği, kaynak ülkelerin çeşitliliği, herhangi bir kriz anında yastık görevi görebilecek 
şekilde arzda bir güvenlik payının hesaba katılması, tüketici ve üreticiler arasında iletişim ve işbirliği, 
altyapı ve arz zincirinin kurulması, enerjide verimliliğin vurgulanması, yatırım akışının sağlanması, 
doğru bilgilendirme ve veri sağlama ve Ar-Ge, teknolojik ilerleme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
önde gelmektedir. 
 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre [4] Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığının 
azaltılması için, öncelikle doğru politikaların, uzun vadeli enerji stratejilerinin saptanması ve bu 
stratejilerde bilimsel hesaplamalara dayanan, bilinçli, kararlı; ekonomi, çevre ve dış politika gibi 
sahaların çıkarlarını gözeten bir yöntemin takip edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
 
Türkiye’de sürdürülebilir anlamda enerji güvenliği, ekonomik verimlilik ve çevre konularına yönelik 
çalışmalar vardır. Yeni yasal yapı, sektör içindeki enerji pazarları ve güçlendirilen pazar unsurları 
içinde hükümetin rolünü azaltmaktadır. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) gibi bağımsız bir kurul kuruldu ve enerji verimliliği için 
ülkede yasal hazırlıklar yapılmaktadır. Meclisten yeni bir yenilenebilir enerji yasası geçti, Türkiye’de 
enerji güvenliğini geliştiren ve Türkiye’yi doğu ile batı arasında önemli bir enerji koridoru yapmayı 
öngören bazı önemli petrol ve doğalgaz geçiş boruhattı projeleri tamamlanmaktadır. Ülke içi gaz 
altyapısının geliştirilmesi ve rafinerilerin yenilenmesi için yatırımlar yapılmaktadır. Bunlara rağmen, 
enerji politikasının her alanında hala yapacak çok iş vardır. 
 
Enerji pazarının  liberaleştirilmesi çalışmalarının yanısıra, kamu kuruluşlarının piyasa rekabeti altında 
çalışan verimli kuruluşlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği 
azaltılmış olmakla beraber hava kirliliği ile ilgili mevcut standartların karşılanması konusunda güçlük 
çekilmektedir. Boğazlardaki tanker trafiğinin güvenliği için çalışmalar ve yatırımlar sürerken, alternatif 
geçiş yollarının aranması, diğer Karadeniz ülkeleriyle ve petrol ve gaz ithal eden ülkelerle birlikte ek 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin enerji politikasında genel yaklaşım arz ağırlıklı olup, 
artan talebi karşılamak için ek enerji arzının sağlanmasına önem verilmekte ve enerji verimliliği ihmal 
edilmektedir. Taşıma sektöründe enerjinin verimli kullanılması politikasında eksiklik vardır. Yeni 
yasalaşan Enerji Verimliliği Yasası işletilmeli, maliyet verimliliği gibi unsurlar dikkatle gözlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. Binalarda enerji verimliliğini teşvik için: kamu binalarında enerji verimliliğini 
geliştirmek için önderlik edilmeli, yeni binalar için yapım standartları zorlanmalı, mevcut binalarda 
enerji verimliliğini geliştirmek için mekanizmalar tanıtılmalı, ve klima ve diğer cihazlar için yüksek 
verimlilik standartları konulmalıdır. Ekonomik ve düzenleyici teşviklerle, araçların enerji verimini 
geliştiren ve toplu taşımayı teşvik eden taşıma politikasının geliştirilmesinde enerji verimliliği 
amaçlanmalıdır. 
 
Gayri safi milli hasıla başına enerji tüketimi olarak tanımlanan enerji yoğunluğu AB için yaklaşık 200 kg 
petrol enerjisi eşdeğeri/bin euro iken Türkiye için bu değer yaklaşık 500 kg petrol enerjisi eşdeğeri/bin 
euro’dur. Tablo 1 Türkiye ve bazı ülkeler için enerji göstergelerini vermektedir [5]. Türkiye gibi enerji 
tasarrufunu gözetmeyen, ağır sanayi yapısına sahip ve enerji yoğun teknolojileri kullanan ülkelerde 
enerji yoğunluğunun da yüksek olması beklenir. 
 
 
Tablo 1. Türkiye ve bazı ülkeler için enerji göstergeleri [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 Yılı Enerji Göstergeleri2004 Yılı Enerji Göstergeleri (IEA, 2006)(IEA, 2006)

NüfusNüfus TETTET GDPGDP COCO22 KBETKBET TET/TET/ COCO22// COCO22//
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MtMt COCO22 kişi)kişi) ((tpeetpee// (t CO(t CO22// (kg CO(kg CO22/$)/$)
bin$)bin$) kişi)kişi)
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KBET:Kişi başına enerji tüketimi, TET/GDP:Enerji yoğunluğuKBET:Kişi başına enerji tüketimi, TET/GDP:Enerji yoğunluğu
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Petrol sektörü önemli bir reform geçirdi. 2003’teki petrol piyasası yasası petrol piyasa etkinliklerini 
serbestleştirdi. Yönetmelik, lisans, piyasa tarifeleri ve piyasa etkinlikleri hakkında EPDK’ya yetkiler 
verildi. Türkiye’de büyük ölçekte kaçak yakıt kaçakçılığı yasal piyasa işletmecilerini rahatsız eden ve 
devlet gelirlerini azaltan konumuyla önemli bir sorundur. Kimyasal Marker uygulaması bu sorunun 
çözümünde yardımcı olacaktır. Çevresel olarak hassas bölgeler olan Karadeniz, İstanbul Boğazı ve 
Marmara Denizi’nden uzakta yeralan ve ekonomik olarak uygulanabilir ve Türk Boğazlarını bypass 
edecek şekilde projeler teşvik edilmelidir. Bu anlamda, projelendirilmekte olan Samsun-Ceyhan 
boruhattı yardımcı olacaktır. Yerli petrol kaynaklarının aranmasına yönelik çalışmaların artan hızda 
sürdürülmesi gerekmektedir. 
 
Türkiye’de birincil enerji arzının % 29’u doğalgazdan ve tüketilen doğalgazın hemen hemen tamamı 
ithal yoluyla karşılanmaktadır. Gaz talebi hızla büyümektedir, fakat 2000-01 ekonomik krizinden 
kaynaklanan yüksek tahminli talep projeksiyonları uzun dönemli al-veya-öde anlaşmalarına bağlı 
ithalatta arz fazlası riskini doğurmuştur. İç talep yeni dağıtım ihaleleriyle artırılmaktadır. Yeni yeraltı 
gaz depolama olanakları pik talebi karşılamakta kullanılabilir fakat yapımda geç kalınmıştır. Büyük 
ölçekli gaz iletim hatları Avrupa ve Türkiye’de arz güvenliği ve rekabeti ile arz çeşitliliğini 
zenginleştirecektir. Ancak, bunların başarısı  transit geçişleri kontrol eden fiyatlama gibi düzenleme 
sistemlerine bağlı olacaktır. 2001’deki Doğal Gaz Piyasası Yasası’nın uygulanması, tekelci yapıdan 
yeni piyasa girişimcilerini ve yatırımları teşvik eden bir rekabetci yapıya geçişe dönüşümü 
düzenleyecektir. BOTAŞ’ın ithalatta tekelinden dolayı henüz rekabet sağlanmamıştır. Çevre 
yararından dolayı yeni kentlere doğalgaz dağıtım şebekelerinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Son 
birkaç yıldaki şehir doğalgaz dağıtım ihalelerindeki şehirlere göre fiyat farklılıkları ilerde sorunlar 
yaratabilir. Bütün tüketici gruplar için doğalgaz fiyatları maliyeti yansıtacak şekilde yapılmalı, farklı 
tüketicilerin birbirlerini desteklemesine izin verilmemelidir. Mevcut ithalatta yeni girişimcilere şans 
verecek şekilde mekanizmalar geliştirilmeli ve desteklenmelidir. BOTAŞ’ın piyasa gücünü azaltarak, 
yeni girişimcilerin istediği arzcıdan ithalat yapması sağlanmalıdır. Gaz iletim hatları ve yolları teşvik 
edilmeli ve gerekli düzenleyici çerçeve hazırlanmalıdır. BOTAŞ’ın ithalat yaptığı ülkelerden üçüncü 
partilerin ithalat yapması için kısıtlamalar kaldırılmalı, arz kaynakları çeşitlendirilmelidir. Dış gaz 
arzcılarının pazar gücü gözlenmelidir. Gaz piyasası yasasında sözedilen bir eşit ve şeffaf açık 
piyasanın kurulması için gerçek adımlar tanımlanmalıdır. Gelişme yakından gözlenmelidir. Uygun 
tüketicilerin teminciyi değiştirmesi olanaklarını artırmak için dağıtım şebekeleri ve depolamaya üçüncü-
parti giriş tarifeleri gözden geçirilmelidir. 
 
Türkiye’nin hidroelektrik, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı 1990’dan beri artmaktadır. 
Ancak sistemde doğal gazın büyüyen payı ve ticari olmayan biyokütlenin azalan kullanımından dolayı 
toplam birincil enerji içinde yenilenebilir enerjinin payı azalmaktadır. Yenilenebilir enerji yasasında 
yeralan yeni sabit tarifeler ve dağıtım şirketleri için satın alma zorunluluğu yatırımcıları teşvik edebilir. 
Jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi olanaklarının bulunduğu illere doğalgaz verilirken, ulusal enerji 
olan ve enerji ithalatını azaltan özellikleri olan sözkonusu yenilenebilir enerji kaynaklarının 
desteklenmesi doğru olacaktır. Yenilenebilir enerji olarak, kalan hidroelektrik potansiyelinin 
kullanılması ve çevrenin korunmasıyla uyumlu ekonomik hidroelektrik projelerinin hızlandırılması 
adımları atılmalıdır. Kesikli rüzgar gücünün  kullanımından doğan şebeke güvenilirliği ve kararlılığı 
sorunları değerlendirilmeli ve sorunları en aza indirmenin yolları araştırılmalıdır. Isı üretimi, 
kojenerasyon ve taşımada yenilenebilirlerin kullanımını teşvik için gerekli politikalar ve ölçüler 
incelenmelidir. Kojenerasyon potansiyeli değerlendirilmeli ve gelecek politikalarında maliyet 
verimliliğine gereken önemi verilmelidir. 
 
Enerji ithalatında artan bağımlılıktan kurtulmak ve artan elektrik talebini karşılamak için Türkiye nükleer 
programını açacağını bildirdi. Nükleer güç kullanımı için yasal çerçeve hazırlanmalıdır. Ekonomik 
rekabet içinde gelecekte nükleer gücün rolü belirlenmelidir. Nükleer teknoloji seçimi ve artıklardan 
kurtulma seçenekleri nükleer güç santralı kurmadan önce belirlenmelidir. Nükleer araştırmalar yapan 
İTÜ Enerji Enstitüsü gibi kurumların desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin mevcut enerji yapısı ve 
gelecekteki enerji açığı gibi sorunlar göz önüne alındığında nükleer santralların kurulması yönünde 
görüşlere olumlu bakmak gerekmektedir. Fransa gibi birkaç ülke elektrik üretiminin yarıdan fazlasını 
nükleer santrallardan sağlamaktadır. Dünyada elektrik üretiminin %16’sı nükleer santrallardan 
karşılanmaktadır. 
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Elektrik talebi hızla büyüyeceği için orta dönemde Türkiye daha fazla kapasiteye gereksinim 
duyacaktır. Ekonomisinin uygun olduğu yerlerde elektrik termik güç santrallarının rehabilitasyonu 
teşvik edilmelidir. Termik güç santrallarının verimliliğini arttırmak için uygulanan rehabilitasyon 
programı geçiçi bir olaydır, yeni kapasite yaratmak için yatırımı geciktirir. Gelecek on yıl içinde yeni 
kapasite gerektiği bilinmektedir, bu ise iyi bir yatırım ortamı gerektirir. Son yıllarda % 17-26 arasında 
değişen teknik ve teknik olmayan kayıplar oldukça önemlidir. 
 
Yerli kömür rezervlerinin bir yakıt olarak avantajları değerlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Kömür 
madenciliğinde verimliliği artırmak için devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi ve kiralamalı ve 
anlaşmalı madencilik işletmeciliği gibi çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
 
Enerji ile ilgili tüm alanlarda devlet kurumları ve ofisleri arasında koordinasyon geliştirilmelidir.  Enerji 
politikaları geliştirilirken tüm tarafların ve özellikle tüketicilerin görüşleri alınmalıdır. Enerji fiyatlarının 
maliyeti yansıtması sağlanmalıdır. 
 
Türkiye’de enerji araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına gelince: Türkiye önemli enerji ve 
çevre sorunları yaşamaktadır. Düşük enerji verimliliği, sera gazları emisyonlarının artışı, çevresel 
düzenlemelerdeki zorluklar, artan yenilenebilir enerji kullanımı ve yeniden gözden geçirilen nükleer 
enerji programı yanısıra düşük kaliteli yerli linyitlerin kullanımının sürdürülmesi , vb. sorunların çözümü 
için hükümet tüm olası yolları araştırmak durumundadır. Etkin bir Ar-Ge politikasının sağlayacağı 
olanaklar araştırılmalıdır. Dolayısıyla ETK Bakanlığı’nın kendisine ait enerji politikası hedeflerine 
varmaya yardımcı olacak Ar-Ge stratejisi ve programına sahip olması gerekmektedir. Önemli enerji 
politikası hedeflerinde enerji Ar-Ge’yi maksimize edecek uygun bütçe ayrılmalıdır. 

 
Rekabet avantajı ve gereksinim olan alanlarda yeni teknolojilerin adaptasyonuna ve onların hızla 
devreye sokulmalarına konsantre olmak gerekmektedir. Özel-kamu ortaklıkları teşvik edilmeli ve 
uygun durumlarda enerji şirketlerinin Ar-Ge yatırımlarını artırmaları teşvik edilmelidir. 

 
Türkiye’de enerjiyle ilgili ulusal Ar-Ge programı yoktur. Ulusal enerji Ar-Ge etkinlikleri için hükümetin 
esas amacı arzın güvenliğini zenginleştirmektir. Uygun bir programın amaçları: Türkiye için uzun-
dönemli bilim ve teknoloji amaçları oluşturmak, Ar-Ge için öncelikli alanlar ve stratejik teknolojiler 
belirlemek, sosyoekonomik gelişme için bilim ve teknolojinin önemini anlatan kamu bilincini yaratmak 
ve paydaşlar tarafından desteklenirken, gelecekteki bilim ve teknoloji politikalarını formülüze etmek 
olmalıdır. 
 
Enerjiyle ilgili Ar-Ge’ler çoğunlukla üniversitelerde yapılmakta fakat düzgün istatistikler 
tutulmamaktadır.  Farklı Ar-Ge kuruluşlarında gerçekleştirilen enerji Ar-Ge’nin gözlenmesi ve 
değerlendirilmesi için uniform bir yöntem yoktur. Her destek organizasyonu kendisine ait akademik ve 
profesyonellerden oluşan proje izleme ve işletme komitelerine sahiptir. Her proje kendi başarı 
kriterleriyle değerlendirilmektedir. 
 
Araştırma etkinlikleri geniş alanlara yayılmış durumda olup, hedef eksikliğiyle birlikte biraz da dağınık 
görünüm sergilemektedir. Enerji Ar-Ge için kısıtlı kamu kaynakları gözetildiğinde, Türkiye’nin avantajlı 
olduğu ve geri-ödemenin en iyi olduğu alanlarda odaklanmak esas olmalıdır. Kısa ve orta dönemli 
geridönüşlerin olduğu kömür, hidro ve diğer yenilenebilirlere öncelik verilmelidir. Gelecekte de Türkiye 
teknoloji alan ülke olacaktır. Ar-Ge etkinlikleri, Türkiye koşullarına uyan en iyi mevcut teknolojinin 
getirilmesi ve adaptasyonunda odaklanmalıdır. Bu tür teknolojilerin hemen pazara girmesine öncelik 
verilmelidir. 
 
Özel sektörün enerji Ar-Ge’sindeki genel düzeyini geliştirmek için çalışmalar yapılmalıdır. TÜBİTAK ve 
endüstri arasındaki işbirliğinin yoğunlaşması olumludur, fakat, endüstri, üniversite ve kamu sektörü 
araştırma enstitüleri arasında kamu-özel ortaklık çalışmalarının geliştirilmesi için ek çalışmalar 
yapılmalıdır ve devlet te enerji politikası ve stratejisiyle gerekli ortamı sağlamalıdır. 
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5. ÖNERİLER VE ÇÖZÜMLER 
 
Türkiye özelinde konu değerlendirildiğinde ise aşağıdaki öneriler gündeme gelmektedir. 
 
1) Mevcut enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve üretimlerinin arttırılması gerekmektedir. 
Kaynakların çeşitlendirilmesi herhangi bir kaynağa olan bağımlılığın yarattığı risklerin azaltılması için 
gereklidir. Örneğin elektrik arzında doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması için nükleer enerjiye 
girilmesi gibi. Diğer taraftan üretim arttırılması yerli kaynakların değerlendirilmesi açısından önem 
kazanmaktadır. Fakat herkesin bildiği gibi enerji sektöründe yatırımların bütçesi oldukça büyüktür. 
Dolayısıyla bütçe kaynaklarının bulunması gündeme gelmektedir. Türkiye’nin en az dışa bağımlılık 
taşıyan fosil enerji kaynağı olan kömürde üretim artışı için önemli arama/üretme bütçeleri gerekmekte, 
kömür yakan santralların verimlilik artışı ve çevre sorunlarını azaltan teknolojilerin kullanımı hep bütçe 
kısıtlamalarıyla gerçekleştirilememektedir. Enerji sektörüne yabancı yatırımcıların girmesi, kontrollu 
olduğu sürece, teşvik edilmelidir. 
 
2) İkinci öneri birinciyle ilgilidir. Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve kullanımındaki 
artış doğal olarak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretimlerinin arttırılmasıyla bağlantılıdır. 
Türkiye’nin varolan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen hidrolik, rüzgar,  jeotermal ve 
biyokütle enerji devletin bazı teşvikleri ve yasal düzenlemeleriyle rahatlıkla daha yüksek oranda 
kullanılabilirler. Elektrik üretiminde hidrolikten, rüzgardan ve jeotermalden yararlanmak kaçınılmaz bir 
enerji politikası unsurudur. Hidrolik potansiyelin üçte biri, rüzgar ve jeotermal potansiyelin tahmini 
olarak en çok onda biri değerlendirilmektedir. Tüm potansiyelleri kullansak bile elektrik talebinin 
tamamını bunlardan karşılamak olası olmamakla beraber yerli kaynakların mümkün olduğunca, fazla 
katma değer yaratma açısından ve ithal kaynaklara bağımlılığı azalttığından dolayı, ihmal 
edilmemeleri gerekmektedir. 
 
3) Enerjinin verimli kullanımı ve tasarrufu teşvik edilmelidir. Enerji Bakanlığı yetkilileri bu yolla enerji 
kullanımında en az  %20 oranında azalma olacağını dile getirmektedirler. Şubat 2007’de çıkarılan 
Verimlilik Yasası bu yolda önemli adımdır ve yasal altyapıyı güçlendirmektedir. Ancak önemli olan 
yasaya sahip olmak değil onu yürürlüğe koymaktır. Yasayla birlikte yönetmeliklerin hazırlanması, ilgili 
kurum ve koordinasyonun yapılandırılması hızla gerçekleştirilmelidir. Yasal altyapının hazırlanması 
yanısıra hiç ihmal edilmemesi gereken bir başka hamle de enerjinin verimli kullanılması ve tasarrufu 
konularında toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesidir. 
 
4) Akademisyenler ve sorun yaşanan bölgelerdeki yerel halk dışında Türkiye’de toplumun pek 
önemsemediği çevre ve hava kirliliği sorunları önemsenmek durumundadır. Gelişmiş ülkeler fosil 
kaynakların kullanımından oluşan karbondioksit salınımı ve iklim değişikliği sorunları için çözüm 
üretmeye çalışırken, Türkiye’nin Yatağan örneğinde olduğu gibi termik santralların çözülebilir çevre 
sorunlarını hala topluma yaşatıyor olması bu konudaki önemsememe için iyi bir örnektir. 
 
5) Küresel enerji arz sistemindeki oynamalardan ve olumsuzluklardan daha az etkilenen bir altyapının 
ülkemizde oluşturulması yine bir başka önemli hedef olmalıdır. Örneğin doğalgazın ve petrolün 
yeraltında depolanması stratejik önem taşımaktadır. Doğalgazda yaşadığımız 2006 Ocak içindeki 
Ukrayna ve 2007 başındaki İran krizleri yeraltı depolarının önemi için iyi örneklerdir. Doğalgaz ve 
petrol talebinin gelecekte de artarak süreceği gözönüne alındığında, enerji politikasında stratejik 
doğalgaz ve petrol rezervlerinin oluşturulması konusu kesinlikle yeralmalıdır. 
 
Yukarıda sıralanan önerilerde hedeflenenlerin gerçekleştirilmesinde esas görev hükümete 
düşmektedir. Hükümetler; temel araştırmalar ve çekici görünen teknolojilerin ticarileşmesi için gerekli 
desteği vermelerinin yanısıra özel sektörün yeni Ar-Ge girişimlerini ve enerji arz zinciri içinde 
yatırımları teşvik edecek doğru politika altyapısını ve ortamını oluşturma durumundadır.  
 
Doğru politika ve ortamı oluşturulurken doğru, somut, gerçekleştirilebilir hedeflerin seçilmesi ve kararlı 
hareket edilmesi gerekmektedir. 
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Örneğin, kaçak petrol ürünlerinin piyasadan yokedilmesi, biyoyakıtlarda ithal ikame biyoyakıt 
kaynakları yerine yerli tarım sektörünün teşviki, yerli enerji kaynaklarının üretiminin devletin vergi 
teşvikleriyle arttırılması, konut sektörü ve taşımacılıkta enerji verimliliği ve tasarrufu, birim GSMH 
başına tüketilen enerji olarak tanımlanan enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve nükleer enerjiye geçiş 
ancak ve ancak kararlı ve doğru hükümet politikalarıyla mümkündür. 
 
Enerjide ufku genişletmek istiyorsak hedefleri de büyütmek gerekmektedir. Teknolojiye ve Ar-Ge’ye 
güvenmek durumundayız. Özel sektör yatırımlarını alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönlendirmemiz gerekmektedir. 
 
Hükümetlerin önemli bir rolü olduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir. Ancak ülkemizde sektörün 
genelde kolay para kazanılan yerlerine yatırım yapan özel sektöre de önemli görevler düşmektedir. 
Özel sektörün enerjiye yatırım yapmaması belki de enerjinin geleceğindeki en büyük tehdittir. 
Dolayısıyla özel sektör yatırımının önü açılmalıdır. Enerji talebinin karşılanması için gerekli yıllık 
yatırım dünya için 800 milyar dolar ve Türkiye için 7-8 milyar dolar kadardır. 
 
Teknik sorunların aşılması bilimsel disiplinlerin katkılarıyla gerçekleşecektir. Fosil yakıtlara alternatif 
olabilecek kaynakların teknolojilerinin geliştirilmesi ve ekonomik duruma getirilmeleri ancak araştırma 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesiyle mümkündür. Teknolojisi dışa bağımlı Türkiye’de 
yerli teknolojik atılımların sağlanması ancak doğru devlet politikasıyla gerçekleşebilir. Politikadaki 
hedefler doğrultusunda araştırmalar için belirli merkezlerin yapılandırılması, üniversitelerdeki ilgili 
enstitü türü birimlerin, enerji politikasında belirlenen hedeflere yönelik olarak, desteklenmesi 
gerekmektedir. 
 
Ülkemizin tüm kurumları ve birimleri için çözümün parçası olma zamanıdır. Güvenilir, sürdürülebilir, 
satın alınabilir ve temiz enerji arzı için duyulan gereksinim gerçekten de fazladır ve dünyayı ve 
Türkiye’yi olduğu kadar hepimizi ilgilendirmektedir. Belki çözümlere ulaşmak bir anda olmaz, zaman 
alacaktır. Dolayısıyla kararlı olduğumuz kadar sabırlı da olmamız gerekmektedir. Türkiye enerji 
politikasının da sözde ve özde tutarlı olması, hükümetten hükümete değişmeyecek şekilde uzun erimli 
hedeflere sahip olması, enerji talebinde karşılaşılacak sıkıntılara alternatifli stratejilerle hazır olması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Enerji sektöründe yasa ve yönetmeliklerde özellikle AB’ne uyum kapsamında önemli çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Ancak piyasada, denetlemenin, fiyat oluşumunun ve kayıp/kaçak oranlarının 
etkinleştirilmesi konusunda ek çalışmalar gerekmektedir. 
 
Doğalgazda kaynak ülke çeşitlendirmesine gitmek, Rusya’ya olan bağımlılıktan kurtulmak için 
gereklidir. Türkiye, işletme kapasitesi en az 5 milyar m3’ü bulacak şekilde doğalgaz yeraltı depoları 
yapmak zorundadır. 
 
Özellikle doğalgazdaki al-veya-öde anlaşmaları Türkiye’nin yakın gelecekteki en önemli sorunları 
olmaya devam edecek gibi görünmektedir. Büyük bir olasılıkla elektrik üretiminde yüksek oranda 
doğalgazın kullanımı sürecek gibi görünmektedir. Bu nedenle, Türkiye için önemli bir enerji kaynağı 
olmasına rağmen hidrogüç istenen hızda gelişemeyecek gibi görünmektedir. Kalitesinin iyi olmaması 
kömür (linyit) için önemli bir sorun olarak durmaktadır. 
 
Dünyada enerjinin yaklaşık 20 yıllık geleceği incelendiğinde, tartışmasız hemen hemen herkesin kabul 
ettiği ve öngördüğü bir gerçek tüm enerji kaynakları arasında doğalgazın önemini arttıracağı ve 
petrolün en çok tüketilen kaynak olarak önemini koruyacağıdır. Eğer petrol fiyatları bugünkü gibi 60-75 
$/varil aralığında yüksek kalırsa petrole alternatif olacak türler (kömürden petrol üretimi, dünyada 
petrollü kum ve şeyl gibi yataklardan petrol üretimi ve yenilenebilir enerjiler) çekici olacaklardır. 
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Petrol fiyatının 35-45 dolarlık normal seviyelerine dönmesi durumunda ise ufukta yeni bir enerji 
kaynağı görünmediği gibi, petrol, kömür, nükleer gibi geleneksel kaynaklar bugünkü tüketim oranlarını 
korurken, toplumun çevre kirliliği kaygılarından dolayı yenilenebilir enerji az da bugünkü oranını 
arttırabilir. 
 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, batılılar (AB ve ABD) Türkiye’ye (enerji koridoru ve terminali rolü ile) 
doğu, güney ve kuzeyimizde yeralan petrol ve doğalgaz zengini komşularımızın enerji kaynaklarının 
kendilerine boruhatlarıyla ulaştırılmasında bir geçiş ülkesi olarak önem vermektedirler. Türkiye ise bu 
tür boruhatlarından gelen petrol ve doğalgazla artan enerji ihtiyacının bir kısmını sağlamayı ve arz 
güvenliğini geliştirmeyi planlamaktadır. 
 
Haziran 2006’da İTÜ’de gerçekleştirilen çalıştayda [6] Türkiye’nin enerji planlamasında stratejik önem 
taşıyan, gelecekteki enerji arz güvenliğinin sağlanması ve artan elektrik gereksiniminin karşılanması 
amacıyla önemine işaret edilen ve Türkiye’de Enerji ve Geleceği başlıklı İTÜ raporunda [7] vurgulanan 
konular;  
 
• Türkiye’nin mevcut hidroelektrik (özellikle küçük HES) ve kömür potansiyellerinin öncelikli olarak 

değerlendirilmesi, 
• Hidroelektrik ve kömür başta olmak üzere tüm yerli enerji kaynaklarının potansiyellerinin doğru 

olarak belirlenmesi için bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
• Yerli enerji kaynaklarının aranması ve üretiminin artırılması çalışmalarının desteklenmesi, 
• Doğalgazda dışa bağımlığının azaltılması, 
• Jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından daha fazla 

yararlanılması ve teşvik edilmesi, 
• Nükleer enerji çalışmalarına önem verilerek, teknolojisinin ülkemize getirilmesinin sağlanması, 
• Elektrikteki yüksek oranda kayıp/kaçak kullanımın azaltılması, kaçak petrol ürünlerinin önlenmesi, 
• Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu bilincinin ülke içinde yaygınlaştırılması, 
 
olarak belirlendi. Yukarıda sıralanan konular, Türkiye’nin enerji vizyonu formülasyonunda 
değerlendirilmesi gereken parametrelerdir. Sanayi gelişmesini ve büyümesini hızla sürdüren 
Türkiye’de enerji, tüm dünyada olduğu gibi en önemli stratejik konulardan biridir. Tüm enerji 
sorunlarının çözümlerini, doğru enerji politikası ve stratejileri kapsamında kamu-sanayi-üniversite 
işbirliğinde gerçekleştirilen bilimsel ve yerli teknoloji geliştirmeye yönelik hamlelere dayandırmak 
gerekmektedir. 
 
Dünyada enerji kadar belirsizliklerle dolu çok az konu vardır. Dolayısıyla, enerjinin geleceği konusunda 
konuşurken, riskin yüksek olduğunu bilerek, dikkatle konuşmak gerekmektedir. 
 
Türkiye ve dünyadaki enerji sistemleri önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Dünya enerji talebinde artış 
ve düzensizlikler, fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması, iklim değişikliklerinin neden olduğu sorunları 
azaltmak için sera gazlarının emisyonlarını azaltma çabaları, petrol fiyatındaki sık ve hızlı değişiklikler 
ve üretici ülkelerin bulunduğu bölgelerde jeopolitik kararsızlıklar gibi sorunlara uygun ve zamanında 
çözümler bulmak gerekmektedir. Enerji konusunda araştırmalar ve Ar-Ge çalışmaları, yukarıda 
sıralanan sorunlar ve ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi için gereklidir. 
 
Sonuç olarak; ekonomik, sosyal ve yasal bir yığın sorunla boğuşan, politikada enerjiye ve enerjide 
uzun süreli politikaya, Ar-Ge’ye, bilim ve teknolojiye yeteri kadar önem vermeyen Türkiye’nin enerji 
vizyonu bulanık “flu” görünmektedir. Değişen enerji sektörünün dinamik durumuna bağlı olarak 
hükümet politikalarının araştırma, geliştirme ve yatırım stratejilerini yenileyerek hızla karar alacak 
şekilde oluşturulması, uzun-dönemli bilim ve teknoloji amaçlarının belirlenmesi, gelecekteki bilim ve 
teknoloji politikalarının formülize edilmeleri gerekmektedir. 
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YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALARIN ARANMA 
VE GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ TEKNOLOJİLER 

 
 

Tahir ÖNGÜR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Artan enerji gereksinimi ve hele artan çevre sorunları karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 
elektriğe dönüştürülebilir yüksek ısı yüklü jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesi daha da 
önem kazandı. 
 
İlgili bilim ve mühendislik dallarında kazanılmış sınırsız bilgi zenginliği ve yetişilmez bir hızla gelişen 
teknolojiler buna yönelik çabalarda da başvurulması kaçınılmaz yerler oldu ve oluyor. Dünyadaki 
değişik kurumlarda bu konuda araştırma programları uygulanıyor, kurumlar arası işbirlikleri 
destekleniyor, önemli fonlar ayrılıyor bu çalışmalara. 
 
Çalışmaların bir bölümü arama ve araştırma teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi doğrultusunda 
yapılıyor. Bir bölümü ise sahaların geliştirilmesinde en temel çalışma olan sondajcılıktaki maloluşları 
düşürmek, fiziksel güçlükleri aşmak ve doğru karar verme olanak ve süreçlerini geliştirmeye yönelik. 
 
Bu alanda atılıma hazırlandığı düşünülen ülkemizdeki mühendislerin de dünyaya kulak vermeleri ve 
yarın uluslararası firmaların pazarı olmadan kendi bilgi ve donanımlarını geliştirmesi önemli bir görev. 
Bu nedenle bu araştırma ve geliştirme evreninde bir dolaşmakta yarar var. 
 

- Gizli kalmış jeotermal sahaların aranmasına yönelik hangi yeni teknikler geliştiriliyor? 
- CO2 Gaz akısı ölçümlerinden nasıl yararlanılıyor? 
- Jeobotanik ne işe yarıyor? 
- İzpotop kimyasında ne yenilikler var? 
- İnfrared ölçümlerinden artık nasıl yararlanılıyor? 
- 3 Boyutlu Manyetotellürik ölçüler neler başarıyor? 
- Havadan Elektromanyetik ve Gravite ölçüleri bu alana neler getiriyor? 
- Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri jeotermal kaynak yeri belirlemede nasıl kullanılır oldu? 
- Yüksek sıcaklıklarda çalışabilen ölçüm ve izleme aygıtlarından nasıl yararlanılıyor? 
- Daha sondaj sırasında rezervuara ilişkin tanıma ve tanımlama yaklaşımları kuyu başarısını 

nasıl arttırıyor? 
 
Bunlar ve başka yeni teknik ve yöntemler jeotermal yaşamımıza girebilecek mi? Kamu kurum 
yöneticileri ve yatırımcılarımızın sağduyusu belirleyecek bunu. 
 
 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Artan enerji gereksinimi ve hele artan çevre sorunları karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 
bu arada elektriğe dönüştürülebilir yüksek ısı yüklü jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesi 
daha da önem kazandı. 
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İlgili bilim ve mühendislik dallarında kazanılmış sınırsız bilgi zenginliği ve yetişilmez bir hızla gelişen 
teknolojiler buna yönelik çabalarda da başvurulan yerler oldu ve oluyor. Dünyadaki değişik kurumlarda 
bu konuda araştırma programları uygulanıyor, kurumlar arası işbirlikleri destekleniyor, önemli fonlar 
ayrılıyor bu çalışmalara. 
 
Çalışmaların bir bölümü arama ve araştırma teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi doğrultusunda 
yapılıyor. Bir bölümü ise sahaların geliştirilmesinde en temel çalışma olan sondajcılıktaki maloluşları 
düşürmek, fiziksel güçlükleri aşmak ve doğru karar verme olanak ve süreçlerini geliştirmeye yönelik. 
 
Bu alanda atılıma hazırlandığı düşünülen ülkemizdeki mühendislerin de dünyaya kulak vermeleri ve 
yarın uluslararası firmaların pazarı olmadan kendi bilgi ve donanımlarını geliştirmesi önemli bir görev. 
Bu nedenle bu araştırma ve geliştirme evreninde dolaşmakta yarar var. 
 
Jeotermal kaynaklar alanında dünya pazarının önümüzdeki 10-15 yıl içinde 25 milyar USD’a ulaşması 
bekleniyor. Buna karşılık jeotermal kaynakların geliştirilmesinin mal oluşu henüz alışılmış enerji 
kaynaklarının en düşük mal oluşlarından biraz daha yüksek ve bu nedenle de rekabet gücü zayıf. Bir 
yolla jeotermal kaynak geliştirmenin mal oluşunun düşürülmesi gerekiyor. 
 
Bu doğrultudaki çalışmaların en derli toplusu, ABD Enerji Bakanlığı “Enerji Etkinliği ve Jeotermal 
Enerji” bölümünce sürdürülen Jeotermal Teknolojileri Programı. Bu çalışmalar merkezi ve federal 
hükümetler, üniversiteler, firmalar ve araştırma enstitülerinin katılımıyla sürdürülüyor. DOE, ABD’ndeki 
jeotermal kaynakların ülkenin 30.000 yıllık enerji gereksiniminin karşılanmasına yetebilecek iken 
bugün kurulu güç kapasitesinin yalnızca 2.800 MW oluşunun kabul edilemez olduğunu bildiriyor. 
Jeotermal kaynakların, yeryüzündeki petrol ve gaz yataklarından 50.000 kez daha zengin; ama, arama 
ve geliştirme teknolojileri henüz yeterince olgunlaşmamış bir alan olduğu inancıyla başlatılan program, 
EGS; arama ve kaynak belirleme; sondaj ve rezervuar yönetimi; güç sistemleri enerji dönüşümü 
konularında yoğunlaşmış. 
 
Bu çalışmalarda birçok yeni teknoloji geliştirilmiş. NREL’de geliştirilen yeni bir kondenser modeli 
(ADCC); Brookhaven National Laboratory’de geliştirilen ve Haliburton’un ThermaLock adıyla 
markalaştırdığı yeni bir kuyu içi çimento türü; yine BNL’de geliştirilen ve yeraltına geri basılan atık 
akışkanın içindeki sorun yaratan silisin satılabilir bir ürün olarak akışkandan elde edilmesine yönelik bir 
teknoloji; BNL’in geliştirdiği bir başka ürün olan ve korrozyona uğrayabilecek metal donanımların 
kaplanmasında kullanılabilecek, ısıl iletkenliği yüksek olduğu gibi karbon lifleri katıldığı için fiziksel 
aşınmaya karşı da dirençli olan polifenilensülfat (PPS); Dandia National Laboratories(SNL)’de 
geliştirilen ve sondaj sırasında delme dizisine takılıp hızlı ve güvenilir veri aktarmaya yarayan ve 
yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı akustik telemetri aygıtı; yine SNL’in çevreye zarar vermeden 
kuyu testleri yapılmasına elveren düşük emisyonlu atmosferik ölçülü seperatör (LEAMS), hep bu 
program çerçevesinde geliştirilip ödül almış projeler. Programın kapsamında ayrıca EGS (kışkırtılmış 
jeotermal sistemler), Raft River Bölgesi’nin geliştirilmesi; batı eyaletlerini jeotermal kaynaklardan 
yararlandırmaya yönelik “Geo Powering the West” konularında yoğunlaşan çalışmalar da var. 2004 
yılında hazırlanan stratejik plana göre, Program ilk aşama hedeflerine 2010’da ve son hedeflerine de 
2040’te ulaşması (bütçe arttırılırsa bunun 2020’ye çekilebileceği) öngörülmüş. Hedeflenen amaç ise 
üretilecek jeotermal elektriğinin mal oluşunun 5 sent’in altına indirilmesi; ekonomik olarak üretilebilir 
kaynakların kapasitesinin 40.000 Mwe’a çıkarılması; EGS’inden üretilecek elektriğin mal olıuşunun 5 
sent’in altına çekilmesi.  
Dünyada benzer başka teknoloji geliştirme çalışmaları da var. Ancak, iyi bir örnek oluşu nedeniyle 
DOE’nin çalışmalarına kabaca bir bakmak yol gösterici olabilir. 
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2. GİZLİ KALMIŞ JEOTERMAL SAHALARIN ARANMASINA YÖNELİK HANGİ YENİ TEKNİKLER 
GELİŞTİRİLİYOR? 
 
Bugüne değin yüzeyde sıcak su ve benzeri termal belirtilerin görüldüğü yerlerin çevresindeki ve göreli 
olarak sığ jeotermal sahalar geliştirildi. Oysa, gün geçtikçe daha derin, yüzeyde çok tipik bir belirtisi 
olmayan, ya da yüzey belirtileri ile asıl sistemin yerleri arasında bir kayma olan sahaların da 
bulunduğu; bunların belki de daha yaygın olduğu ytönünde bir kanaat oluştu. Şimdi, bu tür sahaların 
daha kesin ve duyarlı biçimde keşfi ve tanınmasına katkıda bulunacak arama teknikleri geliştirilmeye 
başlandı. 
DOE’nin programı bu alandaki hedeflerini, geniş alanlarda arama yaparak yeni jeotermal sahalar 
bulmak olarak tanıtıyor. Henüz bilinmeyen kaynakların bilinenlerden daha çok olduğu kabul edilip 
özellikle iki umut verici teknik üzerinde çalışılıyor. Hiperspektral görüntüleme projesi ile yerdeki düşük 
düzeyli ısıl ve kimyasal sızıntıların havadan taranması amaçlanmış. 
 
 
2.1. CO2 Gaz Akısı Ölçümlerinden Nasıl Yararlanılıyor? 
 
Yer kabuğunun her yerinden çok zayıf ta olsa atmosfere salınmakta olan CO2 gazı akısının, gazın yer 
altında zenginleştiği yerlerde çok daha yüksek olması gerektiği öngörüsü ve dünyanın pek çok yerinde 
bunun doğrulanmış olması aramalarda gaz akısı ölçümlerini sonuç alıcı bir teknik olarak ortaya 
çıkarmıştır. 
Yakın zamana kadar bu amaçla toprak atmosferinde CO2 gazı oranını belirlemeye yönelik ölçüm ve 
analizler yapılagelirdi. Şimdi ise, gaz akısını, birim alandan atmosfere birim zamanda ne kadar gaz 
boşaldığını ölçen aygıtlar geliştirildi. Bu aygıtlar bir gaz toplama odası ve bir de infrared gaz analiz 
biriminden oluşmakta. Bu yolla hızlı, güvenilir ve temsil etme yeterliği yüksek bir tarama yapılabiliyor. 
Önce tarımsal amaçlarla geliştirilen bu sistemler artık jeotermal sahalarda, gaz alanlarında, volkan 
gözlemlerinde, vb pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır.  
Bunlar, ya değişik noktalarda anlık gaz akılarını ölçebilmek üzere; ya da bazen, aynı noktadaki gaz 
akısının zaman içindeki değişimini ölçüp kayıt etmek üzere tasarlanmıştır. 
 
Topraktan atmosfere gaz akışı sızma (difüzyon) biçiminde olmaktadır. Bu, basınç değişimleri, rüzgar, 
sıcaklık, yağış gibi etkenlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle, söz konusu etkileri giderebilecek 
şekilde tasarlanmış toplama kutuları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılmak üzere tasarlanan ve ticari 
olarak kullanılan birkaç sistem bulunmaktadır. Aygıt bir gaz toplama kutusu, bir taşınabilir infrared gaz 
analiz birimi ve veri derleme ve iletişim birimlerinden oluşmaktadır. 
 
Volkanlardan atmosfere görünen ya da görünmeyen biçimde büyük miktarlarda gaz salındığı 
bilinmektedir. Bu sayede, diri volkanların etkinliğinin izlenmesinde gaz salımının izlenmesi de önemli 
bir jeokimya aracı durumuna gelmiştir. Son 15-20 yılda gaz salımı çalışmaları esas olarak CO2 
üzerinde yoğunlaşmıştır; çünkü, bu gaz magmanın sudan sonra en uçucu ve magma derinlerden 
yükselirken magmadan ayrılan ilk ana bileşendir[1]. 
Bu nedenle, topraktan CO2 gaz akısı ölçümleri dünyanın değişik yerlerinde oldukça sık ve başarıyla 
uygulanmaktadır. Örneğin, Yunanistan’ın Nisiros Adası’nda güney Lakki Ovası’nda yapılan iki 
çalışmayla CO2 gazının esas olarak hidrotermal patlama kraterleri çevresinden sızdığını ortaya 
koymaktadır. İncelenen toplam 1,3 km2’lik alandan günde 68 ton CO2 gazı sızdığı hesaplanmıştır[2]. 
Benzer bir başka çalışmanın yapıldığı Vezüv Yanardağı ve çevresinde, günlük gaz salımının 151 ton 
olduğu hesaplanmıştır[3]. İtalya’da bu yöreyi de kapsayan çok daha geniş bir bölge için yapılan bir 
başka çalışmada da[4], yalnızca 66 km2’lik bir alanda salınan gazın miktarının 3,8x108 mol/yıl olduğu 
hesaplanmıştır. Avrupa Jeofizikçiler Birliği’nin düzenlediği “Volkanik Tehlikeler: İzleme, Öngörme ve 
Önlemler Sempozyumları”nda bu alanda yapılmış çok sayıda çalışmanın (örneğin[5]) sonuçları 
sergilenmektedir. Japonya’da Usu Volkanı’nda yapılan gaz akısı çalışmalarıyla gaz akısının 31 Mart 
2000 tarihindeki püskürmeden 6 ay önce günde 120 tondan günde 340 tona yükselişi ve püskürmeden 
sonra da günde 39 tona düşüşü belgelenmiştir[6].  
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Volkanik sistemlerde magmatik etkinliklerle yeraltısuyu dolaşımı arasındaki ilişkinin jeofizik ve gaz 
akısı ölçümleri ile izlenebileceği öne sürülmektedir. Nikaragua Masaya Volkanı çevresinde CO2 gaz 
akısı ile SP arasında yakın bir ilişkinin belirlendiğini belirtmektedir[7]. 
 
Werner (2005)[8] te, Yeni Zelanda Rotorua Jeotermal Alanında gaz akısı ve toprak sıcaklığının 
dağılımını incelemiş. Rotorua kentinin bütününü altında yaygın (28 km2) bir özdirenç anomalisi 
bulunuyor. Bir kalderanın içinde yer alan bu sistemin bazı bölümlerinde toprak sıcaklıkları normalden 
en az 5-6°C daha yüksek, 5-100°C arasında değişiyor. Buralarda CO2 akısının da yüksek olduğu 
belirlenmiş (belirlenemeyecek kadar az ile 11.535 g/m2/g arasında). Bu iki değişken arasında çok 
güçlü olmasa da bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmış. Ölçülen gaz akısı, aktif volkanlarda karşılaşılanlara 
ulaşıyor ve tipik biyojenik boşalımların 3 mertebe üzerinde. Bunun büyük bölümünün yükselen 
jeotermal akışkanın basıncının düşüşünden ötürü bu akışkandan ayrılan gaz olduğu yorumu yapılıyor. 
 
El Salvador’daki Berlin Jeotermal Alanı’nda yapılan toprak gazı ölçüm çalışması sonucunda da 
belirgin anomaliler saptanmıştır[9]. 
 
Tipikliğinden ötürü değinilebilecek bir başka çalışmada da[10], CO2 gaz anomalilerinin faylarla 
sınırlandığının belirlendiği gösterilmektedir. Faylarla toprak gaz salınımı anomalilerinin arasındaki ilişki 
Doğu İtalya’da da saptanmıştır[11]. 
 
Gaz akısı çalışmaları doğrudan toprak üzerinde yapıldığı gibi, bazı ivedi durumlarda farklı yükseltilerde 
yapılan uçuşlarla havadan yapılması da denenmiştir. ABD, Kaliforniya Mammut Dağı Volkanı üzerinde 
yapılan böylesi bir incelemede çok tipik ve sürekli ağaç ölümleri görülen bir sahayı da kapsayan bir 
anomalinin elde edildiği belirtilmektedir[12]. 
 
Bu bölgede, CO2 gaz salımının yerden yapılan ölçümleri sonucunda daha ayrıntılı bir resim elde 
edilmiştir. 
 
Yine Long Valley Kalderası’nda yapılan düzenli gözlem ve ölçü çalışmaları kapsamında CO2 gaz akısı 
ölçümleri de yapıldığı ve değişimlerin yorumlanmaya çalışıldığı görülmektedir[13]. 
 
Gaz akısı ölçüm sonuçlarını saptıracak pek çok etkenin bulunduğu kuşkusuzdur. Bu çalışmalarla 
derlenen verilerin düzeltilmesi için geliştirilmiş bazı modeller de bulunmaktadır[14]. Bazı sıcak su 
sahalarında denenen bir çalışmada gaz akısının yaz ve kış değerleri arasında farklar olduğu ve CO2 
gaz salımının kışın daha az olduğu belirlenmiştir[15]. 
 
Volkanik ve hidrotermal sistemlerde CO2 gaz salımının ölçülmesi yoluyla sistemin saldığı ısının 
hesaplanması için de bir yöntem önerilmektedir[16]. Yapılan çalışmalarda, fümerollerde ölçülen 
buhar/gaz oranıyla topraktaki ısıl (termal) gradyan ve toprak gazı akısının oranının logu arasında 
doğrusal bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu ilişkiyi denetleyen ana parametre zeminin ısıl 
iletkenliğidir(Kc). Her bir saha için, 0,4-2,3 W m−1 °C−1 arasında değişen Kc değerleri bulunmuş ve 
toprak CO2 gazı akısı, derin sıcak akışkanların bir belirtisi olarak kullanılarak, sistemde yoğunlaşan 
buhardan salınan ve 1-100 MW arasında değiştiği görülen toplam ısılar hesaplanmıştır. 
 
Bu değinmeler, gaz akısı anomalilerini belirlemenin CO2 gazının aranmasında çok başarılı ve etkili bir 
yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Jeolojik olarak CO2 gazının oluşma ve birikmesine yatkın bir 
alanda olunduğuna karar verildiğinde, bunu doğrulamak için başvurulabilecek en ucuz, en hızlı ve en 
başarılı araştırma tekniği gaz akısı ölçüleridir. 
 
Bu ölçülerde yere yereleştirilen bir kutudaki gaz derişimi ölçülmekte ve bu ölçüm sürdürüldükçe 
kutudaki CO2 gazı derişiminin artışı izlenmektedir. Önerilmiş olan sistemin hacmi 4843cm3 ve ölçülen 
zemin alanı 317,8 cm2’dir. 
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Kutuda toplanan gaz kutunun tavanından alınmakta, infrared gaz analiz aygıtına gitmekte ve yeniden 
toplama kutusunun tabanından geri verilmektedir. Dolaşan gaz yeterli karışımı sağlayabildiği için 
kutunun içindeki havayı karıştırmak üzere ayrıca bir fan kullanılması gerekmemektedir. Kutunun 
içindeki ve dışındaki basınçları denkleştirebilmek için  de toplama kutusuna takılı 30 cm uzunluk ve 2 
mm çaplı esnek bir tüp kullanılmaktadır. Tüpün uzunluğu kayda değer bir sızma olmasını 
engellemektedir. 
 
Toplama kutusunun alt kenarları keskinleştirilmiştir ve hafifçe bastırıldığında toprağa 1 cm kadar 
gömülebilmektedir. Bu kutu istendiğinde toprağa 2 cm’den çok batabilecek şekilde keskinleştirilmiş bir 
PVC borunun üzerine yerleştirilip sızdırmaz bir köpük conta ile de kullanılabilmektedir. 
 
Gaz akısı ölçümünün duyarlılığı kutudaki ve dışarıdaki basınçlar arasındaki farklar, kutudaki havanın 
nasıl karıştırıldığı, kutudaki havada bulunan CO2 gazı derişimi ve su buharının seyreltme etkisine 
bağlıdır. Topraktaki CO2 gazı dışarısıyla arasındaki derişim farkına bağlı olarak sızar. Kutudaki gaz 
derişimi arttıkça, toprak atmosferi ile kutudaki hava arasındaki derişim farkı azalır. Bu, ölçülen gaz 
akısının zamanla üssel olarak azalmasına neden olur. 
 
Önceleri bu süreçler göz önüne alınmaz ve gerçektekinden daha düşük gaz akısı değerleri okunurdu. 
Daha sonraları fazla gazı somuran kimyasallar kullanılmaya başlandı. Bunun da hatalı sonuçlara yol 
açtığı belirlenince bu kimyasallar kullanılmadan, toprak gazı CO2 derişimi ile başlangıçta toplama 
kutusundaki CO2 gazı derişiminin değişimini göz önüne alan üssel bir fonksiyon geliştirildi ve bu 
düzeltmeler yapılarak gerçek gaz akısı okunmaya başlandı[17]. 
 
Ölçümlere başlamadan, önce dış hava CO2 gazı derişimi ölçülür. Kutu yerine yerleştirildiğinde kutunun 
içinde kalan dış hava CO2 gazı emilip alınır. Emici kapatılır ve gazın kutudaki derişiminin yükselişi 
ölçülür. İstenen gaz akısı değeri, kutudaki değer, dış havanın gaz derişimine ulaştığı zaman okunur. 
Aygıt bu işlemi yeteri kere yineleyerek ölçüm duralığını yükseltir. Bu yinelemelerin sonunda bir 
regresyon grafiği elde edilir ve bu grafikte dış havadaki CO2 gazı derişimine denk gelen akı değeri 
belirlenir. 
 
Toplama kutusu da rüzgarlı ya da durgun hava koşullarının etkilerini giderebilecek şekilde 
tasarlandı[18].  
 
 
2.2. Jeobotanik Ne İşe Yarıyor? 
 
Yeryüzünü kaplayan bitkiler bulundukları alanın toprak ve anakaya kimyasıyla doğrudan ilişki içinde. 
Jeotermal alanlardan yüzeye sızan sıvı ve gaz akışkanların oluşturduğu anomalilerin incelenmesi de 
umut verici bir araç olarak geliştirilmeye çalışılıyor. Özellikle uydu görüntüsü hiperspektral verilerinin 
çözümlenmesi yönünde yapılan denemeler açık anomaliler ortaya koyuyor. 
 
 
2.3. İzotop Kimyasında Ne Yenilikler Var? 
 
İzotop jeokimyasında da gizli jeotermal sistemlerin alışılmışın dışındaki yüzey belirtilerini bulma ve 
tanımlama doğrultusunda kullanılma olanakları araştırılıyor. Bu açıdan karbon ve helyum izotopları 
özellikle ilgi görüyor. LBNL’den Kennedy’nin yürüttüğü çalışmalar etkili teknikler geliştirilmesine yaradı. 
Örneğin, kabuğun inceliği, sünek-gevrek kabuk sınırının oldukça sığ oluşu ve hidrotermal sistemin 
akışkan kimyasında astenosferin önemli etkilerinin oluşuyla bizim Menderes Grabeni sistemleriyle 
benzerliği çarpıcı olan Coso Jeotermal Alanının doğu kesiminde ısı kaynağını kimyasal ve izotop 
teknikleriyle inceleyen Chirstenson(2007)[19] CO2 ve CH4 teki C13 dağılım oranından ve He3/He4 
oranından manto kökenine ilişkin belirtiler saptamışlardır. 
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2.4. İnfrared Ölçümlerinden Artık Nasıl Yararlanılıyor? 
 
Uzaktan algılama teknikleri de jeotermal kaynak aramasında giderek artan bir öneme sahip 
olmaktadır. GRC’in Eylül 2006 Arama Çalıştayı’nda verilen örnekler tipiktir [20].  Steamboat ve Brady 
sıcak su sahalarında uygulanan TIR (termal infrared) taramaları sıcaklık anomalilerinin 
belirlenmesinde oldukça başarılı görünmektedir. Gün içinde değişen sıcaklıklar ve yamaçların 
duruşuna göre değişen yansıtmalarla ilgili düzeltmeler yapıldığında anomaliler vurgulanmaktadır. İleri 
kil alterasyonları ve sinter oluşumları yüksek albedoya sahip olduklarından gün ışığını daha çok 
yansıtmakta ve çevrelerine göre daha soğuk olmaktadır. Güneye bakan yamaçlar daha parlak 
görünse de daha çok gün ışığı aldığından çevrelerine göre daha sıcak olmaktadır. Gündüz ve gece 
TIMS bant 5 ışımaları, yamaç konumu ve albedo etkileri çıkarıldığında, tipik yüksek ısı akısı 
anomalilerini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Kısa dalga infrared (SWIR) tekniği de Brady jeotermal alanında denenmiştir. Burada, 0,45-2,5 
mikrometrelik 127 kanal görüntüsü kullanılarak 3 m’lik ayrımlar yapılabilmiştir. Uygun bant aralıkları 
bulunarak kireçtaşı ve kireç çökelimleri haritalanabilmiş, kireçli çökeller izlenerek fayların uzanımları 
öngörülebilmiş, benzer bir yaklaşımla opalin silis çökelen sahalar haritalanabilmiş, yine asit sülfat 
alterasyon zonları ve ögsterit ve jips çökelen alanlar haritalanabilmiştir. 
 
Nash’ın da aynı çalıştaydaki sunumu bu olanakları sergilemektedir. Uzaktan algılamada yeryüzündeki 
mineraller ve bitki örtüsünün yansıtma süreçleri etken olmaktadır. Bu kapsamda multispektral veriler, 
Landsat ve ASTER verileri yapısal jeolojiyi, alterasyonları, litolojiyi haritalamada kullanılabilmektedir. 
AVIRIS, HyVista Hymap, HyVista ARGUS gibi hiperspektral veriler de mineralojik dağılımların, litoloji 
ve yapısal jeolojinin, toprak minerallerindeki anomalilerin, bitkilerdeki anomalilerin haritalanmasında 
kullanılmaktadır. Radar verileri ise InSAR interferometri yöntemiyle yeryüzündeki değişimlerin 
izlenmesinde kullanılmaktadır. 
 
 
2.5. 3 Boyutlu Manyetotellürik Ölçüler Neler Başarıyor? 
 
Yine LBNL’den bu kez Hoversten’in Sandia Laboratuvarları ile birlikte magnetotellürik verilerin 3 
boyutlu dönüştürülmesi için geliştirdiği yöntem ve yazılımlar derin iletken zonların çok daha açıklıkla 
belirlenmesinde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 40 milyon USD’lık Proje Hawaii’de Kilauea denendi. 
20 km derinliğe kadar veri derlenen bu çalışma sismik tomografi ve gravite ölçümleriyle de sınandı. 
Sandia özellikle sonlu farklar modeli ve dönüştürme yöntemlerinin geliştirilmesinde katkıda bulundu.   
Örneğin, Newman et. al.(2005)[21] Coso jeotermal alanında bu işleme yöntemlerini kullanarak 
karmaşık jeotermal sistemin yapısının biraz daha aydınlatmaya çalışmakta. 
 
 
2.6. Havadan Elektromanyetik ve Gravite Ölçüleri Bu Alana Neler Getiriyor? 
 
LBNL’den Ki-Ha Lee ve G.M. Hoversten’in yürüttüğü bir projeyle havadan elektromanyetik ve gravite 
ana bileşeninin çözümlenmesiyle hızlı kaynak değerlendirmesi yapma olanağı araştırılıyor. 
 
Idaho Dixie Valley Jeotermal alanı çevresindeki grabende yüksek çözünürlüklü havadan manyetik 
taramalarla elde edilen veriler işlenerek yüzeyde izi olmayan havza içi fayların ortaya çıkarılabildiğini 
belirtmektedir [22]. Verilerin ek süzgeçlenmesi ve işlenmesiyle faylar çok daha belirgin olabilmektedir. 
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Şekil 1. Havadan alınan manyetik verilerden türetilen rölyef haritası 
 
Şekil 1.’de, havadan manyetik verilerinin psödograviteye dönüştürülmesi ve gradyent penceresi 
yöntemiyle hesaplanan yerel ve sığ yapılarla ilişkili yatay gradyan genliklerinin gölgelendirilmiş rölyef 
haritası veriliyor. 
 
Şekil 2 ise yüzeyden haritalanabilmiş faylarla havadan manyetik inceleme sonucu bulunan faylar 
birlikte sergileniyor. 
 

 
 

Şekil 2. Yüzeyden haritalanmış ve havadan manyetik çalışmalarla bulunan faylar 
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2.7. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Jeotermal Kaynak Yeri Belirlemede Nasıl Kullanılır 
Oldu? 
 
Lavrence Berkeley National Laboratory’nin D.Vasco’nun önderliğinde yürttüğü bir araştırma programı 
yüksek çözünürlüklü radar görüntüleri kullanılarak yeryüzündeki biçimdeğiştirmeleri izleniyor. InSAR 
yöntemi ile yapılan taramalarla çöküntü ve kabarma alanları belirlenerek rezervuar olabilecek yerler 
belirlenmeye çalışılıyor. 
 
 
 
 
3. YÜKSEK SICAKLIKLARDA ÇALIŞABİLEN ÖLÇÜM VE İZLEME AYGITLARINDAN NASIL 
YARARLANILIYOR? 
 
Jeotermal sahalarda delme, kuyu logu alma ve testler sırasında yapılması gereken ölçümler çok sıcak 
ve korozif ortamlarda bozyulmayacak elektronik sistemler kullanılmasını gerektiriyor. Bu 
sağlanabildiğinde sondajın denetimi ve rezervuar tanımlaması doğrudan ve anında yapılabilip sondaj 
ekonomisi sağlanabilecek. Sandia Laboratuvarlarının yürüttüğü projede ayrıca bir kılıf gerektirmeden 
bu zor ortamlarda sınırsız süre çalışabilen elektronik sistemler ve koruyucular araştırıldı. Bu amaçla 
özellikle silikon yalıtıcı (SOI) teknolojisi üzerinde çalışıldı. Bu çerçevede, yüksek sıcaklık veri 
loglayıcısı, fiber optic basınç ve sıcaklık aygıtı, yüksek sıcaklıklı buhar kalite ölçeri, yüksek sıcaklık 
kristal saat osilatörü ve basınç duyarı, yüksek sıcaklık sapma duyarı, bürün yüksek sıcaklık jeotermal 
ölçü aygıtlarının gerektirdiği büyük değerli kapasitörler geliştiriliyor. 
 
 
 
 
4. DAHA SONDAJ SIRASINDA REZERVUARA İLİŞKİN TANIMA VE TANIMLAMA YAKLAŞIMLARI 
KUYU BAŞARISINI NASIL ARTTIRIYOR? 
 
Jeotermal sahalarda yapılan sondajlar yapılırken tanı yapılması (DWD) hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının 
anlaşılması, matkap ve takımın durumunun izlenmesi sondaj mühendisine anında önlem alma olanağı 
sağlayacak. Bu teknoloji yerleştiğinde jeotermal elektrik maloluşunun %30 kadar düşürülebilmesi 
bekleniyor.  
Sert kaya matkaplarının geliştirilmesi, aside dayanıklı çimento, çimentonun yapısal dayanıklılığının 
analizi de geliştirilmeye çalışılan teknolojiler arasında. 
 
 
 
 
5. JEOTERMAL KAYNAKLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ 
 
ABD Enerji Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen ve yukarıda kısaca örneklenen çalışmalar, ülkenin 
temiz, yenilenebilir ve güvenilir bir yerli enerji kaynağını en verimli bir biçimde değerlendirilebilmesi için 
bu kaynağın ekonomikliğini sağlamaya yönelik. Ülkenin jeotermal kaynak gizili titiz ve ayrıntılı olarak 
belirlenir ve sık yinelenen gözden geçirmelerle tazelenirken bir yandan da bu sektörde karşılaşılan 
teknik güçlüklerin aşılabilmesi için teknoloji geliştirme çalışmaları yapılıyor. Bütün bu çalışmalar kamu 
öncülüğünde ve akademik araştırma kurumlarının yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Projeler 30 yılı 
aşan bir zaman süreci için planlanmış. Bir yandan Bakanlık tarafından sağlanan kaynaklar, bir yandan 
da araştırmayı yürüten kuruluşların kendi bütçeleri ve projelere katılan özel firmaların katkıları ile 
zenginleşip projelerin yürütülmesi sağlanıyor. Araştırma bulguları ve geliştirilen teknolojiler patentlerle 
korumaya alınıyor; araştırmacılar bulgularını özgürce yayınlıyor; sonuçlar çalıştay ve sempozyumlarda 
tartışılıyor. 
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Jeotermal kaynaklarının zengin olduğunu düşünen ve buna büyük umut bağlayan ülkemiz yarın bu 
teknolojilerin alıcısı mı olacak; yoksa, kendi sahalarının özelliklerini göz önüne alan –farklı ve özgün 
teknolojiler geliştirerek, pazar olmaktan kurtulma yolunu mu seçecek? 
 
Şurası açık ki, jeotermal kaynaklarımızın hızlı ve etkin bir biçimde geliştirilebilmesi için ayrıntılı, 
gerçekçi ve doğru bir stratejiye gereksinimimiz var. Bu strateji öncelikle, ne tür kaynaklarımızın 
olduğunu göz önüne alarak arama, geliştirme ve işletmede hangi bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, 
finansal, hukuksal ve kurumsal sorunlarımızın olduğunu ortaya koymalı. Daha sonra, yaşamsal 
önemde olanlardan başlayarak ulusal araştırma projelerini belirlemeli. Bu projelere, hangi kurumların 
katılabileceğini ortaya koymalı ve bunların yönetim, finans, program ve denetim kurallarını kapsamalı. 
Bu strateji, ülkenin jeotermal kaynaklarına sahip çıkacak yeni bir kurumsal yapılanmanın da temellerini 
oluşturmalı. 
 
Önümüzdeki görev, sahalarımızın en uygun yollarla değerlendirilmesi saha dağıtma, hak paylaşma, 
ekonomik teşvik ve kayırmalarla sağlanamayacak kadar karmaşık ve güçlü. 
Düşünmemiz gereken önemli bir konu da bu olmalı. 
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JEOTERMAL SANTRALLAR İÇİN KISA VE UZUN SÜRELİ 
KUYU TESTLERİ 

 
 

Bayram ERKAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal kaynakların verimli ve ekonomik kullanılabilmesi için gerekli bilgiler kuyu testleri ile elde 
edilmektedir. Kuyu testleri kuyular delinirken başlayan, jeotermal kaynağa uygun optimum 
performanslı işletmenin planlanması sürecinde devam eden ve jeotermal sistemlerin dinamiği gereği 
işletme aşamasında da süreklilik arz eden çalışmalardır. 
 
Bu çalışmada, ülkemizde çalışan ve planlanan jeotermal santralların bulunduğu sahalarda yapılan test 
çalışmalarında kullanılan test aletleri ve ekipmanları ile yapılan testler hakkında bilgiler verilmiştir. 
Yapılan testler; dinamik, statik basınç ve sıcaklık ölçümleri, gaz oranı ölçümü, su kaybı testi, kararsız 
basınç testleri, üretim testleri ve yöntemleri, inhibitör ve izleyici testleri olarak özetlenmiştir. Bu testlerin 
amacı, planlaması, yapılışı ve elde edilen bilgiler sunulmuş, ilgili örnekler verilmiş, ancak; testlerin 
değerlendirilmesi çok detaylı olduğundan bu bildirinin kapsamı dışında tutulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda enerji fiyatlarında ve talebindeki artış, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artması 
ve özendirilmesi, toplumsal çevre bilincinin gelişmesi, yerli kaynak kullanımına olan ilginin artması, 
yasal düzenlemelerin yapılması gibi nedenler jeotermal enerjiden elektrik üretmeye olan ilgiyi 
artırmıştır.  
 
Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin olan ülkemizde elektrik üretimine uygun jeotermal 
sahalar Batı Anadolu bölgesinde yer almaktadır.  İlk jeotermal elektrik santralı Denizli Kızıldere’ de 
1984 yılında devreye alınmış, ikinci santral ise Aydın Salavatlı’ da 2006 yılında devreye girmiştir. 
Denizli Kızıldere’de var olan santrala entegre olarak çalışacak bir santralın kurulum çalışmaları devam 
etmektedir. Bir diğer jeotermal santral yatırımı ise Aydın Germencik’ de devam etmektedir. Bazı 
sahalarda da jeotermal santral yatırımı ile ilgili ön çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. 
 
Jeotermal santral yatırımlarının hız kazandığı bu dönemde, jeotermal enerji kaynağına uygun 
sürdürülebilir projelerin planlanması oldukça önemlidir. Projelerin sürdürülebilir olması kaynakla ilgili 
olarak kuyular, rezervuar ve jeotermal sistem hakkında yeteri kadar bilginin elde edilmesi ile 
mümkündür. Elde edilen bilgiler sahanın optimum ve verimli işletilmesine yöneliktir. Kaynakla ilgili bu 
bilgilerin alınması sondajlar öncesinde sahada yapılan etüt çalışmaları ile başlar ve sahanın işletilmesi 
sürecinde de devam eder. Jeotermal sistemlerin dinamik yapısı bilgilerin sürekli güncellenmesini 
zorunlu kılar. Etüt safhasında yapılan jeoloji, jeofizik, jeokimya çalışmaları ile elde edilen veriler, 
sondaj çalışmaları esnasında ve sonrasında alınan daha gerçekçi verilerle güncelleştirilir. Kuyuların 
delinmesi sırasında ve sonrasındaki bilgilerin çoğunluğu kuyu testleri ile elde edilir. 
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Kuyu testleri kuyuların delinmesi esnasında başlar. Bu aşamada sıcaklık, basınç ve nadiren 
enjeksiyon veya üretim testleri yapılır. Bu testlerden elde edilen bilgiler, kuyu ile ilgili kararların 
alınmasında ve sondaj programlarının yapılmasında kullanılır. Sonraki aşamalarda kuyu ve rezervuar 
ile ilgili bilgiler elde edilir. 
 
Sondaj çalışmalarının bitirilmesinden sonra yapılan testler kuyu tamamlama testleri olarak adlandırılır.  
Bu kapsamda su kaybı, enjeksiyon, basınç düşüm, statik-dinamik sıcaklık ve basınç testleri ile üretim 
testleri yapılır. 
 
Sondaj makinasının lokasyondan ayrılıp kuyu başına üretim sistemlerinin bağlanmasından sonra kısa 
dönem testleri yapılır. Bu testler kapsamında genellikle sıcaklık ve basınç ölçümleri, kararsız basınç 
testleri, gaz oranı ölçümü, kimyasal analiz için numune alma ve üretim testleri gerçekleştirilir. 
 
Uzun dönemli testlerde ise üretim ve/veya enjeksiyonla kuyu, rezervuar parametrelerindeki değişimler 
izlenir. Üretim kuyularında çökelme problemine yönelik inhibitör testleri ve uygulamaları bu dönemde 
yapılır. Kuyular arası etkileşimin belirlenmesi, rezervuarın daha geniş bölgelerine ait parametrelerin 
bulunması amacı ile çok kuyulu testlerden olan girişim testleri uzun dönemde yapılır.  Rezervuar 
basıncının korunması, ısıl enerji üretiminin artırılması, sıcak ve kirletici kimyasal maddeler içeren atık 
suyun ortadan kaldırılması gibi nedenlerle uygulanan tekrarbasma (reenjeksiyon) çalışmalarında 
yapılan izleyici testleri de uzun dönemde yapılan testlerdendir. Uzun dönemde girişim, inhibitör, 
enjeksiyon, izleyici testleri esas olmakla beraber bunların yanında diğer testlerde yapılmaktadır. 
 
Jeotermal sahanın işletilmesi aşamasında da saha izleme programları hazırlanarak kuyu testleri ve 
ölçümler belirli aralıklarla yapılmaya devam edilir. Sıcaklık, basınç, debi, gaz oranı ve akışkanın 
kimyasal özellikleri sürekli gözlenerek daha önceki verilerle karşılaştırma ve güncelleme olanağı 
sağlanır. 
 
Kuyu testlerinden kuyu performansı ile ilgili bilgiler ve rezervuar parametrelerinin yanında rezervuarın 
yapısı, şekli, durumu gibi birçok bilgi elde etmek mümkündür. Elde edilen bilgiler kuyu ve rezervuar ile 
ilgili kararların alınmasında, ileriye yönelik performans tahminlerinin yapılmasında ve modelleme 
çalışmalarında kullanılır. 
 
Kuyularda yapılan testlerin tipi, sayısı, süresi, sırası konusunda genelleştirilmiş bir uygulama olmayıp 
test yapılacak kuyuya, sahaya, sahadaki kuyu sayısına, testin amacına, daha önce kuyuda / sahada 
yapılan testlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. 
 
Bu çalışmada; Ülkemizde çalışan ve planlanan jeotermal santralların bulunduğu sahalarda yapılan test 
çalışmalarında kullanılan test aletleri ve ekipmanları genel olarak tanıtılmakta,  belirlenen sahalar su 
baskın sahalar olduğundan, su baskın sahalarda yapılan testler hakkında genel bilgiler sunulmaktadır. 
Yapılan testler dinamik, statik basınç ve sıcaklık ölçümleri, gaz oranı ölçümü, su kaybı testi, kararsız 
basınç testleri, üretim testleri ve yöntemleri, inhibitör ve izleyici testleri olarak özetlenmiştir. Bu testlerin 
amacı, planlaması, yapılışı ve elde edilen bilgiler sunulmuştur.  
 
 
 
 
2. JEOTERMAL KUYU TESTLERİNDE KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR 
 
 
2.1. Vinç Üniteleri 
 
Kuyu içerisinde kullanılacak ölçüm alet ve cihazlarının kuyu içine indirilip çıkarılmasında kullanılırlar. 
Güç ünitesi, aktarma organları, tambur, fren sistemi, derinlik sayacı ve ağırlık göstergesinden oluşur. 
Hidrolik ve mekanik tür aktarma organları olan tipleri vardır. Vinç üniteleri kullanım amaçlarına göre 
değişik büyüklükte ve tipte imal edilmektedir. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 35 

Tambur üzerine sarılan borusal malzeme veya telin çapına ve özelliğine bağı olarak tambur çapı ve 
dolayısı ile de vinç ünitesinin büyüklüğü değişmektedir. Kuyu içi ölçüm cihazları 0, 072- 0,092 inç 
çaplı, eksiz, paslanmaz, çelik ölçü telinin (wire line) ucuna bağlanarak kuyu içine indirilip çıkarılırlar. Bu 
vinçler amerada vinci veya ölçü vinci (wire line unit) olarak adlandırılırlar. Vinç üniteleri metal şase 
üzerine monteli ve tekerlekli tip olmak üzere iki ayrı tipte imal edilmektedirler. Kuyu derinliğinin fazla 
olmadığı durumlarda insan gücü ile çalışan, sadece tambur ve fren mekanizmasından oluşan basit 
sistemler de kullanılmaktadır. 
 
Vinç üniteleri üzerindeki derinlik sayaçları genelde mekanik olup derinliği metre veya feet cinsinden 
gösterirler. Son yıllarda geliştirilen elektronik derinlik sayaçları (depth box), inilen derinliğin yanında 
iniş, çıkış hızlarını da sayısal olarak göstermekte ve elektronik ortamda bilgileri zamana karşı hafızaya 
kaydetmektedir. Kuyu içi ölçümlerin elektronik cihazlarla alındığı durumlarda alınan verilerin zamanla 
ve derinlikle değişimi belirlenebilmektedir. Kuyu içi ölçüm sisteminin şematik görünümü Şekil 1 de 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Kuyu içi ölçüm sisteminin şematik görünümü. 
 
 
2.2. Basınç, Sıcaklık ve Akış Ölçerler  
 
Kuyu içindeki basınç ve sıcaklık ölçümleri jeotermal koşullara uygun olarak yapılmış özel cihazlarla 
yapılmaktadır. Son yıllara kadar mekanik cihazlar kullanılırken gelişen teknoloji ile birlikte elektronik 
cihazlar da kullanılmaya başlamıştır. Ülkemizde kullanılan cihazlarla ilgili bazı bilgiler Tablo 1 de 
verilmiştir [1]. 
 
Kuyu içinden ölçü almak amacı ile kullanılan mekanik aletler “Amerada” tipi olarak ilk imalatçısının ismi 
ile anılmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Cihaz saat, element ve gövde olmak üzere üç ana 
parçadan oluşmaktadır. Element olarak basınç, sıcaklık veya akış ölçer algılayıcıları ayrı ayrı 
kullanılmaktadır. Gövdenin üstüne ölçü teline bağlantıyı sağlayan parça (wire line/rope socket), içine 
saat ve kaydedici mekanizma, altına ise element bağlanmaktadır. Gövdenin çapı 1 ¼ inç dir. Cihaza 
ayrıca kılavuz, merkezleyici ve ağırlık bağlanabilmektedir. 
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Zamana karşı basınç ve sıcaklık değişimi, safir uçlu bir çizici ile silindirik kart tutucu içinde bulunan, bir 
yüzeyi özel malzeme ile kaplanmış, ince, metal kart üzerine sürekli olarak çizilir. Saatin dönüş hareketi 
bir mekanizma ile kart tutucuyu dikey yönde hareket ettirir. Basınç veya sıcaklık elementine bağlı olan 
çizici ise yatay yönde hareketlenir. Ölçü sonunda kart üzerinde bulunan hem dikey hem yatay yöndeki 
mesafeler bir mercek vasıtası ile hassas olarak özel bir kart okuma aleti (two way chart reader) ile 
belirlenir. Ölçü esnasında yapılan işlemlerin kaydı tutulduğundan kart üzerindeki dikey mesafeden 
zamana karşı değişim belirlenir. Basınç veya sıcaklık değişimi ölçüden önce atmosferik koşullarda 
çizdirilen baz çizgiden olan yatay mesafedeki değişimden belirlenir. Elementlerin kalibrasyonu 
esnasında düzenlenen tablolardan bakılarak bu mesafeler basınç veya sıcaklık değerlerine 
dönüştürülür. Basınç ölçümlerinde ayrıca sıcaklık düzeltmesi yapılır. Bilgisayar ve ekran yardımı ile 
kart okumanın yapılabildiği elektronik kart okuyucu da kullanılabilmektedir. 
 
Tablo 1. Kullanılan basınç ve sıcaklık cihazlarının özellikleri [1]. 
 

Cihaz modeli Algılayıcı tipi Doğruluk Çözünürlülü
k 

Basınç 
kapasitesi 

( psi ) 

Sıcaklık 
kapasitesi 

( oC ) 
KPG Bourden tüpü 0,2 % FS 0, 05 % 1500-5200 400 
KTG Bi- metal - / + 1oC 0, 05 % - 300 

RPG-3 Bourden tüpü 0,2 % FS 0, 05 % 1500-2200 260 
K8HTEMRGEO      

Sıcaklık RTD - / + 0,2 oC 0,01 oC 5000 300(6saat) 
Basınç Piezoresistive -/ +0,024% FS 0,0003% FS 5000 300(6saat) 

K10HTEMRGEO      
Sıcaklık RTD - / + 0,015 oC 0,02 oC 5000 300(6saat) 
Basınç Piezoresistive - / + 0,05% FS 0,0003 % FS 5000 300(6saat) 

Akış ölçer Reed Switch  0,25-0,8RPS 5000 300(6saat) 
K8 S. UNİT      

Basınç Silicon Kristal - /+0,024% FS 0,0003 % FS 10000 - 
PS      

Basınç Qartz - /+ 0,01 % FS 0,0001 %FS 1000 - 
FS, Full Scale, maksimum ölçüm kapasitesi 
RPS, devir / saniye 
 
Mekanik aletlerle farklı sürelere sahip saatleri kullanmak mümkündür. Kullanılan saatlerin maksimum 
süreleri 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120, 180 saat şeklinde değişmektedir. Kullanılacak saatlerin süreleri 
yapılacak testin süresine göre seçilir. 
 
Basınç elementleri (KPG- RPG) çoklu helisel bourden tüpü prensibi ile çalışmaktadırlar. Sıcaklık 
elementleri (KTG) ise iki ayrı tipte imal edilmektedirler. KTG LV (liquid vapour) tipleri KPG ile aynı 
prensipte çalışırken, KTG BM (bi metal) tipleri sıcaklığa farklı reaksiyon gösteren birleştirilmiş iki 
metalin sıcaklık karşısında oluşturduğu dönme hareketi prensibi ile çalışırlar. Basınç ve sıcaklık 
elementleri test yapılacak kuyuda karşılaşılacak basınç ve sıcaklığa uygun olarak seçilirler. 
 
Mekanik akış ölçer (Flowmeter MK II) kuyu içinde değişik seviyelerdeki akış hızlarını (toplam akışın- 
üretim veya enjesiyon- % si cinsinden) karşılaştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Direk olarak hız ve 
debi değeri vermezler, kuyuda bilinen bir noktadaki değerlerle diğer yerlerdeki değerler göreceli olarak 
karşılaştırılır. Basınç veya sıcaklık elementlerinin yerine gövdeye bağlanır. Belirlenen derinliklerde 
bekleme yapılarak ölçü alınmaktadır. Akış ölçer sonuçları kuyu içindeki akışkanın sıcaklık, yoğunluk ve 
viskozitesi ile akış tipi ve faz durumundan etkilendiğinden yorumlamalarda göz önüne alınmalıdır. Çok 
nadir olarak kullanılmaktadırlar. 
 
Dikkatli kullanım, düzenli kalibrasyon, doğru ve hassas okuma ile mekanik aletlerle birçok ölçü için 
yeterli doğrulukta ölçüm yapılabilmektedir. Ancak girişim (Interference) testlerinde ve kararsız basınç 
testlerinde (pressure transient tests) yetersiz kalmaktadırlar. 
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Bakım ve servislerinin kolay ve yerinde yapılabilir olmasının yanı sıra elektronik aletlere göre ucuz 
olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 
 
K8-HT EMR jeotermal elektronik cihazı 300 oC sıcaklıkta 6 saate kadar ölçüm yapabilmektedir. Cihaz 
ısı iletimi düşük, silindirik muhafazanın içerisinde olup alt kısmında basınç ve sıcaklık algılayıcılar 
bulunmaktadır. Kuyudaki akışkanın basıncı kapiler bir boru içindeki özel sıvı ile basınç algılayıcısına 
iletilmektedir. Sıcaklık algılayıcısı ise direk akışkanla temas halinde olup iletim kablo ile 
sağlanmaktadır. Sabit aralıklarla veri alınabildiği gibi değişken aralıklarla da veri alınabilmektedir. K10-
HT EMR jeotermal elektronik cihazı, K8 modeli ile benzer yapıda olup ilave olarak elektronik akış ölçer 
(spinner/ flowmeter) bağlanabilmektedir. 
 
Kuyu içinden ölçü alan cihazlar yanında yüzeyde basınç değerlerini algılayan ve kaydeden basınç 
üniteleri de kullanılmaktadır. Bu tür cihazlar çoğunlukla girişim testlerinde kullanılmaktadır. Girişim testi 
düzenekleri ile sabit bir derinlikte kararsız basınç testlerinin yapılmasında da kullanılabilmektedirler. Bu 
cihazlar genelde iki bölümden oluşmaktadır. Basıncı ölçen basınç algılayıcı, dönüştürücü birim 
(pressure transducer) ile transducerden aldığı frekans değerlerini sayısal basınç değerlerine 
dönüştüren ve bu verileri depolayabilen, bilgisayara aktarabilen, ekranda gösterebilen ve bilgisayar 
aracılığı ile programlanabilen bir arabirimden (data loger/ pressure monitor) oluşmaktadır. İki birim 
arasındaki bağlantı kablo ile sağlanmaktadır. Bu iki birimin beraber imal edildiği cihazlar da mevcuttur. 
K8 Yüzey Ünitesinde iki birim bir arada bulunmaktadır. Bu ünitede İki basınç ve bir sıcaklık algılayıcısı 
vardır. 
 
 
2.3. Ölçü Borusu (Kurtarma Borusu –Recovery Tube) 
 
Kuyuda yapılacak ölçümlerde veya işlemlerde kullanılacak alet ve cihazların kuyuya indirilip 
çıkarılmaları esnasında basınç altında bekletildiği haznedir. Kuyuya indirilecek malzemenin çapına ve 
boyuna göre değişik çap ve boylarda imal edilirler. Kuyu başı üretim sistemlerinin bağlı olduğu 
durumlarda T-borunun üzerine bağlanarak hem statik hem dinamik durumlarda işlem yapılabilir. Kuyu 
başı üretim sistemlerinin bağlı olmadığı durumlarda ana vananın üzerine bağlanarak sadece statik 
durumlarda işlem yapılabilir. Kuyuya indirilecek malzemeye göre boyutu değişen makara en üst 
kısımda bulunur. Ölçüm borularının üst kısmında basınç altında sızdırmazlığı sağlamak için 
sızdırmazlık başlığı (stuffing box) vardır. Sistemin içinde kalan basıncı ve akışkanı tahliye edip 
boşaltmak için ölçü borusu alt kısmına yakın yerde tahliye vanası bulunur. 
 
 
2.4. Yüzey Üretim Boruları  
 
Akışkanın kuyu başındaki ana vanadan seperatör veya susturucuya yatay olarak yönlendirilmesini 
sağlarlar. Ana vana üzerine monte edilen T boru ile yatay borulardan oluşur. T boru ile yatay borular 
arasında testler esnasında akışı kontrol etmek amacı ile ikinci bir akış kontrol vanası kullanılır. T-
borunun üzerine ölçü borusu bağlanır.  Yatay borular üzerinde basınç, sıcaklık manometreleri ile 
numune alımı ve gaz ölçümlerinde kullanılmak üzere çıkışlar bulunur. Orifist ile ölçüm yapılacaksa 
yaklaşık olarak arada orifist bağlantı flanşları ile basınç manometreleri için bağlantılar vardır. Uç boru 
ile ölçüm yapılacaksa yatay boruların en ucunda uç boru bağlantı flanşları vardır. Hem orifist hem uç 
boru ile ölçüm yapılacaksa her iki bağlantı beraber bulunur. 
 
 
2.5. Uç Boru 
 
Üretim, entalpi hesaplarının uç boru yöntemi ile hesaplanacağı durumlarda uç boru basıncı (lip 
pressure) ölçümünde kullanılır [2]. Borunun kendisi ve çıkış yüzeyi düzgün olmalı, boru iç çapı 
hesaplamalarda kullanılacağından hassas olarak ölçülmelidir. Bir ucunda bağlanacağı vanaya veya 
flanşa uygun flanş bağlantısı, diğer ucunda ise uç basıncı okumayı sağlayacak şekilde manometre 
takılmasına uygun delik bulunur. Bu deliğin çapı 6 mm’dir ve borunun uç kısmından 6 mm içerde 
bulunur (Şekil 2). 
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Şekil 2. Dikey üretimde uç borunun şematik görünümü 
 
 
2.6. Seperatör, Orifist, Susturucu (Silencer), Savak Sistemleri 
 
Kuyudan üretilen su ve buhar karışımlarının belirli basınçta su ve buhar olarak ayrıştırılmasında 
seperatörler kullanılır. Ayrışmanın atmosferik koşullarda yapıldığı üstü açık seperatörler ise susturucu 
(silencer) olarak bilinirler. Susturucuların isimlerinden de anlaşılacağı gibi diğer bir görevi de uç 
borudan büyük bir gürültüyle çıkan akışkanın gürültüsünü azaltmaktır. Aynı zamanda akışkanın direk 
atmosfere verilmesi durumunda çevreye verilebilecek zararları da önlemektedir.  Tekli veya ikili dikey 
silindirik sistemlerdir. Merkez kaç kuvvetinden yararlanmak amacı ile akışkan girişleri teğet olarak 
yönlendirilir. Seperatörde ayrışan buharın debisi orifistlerle ölçülürken, susturucudan ayrılan buhar 
susturucunun üst kısmından atmosfere atılır. Sıcak su ise susturucunun ön tarafında bulunan ve 
debiyi ölçmekte kullanılan bir savağa yönlendirilir. Susturucudan çıkan suyun savakta oluşturacağı 
aşırı dalgalanmaları önlemek için susturucu ile savak arasına dalgakıran görevi yapacak kapalı 
sistemler bağlanabilir. T-boru, ölçü borusu, seperatör, orifist, yatay üretim boruları, uç boru, susturucu 
ve savak monte edilmiş genelleştirilmiş bir kuyu başı üretim sisteminin şematik görünümü Şekil 3’de 
görülmektedir. 

 
 

Şekil 3. Genelleştirilmiş kuyu başı üretim sisteminin şematik görünümü 
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Savakların ön pencereleri değişik şekillerde yapılabilmesine karşın yüksek debili kuyularda dikdörtgen 
şekilli savak pencereleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Şematik bir dikdörtgen savak penceresi Şekil 
4’ de görülmektedir. Savaktan geçen suyun oluşturacağı dalgalanmayı önlemek için savak içerisine 
delikli, metal saç dalgakıranlar yerleştirilmektedir. Savaklarla ilgili değişik standartlar ve formüller 
olmasına karşın yaygın olarak kullanılan formüller aşağıda verilmiştir. Ölçümlerin doğruluğunun 
artırılabilmesi için pencere kenarları düzgün ve keskin, savak havuzu kırıntı ve pisliklerden 
temizlenmiş, seviye ölçü borusu sıfırlaması iyi yapılmış olmalıdır. Seviye ölçüm noktasının savak 
penceresinden olan mesafesi (F), ölçülebilecek maksimum su seviyesinin  (hm) en az 4 katı kadar 
mesafede olmalıdır. Savaktan geçen su debisi, savak ölçüleri metre olarak eşitlik (1) ile 
hesaplanmaktadır [3]. 
 

( ) )
D
B*2,04

B*D
h*bB*25,7

D
h*14,2

h
0,177(107,1*h*b*ρ*60M 1,5

ww +
−

−++=  (1) 

 
wρ  = Savak su yoğunluğu , (gr/cm3) 
wM  = Savak su debisi , (ton/ saat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Dikdörtgen savak penceresinin şematik görünümü 
 
 
2.7. Girişim (Interference) Testi Sistemleri 
 
Girişim (Interference) testinde aktif kuyu veya kuyuların (üretim veya enjeksiyon)  gözlem kuyularında 
yaratmış olduğu basınç/ su seviyesi değişimi izlenir. Aktif kuyularda normal üretim veya enjeksiyon 
sistemleri kurulu iken gözlem kuyularında basıncı veya su seviyesini izleyecek sistemler kurulur. Su 
seviyeleri şerit metrelerle ölçülebileceği gibi otomatik ölçüm ve kayıt yapabilen tamburlu sistemler de 
kullanılabilmektedir. Basınç değişimlerinin uzun süreli gözlenmesi ise özel sistemlerle yapılmaktadır.  
 
Girişim testi basınç gözlem sistemleri yüzey sistemi, kuyu içi sistemi ve borular olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Yüzey sistemi kuyu başında bulunan ölçü borusu (kurtarma borusu, recovery 
tube), boru çapına uygun makara ve sızdırmazlık başlığı (stuffing box), boruları kuyuya indirip 
çıkarmakta kullanılacak vinç ünitesi, boruların yüzeyde kalacak ucuna bağlanan yüksek basınç 
manifolt ve bağlantıları ile azot tüpü ve basınç algılayıcısından oluşmaktadır. Kullanılan kapiler borular 
(capillary tubing) eksiz,  1/8 inç (3.175 mm.) dış çaplı, 825 metal alaşımdan yapılmıştır. Kuyu içi 
sistemi ise boruların ucunda kuyuya indirilen sistemdir. Sistem boru bağlantı elemanı, genleşme 
haznesi (expansion chamber), ağırlık ve kılavuzdan oluşmaktadır. 
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Sistem kuyu içinde belirlenen derinliğe indirilerek yüzey sistemi, boruların içi ve genleşme haznesi 
azot gazı ile doldurulur. Genleşme haznesinin alt bağlantı elemanı yakınında delikler mevcut olup 
basınç iletişimi bu deliklerle sağlanır. Genleşme haznesinin büyüklüğü basınçta olması beklenen 
değişime göre belirlenir. İndirilen derinlikteki basınç azot gazı vasıtası ile yüzeye iletilir. Boruların 
içindeki azot gazının yapmış olduğu basınç ihmal edilir veya hesaplama yapılarak düzeltme yapılır. 
Gece gündüz sıcaklık farklarının yarattığı basınç değişimlerini minimuma indirmek amacı ile sistemin 
yüzeyde kalan kısımları izole edilir. Şekil 5’de gözlem kuyusunda kullanılan girişim testi sisteminin 
şematik görünümü yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. Gözlem kuyusunda kullanılan girişim testi sisteminin şematik görünümü. 
 
 
2.8. İnhibitör Basma Sistemleri 
 
Jeotermal akışkanın oluşturduğu çökelmeleri, kabuklaşmayı (scaling) önlemek amacı ile kullanılan 
inhibitörler kuyu içinden inhibitör basma sistemleri ile basılmaktadırlar. İnhibitör basma sistemleri 
kullanılacak inhibitörlerin gerek teknik gerekse ekonomik açıdan değerlendirilmesi için test amaçlı 
çalışmalar yanında işletme aşamasında sürekli basma amaçlı kullanılabilmektedirler. Çok basit 
sistemlerden çok detaylı sistemlere kadar değişen uygulamalar bulunmaktadır. İnhibitör basma 
sistemleri girişim testi sistemlerine benzer şekilde yüzey sistemi, kuyu içi sistemi ve borular olmak 
üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Yüzey sistemi basit olarak kuyu başında bulunan ölçü borusu, 
boru çapına uygun makara ve sızdırmazlık başlığı, boruları kuyuya indirip çıkarmakta kullanılacak vinç 
ünitesi, boruların yüzeyde kalacak ucuna bağlanan yüksek basınç vana ve bağlantıları ile inhibitör 
tankı, pompası, çek valf, debi kalibrasyonu için ölçekli boru, filtreler ve basınç manometresinden 
oluşmaktadır. Değişik çap ve kalitelerde borular kullanılmakta olup genelde eksiz, 4.65 mm dış çaplı içi 
teflon kaplı-1/4 inç- 3/8 inç- 8 mm. dış çaplı 316 SS, SSL veya incoloy 825 malzemeden yapılmış 
borular kullanılmaktadır. Kuyu içi sistemi ise boruların ucunda kuyuya indirilen sistemdir. Sistem boru 
bağlantı elemanı, dağıtıcı, ağırlık ve kılavuzdan oluşmaktadır (Şekil 6). Sistem kuyu içinde belirlenen 
derinliklere indirilerek; yüzeyden pompa debisi ve/veya inhibitör konsantrasyonları 
değiştirilebilmektedir. Yüzey sistemlerine kullanım amacına göre ek parçalar ilave edilebilmektedir. 
Bunlardan bazıları İnhibitör yükleme ve karıştırma pompası, yedek inhibitör karıştırma tankı, darbe 
sönümlendirici (pulsation dampener), kontaktörlü basınç manometresi, basınç tahliye vanası (pressure 
relief valve), debimetre, tank seviye göstergeleri, kaydedicileri ve alarm şeklinde sayılabilir. Değişik 
tipte (diyaframlı, pistonlu) basınç ve debi kapasitesine sahip pompalar kullanılmaktadır. Pompalar 
kuyunun debisine, basılacak inhibitörün miktarına, viskozitesine, su karıştırma oranına, boruların 
çapına ve indirileceği derinliğe bağlı olarak seçilmektedir. 
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Şekil 6. İnhibitör basma sisteminin şematik görünümü. 
 
 
2.9. Gaz Oranı Ölçüm ve Numune Alma Ekipmanları 
 
Jeotermal kuyulardan üretilen akışkanlar genellikle yoğuşmayan gazlar (non-condensible gas) 
içerirler. Jeotermal akışkan içerisinde bulunan yoğuşmayan gazların (CO2, H2S, NH4 gibi) toplam 
akışkan içerisindeki oranının doğru belirlenmesi rezervuar mühendisliği, kuyu içi akış ve üretim 
hesaplamaları, kurulacak tesisle ilgili hesaplamalar ve jeokimyasal hesaplamalar açısından büyük 
önem taşımaktadır. Akışkan içerisindeki yoğuşmayan gaz oranının hesaplanabilmesi için gaz oranı 
ölçümleri yapılmaktadır. Genel olarak yoğuşmayan gazların %99’a yakın bölümünü CO2 gazı 
oluşturduğundan, gaz oranı hesaplamalarında yoğuşmayan gazların tamamı CO2 varsayılır. Yüksek 
sıcaklıklı jeotermal sahalardaki gaz oranı ölçümü, buhardaki gaz oranı ölçülerek yapılır. Bunun için 
öncelikle kuyudan üretilen akışkanın buhar (buhar+gaz) fazının ayrıştırılması gerekir. Gaz oranı 
ölçümü yapılacak yerde seperatör varsa buhar+gaz, direk seperatör buhar çıkış hattından alınır. 
Seperatör yoksa kuyudan üretilen akışkan önce bu amaçlar için yapılmış mini seperatörden geçirilir. 
Ayrıştırılan buhar+gaz daha sonra su soğutmalı yoğuşturucudan geçirilerek buharın yoğuşması 
sağlanır. Mini seperatör ve yoğuşturucu Şekil 7’de görülmektedir [4].  Buhar+gaz içerisindeki gaz 
oranı, değişik tipteki gaz ölçüm düzenekleri (gazometreler) kullanılarak hacimsel yöntemle veya özel 
hazırlanmış cam şişelere doldurularak laboratuarlarda kimyasal yöntemle belirlenir. Hacimsel 
yöntemin kullanıldığı bir gaz oranı ölçüm düzeneği Şekil 8a’da görülmektedir [5]. Bu düzenekle belirli 
zaman diliminde hacmi belirli tüpten geçen gaz ile yoğuşan suyun hacmi ölçülmektedir. Yaygın olarak 
kullanılan gazometrede ise (Şekil 8b) yoğuşturucu ve gaz ölçüm bölümü beraber imal edilmiştir. 
Atmosferik koşullarda gazın, hacmi bilinen haznedeki suyu ötelemesi esnasında oluşan yoğuşmuş 
suyun miktarı ölçülmektedir.  Ölçülen gaz ve yoğuşmuş buharın ölçüm koşullarında veya standart 
koşullardaki hacimleri hesaplanarak gazın, buhar+gaz içindeki oranları saptanmaktadır. 
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Şekil 7. Mini seperatör (solda) ve yoğuşturucunun (sağda) şematik görünümü [4]. 

 

  
Şekil 8. Gaz oranı ölçümünde kullanılan düzeneklerin şematik görünümü. 

 
Kimyasal analizler için yüzey hatlarının değişik yerlerinden numuneler alınabildiği gibi kuyu içinden 
istenilen derinlikten numune almak mümkündür. Kuyu içinden numune almak için özel yapılmış kuyu 
içi numune alıcılar (down hole sampler) kullanılmaktadırlar. Numune alımında numune alıcı ile özel 
mekanik saat beraber kullanılmaktadır. Belirli süreye ayarlanan saat, zamanı gelince akışkan giriş 
vanasını açmakta ve akışkan hazneye dolduktan sonra kapatmaktadır. Ölçü telinin ucunda belirlenen 
derinliğe indirilerek alınan numune, yüzeyde transfer aparatları ile özel numune kaplarına 
aktarılmaktadır. Kuyu içi numune alıcılar nadiren kullanılmaktadırlar. 
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Yüzey hatlarının değişik yerlerinden su, buhar ve gaz analizleri için numuneler alınmaktadır. Savaktan 
alınan su numunesi yanında, seperatörden ayrılan suyun yoğuşturucudan geçirilerek yoğuşturulması 
sonucu elde edilen sudan da su numunesi alınmaktadır. Buhar numunesi, seperatörden ayrılan buhar 
yoğuşturularak alınmaktadır. Gaz numunesi ise seperatörden ayrılan ve yoğuşturucuda yoğuşmayan 
gazlardan alınmaktadır. Ayrıca özel amaçlar için değişik basınç ve sıcaklık koşullarında da numuneler 
alınabilmektedir. 
 
 
2.10. Kuyu İçi Çap Belirleme Ekipmanları (Go Devil- Caliper) 
 
Kuyuların üretim borusu çapında olan azalmaların belirlenmesi amacı ile kullanılırlar. Genellikle 
kabuklaşma olan kuyularda kabuk kalınlığının ve derinliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadırlar. Bu 
amaçlar için hazırlanmış değişik çaplardaki kısa boru parçaları (go devil) ölçü teli ucunda kuyuya 
indirilerek çapların değiştiği derinlikler kabaca belirlenir. Bu sistemle kuyudaki en dar çaplı kısmın 
altındaki çap değişimleri belirlenememektedir. Kuyu koşullarının uygun olması durumunda çap 
değişimlerinin derinliğe karşı sürekli kaydedildiği kaliper (caliper) log uygulamaları da yapılmaktadır. 
 
 
2.11. İzleyici Testi (Tracer Test) Ekipmanları  
 
Enjeksiyon testlerinde ve çalışmalarında rezervuar parametrelerinin saptanması amacı ile izleyici 
testleri (tracer tests) yapılmaktadır. İzleyici testinde genel olarak tekrarbasma kuyularından akışkanla 
birlikte basılan izleme maddelerinin üretim kuyuları ve varsa doğal çıkışlardan geliş miktarları sürekli 
olarak izlenir. İzleme maddeleri kimyasal, radyoaktif ve floresan izleme maddeleri olmak üzere üç ana 
grupta toplanmaktadır. Floresan izleme maddeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Varış noktasındaki 
akışkan içindeki floresan izleme maddelerinin konsantrasyonu fluoremetre (fluorometer) ile 
yapılmaktadır. Arazi tipi ve laboratuar tipi fluoremetre olmak üzere iki tipte imal edilmektedirler. 
 
 
2.12. Manometreler, Termometreler, Barometre, Kronometre 
 
Kuyu başı basıncı, yatay üretim borusu basıncı, orifist basınçları, seperatör basıncı, yoğuşturucu çıkış 
basıncı ve uç basıncı ölçmekte kullanılan, değişik ölçme aralık ve hassasiyetlerine sahip gliserinli, 
şoklara dayanıklı manometreler kullanılmaktadır. Ölçüm aralıkları ölçülecek basıncın değişim aralığına 
uygun olarak seçilmelidir. Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için manometreler ile ölçüm yapılacak 
hattın arasına üç yollu vana, titreşim kesici ve sifon bağlanmalıdır. Orifist öncesi ve sonrası basınçlar 
yerine iki basıncın farkını ölçen basınç ölçerler de kullanılmakta olup civalı tiplerinin yanında kart 
üzerine sürekli analog kayıt yapan tipleri de vardır.  
 
Yüzey donanımlarındaki sıcaklık ölçümleri yatay üretim borusunda, seperatörde, yoğuşturucuda, 
savakta ve gazometrede yapılmaktadır. Civalı, kadranlı ve elektronik tipleri kullanılmaktadır. Ölçümün 
hassasiyeti için ölçüm aralıkları ölçülecek sıcaklığın değişim aralığına uygun olarak seçilmelidir. 
 
Testler sırasındaki hava basıncını ölçmekte hassas barometreler kullanılmaktadır. Gaz oranı 
ölçümlerinde kronometreler kullanılmaktadır. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 44 

3. JEOTERMAL KUYULARDA YAPILAN TESTLER VE ÖLÇÜMLER 
 
 
3.1. Sıcaklık Ölçümleri 
 
Sıcaklık jeotermal kuyularda en önemli parametrelerdendir. Sıcaklık ölçüleri sondaj esnasında 
alınmaya başlanır ve işletme aşamasında da belirli aralıklarla alınmaya devam edilir.  Sondaj 
esnasında alınan sıcaklık ölçüleri sondaj ile ilgili kararların alınmasında kullanıldığı gibi daha sonraki 
değerlendirmelerde de kullanılır. Kuyu tamamlandıktan sonraki değişik aşamalarda kuyu kapalı 
durumda iken statik sıcaklık, kuyudan üretim yapılırken veya kuyuya akışkan basılırken dinamik 
sıcaklık ölçüleri alınır. 
 
3.1.1. Statik Sıcaklık Ölçümleri 
 
Kuyudan üretim yapılmadan veya kuyuya akışkan basılmadan, kuyu kapalı iken statik durumda 
yapılan ölçümlerdir. Kuyu içi sıcaklık profilini belirlemek amacı ile yapılabildiği gibi belirli bir derinlikteki 
sıcaklık değişimini gözlemek amacı ile yapılabilir. 
 
Sondaj esnasında geçilen formasyonların sıcaklık değerleri hakkında bilgiler elde etmek amacı ile 
statik sıcaklık ölçüleri alınmaktadır. Ara muhafaza borusunun indirileceği derinliğin belirlenmesinde, 
muhafaza borusu arkasına alınacak seviyeler hakkında bilgi edinilmesinde, kuyuya devam edilip 
edilmeyeceğine karar verilmesinde sondaj esnasında alınan sıcaklık ölçüleri kullanılmaktadır. Ayrıca 
farklı sıcaklıklı rezervuar seviyelerinin geçilmesi durumunda seviyelerin sıcaklıklarının belirlenmesinde 
kullanılmaktadır. Çünkü daha sonraki aşamalarda seviyeler arası akış olması durumunda seviyelerin 
gerçek sıcaklıklarının belirlenmesi zorlaşmaktadır. Bu veriler kuyu programlarının yapılması, diğer 
ölçülerin değerlendirilmesi ve rezervuar değerlendirmeleri gibi daha sonraki değişik aşamalarda da 
kullanılmaktadır. Sondaj çalışmalarına herhangi bir nedenle ara verilmesi sıcaklık ölçümleri için iyi bir 
fırsat oluşturmaktadır.  
 
Ölçümlerden elde edilen geçici sıcaklık verilerinden gerçek formasyon sıcaklıklarının saptanmasında, 
kararsız basınç testlerindekine benzer şekilde Horner sıcaklık yükselim tekniğini kullanmak 
yöntemlerden biridir. Analiz tekniğinde kondüktif ısı akış modeli kullanıldığından önemli sirkülasyon 
kaçaklarının olduğu bölümde gerçek formasyon sıcaklıklarının saptanması için kullanılmamalıdır. Kuyu 
dibinde kaçaklar oluşmuşsa ölçüm,  kaçağın başladığı noktadan yeteri kadar uzaklaşılarak 
rezervuardan olacak konvektif ısı akışları ihmal edilebilecek seviyeye getirilmelidir. Değişik rezervuar 
seviyeleri arasında kuyu içi akış varsa değerler bozulacağından analiz tekniği kullanılmamalıdır [6]. 
 
Sondajın tamamlanmasından sonra kuyuda sondaj akışkanı varken ve üretime açılmadan genelde 
sıcaklık ölçümü yapılmaktadır. Üretim ile kuyu içerisine girecek akışkan diğer seviyelerin orijinal 
değerlerini bozacağından bozulmamış sıcaklıkların alınması açısından önemlidir. Bekleme zamanı ne 
kadar uzun olursa gerçek sıcaklık değerlerine o oranda yaklaşılır. Ancak sondaj ünitesini lokasyonda 
uzun süre tutmanın getireceği maliyetler yanında, sondaj esnasında kesilen kırıntıların ve çamurun 
uzun sürede rezervuarda yaratacağı hasarlardan kaçınma ve kuyuyu biran evvel devreye alma gibi 
düşüncelerle genellikle uzun süre beklenmez.   
 
Kuyu tamamlama testleri kapsamında yapılan su kaybı ve enjeksiyon testleri esnasında kuyu 
soğutulduğundan, kuyunun ısınma periyodunda belirli aralıklarla statik sıcaklık ölçümleri alınır. 
Ölçülerle kuyunun daha hızlı ısınan seviyeleri göreceli olarak belirlenir ve diğer sıcaklık ölçülerinin 
yorumlanmasında kullanılırlar [7]. 
 
Kuyuların uzun süreli kapalı kalmaları durumunda kuyu içinde çok belirgin ve sürekli bir kuyu içi akış 
yoksa kuyu içi sıcaklıklar uzun sürede dengeleneceğinden formasyon sıcaklıkları ve gradyan 
değişimleri hakkında bilgiler elde edilir. Uzun süreli üretimlerden sonra alınan sıcaklık ölçüleri olası 
değişikliklerin değerlendirilmesinde ve diğer ölçülerin yorumlanmasında kullanılır (Şekil 9). 
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Şekil 9. Statik ölçüde basınç ve sıcaklığın derinlikle değişimi 
 
 
3.1.2. Dinamik Sıcaklık Ölçümleri 
  
Kuyudan üretim yapılırken veya kuyuya akışkan basılırken dinamik durumda yapılan ölçümlerdir. Kuyu 
içi sıcaklık profilini belirlemek amacı ile yapılır.  
 
Üretim halinde ölçü alınırken üretim debisi sabit ve test aleti kuyuya rahatlıkla indirilip çıkartılabilecek 
seviyede olmalıdır. Üretim halinde alınan dinamik sıcaklık ölçümlerinden elde edilen kuyu içi sıcaklık 
profillerinden, farklı sıcaklıklara sahip rezervuar seviyelerinin olup olmadığı, varsa farklı seviyelerin 
sıcaklık veya kuyu içi karışım sıcaklıkları, kuyu içi faz değişimleri ve derinlikleri saptanmaktadır (Şekil 
10). Belirli zaman aralıklarında alınan farklı dinamik profillerin karşılaştırılması sonucu ise üretimle 
rezervuar sıcaklıklarındaki değişimleri belirlemek mümkündür. Özellikle tekrarbasma uygulamalarının 
yapıldığı durumlarda ölçümler sıklaştırılmaktadır. 
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Şekil 10. Dinamik ölçüde akış ve sıcaklığın derinlikle değişimi 
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3.1.3. Su Kaybı (Water Loss) Testi 
 
Su kaybı (water -loss) testi kuyuya akışkan basılırken dinamik durumda yapılan ölçümlerdendir. 
Sondaj çalışmalarının bitiminde yapılan su kaybı testinde kuyu içi sondaj çamuru ve kırıntılardan 
arındırılmış olmalıdır. Bu amaçla sondaj çalışmalarının bitirilmesinden sonra ilk olarak kuyudaki çamur 
temiz su ile değiştirilerek kuyu yıkanır. Kuyu yavaş yavaş üretime açılarak ısınması sağlandıktan sonra 
kuyunun kendisini temizlemesi sağlanır. Daha sonraki aşamada belirli bir program çerçevesinde kuyu 
tamamlama testlerine geçilir. Kuyu tamamlama testleri kapsamında öncelikle su kaybı testi 
yapılmaktadır. Su kaybı testinde sabit debide kuyuya soğuk su basılırken alınan sıcaklık ve/veya akış 
profillerinden, suyun rezervuara gittiği veya rezervuardan kuyuya akışın olduğu seviyeler belirlenir. 
Kuyuda birden fazla üretim seviyesi olması ve pompa debisinin düşük kalması durumunda bazı 
seviyeler aktif hale geçmeyebilir [8]. Bu durumlarda değişik debilerde birden fazla su kaybı testi 
yapmak gerekebilir (Şekil 11). Su kaybı testleri ile belirlenen seviye, diğer testler ile beraber 
değerlendirilerek kararsız basınç testlerinde bekleme seviyesi olarak ve asitleme gibi operasyonlarda 
asit basma seviyesi olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 11. Su kaybı testinde sıcaklığın derinlikle değişimi 
 
 
3.2. Basınç Ölçümleri 
 
Jeotermal kuyularda önemli parametrelerden birisi de basınçtır. Basınç ölçümleri de sondaj esnasında 
alınmaya başlanır ve işletme aşamasında da belirli aralıklarla alınmaya devam edilir. Kuyu kapalı iken 
statik durumda, kuyudan üretim yapılırken veya kuyuya akışkan basılırken dinamik durumda ve bu 
ikisinin beraber uygulandığı durumlarda yapılan ölçümlerdir. Kuyu içi basınç profilini belirlemek amacı 
ile yapıldığı gibi belirli bir derinlikteki basınç değişimini gözlemek amacı ile de yapılmaktadır. 
 
3.2.1. Statik Basınç Ölçümleri  
 
Kuyudan üretim yapılmadan veya kuyuya akışkan basılmadan kuyu kapalı iken statik durumda yapılan 
ölçümlerdir. Kuyu içi basınç profilini belirlemek amacı ile yapılabildiği gibi belirli bir derinlikteki basınç 
değişimini gözlemek amacı ile yapılabilir. 
 
Sondaj esnasında oluşacak herhangi bir kaçak veya geliş, gerçek formasyon basıncını ölçmek için 
uygun bir ortam oluşturur. Çamur kaçağı veya akışkan gelişi kuyu ile rezervuar arasında bir bağlantı 
kurulduğunun göstergesidir. Kaçağın veya gelişin olduğu derinlik biliniyorsa, sirkülasyon kesilerek 
kuyudaki çamur yoğunluğu, kuyudaki çamurun statik seviyesi veya kuyu başı basıncı değerlerinden 
formasyon basıncı hesaplanabilir. Ancak kuyudaki akışkanın yoğunluğu tam olarak 
belirlenemediğinden rezervuar basıncı belirli bir hata payı ile bulunabilir. 
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Kuyudaki kaçak seviyesinden alınacak basınç ölçümü ile gerçek rezervuar basıncı saptanabilir. 
Basınç ölçümü kaçak oluşumundan hemen sonra tijlerin içinden yapılabilir. 
 
Kuyu tamamlama testleri kapsamında kuyunun ısınma periyodunda belirli aralıklarla statik basınç 
ölçümleri alınır. Isınma sürecinde kuyu içerisindeki akışkanın yoğunluğu ve basınç gradyeni 
değişeceğinden, bu süreçte alınan basınç ölçümlerinin beraber değerlendirilmesi sonucu kararsız 
basınç testlerinin yapılacağı derinlik saptanır. 
 
Kuyularda belirli aralıklarla alınan statik basınç ölçümlerinden elde edilen ortalama rezervuar 
basınçları, kuyudaki ortalama rezervuar basıncının zamanla değişimini belirlemekte kullanılır. Tüm 
kuyuların ortalama rezervuar basınçlarında oluşan değişimler beraber değerlendirilerek saha ile ilgili 
alınacak kararlarda kullanılır. 
 
 
3.2.2. Dinamik Basınç Ölçümleri 
 
Kuyudan üretim yapılırken veya kuyuya akışkan basılırken dinamik durumda yapılan ölçümlerdir. Kuyu 
içi basınç profilini belirlemek amacı ile yapılır. 
 
Üretim halinde ölçü alınırken üretim debisi, sabit ve test aleti kuyuya rahatlıkla indirilip çıkartılabilecek 
seviyede olmalıdır. Üretim halinde alınan dinamik basınç ölçümlerinden elde edilen kuyu içi basınç 
profillerinden kuyu içi faz değişimleri ve derinlikleri saptanmaktadır (Şekil 12). Belirli zaman 
aralıklarında alınan farklı dinamik profillerin karşılaştırılması sonucu, ortalama kuyu içi akış basıncı ile 
kuyu içi faz değişimleri ve derinliklerinde oluşabilecek değişimleri belirlemek mümkündür. Dinamik 
basınç ölçümleri inhibitör basma derinliğinin belirlenmesi açısından önemli olup dinamik sıcaklık ve 
gaz oranı değerleri ile birlikte yorumlanırlar. 
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Şekil 12. Dinamik ölçüde basınç ve sıcaklığın derinlikle değişimi 
 
 
3.2.3. Kararsız Basınç Testleri (Pressure Transient Tests) 
 
Kararsız basınç testlerinde (pressure transient tests) kuyu debisinde yapılan değişikliğe karşılık 
rezervuarın tepkisi olarak kuyu dibi basıncında meydana gelen değişim kaydedilir. Testler esnasında 
basınç aleti debi değişimine başlanılmadan ana geçirgen seviyenin karşısına indirilir ve stabil bir 
basınç değeri elde edilecek kadar kısa beklemeden sonra debi değişimi yapılır. Tek kuyulu kararsız 
basınç testlerinde debi değişiminin olduğu kuyuda basınç değişimi ölçülürken, çok kuyulu kararsız 
basınç testlerinde basınç değişimi farklı kuyularda ölçülmektedir. 
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Tek kuyulu testlerde statik durumdaki bir kuyudan sabit debide üretim yapılmaya (basınç azalım) veya 
kuyuya akışkan basmaya (enjeksiyon) başlayınca kuyu dibi basıncında zamana bağlı değişim veya 
sabit debide üretim yapan kuyuda üretimin durdurulması (basınç yükselim) veya sabit debide akışkan 
basılan kuyuda akışkan basmanın durdurulması (basınç düşüm) ile kuyu dibi basıncındaki zamana 
bağlı değişim kaydedilir. Test süresince ideal olarak debinin sabit olması istenir. Debinin belirli zaman 
aralıklarında sabit olmak koşulu ile değiştirildiği çok debili testler yapılabilmektedir. 
 
Çok kuyulu testlerden olan girişim testinde ise üretim veya enjeksiyonun yapıldığı aktif kuyu veya 
kuyular ile basınç değişiminin izlendiği gözlem kuyu veya kuyuları beraber kullanılır. Kararsız basınç 
testlerinden elde edilen veriler sayısal ve grafiksel olarak analiz edilir. Öncelikle tip eğriler ve basınç 
türev eğrileri ile uygun rezervuar modeli belirlenir. Daha sonra belirlenen model ile ilgili parametreler 
saptanır. Bunun için Horner, MDH gibi grafiksel doğru analiz yöntemleri, eğri abakları ile manuel eğri 
çakıştırma yöntemleri, bilgisayar destekli modern eğri analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Son aşamada 
da bulunan sonuçların değerlendirilmesi ve uyumluluğu yorumlanmaktadır [9,10]. 
 
Kararsız basınç testlerinden kuyu dibi akış basıncı, ortalama rezervuar basıncı, verimlilik/ üretebilirlik/ 
prodüktivite indeksi ve enjektivite indeksi gibi kuyu performansı ile ilgili bilgiler, kuyu cidarı koşullarını 
belirleyen mekanik zar faktörü gibi parametreler, geçirgenlik, porozite, toplam sıkıştırılabilirlik gibi 
rezervuar parametrelerinin yanında rezervuarın yapısı (homojen, çatlaklı, tabakalı vs) ve rezervuar 
sınırının uzaklığı, şekli, durumu gibi birçok bilgi elde etmek mümkündür. Elde edilen bilgiler kuyu ve 
rezervuar ile ilgili kararların alınmasında, ileriye yönelik performans tahminleri ve modelleme 
çalışmalarında kullanılır. Rezervuarın dinamik yapısı gereği işletme sürecinde de bu testler belirli 
aralıklarla yapılırlar ve böylece daha önceki verilerle karşılaştırma ve güncelleme olanağı sağlanır. 
 
3.2.3.1. Enjeksiyon Testi (Injection Test) 
 
Kuyuya sabit debide su basılması sırasında kuyu içinde oluşan basınç değişiminin değerlendirildiği 
testtir (Şekil 13). Debinin belirli zaman aralıklarında sabit olmak koşulu ile değiştirildiği (genelde her 
adımda belirli oranda artan) çok debili testler de yapılmaktadır. Basılacak suyun temini ve kuyu 
başında depolanması ile su basmakta kullanılacak pompanın debi ve basınç kapasitesi testin süresini 
ve enjeksiyon debisini belirleyen önemli faktörlerdir. Genel olarak kuyu tamamlama testleri 
kapsamında su kaybı testinden sonra yapıldıklarından, testte; çamur pompaları ve tankları kullanılır. 
Enjeksiyon sırasında basılan su temiz, debiler sabit ve işlem kesintisiz yürütülecek şekilde organize 
edilmelidir. Basma ve tekrarbasma kuyularında enjeksiyon çalışmalarına başlarken test için uygun 
ortam oluştuğundan enjeksiyon testi yapılmaktadır. Test esnasında kuyu içi basınç bilgileri ile beraber 
veya bu bilgilerin alınamadığı durumlarda kuyu başı basınçları veya su seviyesi bilgileri de toplanmalı 
ve değerlendirilmelidir. Bu testte basınç aleti su basılmaya başlanılmadan ana geçirgen seviyenin 
karşısına indirilir ve kısa beklemeden sonra su basılmaya başlanılır. Su basma sırasında kaydedilen 
basınç değerleri uygun tekniklerle yorumlanarak rezervuar parametreleri hesaplanır. Üretim 
kuyularında çok kullanılmasa da tekrarbasma kuyularının tasarım ve işletilmesinde esas 
parametrelerden biri olan enjektivite indeksi bu test ile belirlenmektedir. 
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Şekil 13. Enjeksiyon testinde basıncın ve debinin zamanla değişimi 
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3.2.3.2. Basınç Düşüm Testi (Fall-off Test) 
 
Kuyuya yapılan sabit debideki enjeksiyonun durdurulması ile kuyu içinde oluşan basınç değişiminin 
değerlendirildiği testtir (Şekil 14). Enjeksiyon testi sonunda ve basma/ tekrarbasma kuyularında 
enjeksiyon çalışmalarına herhangi bir nedenle ara verilmesi esnasında yapılırlar. Enjeksiyon testi 
süresince debiyi sabit tutmaktaki güçlükler ve debideki küçük değişimlerin kuyu dibi basıncını 
etkilemesi sonucu enjeksiyon testi yerine devamında yapılan basınç düşüm testini değerlendirmek 
daha uygun olabilmektedir. Bu testte basınç aleti su basılırken ana geçirgen seviyenin karşısına 
indirilir ve kısa beklemeden sonra su basma işlemi sonlandırılır. Enjeksiyon sırasında rezervuarda 
oluşan basınç yükseliminin enjeksiyonun kesilmesinden sonraki düşüşü kaydedilir. Bu bekleme 
esnasında kaydedilen basınç değerleri uygun tekniklerle yorumlanarak rezervuar parametreleri 
belirlenir. 
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Şekil 14.  Basınç düşüm testinde basıncın ve debinin zamanla değişimi 
 
3.2.3.3. Basınç Azalım Testi (Pressure Draw-Down Test) 
 
Kuyunun üretime geçirilmesi ile kuyu dibinde oluşan basınç düşmesinin değerlendirildiği testtir. Bu 
testte kuyu kapalı iken basınç aleti yüksek geçirgenlikli seviyenin karşısına gelecek şekilde indirilir ve 
kısa beklemeden sonra kuyu sabit debide üretime açılır. Bu şekilde üretimden dolayı oluşan basınç 
düşümü kaydedilir. Kuyunun ısıtılmadan aniden açılmasının fazla tercih edilmemesinin yanında debiyi 
ısınma sürecinde sabit tutmaktaki güçlükler nedeni ile uygulamada fazla tercih edilmeyen 
testlerdendir. Bu dezavantajları gidermek amacı ile önce kuyunun düşük debide üretime açıldığı ve 
kademeli olarak üretimin artırıldığı çok debili testler yapılabilmektedir. Bu şekilde kuyu içi akış 
performans ilişkisini belirlemek mümkün olabilmektedir. Bu basınç düşüm değerleri uygun tekniklerle 
yorumlanarak rezervuar parametreleri belirlenir. 
 
3.2.3.4. Basınç Yükselim Testi (Pressure Build-Up Test) 
 
Basınç azalım testinin tersine sabit debide üretim yapan kuyunun üretiminin durdurularak kuyu dibinde 
oluşan basınç yükselmesinin değerlendirildiği testtir (Şekil 15). Bu testte de benzer şekilde kuyu üretim 
yaparken basınç aleti yüksek geçirgenlikli seviyenin karşısına gelecek şekilde indirilir ve kısa 
beklemeden sonra kuyu kapatılır. Kapatma sonucu oluşan basınç yükselimi kaydedilir. Ölçülen basınç 
değerleri uygun tekniklerle yorumlanarak rezervuar parametreleri belirlenir. Ayrıca kuyunun verimlilik 
indeksi (PI, productivity index) değeri de bulunabilir. 
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Şekil 15. Basınç yükselim testinde basıncın ve debinin zamanla değişimi 
 
 
3.2.3.5. Girişim Testi (Interference Test)  
 
Girişim testi çok kuyulu testlerden olup, bu testte üretim veya enjeksiyonun yapıldığı aktif kuyu veya 
kuyular ile basınç değişiminin izlendiği gözlem kuyu veya kuyuları beraber kullanılır. Üretimin ve/veya 
enjeksiyonun gözlem kuyularındaki tepkileri kaydedilir (Şekil 16). Kuyular arası etkileşimin 
belirlenmesi, tek kuyu testleri ile elde edilen kuyu civarı rezervuar parametreleri yerine rezervuarın 
daha geniş bölgelerine ait parametrelerin bulunması, rezervuar heterojenliklerinin saptanması ve 
yapılacak modelleme çalışmalarına temel oluşturacak verilerin saptanması amacı ile girişim testleri 
yapılmaktadır. Genellikle uzun dönemli testler kapsamında yapılırlar. Sahanın işletilmesi aşamasında 
saha gözlem planlarına uygun olarak gözlem kuyularında sürekli ölçümler alınarak yapılan 
testlerdendir. 
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Şekil 16. Girişim testinde gözlem basıncı ve debinin zamanla değişimi 
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3.3. Üretim Testleri 
 
Kuyudan yapılabilecek maksimum ve optimum üretim debilerinin saptanması, değişik kuyu başı 
ve/veya kuyu dibi basınçlarındaki debilerin ve entalpinin belirlenmesi, maksimum üretim basıncının 
saptanması gibi amaçlarla üretim testleri yapılmaktadır. Kararsız basınç testleri ile dinamik basınç ve 
sıcaklık ölçümlerinde üretim testleri dolaylı olarak yapılmakta olup, testler sonunda elde edilen debi 
değerleri diğer testlerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında kullanılmaktadır. 
 
Kuyuların üretim özelliklerinin ve performanslarının saptanması için yapılan üretim testleri, zaman 
açısından kısa ve uzun süreli üretim testleri olarak iki ayrı gruba ayrılabilmektedir. En fazla birkaç gün 
süren kısa süreli üretim testlerinde farklı kuyu başı basınçlarına karşılık gelen üretim değerleri 
belirlenmesine karşılık daha uzun süreli, aylarca sürebilen uzun süreli üretim testlerinde, kuyu başı 
basıncı veya debi sabit tutularak, debi veya kuyu başı basınçlarındaki değişim saptanmaktadır. Kısa 
süreli üretim testlerinde kuyu içinde oluşabilecek kabuklaşmayı önleyici tedbirler genellikle 
alınmazken, uzun süreli üretim testlerinde kabuklaşmayı önleyici inhibitör basma düzenekleri ile 
çalışılır. Üretim testlerinde kuyunun açılması ve kapatılması kademeli olarak yapılır ve her kademede 
üretimin ve basıncın kararlı ve stabil olması beklenir. Bu süre su baskın yüksek geçirgenlikli jeotermal 
sahalarda kısa iken, buhar baskın jeotermal sahalarda daha uzun sürebilmektedir. 
 
Jeotermal akışkan içerisindeki yoğuşmayan gaz içeriği yüksekse, hesaplanan entalpi ve debi değerleri 
gerçek değerlerden oldukça yüksek çıkmaktadır [2,11]. Ülkemizdeki jeotermal sahalarda yoğuşmayan 
gaz içeriği değerleri genelde yüksek olduğundan uç boru yöntemi ile hesaplamalar yapılırken gaz 
oranına göre düzeltmeler yapılmalıdır. 
 
Üretim testlerinde çok basit ölçme donanımlarının yanında kapsamlı donanımlar da 
kullanılabilmektedir. Basit sistemlerde ölçümlerdeki hata payı daha yüksek iken kapsamlı sistemlerde 
hata payı azalmaktadır. Genellikle ölçümlerde uç boru, orifist, seperatör, savak ve susturucudan 
oluşan değişik kombinasyonlar kullanılmaktadır.  
 
3.3.1. Uç Basınç (Lip Pressure) Yöntemi ile Üretim Testi 
 
Russel James [12] tarafından deneysel olarak geliştirilmiş çok yönlü kullanılabilen basit bir yöntemdir. 
Seperatör metodu kadar doğru sonuçlar vermemesine karşın çok az donanım ve ekipmanla kolay 
yapılabilmesinden dolayı tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Uç boru çapı, akışı engellemeyecek 
kadar geniş ve uç basınç okunabilecek kadar dar seçilmelidir. Bu da kuyunun üretimine ve sıcaklığına 
bağlı olarak değişmektedir.  
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasından sonra kuyu tamamlama testlerine başlanmadan kuyunun ilk 
üretim testi genellikle bu yöntemle yapılır. Üretim esnasında kuyuda bulunan çamur ve kırıntılar 
atılarak aynı zamanda kuyunun kendini temizlemesi sağlanır. Çevre koşullarının uygun olması 
durumunda dikey veya dikeye yakın olarak üretim yapılır. Bu durumda uç boru direk ana vanaya 
bağlanır. Çevre koşullarının uygun olmadığı durumlarda ise uç boru kuyu başına bağlanan T- borunun 
bir ucuna bağlanarak yatay üretim yapılır. Şartlara göre yatay üretimde uç boru atmosferik seperatöre 
yönlendirilerek akışkanın kontrollü şekilde uzaklaştırılması sağlanır. Saha çalışmalarında çoğunlukla 
kullanılan birimlerle toplam akışkan debisini hesaplamakta eşitlik (2) kullanılmaktadır. Bu yöntemde uç 
boru iç çapı ve uç basıncın mutlak değeri ölçülebildiği halde akışkanın entalpisi ölçülmemekte veya 
hesaplanmamaktadır. İlk defa üretime açılan kuyularda kuyu dibi sıcaklığına karşılık gelen entalpi 
değeri kullanılmaktadır. Rezervuarın tek fazlı, sıkıştırılmış su olduğu durumlarda benzer şekilde kuyu 
dibi sıcaklığına karşılık gelen entalpi değeri alınır. Kızıldere Jeotermal Sahasında kuyuların mekanik 
olarak temizlenmesinden ve/veya asitlenmesinden sonra hem kuyunun kendini temizlemesi hem de 
üretim miktarının belirlenmesi için uç basınç yöntemi ile üretim testi yapılmaktadır. Bulunan değerler 
temizlik ve/veya asitleme öncesi değerlerle ve daha önceki yılların değerleri ile karşılaştırılarak sondaj 
makinası lokasyonda iken değerlendirme yapılabilmektedir. 
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1,102
oh

2
cd*0,96

cP
*510*4tM =        (ton/ saat) (2) 

 
tM  = Toplam akışkan debisi,  (ton/saat) 

oh  = Akışkanın entalpisi,  (kj/kg) 

cP  = Ölçülen uç basınç,  (psia) 

cd  = Uç boru iç çapı,  (metre) 
 
3.3.2. Susturucu (Silencer) – Savak Yöntemi ile Üretim Testi 
 
Bu yöntemde susturucuya gelen akışkan atmosferik koşullarda su ve buhar fazlarına ayrılmaktadır. 
Buhar susturucunun üst kısmından atmosfere atılırken su susturucunun alt kısmına bağlanan savağa 
yönlendirilir. Savaktan geçen suyun debisi savak formüllerinden hesaplanır. Savakta ölçülen suyun 
debisine susturucudaki buharlaşma miktarı eklenerek kuyunun toplam üretim miktarı bulunur. 
Susturucudan ayrılan buhar oranı hesaplanırken, atmosferik koşullardaki suyun ve buharın entalpi 
değerleri ile kuyudan üretilen akışkanın entalpi değerleri kullanılır. Bu yöntemin kullanılabilmesi için 
kuyudan üretilen akışkanın entalpi değerinin sabit ve biliniyor olması gerekir. Akışkanın rezervuar 
koşullarında tek fazlı ve sıkıştırılmış su olarak bulunduğu ve rezervuardan kuyuya tek faz olarak girip 
kuyu içinde veya yüzey hatlarında iki faza dönüştüğü kuyularda, uzun dönemde kuyu içi ısı kayıpları 
ihmal edilebileceğinden akışkan entalpisi olarak kuyuya giriş sıcaklığındaki suyun entalpisi 
kullanılmaktadır. Kuyuya giren akışkan sıcaklığının/ entalpisinin sabit olmadığı durumlarda entalpinin 
de hesaplanması gerektiğinden bu yöntem kullanılamamaktadır. Kuyudan üretilen akışkanın 
susturucuya gelmeden seperatörde ayrıştırılıp, seperatör koşullarında ayrıştırılan suyun susturucuya 
gönderilmesi durumunda da yukarıda belirtilen koşullarda bu yöntem kullanılabilmektedir. Bu durumda 
susturucudan ayrılan buhar oranı hesaplanırken atmosferik koşullardaki suyun ve buharın entalpi 
değerleri ile seperatör koşullarındaki suyun entalpi değerleri kullanılır. Seperatördeki buhar oranı 
hesaplanırken ise seperatör koşullarındaki suyun ve buharın entalpi değerleri ile kuyudan üretilen 
akışkanın entalpi değerleri kullanılır. Seperatörden ayrıştırılan buhar miktarı, buhar hattı üzerine 
konulacak orifist ile ayrıca hesaplanabilir. Bu yöntem Kızıldere Jeotermal Santralında kullanılmakta 
olup kuyuların üretim değerleri sürekli olarak kaydedilmektedir. Üretim testinde değişik kuyu başı 
basınçlarında debinin değişimi belirlenerek eğrileri çizilir (Şekil 17). 
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Şekil 17.  Üretim testinde debi, kuyubaşı basıncı değişimi 
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3.3.3. Uç Boru, Susturucu (Silencer), Savak Yöntemi ile Üretim Testi 
 
Susturucu- savak yönteminin benzeri olup, bu yöntemden farklı olarak susturucu girişinde uç borunun 
kullanılmasıdır. Sistemin bu şekilde dizayn edilmesi susturucu- savak yöntemi ile hesaplanan üretime 
ek olarak uç boru yöntemi ile üretimin hesaplanabilmesinin yanında entalpi değerinin de 
hesaplanabilmesine olanak sağlamasıdır. İki farklı yöntemle hesaplanan üretim değerleri 
karşılaştırılabilmektedir. Rezervuarda iki fazlı akışın olduğu kuyularda entalpinin hesaplanabilmesi için 
kullanılan yöntemlerden birisi de bu yöntemdir. Yukarıda değinildiği gibi akışkanın rezervuar 
koşullarında tek fazlı ve sıkıştırılmış su olarak bulunduğu kuyularda akışkan entalpisi sabit olarak 
alınmaktadır. Ancak kuyuya uzun süre soğuk su basılmasından sonra kuyunun üretime açıldığı 
durumlarda, kuyuda farklı sıcaklıklı üretim seviyelerinin olması ve bu seviyelerin toplam üretime olan 
katkılarının farklı kuyu başı basınçlarında değişmesi gibi durumlarda kuyu dibi akışkan sıcaklığı sabit 
olmadığı zaman entalpinin de hesaplanarak kontrol edilmesi gerekebilir. Bu durumlarda bu yöntemle 
entalpinin de kontrolü mümkün olmaktadır. Susturucu-savak yönteminde atmosferik koşullar için 
verilen toplam akışkan debisini hesaplamakta kullanılan eşitlik (3) ile uç boru yöntemi ile toplam 
akışkan debisini hesaplamakta kullanılan eşitlik (2) birleştirilir ve yeniden düzenlenirse eşitlik (4)  elde 
edilmektedir. 
 

oh2676
2257*wMtM

−
=       (ton/ saat) (3) 

 
( )

1,102
oh

oh2276
*177,232

cd*0,96
cP

wM −
=        (4) 

 
Elde edilen eşitlikte entalpi değeri direk çözülemediğinden, çözüm; deneme yanılma, grafik yöntemi, 
yaklaşık çözüm veya bilgisayar yöntemi ile bulunmaktadır. Grafik yönteminde çalışılan sahadaki 
yaklaşık entalpi değerleri için hazırlanan grafikten entalpi değeri bulunur [11]. Entalpi değeri belirli bir 
hata payı ile basitleştirilmiş bir bağıntı ile de bulunabilmektedir [11]. Ayrıca Newton Raphson yaklaşık 
kök bulma yöntemini kullanan bilgisayar programı ile entalpi değerini bulmak mümkündür. Bu yöntem 
Ömerbeyli jeotermal sahasındaki testlerde kullanılmıştır. 
 
3.3.4. Orifist - Uç Boru Yöntemi ile Üretim Testi 
 
Bu sistemde yatay boru hattında uç borudan önce orifist kullanılmaktadır. Tek fazlı akışkanların 
debisini ölçmekte başarı ile kullanılan orifist yöntemi, bu uygulamada iki fazlı akışkanın entalpisini 
hesaplamakta kullanılmakta olup debi hesabı uç boru yöntemi ile yapılmaktadır [6,12]. Bir önceki uç 
boru, susturucu, savak sistemine orifist ilave edilerek her iki sistem beraber kullanılabilmektedir. Bu 
şekilde farklı yöntemlerle bulunan debi ve entalpi değerlerini karşılaştırabilme olanağı bulunmaktadır. 
Bu yöntem Ömerbeyli jeotermal sahasının 1980 li yıllarda geliştirilme sürecinde yapılan testlerde 
kullanılmıştır. Entalpi değeri yine bir önceki bölümde belirtildiği gibi deneme yanılma, grafik yöntemi, 
yaklaşık çözüm veya bilgisayar yöntemi ile bulunmaktadır. Entalpi hesaplamasında eşitlik (5) 
kullanılmaktadır [6].  
  

( )
( )

TPφ

wvwvsv*
1,5

L
whoh

*4β1*
2

md
cd

*
TPY

0,96
cP

*1914641,102
oh

+−






 −

−







=  (5) 

 

cP   = Uç basınç, bar 

TPY  = iki faz genleşme katsayısı 

cd   = Uç boru iç çapı, metre 
md   = Orifist iç çapı, metre 
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D  = Yatay boru iç çapı, metre 
TPφ  = Orifist basınç düşümü, mm Hg   

β   = md / D 

wv   = Suyun özgül hacmi, m3/kg  
sv   = Buharın özgül hacmi, m3/kg 
wh   = Suyun entalpisi, kj/kg 

L   = Buhar- su entalpisi, kj/kg 
 
 
3.4. İnhibitör Testi 
 
Kuyularda ve yüzey hatlarında oluşan CaCO3 çökelmesi, su baskın jeotermal sahaların işletilmesinde 
karşılaşılan önemli problemlerden biridir. Sıvı faz içindeki karbon dioksitin gaz fazına geçmesi ile pH ın 
yükselmesi sonucu çökelme, kabuklaşma oluşmaktadır. Kabuklaşmanın önlenmesi için pH ve CO2 
kısmi basıncı kontrolü amacıyla asit ve CO2 enjeksiyonu, kuyu içi pompa kullanma, periyodik olarak 
kimyasal veya mekanik temizlik yapma, kabuklaşmayı önleyici kimyasal madde (inhibitör) basma gibi 
yöntemler kullanılmaktadır. Ekonomik ve teknik açıdan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları olmakla 
birlikte mekanik temizlik ve inhibitör basma yöntemleri genellikle kullanılan yöntemlerdir. Bu iki 
yöntemin seçiminde mekanik temizliğin yapılma sıklığı ve maliyeti ile inhibitörün etkinliği, 
uygulamadaki başarısı ve maliyeti değerlendirilmektedir. 
 
Uzun dönemli testler kapsamında genellikle inhibitör testleri de yapılmakta olup inhibitörler kuyu 
içinden inhibitör basma sistemleri ile basılmaktadırlar. Testler esnasında bir veya daha fazla inhibitör 
kullanılabilmektedir. Testin tasarımında kullanılacak inhibitörün yoğunluğu, viskozitesi, pH’ı, 
referansları gibi özellikleri önem kazanmaktadır. Test öncesinde CO2 in gaz fazına geçme derinliğinin 
altındaki emniyetli bir derinliğe kuyu içi inhibitör basma sisteminin ucunda indirilir. İnhibitör borularının 
içi inhibitörle doldurulup kuyunun açılması ile teste başlanır. Kuyu debisine, inhibitörün sulandırılma 
oranına ve inhibitör basma debisine bağlı olarak değişik konsantrasyonlarda basılan inhibitörün 
kuyudan üretilen akışkan içerisindeki iyon konsantrasyonunda yaptığı değişiklikler belirlenir (Şekil 18). 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda çıkarılabilecek maksimum ve optimum iyon konsantrasyonları ile 
bunlara karşılık gelen inhibitör konsantrasyonları saptanır. Değişik inhibitörlerin karşılaştırılması ile 
ekonomik analiz yapılır. Dağıtıcı derinliği değiştirilerek basma derinliğinin kontrolü yapılabilir. Çapı, 
kalınlığı, ağırlığı ölçülen ve istenildiği zaman yüzey üretim hatlarına takılıp çıkarılabilen değişik tiplerde 
metal kuponlar inhibitör etkinliğini saptamakta kullanılmaktadırlar. 
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Şekil 18. İnhibitör testinde inhibitör performans eğrisi 
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3.5. İzleyici Testi (Tracer Test) 
 
Rezervuar basıncının korunması, ısıl enerji üretiminin artırılması , sıcak ve kirletici kimyasal maddeler 
içeren atık suyun ortadan kaldırılması gibi nedenlerle tekrarbasma işlemleri günümüzde hemen 
hemen tüm jeotermal sahalarda uygulanmaktadır. tekrabasma uygulamalarında ne kadar akışkanın 
nereden basılacağı önem kazanmaktadır. Üretim kuyularında entalpi ve üretim düşüşlerine sebep olan 
erken sıcaklık düşmelerinin önlenmesi amacı ile tekrarbasma uygulamalarında izleyici testleri 
yapılmaktadır. İzleyici testleri ısıl cepheye öncü olacak kimyasal cephenin belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. Testler ile rezervuarın yapısı (homojen, çatlaklı), bu yapının bölgesel olarak dağılımı, 
akış yönleri ile akış parametreleri belirlenir ve yapılacak modelleme çalışmaları ile üretim kuyularında 
sıcaklık düşümünün nasıl olacağı yorumlanır. 
 
İzleyici testlerinde kullanılan iz maddeler radyoaktif, kimyasal ve floresan boya (fluorescent dye) olmak 
üzere 3 ana grupta toplanmaktadır. İz maddelerin seçiminde maddenin yüksek sıcaklıktaki stabilitesi, 
akışkan ve kayaçla kimyasal etkileşimi, düşük oranlarda ölçümü, jeotermal akışkan içerisindeki 
miktarı, kullanma miktarı ve fiyatı,  çevre ve insan sağlığına etkileri gibi faktörler rol oynamaktadır. 
Floresan boyalar en yaygın kullanılan iz maddeleri olup çok düşük konsantrasyonları tespit 
edilebilmektedir. İz madde miktarı fluorometre (fluorometer) ile ölçülmektedir. Kızıldere jeotermal 
sahasında 30 kg uranin (fluorescent sodyum dye) kullanılmış olup 0,01 ve 0,02 ppb ölçme hassasiyetli 
fluorometrelerle ölçüm yapılmıştır.  
 
Belirli miktar ve konsantrasyondaki iz maddesi tekrarbasma kuyusundan rezervuara basılır ve 
arkasından ideal olarak sabit debide enjeksiyona devam edilir. Bu esnada üretim kuyularında iz 
madde konsantrasyonu ölçülür. Ölçümler ilk zamanlarda, genelde pik konsantasyona kadar sık 
aralıkta yapılırken daha sonra zamanla ölçüm sıklığı azaltılır. İz madde konsantrasyon profilinin 
zamana karşı değişimi elde edilir (Şekil 19).  
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Şekil 19. İzleyici testinde izleyici konsantrasyonunun zamanla değişimi 
 
Profilin şeklinin yanında, ilk varış zamanı, maksimum konsantrasyona erişme zamanı, üretilen iz 
maddenin sürekli olarak tekrar tekrar basılması durumunda uzun dönem dengelenmiş konsantrasyonu 
ve toplam iz madde kazanım miktarları da önemli olup değerlendirmelerde kullanılmaktadır. 
 
Çok kuyulu izleyici testleri yanında iz maddenin belirli süre ötelendikten sonra aynı kuyudan geri 
üretildiği tek kuyulu izleyici testleri de yapılmaktadır. Yapay iz maddeleri yanında basılan akışkanın 
içinde var olan klor gibi uygun maddeler de doğal iz maddeleri olarak kullanılmaktadır. 
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SONUÇ 
 
Jeotermal enerji kaynağına uygun sürdürülebilir jeotermal santral projelerinin planlanması oldukça 
önemlidir. Sahanın optimum ve verimli işletilmesi için kaynakla ilgili olarak kuyular, rezervuar ve 
jeotermal sistem hakkındaki önemli bilgiler kuyu testleri ile elde edilmektedir. Kuyu testleri kuyular 
açılırken başlayan, jeotermal kaynağa uygun optimum performanslı işletmenin planlanması sürecinde 
devam eden ve jeotermal sistemlerin dinamiği gereği işletme aşamasında da süreklilik arz eden 
çalışmalardır. 
 
Kuyu testlerinden kuyu performansı ile ilgili bilgiler ve rezervuar parametrelerinin yanında rezervuarın 
yapısı, şekli, durumu gibi önemli bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgiler kuyu ve rezervuar ile ilgili 
kararların alınmasında, ileriye yönelik performans tahminlerinin yapılmasında ve modelleme 
çalışmalarında kullanılır.  
 
Bu çalışmada, ülkemizde çalışan ve planlanan jeotermal santralların bulunduğu sahalarda yapılan test 
çalışmalarında kullanılan test aletleri ve ekipmanları hakkında bilgiler verilmiş, yapılan testler 
özetlenmiş, testlerin amacı, planlaması, yapılışı ve elde edilen bilgiler sunulmuş, ilgili örnekler 
verilmiştir. 
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KUYU TESTLERİ ANALİZİNDE DEKONVOLÜSYON VE 
UYGULAMALARI 

 
 

Mustafa ONUR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dekonvolüsyon, kuyuda uygulanan değişken debiden etkilenen rezervuar sisteminin sabit debideki 
eşdeğer basınç azalım (“drawdown”) tepkisini oluşturmak için kullanılan bir ters çözümleme işlemine 
verilen isimdir. Son yıllarda, endüstride kullanılan basınç-ölçerlerin çözünürlük ve hassasiyetlerinin 
iyileşmesi, kuyu dibi kalıcı basınç ve debi ölçerlerin yaygınlaşması ve yeni geliştirilen özellikle debi 
verileri üzerindeki hatalara toleranslı dekonvolüsyon algoritmalarının geliştirilmesi ile birlikte 
dekonvolüsyonun önemi artmıştır. Dekonvolüsyon sayesinde, alışılagelmiş basınç yükselim testi 
dönemi verilerinin analizinden elde edilecek kuyu/rezervuar sistemine ait bilgiden daha fazla bilgi; 
özellikle de rezervuarı tanımlayan akışa kapalı ve beslenmeli sınırlar ve dolayısıyla rezervuar veya 
rezerv hacmi, elde edilebilmektedir. Bu tür bilgiler rezervuar tanımlaması ve dolayısıyla daha güvenilir 
performans tahminlerinin yapılması için gerekli olduğu gibi, sahaların değerlerinin biçilmesinde ve 
geliştirilmesi aşamalarında alınacak kararlara yardımcı olmakta; yatırım maliyetlerini ve risklerini 
azatlamada önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Bildiride, dekonvolüsyonun kuyu testi analizi için önemi bir araç olduğu yapay olarak üretilmiş bir kuyu 
testi örneği ve Afyon Ömer-Gecek sahasında yapılmış iki gerçek kuyu testi örneği üzerinde, 
gösterilmektedir. Ayrıca, dekonvolüsyon analizi ile rezervuar sisteminden en üst düzeyde ve güvenilir 
şekilde bilgi türetmek için kuyu basınç testlerinin nasıl tasarımlanması gerektiği hakkında öneriler 
sunulmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Basınç-debi dekonvolüsyonu değişken debili basınç testi verilerini kullanarak, sabit debili üretim 
durumunda elde edilecek basınç azalım testi verisine çevirme işlemidir. Elde edilen basınç azalım ve 
türevi standart kuyu basınç testi analiz yöntemleriyle kuyu ve rezervuar özelliklerinin belirlenmesinde 
kullanılabilir [1]. Unutulmamalıdır ki standart analiz yöntemleri sadece sabit debili testlerin analizinde 
kullanılabilir. Ancak gerçek uygulamalarda üretim süresinde debi çeşitli nedenlerle (örneğin akış-
sonrası-akış ve çok debili testlerde olduğu gibi) artma ve azalma eğilimi gösterebilir. Standart kuyu 
testi analiz yöntemleri ile debinin sadece sabit olduğu akış dönemlerine [genellikle kapama (“buildup”) 
dönemine] ait veriler analiz edilebilir [1]. Bu yüzden kaydedilen basınç ve debi verisinin çok azı 
kullanılmış olur. Basınç-debi dekonvolüsyonu ise bu durumu ortadan kaldırarak (test sırasındaki debi 
değişikliklerini dikkate alarak), standart analiz yöntemlerine göre daha fazla veri analizde kullanılarak, 
kuyu/rezervuar sistemi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmasını olası kılar [2-4]. 
 
Literatürde birçok dekonvolüsyon algoritması olmakla birlikte bunların çok azı yeterli ölçüde hatalı 
(özellikle debideki) veriler ile çalışabilmektedir. Bu algoritmalardan biri von Schroeter vd. [2] diğeri de 
Levitan [3] tarafından geliştirilen algoritmalardır. Her iki algoritmanın avantaj ve dezavantajları Çınar 
vd. [4] tarafından ayrıntılı olarak araştırılmıştır. 
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Bu çalışmada, her iki algoritmanın üstün yönlerini bütünleyen yeni bir dekonvolüsyon algoritması 
geliştirilmiş olup jeotermal kuyu testi verilerine uygulamaları gösterilmektedir. Bildiride, jeotermal 
rezervuarda basınç testleri iyi tasarlandığı takdirde, dekonvolüsyon sayesinde, rezervuar hakkında 
daha fazla bilgi elde edilebileceği gösterilmektedir. 
 
Bildiride ilk olarak, debi-basınç dekonvolüsyonuna ait temel bilgiler sunulmaktadır. Daha sonra yapay 
bir kuyu testi verisine ve Afyon Ömer-Gecek sahasında yapılmış iki gerçek kuyu testi verilerine 
dekonvolüsyon analizi uygulamaları sunulmaktadır. 
 
 
 
 
2. BASINÇ-DEBİ DEKONVOLÜSYONU 
 
Kuyuda uygulanan değişken debi sinyalinin ve sabit debide (örneğin q = 1 lt/s) elde edilmiş basınç 
azalım türevi sinyali ile konvolüsyonu; bir başka ifadeyle, değişken debi sinyalinin sabit debili basınç 
azalım türevi sinyali ile “karıştırılmasından” elde edilen yeni sinyal, değişken debi durumunda kuyuda 
gözlenecek basınca eşittir. Bu cümlenin matematiksel ifadesi Denklem 1 ile verilmektedir: 
 

( ) ( )
0

( )
t u

m i m
dp t t

p t p q t dt
dt

′−
′ ′= − ∫  (1) 

 
Denklem 1’de yer alan parametreler aşağıda tanımlanmaktadır: 
 

pi  : Rezervuar ilk basıncı, bar 
pm(t) : Herhangi bir zaman t’deki kuyu dibi akış basıncı, bar 
pu(t) : Herhangi bir zaman t’deki birim debi üretimde kuyu dibinde elde edilecek basınç 

düşümü, bar. 
qm(t) : Kuyuda uygulanan Herhangi bir t’deki yüzey debisi, lt/s. 

 
Denklem 1’de kuyu ve rezervuar sisteminin üretim başlamadan önce denge durumunda olduğu ve ilk 
basınç pi’nin rezervuar içerisinde her yerde aynı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, Denklem 1’in 
gözenekli ortamda az sıkıştırılabilirlikli tek-faz akışkan akışı için geçerli olduğunu belirtmek gerekir. 
Denklem 1, petrol mühendisliği literatüründe ilk olarak 1949 yılında van Everdingen ve Hurst [5] 
tarafından süperpozisyon ilkesi kullanılarak türetilmiştir. Basınç-debi konvolüsyon denklemi olarak da 
isimlendirilmektedir. 
 
Basitçe ifade etmek istersek; kuyu testlerinde konvolüsyon, kuyu/rezervuar sistemini temsil eden 
model bilindiğinde (pu) ve kuyuda uygulanan debi tarihçesi (qm) verileri verildiğinde, Denklem 1’den 
değişken debili durumdaki kuyu dibi akış basıncının hesaplanması işlemidir. Dekonvolüsyon ise, 
ölçülmüş değişken debi tarihçesi (qm) ve değişken debide kaydedilmiş kuyu dibi basınç (pm) verilerini 
Denklem 1’de kullanarak, birim sabit debideki basınç azalım sinyali pu ve logaritmik (veya Bourdet) 
türevi up′ ’nun hesaplanması işlemidir. Bu anlamda, konvolüsyon bir ileri problem uygulaması iken, 
dekonvolüsyon bir ters problem uygulamasıdır. 
 
Dekonvolüsyonun, basınç/debi verileri üzerinde hatalar olduğunda, kötü koşullu ters bir çözümleme 
yöntemi olduğu bilinmekle beraber, literatürde son yıllarda yapılan çalışmalar ile basınç/debi 
üzerindeki hatalara daha az duyarlı dekonvolüsyon algoritmaları geliştirilmiştir [2-4]. Bu 
algoritmalardan biri von Schroeter vd. [2] diğeri de Levitan [3] tarafında geliştirilen algoritmalardır. 
Burada matematiksel detayları sunulmamakla beraber, bu çalışmada her iki algoritmanın üstün 
yönlerini bütünleyen yeni bir dekonvolüsyon algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmanın detayları Onur 
vd. [6] tarafından yazılan bildiride bulunabilir. Bu algoritma ile yapılan uygulamalar bir sonraki bölümde 
sunulmaktadır. 
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3. UYGULAMALAR 
 
Bu bölümde bir yapay kuyu testi örneği ve Afyon Ömer-Gecek sahasında yapılmış iki gerçek kuyu testi 
verisi üzerinde dekonvolüsyonun kuyu testi analizinde uygulamaları sunulmaktadır. Bu uygulamalarla 
dekonvolüsyonun standart kuyu testi analiz yöntemlerine göre sağladığı avantajlar gösterilmekte, 
dekonvolüsyondan en iyi şekilde istifade etmek için kuyu testlerinin nasıl tasarımlanması gerektiği 
hakkında bilgi ve öneriler sunulmaktadır. Bu uygulamalardan da görüleceği gibi, dekonvolüsyonda 
daha fazla veri analizde kullanılarak, kuyu/rezervuar sistemi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmak 
mümkün olmaktadır. 
 
 
3.1. Yapay Örnek Kuyu Testi Uygulaması 
 
Bu yapay örnek uygulamada homojen, izotropik bir rezervuardan, toplam rezervuar kalınlığının belirli 
bir kısmından (kısmi üretime açık) üretim yapan bir dik kuyu (Şekil 1) göz önünde bulundurulmuştur. 
Bugüne kadar ülkemizdeki jeotermal kuyularda yaptığımız testler ve değerlendirmeleri sonucunda, 
üretim aralığı boyunca kuyuyu kesen çatlakların neden olduğu yüksek geçirgenlik gözlemlenmektedir. 
Bu nedenle sıkça testlerde Darcy olmayan (veya “türbülanslı”) akış gözlemlenmektedir [1]. Bu 
nedenle, bu tür etkileri içeren gerçek testlere benzeştirmek amacıyla, bu yapay test örneğinde Darcy 
olmayan akış etkileri de (Darcy olmayan akış katsayısı, D ile) göz önünde bulundurulmuştur. 
Rezervuar geometrisi ve sınırları Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2’den görüleceği gibi, rezervuar 
dikdörtgen şekilli olup, üç tarafı akışa kapalı, bir sınırı da sabit basınçlı (beslenmeli) dır. Kullanılan 
model parametrelerine ait değerler Tablo 1’de sunulmuştur.  
 
Tablo 1. Model parametre değerleri; yapay örnek uygulama 1. 
 

Gözeneklilik,φ 0.10 
Rezervuar kalınlığı, h, m 200 
Açık aralığını uzunluğu, hw, m 70 
Rezervuarın alt sınırından açık aralığın merkezine uzaklık, zw, m 100 
Kuyu yarıçapı, rw, m 0.1088 
Mekanik zar faktörü S -2 
Kuyu içi depolama katsayısı, C, m3/bar 0.012 
Non-Darcy Coefficient, D, (lt/s)-1 6.5 x 10-2 
Geçirgenlik, k, Darcy 2 
İlk basınç, pi, bar 21 
Rezervuar ilk sıcaklığı, Ti, oC 100 
Suyun vizkositesi, µw, cp 0.295 
Suyun yoğunluğu,ρw, kg/m3 963 
Suyun entalpisi (21 bar@100 oC), kJ/kg 421 
Suyun özgül ısı kapasitesi, kJ/(kg oC) 4.2 
Kayaç katı kısmı özgül ısı kapasitesi, kJ/(kg oC) 1 
Kayaç katı kısmı yoğunluğu, kg/m3 2650 
Etken kayaç sıkıştırılabilirliği, cr, bar-1 4.4 x 10-5 
Suyun 21 bar @ 100 oC’de sıkıştırılabilirliği, cw, bar-1 4.7 x 10-5 

Toplam (ct = cr + cw) sıkıştırılabilirlik, bar-1 9.1 x 10-5 

Rezervuar kaba hacmi, Vb,m3 1.82 x 109 

Yerinde su miktarı, Vbφ, m3 1.82 x 108 

Yerinde toplam (kayaç + su) ısı miktarı, Vbφ, kJ 5.08 x 1014 
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Şekil 1. Kuyu geometrisi; yapay kuyu testi uygulaması. 
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Şekil 2. Rezervuar geometrisi ve sınır koşulları; yapay kuyu testi uygulaması 
 
Tablo 1’deki parametre değerleri kullanılarak, yapay olarak türetilmiş basınç ve değişken debi verileri 
Şekil 3a ve 3b’de gösterilmektedir. Gerçek saha basınç verilerine benzeştirmek için, basınç verilerine 
0.01 psi çözünürlüğe sahip bir ölçerle kaydedildiği kabul edilerek basınç verilerine gürültü eklenmiştir 
(Şekil 3a). Debi verileri üzerinde ±1 lt/s ortalamalı normal dağılımlı hata olduğu kabul edilmiştir (Şekil 
3b). Göz önünde bulundurulan debilerini büyüklüğü söz konusu olduğunda bu hata, debide ortalama 
%3’lük hatalı bir ölçüme karşılık gelmektedir. Dekonvolüsyon uygulamalarında kullanılacak hatalı 
basınç ve debi davranışları hatasız verilerle kıyaslamalı olarak Şekil 3’de gösterilmektedir. 
 
Şekil 3’den görüleceği gibi, göz önünde bulundurulan yapay test örneğinde, testin ilk 20 saatlik 
döneminde her biri 5 saat uzunlukta sabit yüzey debisinde akış-sonrası-akış testi düşünülmüştür. Akış 
sonrası akış test döneminin temel amaçlarından biri, bilindiği gibi kuyunun üretim-basınç ilişkisi (“IPR”) 
eğrisini oluşturmak içindir [1]. Akış-sonrası-akış testinden hemen sonra 20-35 saat arası 15 saatlik bir 
kapama (“build-up”) dönemi düşünülmüştür. Bu kapama döneminin yapay test tasarımında göz 
önünden bulundurulmasının nedeni, rezervuar/kuyu modelini tanıma ve model parametrelerinin 
bireysel değerlerini (geçirgenlik, zar faktörü, Darcy olmayan akış katsayısı, vs.) tahmin etmek içindir 
[1]. Hemen bu kapama döneminin arkasından düşünülen 48 saatlik sabit debide uzun üretim dönemi 
ve arkasından 72 saatlik kapama dönemi kuyudan daha uzak olası rezervuar sınırlarını belirlemek ve 
dekonvolüsyonun veri analizine kattığı faydaları belirtmek içindir.  
 
Sonuç itibarıyla, akış-sonrası-akış dönemleri, bir uzun üretim ve iki kapama dönemlerini içerecek 
şekilde tasarlanan bu yapay kuyu testi toplam 155 saatlik (veya 6.5 günlük) bir teste örnektir. Amaç, 
Şekil 3’de verilen basınç/debi verilerine dekonvolüsyon uygulamasıyla, Şekil 1 ve 2’de verilen 
(parametreleri Tablo 1’de verilen) kuyu/rezervuar sistemine ait alışılagelmiş kuyu testi analiz 
yöntemlerine göre daha fazla bilginin elde edilebileceğini göstermektir. Bir başka deyişle, sahada 
böyle bir test tasarımı uygulandığında dekonvolüsyon uygulamasıyla kuyu/rezervuar geometrisi, 
sınırları, yerinde akışkan ve ısı rezervi hakkında bilgilere nasıl ulaşabileceğimizi göstermektedir. 
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Bilindiği gibi, rezerv hesaplamalarında gerekli olan jeotermal sahanın kaba ve gözenek hacimleridir ki 
bu hacimlerin hesaplanması rezervuar sınırlarının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu örnek uygulama 
da gösterileceği gibi, kuyu testi ve dekonvolüsyon ile rezervuar sınırı ve hacimleri hakkında bilgilere 
ulaşabilinmektedir. 
 
Şekil 4’de 0-5 saatleri arasındaki 1. akış dönemi, 20-35 saatleri arasındaki 15 saatlik 1. kapama 
dönemi ve 83-155 saatleri arasındaki 72 saatlik 2. kapama dönemi basınç değişim ve türevi verilerine 
ait alışılagelmiş log-log grafikleri gösterilmektedir. Şekil 4’de 1. ve 2. kapama dönemine ait basınç 
değişimi ve türev verileri, kapama öncesi debilerin (örneğin 1. kapama için kapama öncesi debi 40 lt/s 
dir; bkz. Şekil 3) 1. akış dönemi debisi (10 lt/s) değerine bölünmesiyle elde edilen sayı (örneğin 1. 
kapama için bu sayı 40/10 = 4.0 tür) ile bölünerek çizilmiştir. Bu sayede, debi değişikliğinin basınç ve 
türev verileri üzerindeki etkileri elemine edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, debi değişikliliğinin veriler 
üzerindeki etkisini azaltmak için kullanılan alışılagelmiş çok debili-süperpozisyon zaman fonksiyonları 
(örneğin kapama dönemleri için uygun süperpozisyon zaman fonksiyonu olan çok-debili Agarwal 
eşdeğer zamanı) kullanılarak çizilmiştir. 
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Şekil 3. (a) Basınç ve (b) debi verileri; yapay kuyu testi uygulaması. 
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Şekil 4’den çıkarılabilecek önemli sonuçlar söyle özetlenebilir: 
 
1. Akış ve kapama dönemi basınç verilerinin süperpozisyon zamanına dayanan alışılagelmiş log-log 

grafiği analizlerinden ancak bu dönemlerin toplam süresi içerisinde kuyu/rezervuar sistemini 
yansıtan bilgiler elde edilebilmektedir. (Burada alışılagelmiş log-log analizinde, incelenen dönem 
öncesindeki debi değişikliği etkilerinin süperpozisyon zamanı ile ortadan kaldırılabileceği ve her 
dönemin sabit debili basınç azalım testi gibi değerlendirilebileceği varsayımının yapıldığını 
belirtmek yerinde olacaktır.) Örneğin, 15 saatlik birinci kapama dönemi söz konusu olduğunda, 
kuyu/rezervuar sisteminin sadece 15 saatlik davranışı türev verileri tarafından 
yansıtılabilmektedir. Bu süre içerisinde gözlemlenen akış rejimleri şunlardır: 0.002-0.01 saat arası 
kuyunun kısmi aralıklı üretim yapan bir kuyu olduğunu belirten küresel akış (-1/2 eğimli türev 
doğrusu davranışı), 0.015-0.07 saat arası kuyuya tüm rezervuar kalınlığı boyunca gerçekleşen 
radyal (“çevrel”) akışı yansıtan 0 eğimli türev doğrusu davranışı, 0.2-1 saat arasında görülen 
kuyuya yakın akışa kapalı bir sınırı (Şekil 2’de kuyuya 200 m uzaklıkta görülen sınırı) belirten 
yarı-radyal akış ve 7-15 saat arasında kuyunun iki akışa kapalı sınır arasında olduğunu belirten ½ 
eğimli lineer akış.  

2. Her iki kapama dönemine ait türev verilerinin yaklaşık 1 saatten sonra kapama öncesindeki 
değişken debi etkilerinden dolayıdır ve bu etkilerin süperpozisyon fonksiyonu ile düzeltilmesi 
mümkün olmamaktadır. Yaklaşık 1 saatten sonra her üç döneme ait türev eğrilerinin önemli 
ölçüde birbirlerinden ayrışması rezervuar sınırlarının ve koşullarının ne olduğunun anlaşılmasını 
zorlaştırmaktadır. 

3. Her üç döneme ait basınç değişim verilerinin birbirlerinden yaklaşık bir sabit kadar düşey eksende 
ayrışması, test sırasında toplam zar faktörünün (mekanik zar faktörü, S + Darcy olmayan akıştan 
dolayı olan debi bağımlı zar faktörü, Dq) Darcy olmayan akıştan kaynaklanan zar faktörü (Dq) 
birleşenin debiye bağımlı değişiminden kaynaklanmaktadır. Türev verileri, çok erken 
dönemlerdeki kuyu içi depolaması etkilerinin olduğu dönem hariç (0.0003 saatten önce), zar 
faktöründen bağımsız olduğundan, ayrışım göstermemektedir. Türev verilerinde 1 saatten sonra 
gözlemlenen ayrışım, bir önceki şıkta değinildiği gibi, kapama öncesindeki debi 
değişkenliklerinden kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 4. 1. akış, 1. kapama ve 2. kapama dönemi basınç değişim ve türevi verileri için alışılagelmiş 
log-log grafikleri; yapay kuyu testi uygulaması. 
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Şekil 5’de sadece 20-35 saat arasındaki 15 saatlik 1. kapama döneminde “kaydedilmiş” basınç verileri 
ve 0-35 saat arası debi verileri dekonvolüsyonda kullanılarak oluşturulmuş 35 saat süreli birim sabit 
debi basınç değişim ve türevi verileri gösterilmektedir. Şekil 6’da ise sadece 83-155 saat arasındaki 72 
saatlik 2. kapama döneminde kaydedilmiş basınç verileri ve 0-155 saat arası debi tarihçesi kullanılarak 
yapılan dekonvolüsyon uygulamasından elde edilen 155 saat süreli birim debili basınç değişim ve 
türev verileri gösterilmektedir. Kıyaslama amacıyla her iki grafikte de bu kapama (15 ve 72 saat süreli) 
dönemlerine ait alışılagelmiş log-log basınç değişim ve türevi verileri ile bilinmeyen doğru birim debili 
basınç azalım testi türev verileri gösterilmiştir. 
 
Şekil 5’den görüleceği gibi, dekonvolüsyon sayesinde, sadece 15 saatlik 1. kapama dönemi basınç ve 
35 saat sonuna kadar olan debi verileri kullanılarak, toplam 35 saat uzunluğunda eşdeğer birim debili 
basınç azalım testi basınç değişimi ve türevi verileri (kullanılan basınç ve debi üzerinde hatalar 
olmasına rağmen) başarılı bir şekilde türetilmiştir. Benzer şekilde, Şekil 6’da 72 saatlik 2. kapama 
dönemi ve 155 saate kadar olan debi verileri kullanılarak toplam 155 saat uzunluğunda eşdeğer 
basınç azalım testi verileri türetilmiştir. Ayrıca, Şekil 5 ve 6’dan görüleceği gibi, alışılagelmiş analiz için 
basınç değişimi ve türev verileri hem dekonvolüsyondan türetilen verilerden daha kısadır hem de debi 
değişkenliğinden dolayı akış rejimlerini bozmaktadır. Dekonvolüsyon sayesinde, bu örnek uygulamada 
iki kapama dönemi verilerinden, Şekil 2’de verilen tüm sınırlar, sınırlara uzaklıklar ve akış koşulları 
belirlenebilmekteyken aynı bilgiler alışılagelmiş debi normalleştirilmiş kapama dönemi verilerden elde 
edilememektedir. Dikkat edilecek olursa, yaklaşık 100 saatten dekonvolüsyon türev verisi 
davranışında görülen ani azalım, Şekil 2’de gösterilen kuyuya 4000 m uzaklıktaki sabit basınçlı 
(beslenmeli) sınırdan dolayıdır ve 155 saatlik bir test ile diğer sınırlara ek olarak bu sınırın da 
gözlemlenmesi mümkün olmuştur. 
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Şekil 5. 1. kapama döneminden elde edilen dekonvolüsyon verilerinin alışılagelmiş analiz için 
kullanılan 1. kapama dönemi verileri ve bilinmeyen doğru dekonvolüsyon verileri ile kıyaslaması. 
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Şekil 6. 2. kapama döneminden elde edilen dekonvolüsyon verilerinin, alışılagelmiş analiz için 
kullanılan 2. kapama dönemi verileri ve bilinmeyen doğru dekonvolüsyon verileri ile kıyaslaması. 

 
 
3.2. Gerçek Saha Kuyu Testi Örneği 1; Afyon Ömer-Gecek Sahası R260 Kuyusu Testi 
 
Afyon Ömer-Gecek R–260 kuyusunda 10.09.2004 tarihinde 115 m derinliğe İller Bankası quartz 
basınç-ölçeri inilerek yapılan değişken debili bir testine ait veriler Şekil 7’de gösterilmektedir. Şekil 7’de 
görüldüğü gibi, test süreleri 10 ve 4 saat olan iki akış (üretim) ve bu iki üretim dönemi arasında 6 
saatlik bir kapama dönemi olan değişken iki debili bir test uygulamasıdır. Her iki üretim döneminde de 
yüzey debi sabit ve yaklaşık 33.7 lt/s olarak savaktan hesaplanmıştır. Kuyunun toplam derinliği 166 
m’dir ve üretime açık aralık 100-166 m (kuyu başından) arasında olup 66 m’dir. 115 m’de ölçülen ilk 
basınç ve sıcaklık değerleri, sırasıyla 164.0 psi ve 103.6oC dir. 
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Şekil 7. Afyon Ömer-Gecek R-260 kuyusu değişken debili testine ait basınç/debi verileri. 
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Sadece 6 saatlik kapama dönemi basınç verileri ve kapama öncesi debi verileri kullanılarak yapılan 
dekonvolüsyon uygulamasından elde edilen toplam 15 saatlik eşdeğer basınç azalım testi verileri, 
alışılagelmiş debi normalleştirilmiş 6 saat uzunluğundaki kapama dönemi basınç değişim ve türevi 
verileri ile kıyaslamalı olarak Şekil 8’de gösterilmektedir. 
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Şekil 8. Afyon Ömer-Gecek R-260 kuyusu değişken debili testine ait basınç/debi verileri. 
 
Dekonvolüsyon türevi (pu’) verilerinin erken zamanlardaki (0.0003-0.01 saat arası) davranışı kuyu 
içinde iki fazlı akış ve izotermal akıştan dolayı değişken kuyu içi depolaması etkilerine işaret 
etmektedir. Dekonvolüsyon türev verilerinin, 0.01 saatten sonraki davranışı kuyunun birbirini dik kesen 
biri akışa kapalı diğeri beslenmeli faya yakın olduğunu göstermektedir. Bu model kullanılarak 
kaydedilmiş basınç verilerine yapılan tarihsel çakıştırma Şekil 9’da, bu çakıştırmadan elden edilen 
parametre değerleri ise Tablo 2’de verilmektedir. R-260 kuyusunda akışa kapalı sınır 63 m, sabit 
basınçlı sınıra uzaklık ise 126 m olarak tahmin edilmektedir (Tablo 2). Zar faktörü değerinin -5 
bulunması, kuyuyu kesen oldukça yüksek iletkenli bir çatlak ağının varlığına işaret etmektir. 
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Şekil 9. Afyon Ömer-Gecek R-260 kuyusu değişken debili testinin tarihsel çakıştırması. 
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Tablo 2. Model parametre değerleri; Afyon Ömer-Gecek R-260 kuyu testi. 
 

Model Parametreleri 
kh (Darcy-m) 47.8 

pi, psi 164.09 
S (zar faktörü) -4.9 

df1, m (akışa kapalı sınıra 
kuyudan uzaklık) 63 

df2, m (sabit basınçlı sınıra 
kuyudan uzaklık) 126 

h, m (rezervuar kalınlığı) 65 
µ , cp@103.6 oC 0.281 

rw, m 0.108 
φcth  (m/psi) 2.35x10-4 

 
 
3.2. Gerçek Saha Kuyu Testi Örneği 2; Ömer-Gecek Sahası AF-21 Kuyusu Çok-Debili Testi 
 
Burada sunulan ikinci saha örneği, Afyon Ömer-Gecek sahası AF-21 kuyusunda yapılan çok debili bir 
teste aittir (Şekil 10). Şekil 10’da gösterilen basınç ölçüleri 195 m derinlikte İller Bankası quartz basınç-
ölçeri ile kaydedilmiştir. Debi verileri ise, yüzeyde savakta yapılan ölçümlerden hesaplanmıştır. 
Kuyunun toplam derinliği 210 m’dir. Ölçüm derinliğinde kaydedilmiş ilk basınç ve sıcaklık, sırasıyla, 
279.76 psi ve 107.8 oC civarındadır. Şekil 10’dan görüldüğü gibi, AF-21 kuyunda yapılan test, her biri 
yaklaşık 3 saat süreli 4 farklı debili üretim (akış-sonrası-akış) dönemi ve 4 saatlik kapama dönemi olan 
çok debili bir testtir.  
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Şekil 10. Afyon Ömer-Gecek AF-21 kuyusu çok debili testine ait basınç/debi verileri. 
 
Sadece 4 saatlik kapama dönemi basınç verileri ve 16 saate kadar olan debi verileri kullanılarak 
yapılan dekonvolüsyon uygulamasından elde edilen toplam 16 saatlik eşdeğer basınç azalım testi 
verileri, alışılagelmiş debi normalleştirilmiş 4 saat uzunluğundaki kapama dönemi basınç değişim ve 
türevi verileri ile kıyaslamalı olarak Şekil 11’de gösterilmektedir. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 71 

0.001 0.01 0.1 1 10 100
Zaman (saat)

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

p u
 v

e 
p u

', 
ps

i

dekonvolüyon verileri (pi = 280 psi)

dekonvolüyon verileri (pi = 279.9 psi)

dekonvolüsyon verileri (pi = 279.75 psi)

Kapama dönemi debi normallesitirilmis verileri

 
 

Şekil 11. Afyon Ömer-Gecek AF-21 kuyusu çok debili testine ait dekonvolüsyon verileri. 
 
Ölçülen ilk basınç değeri 279.75 psi kullanılarak yapılan dekonvolüsyon türev verilerinin 1 saatten 
sonraki davranışının alışılagelmiş kapama dönemi debi normalleştirilmiş türev verilerin gösterdiği 
davranış (artış eğilimi) ile tutarlı olmaması, ölçülen ilk basınç değerinde az da olsa bir hata 
olabileceğine işaret etmektedir. Bunu araştırmak için Şekil 11’de gösterilen iki farklı ilk basınç değeri 
(279.9 ve 280 psi) kullanılarak yapılan dekonvolüsyon uygulamasından elde edilen türev davranışları 
da gösterilmektedir. İlk basınç değeri artıkça, 1 saatten sonraki dekonvolüsyon türev davranışının 
önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Hangi ilk basınç değerinin gerçek değeri temsil ettiğini 
bilmemekle beraber, alışıla gelmiş kapama dönemi verilerinin gösterdiği 1 saatten sonraki artış 
eğiliminin dekonvolüsyon türev davranışında da gözlemlenmesi için ilk basınç değerinin 280 psi’a çok 
yakın olması beklenebilir. Bu örnek, geç zamanlardaki dekonvolüsyon türev davranışının ilk basınç 
değerine oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Dikkat edilecek olursa, bu örnekte ilk basınçta 0.25 
psi’lık bir değişim dekonvolüsyon türev sinyalin 1 saatten sonraki davranışını önemli ölçüde 
değiştirmektedir. 279.9 ve 280 psi ilk basınç değerlerini doğru kabul ettiğimizde kuyunun sonlu iletkenli 
beslenmeli bir fay yakınında olduğu sonucuna ulaşılırken, 279.75 psi ilk basıncı değeri doğru değer 
kabul ettiğimizde çok yüksek iletkenli (sabit basınçlı bir sınır gibi) fay yakınında olduğu sonucuna 
ulaşabiliriz. 
 
Sonuç itibarıyla, AF-21 kuyusu dekonvolüsyon türev verilerinde gözlemlenen davranışı; 0.02 saatten 
küçük zaman değerlerinde kuyu içi depolama etkilerine sahip, yüksek, ama sonlu iletkenlikli 
beslenmeli bir sınır yakınında olan, rezervuar kalınlığının belli bir kısmından üretim yapan bir kuyuyu 
(0.05 ile 0.2 saat arasında gözlemlenen -1/2 eğimli doğru) yansıtmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Bildiride, tanıtılan ve uygulamaları gösterilen dekonvolüsyonun, kuyu testi verilerinden alışılagelmiş 
analiz yöntemlerine göre daha güvenilir bir şekilde kuyu/rezervuar modelini; rezervuar sınır ve 
koşullarını, belirlemede önemli bir araç olduğu gösterilmiştir. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 72 

Bu nedenle, dekonvolüsyon analizinin testlerin değerlendirilmesinde kullanılması kuyu testlerinden 
daha çok bilginin elde edilmesi için önerilmektedir. Ancak son uygulamada gösterildiği gibi, 
dekonvolüsyon kullanılacak ilk basınç değerine duyarlıdır. Bu nedenle, ilk basınç değerlerinin doğru 
ölçülmesine olanak tanıyan yüksek hassasiyetli basınç-ölçerlerin kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca 
testler tasarımlanırken, en az iki kapama döneminin testlerde göz önünde bulundurulması, ilk basınç 
değerinin doğruluğunu kontrol etmek için hem de test süresini uzatarak daha rezervuar hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için faydalıdır [3,4]. Yeni önerilen dekonvolüsyon algortimaları, debi üzerindeki 
normal dağılımlı hatalara toleranslı olmasına rağmen, debi ölçümlerinin mümkün olduğunca doğru 
ölçülmesine sahada özen gösterilmesi gereklidir. Çünkü sonuç itibarıyla, kullanılan debi değerleri 
basınç verilerinden tarihsel çakıştırma ile tahmin edilen özellikle geçirgenlik ve zar faktörü değerlerini 
etkilemektedir [4]. Ayrıca, debi değişikliği etkilerini dikkate alarak dekonvolüsyondan türetilmiş basınç 
azalım verilerinin, her akış veya kapama dönemi için oluşturulan alışılagelmiş debi normalleştirilmiş 
veriler ile kıyaslanması sonuçların tutarlılığını anlamak için gerekli ve faydalı olduğu için 
önerilmektedir. 
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ÖZET 
 
Kızılcahamam Jeotermal Sahası Ankara’ya 70 km uzaklıkta olup, jeotermal saha 1994 yılından bu 
yana işletilmekte, jeotermal kaynaklar termal otel ve kaplıca kullanımı dışında, 25 MWt kurulu güc 
kapasiteli jeotermal ısı merkezinden 2500 konutun ısıtılması ve sıcak su sağlanması için 
kullanılmaktadır. Sahayı tanıyabilmek için geribasım kuyusundan fluorescein basılarak yaklaşık 2 ay 
süren bir iz testi yapılmıştır. İz kimyasalı – zaman eğrileri homojen, çift gözenekli ve çatlaklı 
matematiksel modeller kullanılarak analiz edilmiştir.  Kızılcahamam sahasını en az 3 çatlağın 
kullanıldığı çatlaklı modelin en iyi şekilde temsil ettiği bulunmuştur.  Sahadaki heterojeniteyi tespit 
etmek için moment analizi yapılmış ve sahanın akış-depolama kapasite eğrileri ve çatlak hacimleri 
bölgesel olarak elde edilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kızılcahamam Jeotermal Sahası Ankara’ya 70 km uzaklıkta olup (Şekil 1), jeotermal saha 1994 
yılından bu yana işletilmektedir. Jeotermal kaynaklar termal otel ve kaplıca kullanımı dışında, 25 MWt 
kurulu güç kapasiteli jeotermal ısı merkezinden 2500 konutun ısıtılması ve sıcak su sağlanması için 
kullanılmaktadır.  Kızılcahamam jeotermal sahasında bulunan kuyuların sahanın keşfinden beri 
yapılan kuyubaşı basıncı, üretim debileri ve sıcaklıkları ölçümleri ve bu veriler dışında sahada bugüne 
değin yapılmış olan 1/25000 ölçekli 4990 km2’lik jeoloji çalışması, jeofizik çalışmaları, 290 nokta 
rezistivite, üretilen akışkanların kimyasal analizleri (80 adet), sahanın yüksek ayrımlı sismik etüdü 
tektonik ve jeolojik haritaları, jeolojik enine kesitleri, üretim kuyularında yapılan debi sıcaklık ölçüm 
sonuçları, kuyu sondaj logları, KHD-1 / MTA-1 kuyuları arasında çeşitli yıllarda yapılan iki adet statik 
basınç ve girişim testinin verileri mevcuttur [1]. Bu bilgiler MTA Genel Müdürlüğü [1-5] ve 
Kızılcahamam Belediyesi ile yapılan temaslar sonucunda elde edilmiştir. 
 

Ankara

Kızılcahamam

Çeltikçi

Kazan

İstanbul

 
 

Şekil 1. Kızılcahamam yer bulduru haritası. 
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Sahada bulunan toplam 8 adet kuyudan altı tanesi üretim, iki tanesi geribasım kuyusu olarak 
kullanılmaktadır (Tablo 1). Kuyular arası en uzak mesafe kuş uçuşu olarak yaklaşık 1650 metredir 
(Şekil 2). 
 
Tablo 1. 2006 sonu itibariyle mevcut üretim ve geribasım kuyuları. 
 

Kuyu adı 
Kuyu 

derinliği 
(m) 

Debi 
(l/s) 

Kuyubaşı 
sıcaklığı 

(oC) 

Tahmini 
dinamik 
seviye 

(m) 

Pompa 
derinliği 

(m) 
Kuyu durumu 

MTA-1 179 40 42 0 0 Geribasım 
MTA-2 310 30 76 120 65 Üretim 
KHD-1 1556 15 42 0 0 Geribasım 
İHL-1 590 20 76 25 65 Üretim 
İHL-2 670 40 74 30 66 Üretim 
İHL-3 673 20 79 20 57 Üretim 
FETHİBEY 592 20 76 25 65 Üretim 
Asya Finans 600 20 65 25 50 Beklemede Üretim 

 

 
 
Şekil 2. Kızılcahamam jeolojik modeli [6] (A) ve mevcut üretim ve geribasım kuyularının kuyu lokasyon 

yerleri (B). 
 
Alan volkanik kayalar üzerinde yer almaktadır. Kızılcahamam içinde ve güneyinde üst lavlar olarak 
adlandırılan birim yüzeylenmektedir. Üst lavlar her iki MTA sondajında da görülmüştür. Bunun altında 
kuzeyde, batıda ve güneybatıda “aa” türü (Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan 
lav türü) çok kalın bir lav birikimi yer almaktadır. Oluşumu sırasındaki parçalanma süreçleri sonucu 
birkaç metrelik som lav katmanları arasında kabarcıklı lavın parçalanmasından oluşan breşsel 
düzeyler yer alır. Bu iki tür katman defalarca ardalanırlar. MTA-1 kuyusunun bu birimden çıkamadığı 
görülmektedir [2-4]. Bu birimin kalınlığı KHD-1 kuyusunun loguna göre 1500 metre civarındadır [5]. 

KHD-1 
IHL-1 
IHL-2 
IHL-3 

MTA-1 
MTA-2 

Fethi Bey 

(A) 

(B) 
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Bu birimin tabanında hangi birimin bulunduğu tam olarak bilinmemekle beraber KHD-1 kuyusunun 
verilerine göre 1456 m'de kireçtaşı ve volkanik kayaç çakıllı, ayrıca yer yer kalsit çimentolu 
konglomeraya girilmesi daha derinlerde kireçtaşı seviyesinin bulunduğuna dair bir işaret olarak kabul 
edilebilir. MTA tarafından yapılan rezistivite ölçümlerine göre Kızılcahamam Jeotermal Sahası 1,5 
km2'lik bir alanı kapsamaktadır. Sahanın jeotermal modeli Şekil 2 ve 3’te verilmiştir [4]. Sahadan 
üretilen jeotermal sıvı ortalama 7.2 pH olup 250 mg/l çözünmüş mineral değerine sahiptir. Kimyasal 
olarak bikarbonat (67.18%), klorür (19.22%), sodyum (82.64%), arsenik (0.34 mg/l) ve karbon dioksit 
(283.4 mg/l) bulunmaktadır.  Metaborik asit (18.95 mg/l) ve florür (1.96 mg/l) olduğu da görülmüştür. 
Sıcaklık ve kimyasal kompozisyondaki değişkenliği sığ soğuk suların derin jeotermal akışkan ile 
teması ile açıklanmabilir. Sahada yapılan jeotermometre, silika entalpi ve entalpi klorür karışım 
modelleri 124–190°C rezervuar sıcaklığı ve maksimum %71 sıcak bileşen olduğunu ortaya koymuştur 
[7]. 

 
 

Şekil 3. Kızılcahamam jeotermal alanının jeolojik kesiti [4]. 
 
 
 
2. İZ TESTİ ÇALIŞMALARI 
 
2.1. İz Testi Tasarımı 
 
Geribasım kuyularında jeotermal akışkana karıştırılacak olan Rhodamine B ve Fluoreiscein 
miktarlarının tespit edilmesi için önce literatür taraması yapılmış ve 33 adet tasarım yönteminin 
önerildiği görülmüştür [8].  Bu yöntemlerin bir çoğunun iz testinde kullanılan kimyasala, enjeksiyonun 
yapıldığı formasyona (karst, kumtaşı vs) ve çatlaklı olup olmamasına, formasyon geçirgenliğine bağlı 
olarak değişiklik gösteren amprik denklemler olduğu görülmektedir.  Bu yöntemlerde temel amaç 
enjeksiyon sıvısına karıştırılacak olan kimyasalın miktarını belirli hata payları dahilinde tespit etmektir.  
Örneğin Kilpatrick [9] basılacak iz kütlesini bulmak için M (kütle) = V (hacim) /200 denkleminin 
kullanılmasını önermiştir.  Field [8] tarafından değerlendirilen bu yöntemlerin bazen sadece fluorescein 
gibi sadece tek bir kimyasala ya da çatlaklı karstik formasyonlara uygulanabilmekte olduğu 
görülmektedir.  Tasarım denklemlerinin akış debisi, katedilecek mesafe (kuyular arası uzaklık) ve 
zamanın fonksiyonu olarak ifade edildikleri görülmektedir. 
 
İz testi tasarımının en karmaşık noktalarından birisi de gözlem kuyusunda yapılacak olan örnekleme 
frekansının tespitidir [10]. Örnekleme frekansları bulunurken iki temel yöntem önerilmektedir: kalitatif iz 
testlerinin baz alındığı, örnekleme frekansının saatler, günler ve haftalar (en çok 1-2 hafta) yöntemler 
[11]; iz kimyasalının katedeceği mesafenin seyahat zamanları göz önüne alınarak hesaplandığı 
yöntemler [10]. Kalitatif yöntemlerin hatalı sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarda raporlanmıştır [12-13]. 
Kantitatif yöntemlerden biri ise Kirkpatrick ve Wilson’un [10] önerdiği yöntemdir. Bu yöntemde 
aşağıdaki denklem kullanılarak en yüksek iz konsantrasyonuna ulaşma zamanı tespit edilir. 
Örnekleme frekansı ise tp ‘nin 30’a bölünmesi ile bulunur. 
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p
p v

Lxt 41078.2 −=           (1) 

 

Bu denklemde L kuyular arasındaki mesafe, νp ise hızdır. Bu çalışmada basılacak olan kimyasal 
miktarı ve örnekleme frekansı Field [14-15] tarafından önerilen EHTD (Efficient hydrologic tracer-test 
design) yöntemiyle tespit edilmiştir.  Bu yöntemde denklem 2 ile ifade edilen adveksiyon-dağılım 
denkleminin çözümüne dayanmaktadır. 
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         (2) 

 

Bu denklemde Rd boyutsuz çözücü geciktirmesi, C, derişim, t zaman, z uzaysal değişken, Dz eksensel 
dağılım katsayısı, υ ortalama hız, µ ise çözücü bozulumudur.  Kısmı diferansiyel denklemin gerçek 
köklerinin, iz kütlesi, M için çözümü aşağıdaki denklem ile elde edilebilir.  Bu denklem elde edilirken 
çözücü bozulumunun gerçekleşmediği ve iz kimyasalının anlık basıldığı varsayılmıştır. Diğer sınır 
koşulları için Field [14] çalışmasında değişik çözümler önermiştir. 
 

( )
pze

p tDAn
MCxf
p4

* −=          (3) 

 

Yukarıdaki denklemin tasarım amaçlı olarak iz kimyasal kütlesinin tespiti için kullanılabilmesi için debi, 
Q, gözeneklilik, ne, eksensel dağılım katsayısı, alan A ve en yüksek konsantrasyona ulaşma süresinin, 
tp bilinmesi gereklidir.  Field bu parametrelerin akış hızı ve yolculuk süresine olan fonksiyonel 
bağımlılıklarını sürekli karıştırılan tank reaktör modelinde kullanarak iz konsantrasyonu, iz kütlesi ve 
eksensel dağılımı tespit etmek için kullanmıştır.  Diğer bilinmeyen parameterler için ise Field [14] 
tarafından verilen korelasyonlar kullanılmıştır.  EHTD yöntemi kullanılarak yapılan analizler sonucunda 
MTA-1 kuyusundan Q = 40 l/s ile yapılan geribasım ne = 0.08, 50 metre kalınlık için yaklaşık 100 
metre ötedeki Fethibey üretim kuyusundan takip edilecek olan iz testinde en az 1.53 kg iz kimyasalı 
kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu geribasımda iz kimyasalının yaklaşık 4 saat boyunca 
basıldığı varsayılmıştır. 
 
 
2.2. İz testi uygulaması 
 
KHD-1 kuyusunun sürekli olarak üretim kuyusu haline dönüştürülmesi nedeniyle 07.11.2004 tarihinde 
MTA-1 kuyusundan yapılan geribasım debisinin 34-38 lt/s (ortalama 36 l/s,129,6 m3/h), sıcaklığının ise 
42 °C olduğu görülmüştür.  İz testinde 2 kg fluorescein 20 kg su ile karıştırılarak yaklaşık 6 dakika 
içerisinde MTA-1 kuyu başına yapılan vana aracılığıyla basılmıştır. Referans noktalarının 
oluşturulması için fluorescein basılmadan önce üretim ve enjeksiyon kuyularından numune alınmıştır.  
Bir önceki bölümde aktarılan programa uygun örnekleme zamanları personel durumuna göre adapte 
edilerek uygulanmıştır (Tablo 2).  Jeotermal su örnekleri 100 ml hacimli plastik örnek kaplarına alınmış 
ve fluorimetre ile analizleri yapılmıştır. 
 
KHD-1 kuyusundan yapılan Rhodamine basımı ise üretim kuyularından alınan örneklerde tespit 
edilmesine rağmen fluorimetre cihazının hassasiyet sınırları dahilinde analiz mümkün olmamıştır.  
Enjeksiyon kuyusunun derinliği, diğer kuyulara uzaklığı ve dolayısıyla temas ettiği rezervuar hacmi 
nedeniyle miktar yetersiz gelmiştir. 
 
Tablo 2. İz testi örnekleme programı. 

Kuyu Adı Numune Sayısı Zaman 
MTA-1 1 08:00 
MTA-2 4 08:00-14:00-20:00-02:00 
FETHİBEY 2 08:00-20:00 
İHL-1 1 08:00 
İHL-3 1 08:00 
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2.2. İz Modelleri 
 
İz testi eğrileri çok çatlaklı, tek çatlaklı, 1 boyutlu ve 2 boyutlu homojen, çatlak-matriks, çift gözenek 
küp ve slab, çift gözenekli yalancı kararlı akış modelleriyle incelenebilir  [16].  Modeller ve sahada 
gözlemlenen kimyasal kurtarım eğrileri doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemiyle Microsoft Excel 
Solver fonksiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntemde 4 numaralı denklem ile tanımlanan R 
hedef fonksiyonu minimize edilir. 
 

∑
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−=
n

i
sahaeli CCwR

1

2
mod )(          (4) 

 

Bu denklemde wi sahada gözlemlenen verilerin hatalarının varyanslarının tersidir. Böylece 
parametrelerin en olası minimal varyans değerleri bulunur [16].  Bütün modellerde enjeksiyon ve 
üretim kuyuları arasında bir akış çizgisi aracılığıyla bağlandığı ve akış tüpünün sabit kesit alanına 
sahip olduğu varsayılmaktadır.  Modelleri çakıştırırken Akın’ın 2001 [16] çalışmasında aktarılan 1-B ve 
2-B homojen gözenekli model, tek ve çok çatlaklı model, çift gözenekli yalancı kararsız akış modeli, 
çift gözenekli küp ve katman modelleri kullanılmıştır.  Bu modellerde kullanılan derişim değerleri 
denklem 5 ile 10 arasında verilmiştir.   
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İz testleri bu modeller dışında Shook (2003) [17] tarafından aktarılan moment yöntemiyle de analiz 
edilmiştir.  Bu yöntemde iz derişim eğrilerinin moment analizi yapılarak akış-depolama kapasite eğrisi 
elde edilir.  Önce iz eğrisinin momenti alınır.  Daha sonra ise her bir çatlaktaki akış kapasitesi toplam 
çatlak ağının akış kapasitesinin bölümü olarak hesaplanır (Denklem 11). Depolama kapasitesi 
(Denklem 12) de hesaplandıktan sonra akış kapasitesi depolama kapasitesinin fonksiyonu olarak 
Denklem 13 ve 14 kullanılarak elde edilir. 
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iii fFF += −1            (13) 
 

iii cCC += −1            (14) 
 
 
 
3. İZ TESTİ SONUÇLARI 
 
İz kimyasali (fluorescein) önce geribasım kuyusuna en yakın uzaklıkta bulunan MTA-2 kuyusunda, 
daha sonrasında ise Fethibey, İHL-1 ve İHL-3 kuyularında gözlemlenmiştir (Şekil 4 - 8). İz 
kimyasalının tüm kuyularda gözlemlenmesi rezervuarda bulunan geribasım ve üretim kuyularının 
birbirleriyle bağlantılı olduklarını göstermektedir. Bir önceki bölümlerde aktarılan iz analizi yöntemleri 
kullanılarak testler analiz edilmiştir.  Analizler yapılırken MTA-1 kuyusuna geri dönüp tekrar basılan 
fluorescein miktarları düzeltilerek kullanılmıştır. Analizlerde tüm modellere çakışma sağlanmıştır.  Bu 
çakışmalar sonucunda tüm kuyularda en iyi çakışmayı 3 çatlağın kullanıldığı çok çatlaklı akış modeli 
sağlamıştır (Şekil 9). Çift gözenekli küp ve tabaka modelleri ve çift gözenekli yalancı kararsız akış 
modelleri çakışmalarında elde edilen en küçük kareler toplamı çok çatlaklı model çakışmalarından 
elde edilen daha yüksek olmuştur. Testler arasında değişiklik göstermekle birlikte en kötü çakışma 
sonuçları homojen 1-B, homojen 2-B ve çatlak-matriks modelleri kullanıldığında elde edilmiştir. Bu 
sonuçlar Kızılcahamam rezervuarının çatlaklı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bir matriks 
yapısı söz konusu değildir. Çok çatlaklı model kullanılarak elde edilen çakışmalar sonucu Tablo 3 – 5 
ile gösterilen parametreler elde edilmiştir.  Analizler akışın büyük bölümünün (%81 - %98) nispeten 
kısa (6.11 m – 49.73m) bir çatlakta yayılma (dispersiyon) katsayısının değişken olduğu bir yapıdan 
olduğunu göstermektedir. Bu ana çatlağın yanı sıra daha hızlı akışların olduğu ikincil çatlaklar 
bulunmaktadır. 
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Şekil 4. MTA-1 kuyusunda gözlemlenen ve model iz derişimi çakışması. 
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Şekil 5. FethiBey kuyusunda gözlemlenen ve model iz derişimi çakışması. 
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Şekil 6. MTA-2 kuyusunda gözlemlenen ve model iz derişimi çakışması. 
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Şekil 7. IHL-1 kuyusunda gözlemlenen ve model iz derişimi çakışması. 
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Şekil 8. IHL-3 kuyusunda gözlemlenen ve model iz derişimi çakışması. 
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Şekil 9. FethiBey (üst), MTA-2 (orta) ve MTA-1 (alt) iz testi değişik modeller için en küçük kareler 

toplamı karşılaştırması. 
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Tablo 3. Fethi Bey çakışma parametreleri 
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70.61 7425.20 40.33 0.01 56.19 9.92 
5.44 968.97 932.70 0.18 31.52 0.43 
15.20 6.11 146.92 0.81 71.64 2.72 

    Görünen Hız 4.36 
 

Tablo 4. MTA-2 çakışma parametreleri 
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50.92 0.41 46.24 0.07 0.38 0.65 
1.44 529.47 624.59 0.10 1.00 0.05 
1.77 49.73 89.93 0.83 5.66 0.33 

    Görünen Hız 0.35 
 
Tablo 5. MTA-1 çakışma parametreleri 
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50.00 0.41 45.82 0.01 0.88 0.98 
15.48 2241.34 778.31 0.02 0.17 0.06 
0.40 16.87 604.97 0.98 8.36 0.07 

    Görünen Hız 1.875 
 
Ana ve yan çatlakların akışa olan katkılarını elde edebilmek için Shook (2003) tarafından önerilen ve 
önceki bölümlerde aktarılan moment analizi yapılmış ve akış-depolama kapasite eğrileri elde edilmiştir 
(Şekil 9 – 10).  Akış-depolama kapasitesi eğrilerinde homojen bir rezervuarda elde edilmesi beklenen 
doğrusal yapı nokta nokta çizgilerle gösterilmiştir.  Bu eğrinin üstünde kalın devamlı eğri ne kadar 
doğrusallıktan uzaksa rezervuarda gözlemlenen akış o kadar heterojendir.  Örneğin FethiBey iz testi 
için elde edilen akış-depolama kapasitesi eğrisi diğer testlerden elde edilen eğrilerle 
karşılaştırıldığında nispeten daha homojen olduğu görülmektedir. MTA-1 - FethiBey arasında kalan 
bölgede akışın %40’ı rezervuarın %23’ünden sağlanmaktadır.  Öte yandan MTA-1 – MTA–2 
bölgesinde akışın %40’ı rezervuarın yaklaşık %11’lik bir bölümünden sağlanmaktadır.  Moment 
analizine göre rezervuar hacmi FethiBey testi için 6.825x106 m3 ve MTA-2 testi için 3.185x106 m3 
olarak hesaplanmıştır. Geribasım kuyusu olan MTA-1 ile MTA-2 ve FethiBey arasındaki uzaklıklar 
karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar mantıklıdır.  Geribasım kuyusunda yapılan akış-depolama 
kapasite eğrisi analizi hesaplara katılmamakla birlikte geribasım kuyusuna bağlı akış ve depolama 
sağlayan çatlakların eğrisi olarak düşünülebilir.  Bu eğrinin MTA-2 eğrisiyle uyumlu olması sonuçların 
doğruluğunu kanıtlamaktadır. 
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Şekil 10. FethiBey iz testi akış – depolama kapasite eğrisi. 
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Şekil 11. MTA-2 iz testi akış – depolama kapasite eğrisi. 
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Şekil 12. MTA-1 iz testi akış – depolama kapasite eğrisi. 
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SONUÇ 
 
Düşük sıcaklıklı Kızılcahamam jeotermal sahasında iz testi tasarlanmış, uygulanmış ve analiz 
edilmiştir.  Yapılan analizler sonucunda aşağıda listelenen bulgular elde edilmiştir.   
 

1. Tüm kuyularda iz kimyasalı görüldüğü için geribasım ve üretim kuyularının birbirleriyle iletişim 
içinde oldukları ortaya çıkmıştır.   

2. Analizler Kızılcahamam rezervuarında akışın çok çatlaklı bir yapıda olduğunu göstermiştir.  
Akışın büyük bölümünün (%81 - %98) nispeten kısa (6.11 m – 49.73m) bir çatlakta, yayılma 
(dispersiyon) katsayısının değişken olduğu bir yapıdan olduğunu göstermektedir.  Bu ana 
çatlağın yanı sıra jeotermal sıvının daha hızlı aktığı ikincil çatlaklar bulunduğu ortaya çıkmıştır.   

3. MTA-1 ile Fethibey kuyuları arasında kalan bölgede akışın %40’ı rezervuarın %23’ünden 
sağlanmaktadır.  Öte yandan MTA-1 – MTA–2 bölgesinde akışın %40’ı rezervuarın yaklaşık 
%11’lik bir bölümünden sağlanmaktadır.  Moment analizine göre rezervuar hacmi Fethibey 
kuyusu civarı daha homojen bir yapıda ve 6.825x106 m3 ve öte yandan MTA-2 bölgesi daha 
heterojen ve 3.185x106 m3 olarak hesaplanmıştır.  

4. Sahada basınç düşümünün önlenmesi için geribasım yapılan miktarın arttırılması 
gerekmektedir. 

 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A  alan, m2 
C ve Cr  Konsantrasyon, ppm 
ci  Kesirsel depolama kapasitesi 
Ci  Toplam depolama kapasitesi 
Dz   Eksensel dağılım katsayısı 
f i  Kesirsel akış kapasitesi 
Fi  Toplam akış kapasitesi 
I i  Bessel fonksiyonu 
J  Model değişkeni 
K  Model değişkeni 
k  Geçirgenlik 
L   Kuyular arasındaki mesafe, m 
M  İz kimyasalı kütlesi, gm 
ne,  Gözeneklilik, oran 
Q  Debi m3/s 
p  Laplace transformasyon parametresi  
Pe  Peclet sayısı 
Rd   Boyutsuz çözücü geciktirmesi 
t  Zaman, s 
tb  İz konsantrasyonunun kuyuda görülme zamanı, s 
t f  İz konsantrasyonunun matriks bloklarını doldurma zamanı, s 
tf    Filtrasyon katsayısı 
tp  En yüksek iz konsantrasyonuna ulaşma zamanı, s 
t r  İz kimyasalının matrikste kalış süresi, s 
V  Hacim 
w  Çatlak-matriks modeli Peclet sayısı 
wi   sahada gözlemlenen verilerin hatalarının varyanslarının tersi 
z   Uzaysal değişken 
α f   Çatlakta iz kimyasalının değişim oranı 
αm  Matrikste iz kimyasalının değişim oranı 
λ  Transmissibilite 
µ  Çözücü bozulumu 
ρ   Yoğunluk 
∆τ  Zaman basamağı boyu 
υ   Ortalama hız 
υp   hız, m/s 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, ülkemizde de yaygın olarak bulunan düşük sıcaklıklı tek-faz sıvı içeren jeotermal 
rezervuarların akışkan ve ısı üretimi davranışının değerlendirilmesi ve tahmin edilmesinde 
kullanılabilecek izotermal olmayan akışı göz önünde bulunduran yeni bir lumped-parametre modeli ve 
uygulamaları sunulmaktadır. İzotermal akış (rezervuar içerisinde ortalama sıcaklığın değişmediği) 
varsayımı üzerine kurulu literatürde mevcut diğer lumped-parametre modellerine göre, bu çalışmada 
sunulan yeni modelinin en önemli üstünlüğü, üretim, reenjeksiyon ve doğal beslenme etkilerinden 
dolayı rezervuar içerisinde meydana gelen ısıl değişimleri dikkate alarak rezervuar ortalama basınç ve 
sıcaklık davranışlarının zamanın fonksiyonu olarak hesaplanabilmesine olanak sağlamasıdır. 
 
Bildiride gösterildiği gibi, bu modelle, sahada ölçülmüş kuyu dibi basınç (veya dinamik kuyu su 
seviyesi) ve/veya kuyu dibi sıcaklık verilerinin tarihsel çakıştırması ile model parametreleri tahmin 
edilebilmekte ve geleceğe yönelik jeotermal rezervuarın hem basınç hem de sıcaklık performans 
tahminleri yapılabilmektedir. Geliştirilen model ve yazılım programının İzmir Balçova-Narlıdere 
jeotermal sahası için bazı yapay uygulamaları sunulmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Lumped-parametre modelleri düşük sıcaklıklı jeotermal sistemlerin geleceğe yönelik performans 
tahminlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [1-4]. Uygulanan üretim/reenjeksiyon senaryolarına bağlı 
olarak jeotermal sahaların basınç (veya dinamik kuyu su seviyesi) ve sıcaklık davranışlarını 
modellemek amacıyla kullanılan lumped-parametre modelleri (veya tank modelleri), az sayıda 
parametre içermelerinden dolayı, çok parametreli boyutlu (1B, 2B veya 3B) sayısal modellerin yerine 
iyi bir alternatif oluşturmaktadır. 
 
Lumped-parametre modelleri, boyutlu sayısal modellerde olduğu gibi aynı yöntembilim kapsamında 
kullanılmaktadır: Önce doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemiyle basınç/sıcaklık verilerine 
tarihsel çakıştırma yapılarak model parametreleri tahmin edilir. Tahmin edilen model parametreleri 
kullanılarak, çeşitli üretim/reenjeksiyon senaryoları için basınç (veya su seviyesi) değişimlerinin 
geleceğe yönelik performans tahminleri yapılarak, sahanın verimli işletilmesi için belirlenecek 
kararların alınmasında önemli bir araç olarak kullanılır [4]. 
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Bir önceki paragrafta atıfta bulunulan çalışmaların [1-4] tümünde kullanılan ortak varsayım, jeotermal 
rezervuar içerisinde izotermal akış olduğudur; yani rezervuar sıcaklığının zamanla değişmediği 
varsayılmaktadır. Bu varsayım, jeotermal rezervuarların iki önemli durum değişkeninden biri olan 
rezervuar ortalama basıncında (veya su seviyesinde), üretim, doğal beslenme ve reenjeksiyona bağlı 
olarak meydan gelen değişimlerin hesaplanmasına olanak tanırken, bir diğer önemli durum değişkeni 
olan rezervuar ortalama sıcaklığında meydana gelecek değişimlerin hesaplanmasına veya tahmin 
edilmesine olanak sağlamamaktadır. 
 
Aslında, tek-faz sıvı içeren jeotermal sistemler söz konusu olduğunda, pratik uygulama açısından 
değilse bile, doğal akışkan ve ısı beslenmesinin olmadığı (kapalı) jeotermal sistemlerde ve 
reenjeksiyonun yapılmadığı durumlarda bile teorik anlamda izotermal akış varsayımı geçerliliğini 
yitirmektedir. Örneğin ısı ve akışkan akışına kapalı bir tanktan belirli bir ilk basınç ve sıcaklıktaki 
akışkanın belirli bir miktarın üretilmesinden sonra, tank içindeki kütle miktarı, basıncı ve dolayısıyla 
akışkanın iç enerjisi azalacağından, akışkanın üretim öncesinde sahip olduğu ilk sıcaklığından daha 
düşük bir sıcaklığa (az da olsa) düşmesi beklenmektedir. Bir başka deyişle, sadece kütle üretimi 
yapıldığında rezervuarda oluşan akış teorik anlamda tümüyle izotermal değildir. Ayrıca, jeotermal 
rezervuarın ortalama basıncını korumak, atık sudan kurtulmak amacıyla üretim sıcaklığından daha 
düşük sıcaklıkta jeotermal suyu sisteme tekrar sisteme basmanın (reenjeksiyon) gerekli olduğu 
uygulamalarda ve jeotermal sisteme doğal beslenme yoluyla giren daha “serin” suların olduğu 
durumlarda izotermal akış varsayımı geçerliliğini yitirmektedir. Doğal olarak, böyle durumlarda, 
rezervuarın ortalama sıcaklık davranışı, rezervuar hacminin büyüklüğüne, yapılan akışkan üretim 
debisine ve re-enjekte edilen suyun debisi ve sıcaklığına, doğal beslenme “debisi” ve sıcaklığına bağlı 
olmaktadır. 
 
Bildiride ilk olarak, geliştirilen izotermal olmayan lumped-parametre modelinin matematiksel ifadesi 
sunulmakta, daha sonra geliştirilen modelin sonuçlarının ticari bir simülatör sonuçları ile kıyaslaması 
ve doğrulaması verilmektedir. Son olarak, yeni modelin İzmir Balçova-Narlıdere sahasına yapay 
uygulamaları gösterilmektedir. 
 
 
 
 
2. İZOTERMAL OLMAYAN TEK-TANK LUMPED-PARAMETRE MODELİ 
 
Bu çalışmada geliştirilen yeni tek-tank modeli kütle ve enerji (ısı) korunumu prensipleri üzerine kurulu 
olup Şekil 1’de şematik olarak gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İdealleştirilmiş tek-tank lumped jeotermal modeli. 
 

Rezervuar Sistemi 
Su + Kayaç 
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Gözeneklilik, φr 
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T Taşınım ile  
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giren ısı 
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Şekil 1’de sunulan idealleştirilmiş tek tank modelinde, jeotermal rezervuar bir tank olarak düşünülerek, 
sisteme ait ortalama özellikler kullanılmaktadır. Modelde, Wp (kg/s) üretim kuyuları aracılığıyla tanktan 
yapılan toplam kütlesel üretim debisini ve Winj (kg/s) reenjeksiyon kuyuları aracılığıyla tanka geri 
dönen toplam kütlesel enjeksiyon debisini temsil etmektedir. Tanktan yapılan kütlesel net üretim 
debisi, W (kg/s) ise Wp-Winj şeklinde ifade edilmektedir. Tanktan yapılan üretim nedeniyle tankta 
oluşan basınç düşümü beslenme kaynağından tanka doğru akışkan akışına (beslenmeye) neden 
olmaktadır. Modellemede Ws (kg/s) ile temsil edilen kütlesel beslenme debisi, basitliği ve yaygın 
kullanım alanının olması nedeniyle, diğer tank modellemesi çalışmalarında olduğu gibi [1-4], 
Schilthuis’un [5] kararlı akış modeli ile Ws = αs [pi-p(t)] şeklinde modellenmektedir. Ayrıca, daha önce 
değinildiği gibi bu çalışmada, tek fazlı sıvı akışının göz önünde bulundurulduğu unutulmamalıdır. 
 
Bu varsayımlar altında, Şekil 1’de verilen tek-tank modeli için kütle korunumu ilkesini uygulayarak 
akışkan akışını tanımlayan diferansiyel denklem aşağıda gibi türetilebilmektedir: 
 

[ ] ( ) ( )( )
( ) 0w r

r s i p inj

d
V p p t W t W t

dt
r φ

α− − + − =    (1) 

 
Jeotermal rezervuarlardaki ısı akışında genelde egemen olan konveksiyon (taşınım) dur; yani üretim, 
reenjeksiyon ve beslenme aktivitesi nedeniyle ısının akışkan hareketi ile taşınmasıdır. İletimden 
(“conduction”) dolayı olan ısı kayıpları ile pınar veya kaynaklardan dışarı akan akışkandan olan ısı 
kayıpları ihmal edilirse, Şekil 1’de belirtilen tek-tank modeli için enerji korunumu ilkesi uygulanarak ısı 
akışını tanımlayan diferansiyel denklem aşağıdaki gibi türetilebilmektedir: 
 

( )[ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ), , ,1 ( ) 0r m m r w w inj w inj s i w s p w pr r
d

V C T V u W t h t p p t h t W t h t
dt

φ r φ r α− + − − − + =  (2) 

 
İzotermal olmayan tek tank modelinde, Denklem 3 kullanılarak Denklem 1 ve 2’de yer alan rezervuar 
gözenekliliği φr’nin basınç ve sıcaklıkla değişimi göz önünde bulundurulabilmektedir: 
 

( ) ( ) ( ), 1r i r i r ip T c p p T Tφ φ β = + − − −   (3) 

 
Şekil 1, Denklem 1, 2 ve 3’de yer alan parametreler aşağıda tanımlanmaktadır: 
 
cr : Sabit sıcaklık altında, gözeneklilik (veya etken kayaç) sıkıştırılabilirliği, 1/bar. 
Cm: Kayaç katı kısmı özgül ısı kapasitesi, J/(kg oC). 
hw,inj: Enjekte edilen suyun özgül entalpisi, J/kg. 
hw,s: Doğal beslenme ile giren suyun özgül entalpisi, J/kg. 
hw,p: Üretilen suyun özgül entalpisi, J/kg. 
pi: Rezervuar ilk basıncı, bar 
p(t): Herhangi bir zaman t’deki rezervuar ortalama basıncı, bar. 
t: Zaman, s. 
T(t): Herhangi bir zaman t’deki rezervuar ortalama sıcaklığı, oC. 
Ti:  Rezervuar ilk sıcaklığı, oC. 
Tinj: Enjekte edilen suyun sıcaklığı, oC. 
Ts: Beslenme akışkanının sıcaklığı, oC. 
uw:   Herhangi bir zaman değeri t’de suyun özgül içsel enerjisi, J/kg. 
Vr: Rezervuar kaba hacmi, m3. 
αs: Beslenme indeksi, kg/(s-bar). 
β r: Sabit basınç altında, gözeneklilik termal genleşme/büzüşme katsayısı, 1/oC. 
rm : Kayaç katı kısmı yoğunluğu, kg/m3. 
rw : Jeotermal suyun yoğunluğu, kg/m3. 
φ i   : İlk basınç ve sıcaklık değerindeki gözeneklilik değeri. 
φr   : Herhangi bir zaman değeri t’deki rezervuar gözeneklilik değeri. 
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Üretilen ve reenjekte edilen suyun debi ve entalpilerinin zamanla değişimi de göz önünde 
bulundurulacak şekilde model genel olarak tasarlanmıştır. Suyun özgül içsel enerjisi, entalpisi ve 
yoğunlukları Uluslararası Formül Komisyonunun [6] buhar tablosu alt bölge 1 (basınç için 0.0061-1000 
bar aralığı, sıcaklık için 0.01-350 oC aralığı) için verdiği denklemlerden sıcaklığa ve basınca bağlı 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Denklem 1 ve 2 doğrusal olmayan diferansiyel denklemler olduğundan, tümüyle kapalı Newton-
Raphson yineleme yöntemiyle [7] birlikte çözümlemek gerekmektedir. Çözümlemede birincil 
(“primary”) değişkenler olarak basınç p ve sıcaklık T göz önünde bulundurulmaktadır. Denklem 1 ve 2 
bu değişkenler için zamanın fonksiyonu olarak Newton-Raphson algoritması ile çözümlenir. 
Çözümlemeye ait detaylar uzun olduğundan, burada verilememektedir. Çözümleme detayları Onur vd. 
tarafından yazılan TÜBİTAK raporunda bulunabilir [8]. 
 
Burada gösterilmemekle beraber, Şekil 1’i temel alan izotermal olmayan tek-tank lumped-parametre 
modelini, Sarak vd. [2] tarafından önerilen iki ya da daha fazla tanklı lumped-parametre modellerine 
genişletmek mümkündür. Örneğin, Şekil 2’de gösterilen iki tanklı lumped-parametre modeli için toplam 
4 adet (akifer ve rezervuar sistemleri için yazılmış iki adet kütle ve iki adet enerji) korunum 
(diferansiyel) denkleminin Newton-Raphson yöntemiyle birlikte çözümlenmesi yeterli olmaktadır. 
 

 

Beslenme 
Kaynağı (pi) 

αr αo1 

Akifer 
Va 

 Net üretim 

Rezervuar 
Vr 

 
 

Şekil 2. İdealleştirilmiş iki-tanklı lumped-parametre modeli. 
 
 
2.1. Tarihsel Çakıştırma ile Parametre Tahmini 
 
Sunulan tek-tank lumped-parametre modeli ile doğrusal olmayan parametre tahmininde (veya bir 
başka deyişle tarihsel çakıştırma probleminin çözümü için) ağrılıklı en küçük kareler yöntemi 
kullanılmıştır. Sadece basınç, sadece sıcaklık veya basınç ve sıcaklık gözlem (ölçüm) verilerine birlikte 
çakıştırma yapabilmek amacıyla parametre tahmininde kullanılan en küçük kareler hedef fonksiyonu 
en genel şekliyle Denklem 4’de verilmektedir: 
 

( ) 22

,,
, ,

1 1

,( , )1 1
( )

2 2

p T
TpN N

m j model jm i model i
p p i T T j

i jp T

T T tp p t
O I w I w

σ σ= =

−−
= +

    
    

         
∑ ∑

mm
m  (4) 

 
Denklem 4’de, m bilinmeyen model parametre vektörünü temsil etmektedir. Çalışmada geliştirilen tek-
tank izotermal olmayan akış modeli için model parametre vektörü toplam 10 parametreyi içermektedir: 
 

[ ], , , , , , , , ,r i s i i s r r m mV p T T c Cφ α β rm =  (5) 
 
Denklem 4’deki Ip ve IT terimleri basınç ya da sıcaklık ölçüm seti verilerinden hangilerinin çakıştırmada 
kullanılacağını belirlemek için tanımlanan “1” ya da “0” değeri alabilen göstergelerdir. Bu göstergelere 
atanacak değerlere bağlı olarak tarihsel çakıştırmada sadece basınç, sadece sıcaklık veya basınç ve 
sıcaklık verileri birlikte kullanılabilmektedir. 
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Denkem 4’de pm ve Tm; tp ve tT zamanlarında ölçülmüş, basınç ve sıcaklık verilerini, pmodel ve Tmodel 
ise bu zaman değerlerinde geliştirilen izotermal olmayan lumped-parametre modelinden hesaplanmış 
basınç ve sıcaklıkları temsil etmektedir. Np, tarihsel çakıştırmada kullanılacak toplam basınç verisi 
sayısını ve benzer şekilde, NT; ise tarihsel çakıştırmada kullanılacak toplam sıcaklık verisi sayısını 
belirtmektedir. σp ve σT, sırasıyla, basınç ve sıcaklık ölçüm verileri üzerindeki hataların standart 
sapmasını, wp,i ve wT,j ise, basınç ölçüm noktası pm,i ve sıcaklık ölçüm noktası Tm,j için kullanıcı 
tarafından atanmış ağırlıkları temsil etmektedir. Basınç ve sıcaklık ölçümlerine atanacak ağırlıklar sıfır 
ya da pozitif bir sayı olarak seçilebilmektedir. 
 
 
 
 
3. İZOTERMAL OLMAYAN LUMPED-PARAMETRE MODELİ SONUÇLARININ DOĞRULANMASI 
 
Bir önceki bölümde tanıtılan izotermal olmayan tek-tank lumped-parametre modelinin sonuçlarını 
doğrulamak amacıyla, jeotermal sistemlerin benzetiminde yaygın olarak kullanılan Tough-II yazılım 
programını [9] temel alan PetraSim yazılım programı [10] ile çeşitli teorik durumlar için kıyaslamalar 
yapılmıştır. Yapılan tüm kıyaslamalarda PetraSim ile izotermal olmayan tek-tank lumped-parametre 
modelinden elde edilen basınç ve sıcaklık çözümleri arasında mükemmel bir uyum bulunmuştur. 
Burada sadece iki yapay durum için; (i) beslenmesiz ve (ii) beslenmeli tek-tank durumları için yapılan 
kıyaslamalara ait sonuçlar sunulmaktadır. Her iki durum için Tablo 1’de verilen aynı model parametre 
değerleri kullanılmaktadır. Ayrıca, her iki durum için aynı üretim/reenjeksiyon debi senaryosu göz 
önünde bulundurulmaktadır (Şekil 3). 
 
Şekil 4’de ise doğal beslenmesiz durum için (yani Şekil 1’de Ws = 0 veya Denklem 1 ve 2’de αs = 0), 
yeni modelden elde edilen basınç ve sıcaklık çözümleri PetraSim’den elde edilenlerle kıyaslamalı 
olarak gösterilmektedir. PetraSim’de jeotermal rezervuar sınırları akışkan ve ısı akışına kapalı tek blok 
veya hücre (hacmi 107 m3 olan bir küp) olarak modellenmiştir. Şekil 4’de gösterilen PetraSim basınç 
(Şekil 4a) ve sıcaklık (Şekil 4b) değerleri rezervuar olarak düşünülen bu bloğun basınç ve sıcaklık 
değerlerini temsil etmektedir. 
 
Tablo 1. Model doğrulaması için kullanılan parametre değerleri. 
 

β r, [1/oC]    0 
φr, [kesirsel]   0.2 
cr, [1/bar]    1.33x10-4 
rw, [kg/m3]    928.5* 
rr, [kg/m3]    2650 
Cm [J/(kg oC)]   1000 
Vr, [m3]    1.00x107 
Ti [oC]    140 
pi, [bar]    50 
Wp, [kg/s]    20+ 
Winj, [kg/s]    15+ 
Tinj [oC]    60 
hw,ini [kJ/kg]    255.3 
 
* p = 50 bar ve T = 140 oC’deki suyun yoğunluğu 
+ 0-10 gün üretim/reenjeksiyon dönemi ve 20-30 
gün arası üretim/re-enjeksyion dönemi üretim ve 
reenjeksiyon debileri. 10-20 gün arası kapama 
dönemi Wp = Winj = 0 kg/s (bkz Şekil 3). 
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Şekil 3. Üretim üretim/reenjeksiyon debisi-zaman senaryosu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (a) Basınç    (b) Sıcaklık 
 
Şekil 4. İzotermal olmayan tek-tank lumped-parametre modeli (a) basınç ve (b) sıcaklık çözümlerinin 

PetraSim çözümleriyle kıyaslanması; doğal beslenmesiz durum. 
 
Son olarak, yeni model çözümleri jeotermal sistemin beslenmeli olduğu durum için PetraSim çözümleri 
ile kıyaslanmaktadır. Bu uygulamada Şekil 3’de verilen değişken üretim/reenjeksiyon debi senaryosu 
aynen kullanılmış ve jeotermal sisteme beslenme olduğu düşünülmüştür. Beslenme indeksi katsayısı 
bu uygulamada αs = 1 kg/s olarak alınmıştır. 
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Rezervuara (tanka) beslenme sağlayan kaynağın sıcaklığının rezervuarın ilk denge sıcaklığına eşit (Ts 
= Ti = 140 oC) olduğu ve ayrıca beslenme kaynağının entalpisinin rezervuarın başlangıç durumundaki 
basınç ve sıcaklığındaki entalpisine eşit olduğu (hw,s = 592.4 kJ/kg) ve zamanla değişmediği kabul 
edilmiştir. Diğer model parametrelerine ait değerler Tablo 1’de verilmektedir. 
 
PetraSim (veya Tough II)’de beslenmenin nasıl modellendiği dikkat edilmesi gereken önemli bir 
noktadır. Bu çalışma kapsamında, PetraSim ile yapılan modellemelerde ısı ve akışkan akışı 1B (x-
yönünde) olarak incelenmektedir. Hacmi 107 m3 olan bir küp olarak modellenen rezervuar bloğunun 
sağ ve sol uçlarına hacimleri çok büyük (her birinin hacmi 1056 m3) olan iki akifer bloğu eklenerek 
rezervuarın beslenmesi modellenmektedir. Bu büyük bloklar, rezervuarın sağ ve sol sınırlarında 
basıncın (ilk basınç olan 50 barda) ve sıcaklığın (ilk sıcaklık olan 140ºC’de) tüm zaman değerlerinde 
sabit kalmasını sağlamaktadır.  
 
PetraSim’de modelleme yapabilmek için gerekli olan geçirgenlik (k) değeri, bölümümüzde yapılan bir 
lisans bitirme çalışması [11] kapsamında geliştirilen Denklem 6 ile verilen ilişki ile hesaplanmaktadır. 
Sağ ve sol uçları sabit basınçlı izotermal 1B rezervuar modelini temel alan bitirme çalışmasında, 
beslenme indeksi (αs) ile geçirgenlik (k) arasındaki ilişkiyi veren Denklem 6 aşağıdaki gibidir: 
 

2s w
x w

wh k
L

α = r
µ

 (6) 

 
Örnek uygulamada, αs = 1 kg/(s-bar) alındığı için, Denklem 13’den k/µw = 2.49x10-6 m2/(bar-s) 
bulunmuş ve bu değerden µw (@pi = 50 bar, Ti = 140 oC) = 2.024x10-9 bar-s değeri kullanılarak k = 
5.061x10-15 m2 değeri hesaplanmıştır. Her blok için PetraSim’de aynı geçirgenlik ve gözeneklilik 
değerleri (sırasıyla k = 5.061x10-15 m2 ve φ = 0.2) kullanılarak PetraSim basınç ve sıcaklık çözümleri 
elde edilmiştir (Şekil 5 ve 6). Şekil 5 ve 6’da gösterilen PetraSim basınç ve sıcaklık değerleri rezervuar 
olarak düşünülen ortadaki bloğun (rezervuarın) basınç ve sıcaklık değerlerini temsil etmektedir. 
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Şekil 5. İzotermal olmayan tek-tank lumped-parametre modeli basınç çözümlerinin PetraSim basınç 
çözümleriyle kıyaslanması; beslenmeli tank durumu. 
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Şekil 6. İzotermal olmayan tek-tank lumped-parametre modeli sıcaklık çözümlerinin PetraSim sıcaklık 

çözümleriyle kıyaslanması; beslenmeli tank durumu. 
 
Şekil 4, 5 ve 6’da yapılan kıyaslamalardan görüleceği gibi, izotermal olmayan tek-tank lumped-
parametre modelinin basınç ve sıcaklık çözümleri PetraSim simülatörü sonuçlarıyla mükemmel bir 
uyum göstermektedir. 
 
Beslenmenin basınç ve sıcaklık çözümleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, beslenmesiz durum 
için lumped-parametre modelinden türetilmiş (Şekil 4a ve 4b’de daha önce verilmiş) olan basınç ve 
sıcaklık çözümleri Şekil 5 ve 6’da ayrıca gösterilmektedir. Görüldüğü ve beklenildiği gibi, sisteme 
rezervuar ilk basınç ve sıcaklığında bir beslenme (akışkan girişi) olduğunda, hem rezervuar basıncı 
hem de sıcaklık daha az düşmektedir. Beslenme kapama döneminde basınç ve sıcaklığın 
yükselmesine yardımcı olmaktadır. Ancak dikkat edilecek olursa, kapama döneminde beslenmenin 
sıcaklık üzerinde meydana getirdiği artış etkisi basınçta meydana getirdiği artış etkisine göre oldukça 
küçüktür. Bu sonuç, sistem beslenmeli bile olsa, sıcaklığın rezervuarın başlangıçtaki ilk sıcaklığına 
ulaşması; bir başka deyişle rezervuarın enerji bakımından yenilenebilirliği, için basınca göre çok daha 
uzun kapama sürelerinin gerekli olduğunu göstermektedir. 
 
 
 
 
4. İZOTERMAL OLMAYAN TEK-TANK MODELİ İLE YAPILAN BAZI UYGULAMALAR 
 
Bu bölümde, çalışmada geliştirilen izotermal olmayan modelin uygulamaları sunulmaktadır. Yapılan 
uygulamalar, İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal sistemine benzer “yapay” bir saha içindir. Bu 
uygulamalarda amaç, uygulanan üretim/reenjeksiyon senaryolarına bağlı olarak geliştirilen modelden 
türetilen basınç ve sıcaklık davranışının bazı model parametrelerine (doğal beslenme sıcaklığı, doğal 
beslenme indeksi, gözeneklilik, kayaç sıkıştırılabilirliği, kaba hacim, gibi) karşı duyarlılığını 
incelenmektir. Ayrıca, düşük sıcaklıklı tek-faz sıvı içeren bir jeotermal sistemin basınç ve sıcaklık 
davranışını hangi model parametrelerinin kontrol ettiğini araştırmaktır. 
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4.1. Model Parametre Etkilerinin İncelenmesi; İzmir Balçova-Narlıdere Sahası Yapay Örneği 
 
Bu bölümde verilen uygulamalarda kullanılan üretim/reenjeksiyon debisi verileri Şekil 7’de sunulmakta 
olup 01 Ocak 2000 – 10 Kasım 2005 arası İzmir Balçova-Narlıdere sahasında uygulanan gerçek 
üretim/reenjeksiyon verilerini temsil etmektedir [12]. Şekil 7’de zaman ekseninde “0” değeri 01 Ocak 
2000’ye, son veri noktası (2141 gün değeri) ise 10 Kasım 2005’e karşılık gelmektedir. Debiler sahadan 
yapılan ve enjekte edilen toplam debilerdir. 
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Şekil 7. 01 Ocak 2000 -10 Kasım 2005 arası dönemi İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal sahasında 
uygulanan yaklaşık üretim ve enjeksiyon debisi verileri [12]. 
 
Türeyen, Sarak ve Onur [13] tarafından bu kongrede sunulan bir diğer çalışmada, Şekil 7’de verilen 
net üretim debisi verileri kullanarak, ND-1 kuyusunda yaklaşık 4.5 yıl boyunca kaydedilmiş dinamik su 
seviyesi verilerine 5 farklı izotermal lumped-parametre modelleri ile tarihsel çakıştırma yapılmış ve 
verilere en iyi tarihsel çakışmayı sağlayan modelin, beslenmeli tek-tank izotermal model olduğu 
belirlenmiştir. Bu model kullanılarak yapılan tarihsel çakıştırma ile elde edilen model parametre 
değerleri Tablo 2’de verilmektedir. 
 
Tablo 2. İzotermal tek-tank açık model parametre değerleri. 
 
 
 
 
Burada izotermal akış varsayımına dayanan modeldeki κ parametresinin bir grup parametresi 
olduğuna (yani izotermal olmayan akış modelinde yer alan bazı bireysel parametrelerin çarpımı 
olduğuna) dikkat edilmelidir. κ parametresi  
 

r t wrV cκ φ r=  (7) 
 
denklemiyle tanımlanmaktadır. Bu grup parametre içindeki ct sabit sıcaklıkta toplam (etken kayaç ya 
da gözenek, cr + akışkan, cw ) sıkıştırılabilirliği temsil etmektedir: 
 

1 1 w
t r w

wT T

r

r

c c c
p p
φ r

φ r
∂ ∂

= + = +
∂ ∂

   
   
   

 (8) 

 
Burada bir noktayı vurgulamak faydalı olacaktır: İzotermal olmayan akış modelinde, etken kayaç 
sıkıştırılabilirliğinin, cr, sabit olduğu (yani basınç ve sıcaklıkla değişmediği) kabul edilirken; akışkan 
sıkıştırılabilirliği cw’nin basınç ve sıcaklıkla değişimi göz önünde bulundurulmaktadır. 

αs, [kg/(s-bar)]                                                              45 
κ, [kg/bar]                                                                     8.4x107  
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Bu nedenle, cw’nin sabit olarak düşünüldüğü izotermal akış modelinde, cw’nin değerinin tam 
karşılığının ne olacağı ya da hangi p ve T değerinde hesaplanacağı çok açık olmamakla birlikte, 
izotermal akış modelinde cw’nin ilk basınç pi ve ilk sıcaklık Ti’deki değerini ve aynı şekilde κ grup 
parametresinde yer alan akışkan yoğunluğu, rw, ve gözeneklilik, φr, değerlerinin ilk basınç pi ve ilk 
sıcaklık Ti ’deki değerlerini yaklaşık olarak temsil edeceği beklenebilir. 
 
İzmir Balçova-Narlıdere sisteminin ilk rezervuar (yaklaşık 500 m derinlikteki) basıncının pi = 50 bar ve 
ilk sıcaklığının Ti = 140 oC olduğunu varsayarsak, bu basınç ve sıcaklık değerlerinde suyun yoğunluğu 
rw = 928.5 kg/m3 ve sıkıştırılabilirliği cw = 5.92x10-5 1/bar olarak hesaplanmaktadır. Balçova-Narlıdere 
sistemi için gözeneklilik ve kayaç sıkıştırılabilirlik (cr) değerleri tam olarak bilinmemektedir. Belirsizlik 
olmakla beraber, ilk basınç ve sıcaklıktaki gözenekliliğin φ i = 0.05 (%5) ve etken kayaç sıkıştırılabilirliği 
cr = 1.33x10-4 1/bar kabul edilirse, Tablo 2’de verilen κ değeri için İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal 
rezervuarının kaba (kayaç artı su) hacmi Vr = 9.42x109 m3, sıvı hacmi ise Vrxφ i = 4.709x108 m3 olarak 
Denklem 7 yardımıyla hesaplanabilmektedir. 
 
Bildiğimiz kadarıyla, İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal sistemine enjekte edilen suyun dönüş sıcaklığı 
60oC civarındadır. Dolayısıyla, modellemede enjekte edilen suyun sıcaklığı Tinj = 60oC olarak 
alınmaktadır. 
 
4.1.1. Doğal Beslenme Sıcaklığı Ts’nin Rezervuar Basınç ve Sıcaklığı Üzerindeki Etkisi 
 
İzmir Balçova-Narlıdere sahası için uyarlanan veriler (Şekil 7, Tablo 2 ve Tablo 3) kullanılarak; 80, 100 
ve 140ºC olmak üzere 3 farklı doğal beslenme suyu sıcaklığı için jeotermal rezervuarın basınç (veya 
su seviyesi) ve sıcaklık davranışı izotermal olmayan tek-tank modeli ile incelenmiştir. Elde edilen 
basınç (ve su seviyesi) ve sıcaklık davranışı, sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmektedir. Ayrıca 
karşılaştırma yapmak amacıyla izotermal tek-tank modelinden elde edilen basınç (ve su seviyesi) ve 
sıcaklık davranışı da Şekil 8 ve 9’da gösterilmektedir. 
 
Tablo 3. İzotermal olmayan beslenmeli tek-tank modeli parametre değerleri. 
 

αs, kg/(s-bar) 45 cr, 1/bar 1.33x10-4 
pi, bar 50 cw, 1/bar 5.92x10-5 @50 bar ve 140ºC 
Ti, ºC 140 ct, 1/bar 1.92x10-4 
φ i 0.05 rw, kg/m3 928.5 @50 bar ve 140ºC 
Vr, m3 = κ/φrwct = 9.42x109 rm, kg/m3 2650 
Cm, J/kg-ºC 1000 β r, 1/ ºC 0. 
Tinj, ºC 60 hw,inj, J/kg 255263 

hws, J/kg 
592125 @50 bar Ts = 140ºC 
422742 @50 bar Ts = 100ºC 
338850 @50 bar Ts = 80ºC 

  

 
Şekil 8’den da anlaşılabileceği gibi beslenme suyu sıcaklığının rezervuar basınç (veya su seviyesi) 
davranışı üzerinde pratik olarak etkisi olmamaktadır. Ayrıca, izotermal model ile izotermal olmayan 
model basınç ve su seviyesi eğrileri birbirlerinin aynısıdır. 
 
Buna karşılık, Şekil 9’dan görülebileceği gibi, rezervuar sıcaklığı sürekli azalmaktadır. Bunun 
nedenleri; (i) rezervuar sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta suyun hem doğal beslenme hem de 
reenjeksiyon ile rezervuara girmesi, (ii) rezervuar sıcaklığına eşit sıcaklıkta (140ºC) doğal beslenme ile 
su girişi olsa da rezervuara reenjeksiyon olması ve net üretimin pozitif olması bir başka ifadeyle 
rezervuardaki akışkan kütlesini sürekli azalması şeklinde özetlenebilir. Rezervuar ilk sıcaklığı ile aynı 
sıcaklıkta (140 ºC) beslenme olması durumunda sistemin sıcaklığı 2141 gün sonunda yaklaşık 0.1ºC 
azalırken, beslenme suyunun 100ºC olması durumunda yaklaşık 0.16ºC ve 80ºC olması durumunda 
ise yaklaşık 0.19 ºC azalmaktadır. İzotermal model, rezervuar sıcaklığındaki bu değişimleri tahmin 
etmekte yetersiz kalmakta ve rezervuar sıcaklığının tüm zamanlar için 140oC’de sabit kalacağını 
öngörmektedir. 
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(a) Rezervuar basıncı 
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(b) Kuyu su seviyesi 
 

Şekil 8. Doğal beslenme sıcaklığı Ts’nin (a) rezervuar basıncı ve (b) su seviyesi üzerindeki etkisi; 
İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
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Şekil 9. Doğal beslenme sıcaklığı Ts’nin rezervuar sıcaklığı üzerindeki etkisi; İzmir Balçova-Narlıdere 

sahası yapay örneği. 
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4.1.2. Doğal Beslenme İndeksi αs’nin Rezervuar Basınç ve Sıcaklığı Üzerindeki Etkisi 
 
Bu bölümde, izotermal ve izotermal olmayan modeller kullanılarak beslenme indeksi (αs)’nin 10, 25 ve 
45 kg/s olmak üzere üç farklı değeri için rezervuar basınç ve sıcaklığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Her üç farklı beslenme indeksi için doğal beslenme sıcaklığı Ts = 140oC alınmış ve diğer parametreler 
için Tablo 3’de verilen değerleri kullanılmıştır. Üretim/reenjeksiyon debisi Şekil 7’deki gibidir. Elde 
edilen sonuçlar Şekil 10 ve 11’de gösterilmektedir. 
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Şekil 10. Doğal beslenme indeksi αs’nin rezervuar basıncı üzerindeki etkisi; İzmir Balçova-Narlıdere 
sahası yapay örneği. 
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Şekil 11. Doğal beslenme indeksi αs’nin rezervuar sıcaklığı üzerindeki etkisi; İzmir Balçova-Narlıdere 

sahası yapay örneği. 
 
Beslenme indeksi değeri (αs) azaldıkça rezervuar basıncı daha fazla düşmektedir (Şekil 10). 
Beslenme indeksi değerinin azalması rezervuara daha az beslenme olduğu anlamına geldiği için αs 
değeri azaldıkça rezervuar basıncında daha fazla düşme gözlenmesi beklenilen bir sonuçtur. Ayrıca, 
aynı αs değeri için, izotermal model ile izotermal olmayan model basınç eğrileri birbirlerinin aynısıdır.  
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Bir başka deyişle, izotermal olmayan akış etkileri, basınç üzerinde pratik açıdan çok önemli 
olmamaktadır. Doğal beslenme sıcaklığı rezervuar ilk sıcaklığına eşit olduğu için, beslenme indeksinin 
(αs) rezervuarın sıcaklık davranışı üzerinde çok önemli bir etkisi gözlemlenmemektedir; αs’in 4.5 kat 
azalması durumunda bile rezervuar sıcaklığı çok az düşüm göstermektedir (Şekil 11). Bu sonuç, 
rezervuar basıncının tersine, sıcaklığın beslenme indeksi αs’ye çok duyarlı olmadığına işaret 
etmektedir. 
 
4.1.3. Kaba Hacim, Gözeneklilik ve Kayaç Sıkıştırılabilirliğinin Rezervuar Basınç ve Sıcaklığı 
Üzerindeki Etkisi 
 
Şekil 8 ve 10’dan da görülebileceği gibi, grup parametresi κ değeri (Denklem 14) ve beslenme indeksi 
αs aynı değerde tutulduğunda, izotermal ve izotermal olmayan modellerden elde edilen basınç (veya 
su seviyesi) eğrileri pratik olarak üst üste çakışmaktadır. Bugüne kadar tek-faz sıvı içeren sistemler 
için yaptığımız diğer tüm uygulamalarda da bu sonuç elde edilmiştir. Dolayısıyla, ister izotermal ister 
izotermal olmayan model kullanılsın κ ve αs parametrelerine ait değerler değiştirilmediği sürece, her iki 
modelden de pratik anlamada birbiriyle aynı olan basınç (veya su seviyesi) değerlerinin veya 
davranışlarının hesaplanacağıdır. Bir başka deyişle, izotermal model, izotermal olmayan koşullarda da 
rezervuar basıncı veya su seviyesi davranışını tahmin etmede kullanılabilecek geçerli bir modeldir. 
Bunun da temel nedeni, tek-faz sıvı içeren jeotermal rezervuarların basınç veya su seviyesi 
davranışının sadece κ ve αs parametreleri tarafından kontrol edilmesidir. 
 
Ancak bu sonuç, Şekil 9 ve Şekil 11’den görüldüğü gibi rezervuarın sıcaklık davranışı için geçerli 
değildir. Bir başka deyişle, izotermal model; doğal beslenme, üretim ve reenjeksiyon aktivitelerinden 
dolayı oluşan rezervuar içindeki sıcaklık davranışını yansıtamamaktadır.  
 
Bu nedenle, rezervuarın sıcaklık davranışını tahmin etmek için izotermal olmayan modelin kullanımı 
gereklidir. Bu bölümde sunulan örneklerle, grup parametresi κ’yı oluşturan rezervuar kaba hacımı (Vr), 
ilk gözeneklilik (φ i) ve etken kayaç sıkıştırılabilirlik (cr) değerlerinin basınç ve sıcaklık üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır. Yapılan dört farklı uygulamada, κ değeri = 8.4x107 kg/bar değerinde sabit tutularak, 
Vr, φ i ve cr’nin bireysel değerleri değiştirilmiştir (Tablo 4). Diğer model parametreleri için kullanılan 
değerler Tablo 3’dekilerle ve üretim/reenjeksiyon senaryosu ise Şekil 7’de verilenle aynıdır. Elde 
edilen sonuçlar Şekil 12 (basınç) ve Şekil 13 (sıcaklık) de gösterilmektedir. 
 
Tablo 4. İzotermal olmayan beslenmeli tek-tank modeli parametre değerleri. 
 

 Vr, m3 φ i cr, 1/bar ct, 1/bar rw, kg/m3 κ, kg/bar 
Durum 1 9.42x109 0.05 1.33x10-

4 
1.92x10-

4 
928.5 8.4x107 

Durum 2 1.89x109 0.25 1.33x10-

4 
1.92x10-

4 
928.5 8.4x107 

Durum 3 9.42x108 0.5 1.33x10-

4 
1.92x10-

4 
928.5 8.4x107 

Durum 4 1.89x109 0.07 5.99x10-

4 
6.58x10-

4 
928.5 8.4x107 

 
Şekil 12 ve 13’den çıkarılan sonuçlar şöyle özetlenebilir: 
 
(a) Rezervuar basıncı sadece iki parametre κ ve αs, tarafından kontrol edilmektedir. κ grup 
parametresini oluşturan rezervuar kaba hacmi (Vr), gözeneklilik (φ i) ve kayaç sıkıştırılabilirliği (cr)’nin 
bireysel değerlerinin rezervuar basınç sinyalinden tarihsel çakıştırma ile belirlenmesi olanaklı değildir. 
Grup parametresi κ ve αs ’nin değerleri sadece basınç sinyalinin tarihsel çakıştırmasından tekil olarak 
belirlenebilmektedir. Bu sonuç hem izotermal hem de izotermal olmayan model basınç çözümleri için 
geçerlidir. 
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(b) Rezervuar sıcaklığı ise, grup parametresi κ’nın (Denklem 14) değerini belirleyen tüm 
parametrelerin bireysel değerlerinden etkilenmektedir. Bu parametrelerden rezervuar sıcaklığı 
üzerinde en önemli etkiye sahip olan rezervuar kaba hacmi Vr’dir (bkz. Durum 1, Durum 2 ve Durum 3; 
Tablo 4 ve Şekil 13). Gözeneklilik (φ i) ve etken kayaç sıkıştırılabilirliği (cr) değerleri de sıcaklık 
üzerinde etkilidir. Ancak göreli olarak Vr’nin etkisine göre bu parametrelerin etkisi daha azdır (bkz 
Durum 2 ve Durum 4; Tablo 4 ve Şekil 13).  
 
(c) Tüm diğer parametreler bilindiğinde (rm, β r, Cm), hem rezervuar basıncı hem de rezervuar 
sıcaklığı verilerine tarihsel çakıştırma yapılarak, beslenme indeksi αs, rezervuarın kaba hacmi (Vr), 
gözeneklilik ve ekten kayaç sıkıştırılabilirliğinin değerlerini tekil olarak belirlemek olası gözükmektedir. 
 
(d) Bir önceki şıkta verilen sonuç, basınç verilerinin tarihsel çakıştırmasından değerleri 
belirlenemeyecek parametrelerden olan rezervuar kaba hacmi Vr, gözeneklilik φ i ve etken kayaç 
sıkıştırılabilirliği cr’nin değerlerinin, ölçülmüş sıcaklık verilerinin basınç ile birlikte tarihsel çakıştırmada 
kullanılmasıyla belirlenebileceğini göstermektedir. Bu da, sıcaklık verilerinin modellemede 
kullanılmasının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. 
 
Bundan sonraki alt bölümde, yukarıda belirtilen gözlemler, İzmir Balçova-Narlıdere sahası için yapılan 
bir tarihsel çakıştırma örneği ile gerçeklenmektedir. 
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Şekil 12. Vr, φ i ve cr’nin rezervuar basıncı üzerindeki etkisi (dört durum için de κ = 8.4x107 kg/bar); 
İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
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Şekil 13. Vr, φ i ve cr’nin rezervuar sıcaklığı üzerindeki etkisi (dört durum için de κ = 8.4x107 kg/bar); 
İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
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4.2. Tarihsel Çakıştırma ile Model Parametrelerinin Belirlenmesi; İzmir Balçova-Narlıdere Sahası 
Yapay Örneği 
 
Bu bölümde, İzmir Balçova-Narlıdere sahası için yapay olarak türetilen basınç ve sıcaklık verilerinin 
çalışmada geliştirilen izotermal olmayan beslenmeli tek-tank modeli ile tarihsel çakıştırmasından hangi 
rezervuar parametrelerinin güvenilir olarak belirlenebileceği incelenmektedir. 
 
Yapay uygulama için göz önünde bulundurulan model parametre değerleri Tablo 3’de verildiği gibi 
olup, doğal beslenme sıcaklığı Ts = 140oC alınmıştır. Üretim debisi ve enjeksiyon debisi senaryosu ise 
Şekil 7’deki gibidir. İzotermal olmayan beslenmeli modele bu parametre ve üretim/reenjeksiyon debisi 
verileri girilerek, 2141 günlük basınç ve sıcaklık verisi türetilmiştir. Türetilen basınç ve sıcaklık verilerini 
“gerçek” saha verilerine benzetebilmek için üzerlerine sıfır ortalamalı belirli bir standart sapmaya sahip 
normal dağılımdan çekilmiş rastgele hatalar eklenmiştir. Basınç verilerine eklenen hataların standart 
sapması σp = 0.08 bar, sıcaklık verilerine eklenen hataların standart sapması ise 0.002oC’dir. Tarihsel 
çakıştırmada kullanılacak hata içeren “ölçülmüş” basınç ve sıcaklık Şekil 14’de sunulmaktadır. 
 
Günümüzde basınç ve sıcaklık ölçümlerinin mevcut teknoloji ile hangi çözünürlükle kaydedilebileceği 
üzerinde durmakta yarar vardır. Burada çözünürlük ile kastedilen, basınç ya da sıcaklık ölçerin 
kaydedebileceği en küçük basınç ve sıcaklık değişimidir. Bildiğimiz kadarıyla, günümüzdeki en yeni 
teknoloji ile basınç ölçümleri 0.001 bar (veya 0.01 psi), sıcaklık ölçümleri ise 0.001oC çözünürlükle 
kaydedilebilmektedir. Dolayısıyla, bu yapay uygulamada basınç ve sıcaklık verilerine eklenen rastgele 
hatalar bu çözünürlük değerlerinden biraz yüksek olmakla beraber, gerçeğe yakındır. 
 
İzotermal olmayan akış modeli ile basınç ve sıcaklık gözlem verilerine birlikte çakıştırma yapılarak 
(Denklem 4 ile verilen hedef fonksiyonda Ip = IT = 1 alınarak) toplam 7 farklı parametrenin (pi, Ti, Ts, 
αs, φ i , cr, Vr) değerleri tahmin edilmiştir. Denklem 4’de tüm basınç ve sıcaklık gözlem noktaları için 
ağrılıklar wp = wT = 1, basınç ölçüm hatası standart sapması σp = 0.08 bar ve sıcaklık ölçüm hatası 
standart sapması σT = 0.002oC alınmıştır. Tablo 5’de söz konusu yedi parametre için elde edilen 
sonuçlar sunulmaktadır. Tablo 5’de “±” olarak verilen değerler tahmin edilen parametrelere ait %95 
güvenilirlik aralıklarını temsil etmektedir. Vr, φ i ve cr parametrelerine ait güvenilirlik aralıkları değerleri 
incelendiğinde, bu parametreler arasında en güvenilir olarak rezervuar kaba hacmi Vr’nin 
çakıştırmadan hesaplandığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçta, sıcaklık verilerinin bu parametreler arasında 
en çok Vr’ye duyarlı olduğuna işaret etmektedir. Basınç ve sıcaklıklar için elde edilen çakışmalar ise 
Şekil 14’de gösterilmektedir. Tablo 5’den görüldüğü gibi, doğru değerlerinden oldukça uzak 
sayılabilecek başlangıç değerleri ile tarihsel çakıştırma başlatılmış olmasına rağmen, kaba hacim (Vr), 
gözeneklilik (φ i), etken kayaç sıkıştırılabilirliği (cr), beslenme indeksi (αs) ve beslenme sıcaklığı (Ts) 
için doğru değerlerine çok yakın değerler tarihsel çakıştırma sonunda bulunmuştur. 
 
Tablo 5. İzotermal olmayan akış modeliyle basınç ve sıcaklık verilerine birlikte tarihsel çakıştırma 
yapılarak elde edilen sonuçlar. 
 

Model Parametresi (Bilinmeyen) Doğru 
Değer Başlangıç Değerler Çakıştırmadan Elde 

Edilen Değer 
İlk basınç, pi, bar 50 55 50.0±6x10-3 
İlk sıcaklık, Ti, oC 140 145 140.0±3x10-4 
Beslenme sıcaklığı, Ts, oC 140 70 139.0±1.32 
αs, kg/(s-bar) 45.0 10.0 45.0±0.3 
φ i, kesir 0.05 0.01 0.051±0.01 
cr, 1/bar 1.33x10-4 5.33x10-5 1.27x10-4±4x10-5 
Vr, m3 9.42x109 9.42x108 9.57x109±2x108 
RMS = 0.08 bar basınç çakıştırması için, RMS = 0.002 oC sıcaklık çakıştırması için elde edilen 
değer. 
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Bu örnek uygulama, Vr, φ i, cr, Ts gibi jeotermal sistemlerin basınç/sıcaklık performansını kontrol eden 
önemli parametrelerin basınç ve sıcaklık ölçüm verilerinden güvenilir olarak bulunabileceğini ve basınç 
verilerinin yanısıra sıcaklık verilerinin bu parametrelere ait bilgiyi içeren önemli bir endirekt veri 
kaynağı olduğunu göstermektedir. Bildiğimiz kadarıyla, İzmir Balçova-Narlıdere sahası da dahil olmak 
üzere hiçbir jeotermal sahamızda gözlem kuyularında sürekli kuyu dibi sıcaklık verileri 
kaydedilmemekte ve bu nedenle sıcaklık verilerinin modellemede sağlamış olduğu yarar göz ardı 
edilmektedir. 
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Şekil 14. “Ölçülmüş” basınç/sıcaklık-zaman verileri; İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
 
 
4.3. İzotermal Olmayan Model İle Performans Tahmini; İzmir Balçova-Narlıdere Sahası Yapay 
Örneği 
 
Bu bölümde, geliştirilen izotermal olmayan beslenmeli tek-tank modeli kullanılarak İzmir Balçova-
Narlıdere sahası için yapılan yapay performans tahmini uygulamaları sunulmaktadır. Gelecek 5 yıl için 
yapılan performans tahminleri için iki farklı üretim/reenjeksiyon senaryosu (Şekil 15 ve Şekil 16) göz 
önünde bulundurulmuştur. Her iki üretim/reenjeksiyon senaryosu için net (üretim-reenjeksiyon) üretim 
debisi aynı olup Senaryo 1 için reenjeksiyon üretim oranı %80, Senaryo 2 için %86’dır. 
 
Yapay performans tahmini uygulaması için göz önünde bulundurulan model parametre değerleri Tablo 
3’de verildiği gibidir ve bu uygulamada doğal beslenme sıcaklığı Ts = 140oC olarak alınmıştır. Senaryo 
1 ve 2 için yapılan performans tahminleri Şekil 17 (basınç ve su seviyesi) ve Şekil 18 (sıcaklık)’de 
sunulmaktadır. 
 
Şekil 17’den görüleceği gibi, ister izotermal ister izotermal olmayan model olsun, Senaryo 1 ve 2 için 
aynı basınç ve su seviyesi davranışları elde edilmektedir. Bunun nedeni her iki senaryoda da net 
(üretim eksi reenjeksiyon farkı) üretimin aynı olması ve izotermal ve izotermal olmayan tek-faz sıvı 
sistemlerde rezervuar basınç ve su seviyesinin sadece net üretim tarafından belirlenmesidir.  
 
Şekil 17a’dan hem Senaryo 1 hem de Senaryo 2 için, 2005-2010 arası yaz ve kış dönemleri arasında, 
rezervuar basıncında yaklaşık periyodik olarak 1 bar basınç değişimi olacağı görülmektedir. Bu 
yaklaşık olarak su seviyesinde periyodik 11 m düşüm ve yükselime karşılık gelmektedir (Şekil 17b). 
Ayrıca not edilmesi gereken bir nokta, 2005’den sonra uygulanacak Senaryo 1 ve 2’ye göre su 
seviyesi 2005 seviyesine göre yaz dönemlerinde yaklaşık 5 m artış gösterecektir (Şekil 17b). 
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Buna karşın, izotermal olmayan modellerle rezervuar sıcaklığı için yapılan performans tahminlerinden 
(Şekil 18) görüleceği gibi, rezervuar sıcaklığı net üretim tarafından değil yapılan üretim ve 
reenjeksiyon oranı tarafından kontrol edilmektedir. Senaryo 2’de üretim reenjeksiyon oranı Senaryo 
1’e göre %6 daha fazla olduğu için 2005-2010 arası beş yıllık dönemde rezervuar sıcaklığı, Senaryo 
2’de Senaryo 1’e göre daha fazla düşmektedir. Göz önünde bulundurulan İzmir Balçova-Narlıdere 
sahası yapay örneği için Senaryo 1 söz konusu olduğunda 2000 yılına göre (2000 yılı rezervuar 
sıcaklığı 140oC’dir) 2010 yılı sonunda rezervuar ortalama sıcaklığı 0.4oC, Senaryo 2 söz konusu 
olduğunda ise 0.55oC düşüm göstereceği tahmin edilmektedir. 
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Şekil 15. Üretim/reenjeksiyon Senaryo 1; İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
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Şekil 16. Üretim/reenjeksiyon Senaryo 2; İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay örneği. 
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a) Basınç 
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b) Su seviyesi 
 

Şekil 17. Rezervuar ortalama basıncı (a) ve su seviyesi (b) için performans tahmini, İzmir Balçova-
Narlıdere sahası yapay örneği. 
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Şekil 18. Rezervuar ortalama sıcaklığı için performans tahmini, İzmir Balçova-Narlıdere sahası yapay 

örneği. 
 
 
4.4. Tartışma 
 
Bu çalışmadaki temel amaç tek-faz sıvı akışının söz konusu olduğu jeotermal sistemlerde 
üretim/reenjeksiyon/beslenme etkilerinden dolayı izotermal olmayan akış koşullarında sistemin 
ortalama basınç ve sıcaklık davranışını tahmin etmede kullanılacak basit bir tek-tank modeli (Şekil 1) 
geliştirmekti. İzotermal ya da izotermal olmayan tüm lumped-parametre modellerinin tek zayıf noktası, 
kuyu civarı yerel etkileri ve heterojenliği modellemeye dahil ederek konuma bağlı olarak basınç ve 
sıcaklığı hesaplamamıza olanak tanımamasıdır. Dolayısıyla, lumped-parametre modellerinden 
hesaplanan basınç ve sıcaklıklar kuyuların ya da kuyu civarlarını değil, rezervuarın ortalama basınç ve 
sıcaklık davranışını temsil ederler. Bu anlamda, İzmir Balçova-Narlıdere yapay örneği için önceki 
bölümlerde sunulan basınç ve sıcaklık davranışları bu sahadaki rezervuar ortalama basınç ve 
sıcaklığını yansıtan gözlem kuyuları seçilmediği sürece, rezervuarın ortalama basınç ve sıcaklık 
davranışlarını temsil etmektedirler. Genelde, kuyularda veya üretim kuyularına yakın gözlem 
kuyularında ölçülen basınç (veya su seviyesi) ve sıcaklıkların rezervuar ortalama basınç ve 
sıcaklığından daha fazla düşüm göstermesi beklenen bir durumdur. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 
(i) Tek-faz sıvı içeren jeotermal rezervuarların akışkan ve ısı üretimi davranışının değerlendirilmesi 

ve tahmin edilmesinde kullanılabilecek izotermal olmayan akışı göz önünde bulunduran yeni bir 
tek-tanklı lumped-parametre (“lumped-parametre”) modeli sunulmuştur. 

(ii) Literatürde mevcut izotermal akış varsayımı üzerine kurulu lumped-parametre modellerinin 
tersine, izotermal olmayan yeni lumped-parametre model ile söz konusu sistemlerin sıcaklık 
davranışı, üretim, reenjeksiyon ve doğal beslenme etkilerine bağlı olarak tahmin edilebilmektedir. 
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(iii) Söz konusu jeotermal rezervuarın basıncı sadece iki parametre (κ ve αs) tarafından kontrol 

edilmektedir. κ grup parametresini oluşturan rezervuar kaba hacmi (Vr), gözeneklilik (φ i) ve kayaç 
sıkıştırılabilirliği (cr)’nin bireysel değerlerinin sadece rezervuar basınç (veya su seviyesi) sinyalinin 
tarihsel çakıştırması ile belirlenmesi mümkün değildir. 

(iv) İzotermal akış varsayımlı modeller, söz konusu rezervuarların basınç veya su seviyesi, 
davranışını tanımlamak için yeterli olup, rezervuarın sıcaklık davranışını tanımlamakta ve sıcaklık 
verilerindeki rezervuar parametreleri (kaba hacim gibi) hakkında içerdiği bilgiyi kullanmakta 
yetersizdirler. 

(v) Basınç (veya su seviyesi) verilerinin tarihsel çakıştırmada kullanılmasıyla tekil olarak 
belirlenemeyen ve jeotermal sistemin basınç ve sıcaklık davranışı üzerinde önemli etkilere sahip 
olan rezervuar kaba hacmi (Vr), gözenekliliği (φr) ve sıkıştırılabilirliği (cr) gibi parametrelerin 
bireysel olarak belirlenmesi basınç ve sıcaklık verilerinin tarihsel çakıştırmada birlikte 
kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu ise, sıcaklık verilerinin önemli bir bilgi kaynağı olduğunu 
ve kuyu dibi sıcaklık verilerinin ölçülmesinin ve modellemede kullanılmasının önemini ve 
gerekliliğini göstermektedir. 

(vi) Beslenme sıcaklığının 140ºC, rezervuar kaba hacminin 9.42 109 m3 ve gözenekliliğin 0.05 olduğu 
varsayılırsa, İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal sahasında önümüzdeki 5 yıl içinde kış aylarında 
280 kg/s ve yaz aylarında 70 kg/s ile üretim yapılması ve yapılan üretimin %80’inin enjekte 
edilmesi durumunda (Senaryo 1); 

(a) rezervuarın ortalama sıcaklığındaki düşümün (rezervuar ilk sıcaklığı 140ºC’ye göre) yaklaşık 
0.4ºC olacağı, 

(b) rezervuar ortalama su seviyesinde kış aylarında yaklaşık 11 m düşüm olacağı tahmin 
edilmektedir. 
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JEOTERMAL SAHALARDA YAPAY SİNİR AĞLARI 
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ÖZET 
 
Günümüzde gerek geribasım kuyularının lokasyon seçimi gerekse enjeksiyon debisi gibi operasyonel 
parametrelerinin optimizasyonu sayısal rezervuar simülatörleri aracılığıyla yapılmaktadır. Çoğunlukla 
bir kaç lokasyon ve enjeksiyon debisi denenerek sistemin basınç ve sıcaklık tepkisi görülmektedir 
Jeotermal rezervuarın fiziksel durumuna göre geribasım uygulamasının değişmesi beklenir. Bununla. 
birlikte sistemin sıcaklığının düşük ya da yüksek olması geribasım lokasyonu, derinliği ve enjeksiyon 
debisi gibi operasyonel parametrelerin değişmesine neden olur.  Bu çalışmada yapay sinir ağları 
kullanılarak yapılan jeotermal sahalarda geribasım lokasyonu optimizasyonu düşük sıcaklıklı 
(Kızılcahamam) ve yüksek sıcaklı (Kızıldere) örnekleri aracılığıyla aktarılacaktır.  Bu amaca ulaşmak 
için önce boyutsuz entalpi ve basınç optimizasyon grafiklerinin geliştirilmesi ve kullanılımı 
aktarılacaktır.  Daha sonra ise her iki jeotermal sahadaki en uygun geribasım lokasyonları 
gösterilecektir.  Sonuçlar geribasımın tek başına rezervuar akışkan entalpisinin veya basıncının en 
düşük olduğu yerlerdense her iki parametrenin de düşümünün en az olduğu lokasyona yapılması 
gerektiğini göstermektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye de jeotermal uygulamalar başta konut ısıtması, seracılık, kaplıca turizmi ve elektrik üretimi 
olarak yapılmaktadır. Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri belediyeler ve özel idareler tarafından 
yatırımları yapılmakta ve işletilmektedir. Halen Türkiye’de yaklaşık 65’000 konut 750 MWt eşdeğeri 
ısıtma yapılmaktadır. Isıtma sistemlerinin konut ısıtmasında kullanılmasında kış aylarında sürekliliği 
düşünüldüğünde uygun rezervuar basıncı ve sıcaklığı sistemin sağlıklı işletilmesi yönünden çok 
önemlidir.  Üretilen jeotermal akışkan gerek yapısındaki mineraller sebebi ile gerekse rezervuar 
beslenmesi sebebi ile rezervuara geribasımı (re-enjeksiyonu) çok önemli olup jeotermal 
mühendisliğinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 
 
Geribasım önceleri atık jeotermal sıvıların çevresel etkilerini en aza indirmek için kullanılmaya 
başlamıştır. Günümüzde ise hemen her durumda tercih edilen bir yöntemdir [1-39].  Başarılı bir 
geribasım için fazla sıvının atımı, maliyet, rezervuar sıcaklığı ve basıncı, enjeksiyon kuyu lokasyonu ve 
debisi, silika kabuklaşması, rezervuar sıvısında oluşan kimyasal değişimler ve üretim düşümü gibi 
çeşitli parametrelerin etkileşimi göz önüne alınmalıdır. Bu parametrelerden enjeksiyon kuyu lokasyonu 
seçimi geribasım uygulamasının başarısını etkileyen belki de en önemli parametredir ve jeotermal 
literatürde en çok tartışılan konulardandır. Geribasım kuyusunun sahanın dış sınırına yakın olması en 
çok tercih edilen durumdur [30]. Özellikle jeotermal sahayı besleyen meteorik reşarj bölgesine yakın 
yerlerden enjeksiyonlar önerilmektedir [38,39]. Saha dışı enjeksiyona alternatif uygulamalara ise 
sahanın merkezinden enjeksiyon [29] ya da değişken enjeksiyon ve üretim kuyularının sahada düzenli 
uygulanması [33] örnek gösterilebilir. 
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Değişik zamanlarda sahanın değişik yerlerinde enjeksiyon uygulaması da denenmiştir [37]. Termal 
süpürme etkisinin sadece çevresel enjeksiyonla elde edilebileceği de iddia edilmiştir [36]. 
 
Günümüzde gerek geribasım kuyularının lokasyon seçimi gerekse enjeksiyon debisi gibi operasyonel 
parametrelerinin optimizasyonu sayısal rezervuar simülatörleri aracılığıyla yapılmaktadır.  Çoğunlukla 
bir kaç lokasyon ve enjeksiyon debisi denenerek sistemin basınç ve sıcaklık tepkisi görülmektedir. 
Jeotermal rezervuarın fiziksel durumuna göre geribasım uygulamasının değişmesi beklenmelidir. 
Bununla birlikte sistemin sıcaklığının düşük yada yüksek olmasının geribasım lokasyonu, derinliği ve 
njeksiyon debisi gibi operasyonel parametrelerin değişmesine neden olabileceği de aşikardır. 
Türkiye’de yapılan geribasım uygulmalarında ise belirgin bir araştırma sonucundan ziyade operatör 
firmanın tercih ettiği yöntem tercih edilmektedir.  Bu tercih de çoğunlukla maliyetleri azaltıcı sığ 
enjeksiyon yönünde olmaktadır. 
 
 
 
 
2. YAPAY SİNİR AĞI İLE GERİBASIM DERİNLİĞİ VE LOKASYONU OPTİMİZASYONU 
 
 
2.1. Yöntem 
 
Yapay sinir ağı ile geribasım derinliği ve lokasyonu optimizasyonu yönteminin temelinde sayısal 
rezervuar simülatörü bulunur.  Kullanılan rezervuar simülatörünün jeotermal rezervuarın gerek ilk 
durumunu gerekse tarihsel üretim ve basınç azalımı davranışını benzetmesi gerekir.  Kalibrasyonu 
yapılmış rezervuar modeli ile değişik derinlik ve lokasyonlarda geribasım debisi üst sınırı dahilinde 
planlanan geribasım dönemi süresince benzetimler yapılır.  Seçilen geribasım noktalarının rezervuar 
modeli sınırları içinde değişik ve birbirinden uzak noktalarda olmaları gereklidir.  Böylece rezervuarın 
hemen her yerinden örnekleme yapıldığı varsayılır.  Daha sonra geribasım yapılan lokasyonun etkisini 
değerlendirebilmek için entalpi ve basınç düşümü analizi yapılır.  Bu amaçla üretim kuyularının 
geribasım süresi sonunda ulaştıkları sıcaklık ve basınç değerleri boyutsuz olarak elde edilir.  Boyutsuz 
sıcaklık ve basınç değerleri sahada gözlemlenen ilk basınç ve ilk sıcaklık değerleri olarak alınabilirler. 
Bir başka seçenek ise geribasım öncesi sıcaklık ve basınç değerleri kullanılmasıdır.  Boyutsuz hale 
indirgenilen sıcaklık ve basınç değerleri yapay sinir ağına çıktı sağlar.  Girdi olarak ise geribasımın 
yapıldığı x,y,z koordinatları ve geribasım debisi girilir.  Bu değerlerin de boyutsuz olarak yapay sinir 
ağına tanıtılmaları problemin çözümünde herhangi bir parametreye sayısal ağırlık kazandırılmamasını 
amaçlamaktadır.  Yapay sinir ağı girdi ve çıktı parametreleri tanımlandıktan sonraki aşama yapay sinir 
ağının eğitilmesidir.  Bu aşamada problemin zorluk derecesine uygun olarak ara katman sayısı ve bu 
katmanlardaki düğüm sayıları belirlenir.  Bu aşama genellikle deneme – yanılma yöntemiyle 
sürdürülen bir bölümdür.  İyi bir yapay sinir ağı elde edilene değin ara katman sayısı ve bu 
katmanlardaki düğüm sayıları değiştirilir.  İyi bir yapay sinir ağı, girdi verilerini kullanıp uygun bir 
hatayla çıktı verilerini tahmin eden sinir ağı olarak tanımlanır [57].  Bu aşamada yapay sinir ağının 
ezberleme ve konuyu iyi öğrenememesi durumlarından kaçınmak gereklidir.  Bunları test etmek için 
girdilerin yaklaşık %10’u eğitim aşamasında kullanılmayarak test verisi haline getirilir.  Sonuçları belli 
olan bu test verilerinin eğitilmiş yapay sinir ağına girilmesiyle yapay sinir ağının başarı düzeyi tespit 
edilir.  Hata değerleri %10’un altında olan bir yapay sinir ağı başarılı kabul edilir. 
 
 
2.2. Örnek Uygulamalar 
 
Yukarıda aktarılan simülasyon modeli ile yapay sinir ağı geribasım noktası optimizasyonu çalışmaları 
sırasıyla yüksek sıcaklıklı Kızıldere ve düşük sıcaklıklı Kızılcahamam jeotermal sahaları için 
yapılmıştır. Kullanılan yapay siniri ağı detayları 57 nolu referansta detaylarıyla açıklanan geri yayılmalı 
bir girdi, iki ara ve bir çıktı katmanından oluşan bir yapıya sahiptir.  Ara katmanlarda yirmişer düğüm 
kullanılmıştır. Girdi olarak geribasım kuyusu x, y, z koordinatları ve geribasım debisi girilmiştir. Yapay 
sinir ağı parametreleri olan momentum ve öğrenme hızı değerleri 0.5 olarak kullanılmıştır. 
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Çıktı değeri ise her sahada geribasımın 10 yıl sonrasında kuyularda gözlemlenen basınç ve entalpi 
değerlerinin ortalamasıdır.  Girdileri oluşturmak için simülasyon modelinde herhangi bir lokasyon ve 
derinlikte bir geribasım kuyusu açılmış ve sahanın yaz – kış çevriminde daha önceki yıllarda görülen 
şekilde üretime ve geribasıma devam ettiği varsayılmıştır. 
 
2.2.1. Kızılcahamam Sahası 
 
Kızılcahamam Jeotermal Sahası Ankara’ya 70 km uzaklıkta olup, 1994 yılından bu yana 
işletilmektedir. Jeotermal kaynaklar termal otel ve kaplıca kullanımı dışında, 25 MWt kurulu güç 
kapasiteli jeotermal ısı merkezinden 2500 konutun ısıtılması ve sıcak su sağlanması için 
kullanılmaktadır.  Kızılcahamam jeotermal sahasında bulunan kuyuların sahanın keşfinden beri 
yapılan kuyubaşı basıncı, üretim debileri ve sıcaklıkları ölçümleri ve bu veriler dışında sahada bugüne 
değin yapılmış olan 1/25000 ölçekli 4990 km2’lik jeoloji çalışması, jeofizik çalışmaları, 290 nokta 
rezistivite, üretilen akışkanların kimyasal analizleri (80 adet), sahanın yüksek ayrımlı sismik etüdü 
tektonik ve jeolojik haritaları, jeolojik enine kesitleri, üretim kuyularında yapılan debi sıcaklık ölçüm 
sonuçları, kuyu sondaj logları, KHD-1 / MTA-1 kuyuları arasında çeşitli yıllarda yapılan iki adet statik 
basınç ve girişim testinin verileri kullanılarak sayısal modelleme çalışmaları CMG, STARS yazılımı ile 
yapılmıştır.  İz testi analizleri sonucunda çatlaklı ve hetrojen bir yapı görüldüğü için sahayı benzetmek 
için kartezyen koordinat sisteminin kullanıldığı çatlaklı bir model geliştirilmiştir.  Matriks geçirgenlik ve 
gözeneklilik değerleri sabit, çok düşük, sırasıyla 1 md ve 0.01%, alınmıştır.  Çatlak yoğunluğu 
Fethibey bölgesinde nispeten az (yaklaşık 4x4x4 m matriks blokları) öte yandan diğer bölgelerde 
(2x2x2 m) olarak varsayılmıştır.  Çatlak geçirgenliği alansal olarak dikey geçirgenliğin 10 katı ve sabit 
(1 Darcy) olarak tanımlanmıştır.  Çatlak gözenekliliği ise sabit, 0.05 olarak varsayılmıştır.  Çatlak göreli 
geçirgenlikleri doymuşluğun üssel fonksiyonu olarak (n=2.8) alınmıştır.  Geliştirilen modelin akifer 
blokları hariç 3 boyutlu ızgara ve ilk sıcaklık dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.  Modelde dikey yönde her 
bir ızgara hücresinin kalınlığı 50 m olarak alınmıştır.  Tarihsel çakışma elde edilmesi için çatlak 
yoğunluğu, çatlak gözenekliliği ve geçirgenliği değiştirilmiştir.  Modelin yan ve alt bölgelerine büyük 
bloklar (200x200x200) tanımlanmış ve termal bir akifer ile alttan ve yanlardan besleme yapılmıştır.  
Kuyuların tarihsel su üretimi simülatörde kısıtlanmış ve gözlemlenen tarihsel sıcaklık ve basınç verileri 
çakıştırılmıştır.  Sıcaklık çakıştırmalarında kuyu başı sıcaklıkları jeotermal gradyenle kuyu dibine 
taşınmıştır.  Aynı şekilde kuyularda yapılan dinamik seviye ölçümleri kuyu dibi koşullarında ifade 
edilmiştir.  Geliştirilen modelin kalibrasyonu sahada bulunan kuyularda kuyu dibinde gözlemlenen 
basınç ve sıcaklık değerlerinin çakıştırılmasıyla yapılmıştır. Şekil 2’de sahada bulunan en derin kuyu 
olan KHD-1 için elde edilen basınç ve sıcaklık çakışması verilmiştir.  Bir önceki bölümde aktarılan 
yöntemle Şekil 3’te verilen boyutsuz entalpi ve basınç noktaları (99 adet) sahanın bu noktalarına 
geribasım yapılması sonucunda diğer kuyularda elde edilebilecek sıcaklık ve basınç düşümlerinin 
üretim ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak elde edilmiştir. Daha sonra yapay sinir ağı bu noktalar 
kullanılarak eğitilmiştir.  Eğitim sonucunda elde edilen yapay sinir ağı saha sınırları dahilinde bir başka 
noktada veri türetmek için kullanılmış ve elde edilen 3 – boyutlu entalpi ve basınç uzayı ise Şekil 4’te 
verilmiştir.  Geribasım sahanın batı ve güney batısında sığ bölgelerine yapıldığında entalpi düşümü 
diğer bölgelere oranla daha az olmaktadır.  Öte yandan geribasım sahanın derin güney doğu kısmına 
yapıldığında basınç düşümü daha az olmaktadır.  Kızılcahamam sahasında şu anda yapılmakta olan 
üretim / geribasım oranı yaklaşık 3.5’tur.  Bu değerin yüksekliği uzun vadede sahada basınç azalımına 
neden olacağından oranın 1.5 civarına çekilmesi durumunda basınç azalımının önüne geçilebilecektir.  
Bu yüzden şu anda termal otellerden ve diğer kullanımdan sonra atılan suyun geribasımının yapılması 
düşünelebilir.  Sıcaklık düşümü ise basınç azalımı ile karşılaştırıldığında oldukça azdır. Bu sonuçlara 
göre geribasımın sahanın güney doğusuna açılacak olan bir kuyudan ortalama bir derinlikte yapılması 
hem sahada basınç azalımını en aza indirgeyecek hem de sıcaklık düşüşünü kontrol altına alacaktır.  
Şu anda devam eden geribasım stratejesi entalpiyi korumakla birlikte saha basıncının düşmesine 
neden olmaktadır. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 118 

 
 

Şekil 1. Kızılcahamam sahası sayısal modeli blok yapısı ve ilk sıcaklık dağılımı . 
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Şekil 2. Kızılcahamam sahası KHD-1 kuyusu basınç (sol) ve sıcaklık (sağ) çakışması . 
 

 
 

Şekil 3. Yapay sinir ağını eğitmek için kullanılan noktalar. Sol şekil boyutsuz entalpi sağ şekil ise 
boyutsuz basınç noktalarını göstermektededir. 
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Şekil 4. Yapay sinir ağı sonuçları: Sol şekil boyutsuz entalpi sağ şekil ise boyutsuz basınç noktalarını 
göstermektededir. 

 
2.2.2. Kızıldere Sahası 
 
İkinci örnek ise Kızıldere Jeotermal Sahası olarak seçilmiştir.  Rezervuar formasyonu (İğdecik) 8x12x6 
adet eşit kalınlıkta 60 metrelik bloklara bölünmüştür.  En son katman kalın (5000 m) olarak tasarlanmış 
ve termal akifer katmanı olarak düşünülmüştür.  Matriks geçirgenliği sabit 1 md alınmıştır.  Öte yandan 
matriks blok boyutları 20 metre ve bu değere uyumlu olarak çatlak geçirgenliği alansal olarak dikey 
geçirgenliğin 10 katı ve sabit (2 Darcy) olarak tanımlanmıştır.  Çatlak gözenekliliği ise sabit, 0.08 
olarak varsayılmıştır.  Çatlak göreli geçirgenlikleri doymuşluğun üssel fonksiyonu olarak (n=2.8) 
alınmıştır.  Bir önceki örnekte olduğu gibi tarihsel çakışma elde edilmesi için alansal çatlak yoğunluğu, 
çatlak gözenekliliği ve geçirgenliği değiştirilmiştir. Kuyuların tarihsel su üretimi simülatörde kısıtlanmış 
ve gözlemlenen tarihsel sıcaklık ve basınç verileri çakıştırılmıştır.  Sıcaklık çakıştırmalarında kuyu başı 
sıcaklıkları jeotermal gradyenle kuyu dibine taşınmıştır.  Aynı şekilde kuyularda yapılan dinamik seviye 
ölçümleri kuyu dibi koşullarında ifade edilmiştir. Geliştirilen modelin kalibrasyonu sahada bulunan 
kuyularda kuyu dibinde gözlemlenen basınç ve sıcaklık değerlerinin çakıştırılmasıyla yapılmıştır.  Şekil 
5’te örnek olarak KD-20 için elde edilen basınç ve sıcaklık çakışması verilmiştir.  Bir önceki bölümde 
aktarılan yönteme benzer şekilde boyutsuz entalpi ve basınç noktaları sahanın bu noktalarına 
geribasım yapılması sonucunda diğer kuyularda elde edilebilecek sıcaklık ve basınç düşümlerinin 
üretim ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak elde edilmiştir.  Bir önceki örnekten farklı olarak tüm 
geribasım derinlikleri rezervuar derimliği olarak alınmış ancak debi etkisi araştırılmıştır.  Daha sonra 
yapay sinir ağı bu noktalar kullanılarak eğitilmiştir.  Eğitim sonucunda elde edilen yapay sinir ağı saha 
sınırları dahilinde bir başka noktada veri türetmek için kullanılmış ve rezervuar seviyesinde elde edilen 
entalpi ve basınç uzayı ise sırasıyla düşük ve yüksek geribasım debileri için Şekil 6 ve Şekil 7’de 
verilmiştir.  Basınç düzeyini korumak için yüksek geribasım debisiyle lokasyonun özellikle sahanın 
güney doğusunda seçilmesinin daha iyi sonuç verdiği görülmektedir.  Öte yandan entalpi geribasım 
debisinden çok fazla etkilenmemektedir.  Her iki geribasım debisi için sahanın Tekkehamam bölgesine 
yakın olan ve güney fay zonuna yakın bir bölgeye geribasım yapılması daha verimli olarak 
görülmektedir. 
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Şekil 5. Kızıldere sahası KD-20 kuyusu basınç (sol) ve sıcaklık (sağ) çakışması. 
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Şekil 6. 2500 m3/gün geribasım debisi için elde edilen yapay sinir ağı sonuçları: Sol şekil boyutsuz 
entalpi sağ şekil ise boyutsuz basınç noktalarını göstermektededir. 
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Şekil 7. 4911 m3/gün geribasım debisi için elde edilen yapay sinir ağı sonuçları: Sol şekil boyutsuz 
entalpi sağ şekil ise boyutsuz basınç noktalarını göstermektededir. 
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SONUÇ 
 
Geribasım lokasyonu ve geribasım parametrelerinin en uygun şekilde elde edilebilmesi için yapay sinir 
ağları ve sayısal rezervuar simülasyonu uygulaması önerilmiştir.  Geliştirilen yöntem iki değişik düşük 
ve yüksek sıcaklıklı iki jeotermal sahada uygulanmış ve geribasım optimizasyonu çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda aşağı belirtilen öneriler yapılmıştır. 
 

1. Kızılcaham sahasında geribasım sahanın batı ve güney batısında sığ bölgelere yapılırsa 
entalpi düşümü diğer bölgelere oranla daha az olmaktadır. Öte yandan geribasım sahanın 
derin güney doğu kısmına yapılırsa basınç düşümü daha az olmaktadır. 

2. Kızıldere sahası için en uygun geribasım bölgesi Tekkehamam bölgesine (güney fay zonuna 
yakın bir bölge) olarak görülmektedir.  Basınç düzeyini korumak için yüksek geribasım 
debisiyle lokasyonun seçilmesinin daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. 
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ÖZET 
 
Uygulanan üretim/re-enjeksiyon stratejilerine bağlı olarak jeotermal sahaların basınç (veya su 
seviyesi) ve sıcaklık davranışını modellemek amacıyla kullanılan lump-parametre modelleri (tank 
modelleri), az sayıda parametre içermelerinden dolayı, sayısal modellerin yerine iyi bir alternatif 
oluşturmaktadır. Sahayı en iyi şekilde temsil eden model parametreleri tarihsel çakıştırma işlemiyle 
tahmin edilerek, belirli üretim/re-enjeksiyon senaryoları için geleceğe yönelik performans tahminleri 
yapılmaktadır. Ancak, model parametreleri için yapılan tahminler (i) ölçüm hataları ya da yapılan 
ölçümler üstündeki gürültü, (ii) modelleme hataları, (iii) model parametreleri ve akış performansı 
arasındaki doğrusal olmayan ilişki ve (iv) problem çözümünün tekil olmayışı nedeni ile belirsizlik 
içermektedirler. Geleceğe yönelik performans tahminleri yapılırken model parametrelerinin içerdiği 
belirsizliğin bu tahminlere yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle tek bir tahmin kullanmak yerine 
birden fazla gerçeklemeler kullanılarak geleceğe yönelik performans tahminlerinin yapılması daha 
gerçekçidir. 
 
Bu çalışmada geleceğe yönelik performans tahminlerinin belirsizliği Rastgele Maximum Olasılık 
(Randomized Maximum Likelihood – RML) yöntemiyle analiz edilmektedir. Öncelikle, bu yöntemin 
geçerliliğinin gösterilmesi amacı ile yapay bir uygulama sunulmakta ve daha sonra, İzmir Balçova-
Narlıdere ve Afyon Ömer-Gecek jeotermal sahaları için uygulamalar verilmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Lump-parametre (veya tank) modelleri düşük sıcaklıklı jeotermal sistemlerin geleceğe yönelik 
performans tahminlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [1-2]. Tank modellerinde kullanılan model 
parametreleri, saha verilerine, doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemiyle tarihsel çakıştırma 
yapılarak elde edilmektedir [2-4]. Elde edilen model parametreleri kullanılarak, çeşitli üretim/re-
enjeksiyon senaryoları için basınç (veya su seviyesi) değişimlerinin geleceğe yönelik performans 
tahminleri yapılabilmekte ve sahanın verimli olarak işletilmesinde önemli bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Model parametrelerinin içerdiği belirsizliğin performans tahminlerine nasıl 
yansıyacağı sahanın performansı hakkında daha güvenilir bilgi edinmek açısından çok önemlidir. 
Ayrıca, bu belirsizliğin geleceğe yönelik ekonomik kararların verilmesi açısından sayısallaştırılması 
gerekmektedir [4]. Buna yönelik olarak, bu çalışmada Rastgele Maximum Olasılık (RML) yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntem doğrusal olmayan problemlerde belirsizlik tahminleri yapabilmek için oldukça 
etkili bir yöntemdir [4-8]. 
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Bu çalışmada ilk olarak lump-parametre (tank) modelleri hakkında genel bilgi verilmekte ve daha sonra 
tarihsel çakıştırma problemi tanıtılmakta, özellikle RML konusunda bilgi verilmektedir. Bu yöntemin 
etkinliği bir yapay örnek üstünde gösterildikten sonra iki gerçek saha (İzmir Balçova-Narlıdere ve 
Afyon Ömer-Gecek sahaları) uygulaması verilmektedir. 
 
 
 
 
2. LUMP-PARAMETRE (TANK) MODELLERİ 
 
Bu calışmada ele alınan tank modelleri [2, 10, 11] tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda verildiği 
gibi tank modelleri, sadece kütle korunum ilkesinden yola çıkılarak geliştirilmiştir ve dolayısı ile sıcaklık 
değişimlerinin ihmal edildiği (izotermal sistemler) sadece düşük sıcaklıklı sıvı rezervuarlar için 
geçerlidir. 
 
Tank modellerinin sayısal modellere göre en büyük avantajı, parametre sayısının çok daha az 
olmasıdır. Genel olarak sayısal modeller kullanıldığında bir jeotermal sistemin modellenmesi için 
kullanılan hücre sayısı 100 ile 106 arasında değişmektedir. Tank modellerinde ise bir jeotermal 
sistemin modellenmesi için birkaç tank yeterli olmaktadır.  
 
Tank modelleri üç ana bölümden oluşmaktadır: (1) Rezervuar, (2) Akifer ve (3) Besleme kaynağı. 
Bunlardan ilk ikisi (rezervuar ve akifer) ortalama özelliklere sahip homojen tanklar tarafından temsil 
edilmektedir. Besleme kaynağı ise bu tanklardan herhangi birine (akifer ya da rezervuarın kendisine) 
ya da tüm tanklara bağlanabilmekte ve sistemin sabit basınçlı dış sınırını temsil etmektedir. Eğer tank 
modeli beslenme kaynağına bağlı ise bu sistem açık sistem, bağlı değil ise bu sistem, kapalı sistem 
olarak düşünülmektedir (Şekil 1). 
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(a) 2 tank açık modeli 
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(b) 3 tank açık modeli 

 
Şekil 1. Lump-parametre (tank) modelleri. 

 
Şekil 1(a) iki tank açık modeli temsil etmektedir. Birinci tank üretimin ya da enjeksiyonun gerçekleştiği 
rezervuarı temsil etmektedir. Birinci tankta basınç davranışı gözlemlenir ve üretim/re-enjeksiyon 
senaryosu kaydedilir. İkinci tank ise akiferi temsil etmektedir ve beslenme kaynağına bağlıdır. Bu 
tankdan herhangi bir üretim ya da enjeksiyon yapılmamaktadır. İkinci tank birinci tankın beslemesini 
yapmaktadır. Şekil 1(a)’da gösterilen sistem beslenme kaynağına bağlı (veya açık) olduğu için, 
herhangi bir üretim senaryosu sonunda teorik olarak “sonsuz” sürede kapama yapıldığında sistem ilk 
basıncına tekrardan ulaşacaktır. 
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Ancak, pratik anlamda ilk basınca belirli bir yüzde içerisinde ulaşmak için gerekli olacak kapama süresi 
rezervuar ve akifer parametrelerine bağlı olarak değişecektir. Beslenme indeksleri a’ların değeri 
büyüdükçe (yani kuvvetli beslenme olduğunda) pratik olarak ilk basınca ulaşmak için gerekli olan 
kapama süresi kısalacaktır. 
 
Şekil 1(b) de ise, üç tanklı açık bir sistem gösterilmektedir. Şekil 1(a)’dan farklı olarak sistemin kararsız 
akışını modelleyebilmek amacıyla Şekil 1(b)’de akifer iki ayrı tank tarafından temsil edilmektedir. 
 
Şekil 1’den görüleceği gibi, tank modellerinde tank sayısı arttırıldıkça kullanılan parametre sayısı da 
artmaktadır. Bu çalışmada a ile temsil edilen parametre tanklar arasındaki birim basınç düşümünde bir 
tanktan diğerine geçen akışkanın debisini belirleyen beslenme katsayısıdır, birimi kg/(bar-s) ’dir. k 
parametresi ise birim basınç düşümünde genleşmeden dolayı meydana gelen üretimi ifade eden 
tankların depolama katsayısıdır, birimi kg/bar ’dır. Son olarak pi ile temsil edilen parametre ise 
sistemin ilk basıncını temsil etmektedir, birimi bar ’dır. 
 
 
 
 
3. TARİHSEL ÇAKIŞTIRMA PROBLEMİ 
 
Belirli bir üretim/re-enjeksiyon döneminden sonra tank modellerinden elde edilecek basınç (veya 
dinamik kuyu su seviyesi) verileri sahadan gelen basınç (veya dinamik kuyu su seviyesi) verileri ile 
tarihsel çakıştırma yapılarak model parametreleri tahmin edilmektedir. Bir başka deyişle, model 
parametreleri modelden elde edilen basınç verileri ve sahadan gelen basınç verileri çakışıncaya kadar 
değiştirilmekte ve çakışmayı sağlayan model parametreleri jeotermal sistemi temsil eden parametreler 
olarak kabul edilmektedir. Bu parametreler kullanılarak tank modelleri ile geleceğe yönelik basınç 
tahminleri yapmak mümkün olmaktadır. Çakıştırmalar en küçük kareler tabanlı olasılık yöntemleri ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada tarihsel çakıştırma için Rastgele Maximum Olasılık yöntemi 
kullanılmaktadır. 
 
 
3.1. Rastgele Maximum Olasılık Yöntemi 
 
Bu çalışmada dgöz ölçülen (gerçek sahadan elde edilen) zamana karşı kaydedilmiş basınç ya da 
dinamik su seviyesi verilerini temsil etmekte ve toplam veri sayısı ise Nd ile gösterilmektedir. CD 
boyutu Nd×Nd olan ölçülmüş verilerin hatalarına ait kovaryans matrisidir. Basınç (ya da su seviyesi) 
verilerine ait hataların ortalaması sıfır olan normal dağılım gösterdiği varsayılmakta ve kovaryans 
matrisi CD ile temsil edilmektedir. N(0, CD ) ortalaması sıfır ve kovaryans matrisi CD olan bir normal 
dağılımı temsil etmektedir. Bu çalışmada koyu büyük harflerle temsil edilen değerler matrisleri, koyu ve 
küçük harflerle temsil edilen değerler ise vektörleri temsil etmektedir. Ölçümler üstündeki hataların e 
ile gösterildiği ve m=(m1, m2, ...,mM)T de tank modeline ait bilinmeyen parametre vektörü olduğu 
varsayımı yapılırsa, gözlemlenmiş veriler aşağıdaki gibi temsil edilebilmektedir: 
 

( )= +gözd f m e  (1) 

 
Burada f(m) m model parametreleri (örneğin, iki tank açık model için ao1, ko1, ar, kr) kullanılarak tank 
modelleri ile hesaplanan basınç (ya da su seviyesi) verileridir. M bilinmeyen model parametre sayısını 
(örneğin iki tank açık model için bilinmeyen model parametre sayısı dörttür) temsil etmektedir. Daha 
öncede belirtildiği gibi e, N(0, CD ) dağılımının gerçeklemeleridir. Buna göre ölçülmüş basınç verilerine 
koşullu olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi verilmektedir [12]: 
 

11( ) exp ( ) ( )
2

T

DL −    ∝ − − −     
göz göz gözm d d f m C d f m  (2) 
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Yukarıdaki denklemi maximize edecek m aynı zamanda en olası modeldir. Yukarıdaki denklemin 
maximize edilmesi aynı zamanda aşağıda tanımlanan hedef fonksiyonunun, O(m), minimize 
edilmesine eşdeğerdir. 
 

1( ) ( ) ( )
T

DO −   = − −   göz gözm d f m C d f m  (3) 
 
Tank modellerinde model parametreleri ile basınç verileri arasında doğrusal olmayan ilişki mevcuttur. 
Dolayısı ile Denklem 3’ün minimize edilmesi doğrusal olmayan minimizasyon yöntemlerinin 
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Denklem 3’ün minimizasyonu için Levenberg-Marquardt 
yöntemi kullanılmaktadır [13]. 
 
Rastgele Maximum Olasılık yöntemini üç adımda özetlemek mümkündür [4]: (i) Model parametre 
vektörü (m) için tahminde bulunulur, (ii) Sahadan gelen ölçülmüş verilere 1/ 2

uc D u= +gözd d C z  ilişkisi 
kullanılarak gürültü eklenir. Burada zu, Nd boyutlu birbirinden bağımsız standart normal dağılımından 
elde edilen verilerdir. Bu çalışmadaki örneklerde basınç verileri üstündeki hataların birbirinden 
bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle 1/ 2

DC  köşegen bir matristir. Bu matrisin elemanları CD; 
matrisinin elemanlarının kareköküne eşittir. (iii) dgöz yerine duc kullanılarak Denklem 3 minimize edilir. 
Böylece model parametrelerinin koşullu gerçeklemesi elde edilmektedir, *

rm , (iv) son olarak elde 
edilen model parametreleri ile hesaplanan basınç verilerinin gerçek sahadan gelen veriler ile çakışıp 
çakışmadığı kontrol edilir. (v) N adet gerçekleme elde etmek için (i-iv) N kez tekrarlanmaktadır. N adet 
kabul edilir çakıştırma sağlandıktan sonra geleceğe yönelik N tahmin yapılabilmektedir. Dolayısı ile 
geleceğe yönelik basınç ya da su seviyesi tahminleri üstündeki belirsizlik tanımlanabilmektedir. 
 
 
 
 
4. YAPAY UYGULAMA 
 
Bu bölümde Rastgele Maximum Olasılık yönteminin etkinliğini göstermek amacıyla yapay örnek 
üstünde uygulama verilmektedir. Yapay uygulamada gerçek sistemin Şekil 1(a)’ da verilen iki tank açık 
model olduğu varsayılmaktadır. Tablo 1’in ikinci kolonunda verilen gerçek model parametreleri iki tank 
açık modelde kullanılarak, Şekil 2’de verilen yirmi yıllık basınç verileri elde edilmektedir. 
 

Tablo 1. Üç farklı lump-parametre modeli ile gözlemlenmiş verilere çakıştırma yapılarak tahmin 
edilen model parametreleri. 

Model Parametreleri 
Model parametrelerinin 
gerçek değerleri    (2 
tank-açık) 

Tahmin edilen model parametreleri 

2 tank kapalı 2 tank açık 3 tank kapalı 

k r (kg/bar) 8.9x107 
9.5x107 

(±1.2x107) 

8.9x107 

(±1.3x107) 

8.9x107 

(±1.3x107) 

a r  (kg/bar-s) 30 
27.9 

(±1.0) 

30.6 

(±1.7) 

30.6 

(±2.1) 

ko1 (kg/bar) 1.1x1010 
2.4x1010 

(±2.1x109) 

1.2x1010 

(±3.1x109) 

1.2x1010 

(±6.5x109) 

ao1 (kg/bar-s) 37 - 
31.0 

(±6.1) 

31.0 

(±43) 

ko2 (kg/bar) - - - 
2.9 x1013 

(±1.3x1017) 

RMS (bar) 0.7 0.73 0.69 0.69 
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Bilindiği gibi sahada yapılan basınç ölçümleri üzerinde çeşitli nedenlerden dolayı belirli oranlarda hata 
mevcuttur. Bu nedenle, yapay uygulamada kullanılan basınç verilerini gerçek saha verilerine 
benzetebilmek amacıyla, iki tank açık modelden elde edilen basınç sinyaline (Şekil 2’deki siyah düz 
çizgi ile ifade edi,len gerçek basınç verileri) ortalaması sıfır ve varyansı 0.49 bar2 (0.7 bar) olan hatalar 
eklenmiştir. Yirmi yıllık basınç verileri toplam 193 veriden oluşmaktadır. Şekil 2’de modelin sağlamış 
olduğu basınç verileri siyah düz çizgi ve hata eklenmiş basınç verileri ise, siyah noktalar tarafından 
temsil edilmektedir. Tarihsel çakıştırma hata eklenmiş verilere (Şekil 2’deki siyah noktalara) 
yapılmaktadır. Net üretim debileri ise Şekil 2’de kırmızı kesikli çizgi ile gösterilmektedir. Debi 
verilerinde hata olmadığı kabul edilmektedir. 
 
Gerçek hayatta olacağı gibi, yapay uygulamada da verilerin nasıl bir modelden geldiğinin bilinmediği 
varsayılmaktadır. Dolayısı ile iki tank açık model olası modellerden kabul edilebileceği gibi üç tank 
kapalı model de olası model olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan tarihsel çakıştırmanın yanı 
sıra, gerçek modelin de ne olduğunun bulunmasıdır. Bu uygulamada sahayı temsil edecek modeller 
olarak iki tank kapalı model, iki tank açık model ve üç tank kapalı model göz önünde 
bulundurulmaktadır. İki tank kapalı model sadece üç bilinmeyen parametre ile (ko1, ar, kr), iki tank açık 
model dört parametre ile (ao1, ko1, ar, kr) ve son olarak üç tank kapalı model ise beş parametre ile 
(ko2, ao1, ko1, ar, kr) temsil edilmektedir. Görüldüğü gibi tank sayısı arttıkça parametre sayısı da 
artmaktadır.  
 
Yukarıda belirtilen üç farklı model kullanılarak tarihsel çakıştırma gerçekleştirilmekte ve bu üç farklı 
model için elde edilen model parametreleri Tablo 1’de özetlenmektedir. Tablo 1’de parantez içindeki 
±’li değerler parametrelere ait %95 güvenilirlik aralıklarını ve son satırdaki RMS ise modele ait en 
küçük kareler hatasını ifade etmektedir. %95 güvenilirlik aralıkları söz konusu parametyrenin ne kadar 
güvenilir olarak tahmin edildiğini ve saha verisinin söz konusu parametreye ne kadar duyarlı olduğunu 
göstermektedir. RMS ise ölçülen saha verileri ile ne kadar iyi çakışma elde edildiğini göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Yapay uygulamada kullanılan gerçek ve hata eklenmiş basınç değişimi verilerinin net üretim 
debisi ile değişimi. 
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Tablo 1 incelendiğinde, iki tank açık ve üç tank kapalı modellerinin aynı “en küçük kareler hatası-RMS” 
(0.69 bar) verdiği görülmektedir. Bu değer gerçek model basınç sinyaline eklenen hataya (0.7 bar) çok 
yakındır. Dolayısı ile iki tank açık ve üç tank kapalı modeller kabul edilebilir modellerdir. Diğer taraftan 
iki tank kapalı modelin en küçük kareler hatası 0.73 bar olarak hesaplanmaktadır. En küçük kareler 
hatasının basınç verilerine eklenen hatadan daha yüksek olması, tarihsel çakıştırmanın eldeki model 
ile iyi yapılamadığını ve söz konusu modelin sistemi temsil etmediğini göstermektedir. Her üç modelin 
ortak parametreleri kr, ar, ve ko1 dir. Tablo 1’den açıkça görüleceği gibi, tarihsel çakıştırmanın 
sonunda iki tank açık ve üç tank kapalı modeller bu ortak parametreler için gerçeğe oldukça yakın 
tahminler yapmaktadır. İki tank kapalı model ise daha kötü yaklaşımlar yapmaktadır. Özellikle kr ve 
ko1 parametreleri gerçek değerlerden oldukça farklıdır. 
 
Tarihsel çakıştırma sonucunda parametreler için elde edilen %95 güvenilirlik aralıklarına bakıldığında 
ise az parametreli model olan iki tank kapalı model parametreler için daha düşük güvenilirlik aralıkları 
vermektedir. Diğer yandan üç tank kapalı model ise parametre sayısının fazlalığından dolayı tüm 
model parametreleri için en geniş güvenilirlik aralıklarını vermektedir. Özellikle ko2 ve ao1 parametreleri 
için kabul edilemez güvenilirlik aralıkları söz konusudur. Bunun nedeni basınç verilerinin ko2 
parametresine duyarlılık göstermemesindendir. Dolayısı ile bu parametre için belirsizlik oldukça 
fazladır. Burada verilmemekle birlikte, ko2 ve ao1 parametreleri arasında korelasyon katsayısı oldukça 
yüksektir. Dolayısı ile ko2 parametresindeki belirsizlik ao1 parametresine de yansımaktadır. Böylece 
ao1 parametresinde geniş güvenilirlik aralığı gözlemlenmektedir. 
 
Jeotermal sistemin basınç davranışını en iyi şekilde temsil edecek doğru modelin seçimi, geleceğe 
yönelik performans tahminlerinin gerçekçi olarak yapılabilmesini sağladığı gibi performans 
tahminlerine ait belirsizliğin doğru olarak sayısallaştırılabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle en küçük kareler hatası-RMS ve %95 güvenilirlik aralıkları birlikte göz önünde 
bulundurularak sahayı temsil eden en doğru modelin seçilmesi gerekmektedir. Bu yapay uygulama 
için, eğer model seçiminde sadece RMS hatası göz önünde bulundurulursa, iki tank açık ve üç tank 
kapalı modellerinin, diğer taraftan sadece %95 güvenilirlik aralığı göz önünde bulundurulursa iki tank 
kapalı modelin doğru model olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, bu uygulamada kullanılan doğru 
modelin iki tank açık model olduğu unutulmamalıdır. RMS hatası ve %95 güvenilirlik aralıkları birlikte 
incelenecek olursa doğru modelin iki tank açık model olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir (Tablo 1). 
 
Geleceğe yönelik performans üstündeki belirsizliğin sayısallaştırılması için Rastgele Maximum Olasılık 
yöntemi kullanılmaktadır. Her bir model için (iki tank kapalı, iki tank açık ve üç tank kapalı modeller) 
tarihsel çakıştırma yapılacak saha verilerinin birbirinden bağımsız 1000 gerçeklemesi yaratılarak, her 
model için bu gerçeklemelere tarihsel çakıştırma yapılmaktadır. Sonuç olarak her model için kabul 
edilebilir düzeyde 1000 tarihsel çakıştırma eğrisi ve bu eğrileri sağlayan 1000 model parametre 
vektörü *

rm  elde edilmektedir. Bu model parametre vektörleri kullanılarak, her bir model için geleceğe 
yönelik 1000 ayrı tahmin yapılmaktadır. Tarihsel çakıştırmalar üretim verilerinin kapsadığı yirmi yıllık 
bir zaman dilimi için ve geleceğe yönelik tahminler ise 25 yıl için yapılmaktadır. Dolayısı ile toplam 45 
yıllık akış performansı değerlendirilmektedir. Geleceğe yönelik performans tahminleri için kullanılan 
üretim debisi 187 kg/s alınmaktadır. 
 
Şekil 3, 4 ve 5 sırasıyla iki tank kapalı, iki tank açık ve üç tank kapalı modeller için söz konusu 
performansları vermektedir. Şekillerdeki mavi noktalar gerçek saha verisini temsil etmektedir. 
Unutulmamalıdırki gerçek hayatta bu bilgi asla elimizde olmayacaktır. Bu bir sentetik örnek olduğu için 
gerçek değerler hesaplanabilmektedir. Burada sadece mavi noktalar kıyaslama yapabilmek amacı ile 
verilmektedir. Şekillerdeki yeşil noktalar sahadan gelen hata eklenmemiş verilere yapılan çakıştırma 
sonuçlarını ve performans tahminlerini, siyah düz çizgiler ise Rastgele Maximum Olasılık Yönteminden 
elde edilen gerçeklemeleri göstermektedir. Son olarak kesikli kırmızı çizgi üretim debisini 
göstermektedir. 
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Şekil 3. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 

gerçeklemeleri, 2 tank-kapalı model. 
Şekil 4. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 

gerçeklemeleri, 2 tank-açık model. 

 
Şekil 5. RML ile tahmin edilen basınç değişimi gerçeklemeleri, 3 tank-kapalı model. 

 
Şekil 3’den anlaşılacağı gibi, iki tank kapalı model ile yapılan tahminler gerçek davranıştran oldukça 
uzak kalmaktadır. Aynı zamanda geleceğe yönelik saçılımın oldukça dar olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni, iki tank kapalı modelde güvenilirlik aralıklarının daha dar olmasından kaynaklanmaktadır. 
Sonuç olarak, iki tank kapalı model kullanıldığında geleceğe yönelik performans tahminlerindeki 
belirsizlik doğru bir şekilde sayısallaştırılamadığı gibi, geleceğe yönelik yanlış tahminler yapılmaktadır. 
 
Daha önce de belirtildiği gibi gerçek model iki tank açık modeldir. Şekil 4’de iki tank açık modelin 
geleceğe yönelik performans tahminleri yer almaktadır. Görüldüğü gibi, gerçek veriler geleceğe 
yönelik yapılan tahminlerin gerçeklemelerinin içinde bulunmaktadır. Ortaya çıkan saçılım ise belirsizliği 
doğru bir şekilde tanımlamaktadır, çünkü seçilen model doğru modeldir.  
 
Şekil 5’de ise üç tank kapalı modelin geleceğe yönelik performansı verilmektedir. Geleceğe yönelik 
saçılım gerçek davranışı içermesine rağmen, saçılımın Şekil 4 ile kıyaslandığında daha geniş olduğu 
görülmektedir. Her ne kadar gerçek tahminleri içinde barındırsa da, geleceğe yönelik belirsizlik 
tahminlerinin de doğru yapılması gerekmektedir. Bu da sadece Şekil 4’de verilen iki tank açık model 
ile gerçekleştirilebilmektedir. 
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5. GERÇEK SAHA UYGULAMALARI 
 
Bu bölümde Rastgele Maksimum Olasılık Yöntemi iki gerçek saha için (İzmir Balçova-Narlıdere ve 
Afyon Ömer-Gecek sahaları) uygulanmaktadır. 
 
 
5.1. İzmir Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası 
 
İzmir Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası Türkiye’nin bilinen en eski jeotermal sahasıdır ve İzmir’in 10 
km batısında yer almaktadır. Sahadaki kuyuların derinlikleri 48.5 ile 1100m arasında değişmekte ve bu 
kuyulardan sıcaklıkları 80 ile 140°C arasında değişen su üretilmektedir. 
 
Rastgele Maximum Olasılık Yöntemi sahadaki tek bir kuyudan elde edilen veriler üstünde 
uygulanacaktır. Net üretim debisi ise tüm sahadan yapılan üretim ve enjeksiyon debilerinin farkı olarak 
alınmaktadır. Uygulamada kullanılan debi verileri 01 Ocak 2000 – 10 Kasım 2005 ve su seviyesi 
verileri ise 17 Haziran 2001 – 10 Kasım 2005 tarihleri arasında ölçülen değerler olup, Şekil 6 sahadan 
elde edilen net üretim debisini ve ND-1 kuyusunda kaydedilmiş dinamik su seviyesini göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 6. İzmir Balçova-Narlıdere sahasında ND-1 kuyusunda gözlemlenmiş dinamik su seviyesi 
verilerinin saha toplam net üretim debisi ile değişimi [14]. 

 
Şekil 6’daki veriler kullanılarak Rastgele Maximum Olasılık Yöntemi 5 farklı model için 
uygulanmaktadır. Bu beş model sırasıyla tek tank açık, iki tank kapalı, iki tank açık, üç tank kapalı ve 
üç tank açık modellerdir. Her model için 100 gerçekleme oluşturularak sonuçlar karşılaştırılmaktadır. 
 
Bu uygulamada ölçülen su seviyeleri basınç verilerine dönüştürülerek modelleme yapıldıktan sonra 
elde edilen sonuçlar tekrar su seviyelerine dönüştürülmektedir ve grafikler su seviyesi cinsinden 
verilmektedir. Gözlemlenen verilerin gerçeklemeleri N(0,0.8125) dağılımından elde edilen birbirinden 
bağımsız hatalar eklenerek yaratılmaktadır. Geleceğe yönelik 10 yıllık tahmin için net üretim debisi ise 
her sene %20 arttırılarak elde edilmektedir. Kullanılan tüm modeller için geleceğe yönelik performans 
tahminlerindeki saçılımlar Şekil 7-11’de ve modelleme sonunda elde edilen model parametreleri 
istatistiksel özellikleri ile birlikte Tablo 2’de verilmektedir. 
 
Şekil 7-11 incelenecek olursa tek tank açık model en dar saçılımı verirken, üç tank açık model ise en 
geniş saçılımı vermektedir. Tablo 2’de verilen bütün istatistiksel özellikler her 100 gerçeklemenin 
ortalaması olarak alınmıştır. Tüm modellerin en küçük kareler hatası incelendiğinde arada çok büyük 
bir fark olmadığı görülmektedir ve tüm değerler verilere eklenen hataya yakındır. 
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Bu nedenle model seçimi güvenilirlik aralıkları dikkate alınarak yapılmaktadır. İki tank açık model için 
ko1 ve a o1 , üç tank kapalı model için ko1, a  o1 ve ko2 ve üç tank açık model için a  o1, ko2 ve a o2 
parametrelerine ait güvenilirlik aralıkları kabul edilemez oldukları için bu modeller elenmiştir. Herhangi 
bir güvenilirlik aralığının kabul edilemez olması güvenilirlik aralığının parametrenin büyüklüğünün 
%95’inden büyük olmasına bağlıdır. 
 
Yukarıda bahsedilen parametrelerinin güvenilirlik aralıklarının büyük olmasının nedeni basınç 
verilerinin bu parametrelere olan duyarlılığının çok düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre, 
iki model olası görünmektedir: Tek tank açık model ve iki tank kapalı model. Jeolojik bilgiler ışığında 
bu sistemin açık sistem olduğu bilinmektedir. Bu bilgiye dayanarak bu sahayı en iyi temsil edebilecek 
modelin tek tank açık model olduğu söylenebilmektedir. 
 

  

Şekil 7. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 1 tank-açık model. 

Şekil 8. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 2 tank-kapalı model. 

  

Şekil 9. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 2 tank-açık model. 

Şekil 10. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 3 tank-kapalı model. 
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Şekil 11. RML ile tahmin edilen basınç değişimi gerçeklemeleri, 3 tank-açık model. 

Tablo 2. Beş farklı tank modeli ile gözlemlenmiş verilere çakıştırma yapılarak tahmin edilen model 
parametreleri. 

Model 
Parametreleri 

Tahmin edilen model parametreleri 

1 tank açık 2 tank kapalı 2 tank açık 3 tank kapalı 3 tank açık 

kr 
(kg/bar) 

8.4×107 
(±1.2x107) 

7.4×107 
(±1.2x107) 

8.0×107 
(±1.3x107) 

7.7×107 
(±1.4x107) 

7.6×107 
(±1.8x107) 

ar 
(kg/bar-s) 

44.2 
(±2.43) 

47.2 
(±2.74) 

46.2 
(±2.91) 

46.2 
(±12.9) 

46.4 
(±4.55) 

ko1 
(kg/bar) -- 1.5×1010 

(±3.7x109) 
1.8×1012 

(±1.8x1014) 
2.1×1010 

(±6.6x1010) 
2.2×1010 

(±1.2x1010) 
ao1 

(kg/bar-s) -- -- 
10.6 

(±1.1x106) 
2.9 

(±2.9x105) 
0.823 

(±823.0) 
ko2 

(kg/bar) -- -- -- 3.0×1013 
(±9.0x1019) 

8.5×1013 
(±3.4x1017) 

ao2 
(kg/bar-s) -- -- -- -- 

622.5 
(±1.2x107) 

RMS (bar) 0.99 0.97 0.98 0.97 0.97 
 
 
5.2. Afyon Ömer-Gecek Jeotermal Sahası 
 
Afyon Ömer-Gecek Sahası Ege Bölgesinde Afyon’un 15 km kuzey doğusunda yer almaktadır. 
Kuyuların derinliği 56.8 ile 902 m ve üretilen suyun sıcaklığı 50 ile 111.6 °C arasında değişmektedir 
[15]. 
 
Modellemede, 18 Kasım 1996 ile 28 Aralık 2004 tarihleri arasında (yaklaşık 8 yıllık veri) sahada 
ölçülen üretim debileri ve su seviyesi verileri kullanılmıştır (Şekil 12). Modellemede kullanılan su 
seviyesi verileri Afyon Ömer-Gecek sahasındaki AF-1 kuyusuna ait olup, modellemede kullanılan 
üretim debisi verileri ise tüm sahadan yapılan net üretim debisidir (üretim ve re-enjeksiyon farkı). 
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Sahanın basınç (veya dinamik kuyudibi su seviyesi) davranışı beş farklı tank modeli (tek tank açık, iki 
tank kapalı, iki tank açık, üç tank kapalı ve üç tank açık modeller) ile modellenerek ve her model için 
100 gerçekleme yaratılarak geleceğe yönelik performans tahminlerindeki saçılım incelenmektedir. 
Basınç verilerine eklenen hatalar N(0,1) dağılımından elde edilmiştir. 
 
Her bir model için tarihsel çakıştırma yapıldıktan sonra ileriye yönelik 10 yıllık performans tahminleri 
yapılmıştır. Üretim debisi 10 yıllık tahmin için her yıl %20 oranında arttırılmaktadır. Şekil 13-17 her bir 
model için tarihsel çakıştırma dönemini ve geleceğe yönelik tahminleri göstermektedir. 
 
Tablo 3 elde edilen model parametrelerinin özetini vermektedir. Her ne kadar (Şekil 13-17) görsel 
olarak iyi çakışma sağlanmışsa da, en küçük kareler (RMS) hataları tüm modeller için basınç verilerine 
eklenen hatalardan daha yüksektir. Bu nedenle model seçimindeki kriter güvenilirlik aralıkları 
olmaktadır. Güvenilirlik aralıklarına bakıldığında, bir önceki örnekde olduğu gibi göz önünde 
bulundurulan modeller arasından en uygun model tek tank açık modeldir. 
 

Tablo 3. Beş farklı tank modeli ile gözlemlenmiş verilere çakıştırma yapılarak tahmin edilen model 
parametreleri. 

 

Model 
Parametreleri 

Tahmin edilen model parametreleri 

1 tank açık 2 tank kapalı 2 tank açık 3 tank kapalı 3 tank açık 

kr                   
(kg/bar) 

2.9×109 
(±4.8x108) 

2.4×109 
(±9.1x108) 

2.9×109 
(±1.4x109) 

1.7×109 
(±5.6x1010) 

1.7×109 
(±4.1x1010) 

ar                
(kg/bar-s) 

30.7 
(±3.3) 

41.2 
(±19.6) 

31.1 
(±22.4) 

135.9 
(±4.4 x107) 

117.9 
(±6.5 x107) 

ko1                 
(kg/bar) -- 2.0×1014 

(±6.9x1018) 
1.2×1014 

(±2.8x1018) 
3.4×1010 

(±1.1x1016) 
3.1×1010 

(±1.7x1015) 
ao1            

(kg/bar-s) -- -- 80.4 
(±6.1x107) 

16.5 
(±2.3x106) 

25.4 
(±1.4 x106) 

ko2               
(kg/bar) -- -- -- 4.1×1014 

(±7.6x1020) 
5.2×1014 

(±1.5x1020) 

ao2            
(kg/bar-s) -- -- -- -- 

581.4 
(±2.3x108) 

RMS (bar) 9.08 9.09 9.08 8.95 8.93 
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Şekil 12. Afyon Ömer-Gecek sahasında AF-1 kuyusunda gözlemlenmiş dinamik su seviyesi 

verilerinin sahanın toplam net üretim debisi ile değişimi [15]. 

  

 
Şekil 13. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 

gerçeklemeleri, 1 tank-açık model. 
Şekil 14. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 

gerçeklemeleri, 2 tank-kapalı model. 

  

Şekil 15. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 2 tank-açık model. 

Şekil 16. RML ile tahmin edilen basınç değişimi 
gerçeklemeleri, 3 tank-kapalı model. 
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Şekil 17. RML ile tahmin edilen basınç değişimi gerçeklemeleri, 3 tank-açık model. 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 
(i) Verilen bir üretim senaryosu için tek bir gerçekleme ile geleceğe yönelik performans tahmini 

yapılması işletme kararlarının yanlış alınmasına neden olabilmektedir. 
(ii) Geleceğe yönelik tahminlerin yapılabilmesi için bir çok gerçekleme kullanılarak saçılımın 

bulunması gerekir. 
(iii) Model seçiminde kriter olarak en küçük kareler hatalarına ek olarak güvenilirlik aralıkları da 

seçilebilir. 
(iv) Rastgele Maximum Olasılık yöntemi gerçek sahalara başarı ile uygulanmıştır. 
(v) İzmir Balçova Narlıdere ve Afyon Ömer-Gecek sahalarında gözlemlenmiş su seviyesi değişim 

verileri tek tank modeller ile oldukça iyi temsil edilebilmektedir. 
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JEOTERMAL SAHALARDA KABUKLAŞMA VE ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ 

 
 

Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kabuklaşma, jeotermal akışkanın geçtiği kuyu, boru hattı, ısı değiştiricileri vb. yerlerde akışkanın 
içerisindeki element ve bileşiklerin uygun koşullarda çökelerek mineral ve katı bileşikler oluşturmasıdır. 
Kabuklaşma üretimin azalmasına neden olur. Oluştuğu yerlerdeki mekanik tesisatın çalışmasını 
engellerler. Isı transferini olumsuz etkiler ve bütün bunların sonunda daha az enerji üretilmesine neden 
olur. Uygun önlem alınmazsa üretim ve geri basım kuyularının tıkanarak kaybedilmesine neden olur. 
Verimsiz çalışmanın yanı sıra, doğuracağı ilave masraflarla projeye ekonomik yükler getirir. Bu 
nedenle kabuklaşma, jeotermal kaynak değerlendirme ve finansal risk analizinde ihmal edilmemesi 
gereken bir faktördür.  
 
Kabuklaşma herhangi bir mineralin, akışkanın bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarındaki 
doymuşluğu ile ilgilidir. Doymuşluk, basınç, sıcaklık, tuzluluk ve pH ile değişir.  En çok bilinen 
kabuklaşma türleri kalsiyum karbonat, silika, sülfür ve sülfit minerallerinin çökelmesidir. Kabuklaşmayı 
önlemek için kimyasal uygulamaların yanı sıra; kabuklaşma oluştuktan sonra etkilerini ortadan 
kaldırmak için mekanik temizlik, kazıma, hidrolik çatlatma yöntemleri uygulanabilmektedir. Kimyasal 
madde dozajı uygun ve ekonomik bir çözüm sağlamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde 
gerçekleştirdiğimiz bir çalışmadan elde edilen sonuç ve deneyimler paylaşılmaktadır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Herhangi bir mineralin sudaki çözünürlüğü, sıcaklık, basınç, pH ve redoks potansiyeline bağlıdır. 
Çözünürlüğü kontrol eden bu parametrelere bağlı olarak mineraller suda çözünürler veya çökelirler. 
Kalsiyum, silisyum, sülfür ve sülfit çökelmeleri en çok karşılaşılan türlerdendir. Kalsiyum karbonat 
üretim aşamasında kuyu ve taşıma hatlarında etkili olurken, silika çökelmesi ısı eşanjörleri ve geri 
basım kuyularında, sulfür ve sülfit çökelimleri daha ziyade kondenser, soğutma kuleleri ve  eşanjörler 
içerisinde etkili olmaktadır (Şekil 1). 
 
Aslında yukarıda sayılanlardan başka onlarca mineralin çökelmesi söz konusu olabilmektedir. Hangi 
minerallerin çökelebileceğini belirlemek için rezervuar koşullarındaki akışkan komposizyonunun 
bilinmesi ve üretimden geri basıma kadar olan tüm süreçteki basınç ve sıcaklık koşullarına göre, 
çökelme riskinin olup-olmayacağını veya hangi minerallerin çökelebileceğini belirlemek mümkündür.  
Bu konuda hazırlanmış programlar, denge ayrıştırma hesapları, sıvı fazdaki serbest iyon ve iyon 
çiftlerini hesaplamaktadır. WATCH, WATSPECT, WATEQ, PhreeqCi gibi bilgisayar kodları kullanılarak 
çökelme koşulları ve çökelebilecek mineraller saptanabilir. Bu programlar herhangi bir basınç ve 
sıcaklık koşullarındaki akışkan kimyasını kullanarak, (geriye) rezervuara doğru veya (ileri) kullanım 
aşamalarında suyun kimyasının nasıl değişeceğini hesaplamaktadır. Bu programların başarılı 
olabilmesi ve tutarlı hesaplamalar yapabilmeleri için örnekleme koşulların iyi tanımlanması gerekir. 
Örneğin örnekleme sıcaklığı ve basınç buharlaşma miktarını etkiler. Buharlaşma arttıkça, örneklenen 
fazdaki (sıvı faz) elementrein konsantrasyonları artacaktır. Gazlar sıvı fazdan ayrılacaklarından su 
kimyası ile birlikte pH’da değişecektir. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 144 

 
 

Şekil 1. Kabuklaşma oluşan noktalar ve kabuklaşma tipleri [1]. 
 
Yukarıda sözü edilen programlar kullanılarak belirli bir koşul için (basınç, sıcaklık, pH ve redoks 
potansiyeli) suyun herhangi bir minerale karşı doygunluğu hesaplanabilir. Eğer, doyunluk indeksi (SI); 
 
 SI = 0 ise su ve söz konusu mineral ile dengededir. 
 SI > 0 ise su minerale aşırı doygundur ve söz konusu mineral çökelir. 
 SI < 0 ise su, söz konusu minerale doygun değildir, çökelme olmaz, söz konusu mineralde bir 
miktar daha suda çözmek mümkündür. 
 

 
 

Şekil 2. Kabuklaşma önleme yöntemleri [2]. 
 
Kabuklaşma kuyu çapını azalttığı için sürekli olarak debi azalmasına üretim ve gelir kaybına neden 
olur. Kalsiyum karbonat kabuklaşması önceleri kuyularda kabuklaşma oluştuktan sonra bir sondaj 
makinesi ile mekanik olarak temizlenirdi. Bu iş Kızıldere sahasında hala böyledir. Şekil 2’de 
kabuklaşma türlerine göre uygulanabilecek çözüm yöntemleri görülmektedir. 

Kabuklaşma Önleme Yöntemleri 

Üretim Kuyuları Santral ve Kuyubaşı Donanımları Geri Basım Kuyuları 

Mekanik  
Temizlik 

Hidrolik 
Çatlatma 

Su   
jeti ile  

temizlik 

Kazıma Mekanik  
Temizlilk 

Hidrolik  
Çatlatma 

Kimyasal 
Yöntem 

Kimyasal   
Yöntem 

Kuyuyu  
Saptırma 

Kimyasal  
Yöntem 
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Ancak, mekanik temizlik kuyu içerisinde oluşan kabuklaşmayı ortadan kaldırsa da, üretim kaybına bir 
çözüm getirmez. Tesisin ihtiyaç duyduğu akışkan debisini sağlamak için daha çok kuyu delinmesini 
gerektirir. Diğer taraftan kuyuların periyodik olarak, sık sık temizlenmesi ve bu arada koruma 
borularının karşılaştığı yükler ve termal gerilimler onların ömrünün kısalmasına yol açmaktadır. 
 
 
 
 
2. KABUKLAŞMA TİPLERİ 
 
 
2.1. Kalsiyum Karbonat Kabuklaşması 
 
Kalsiyum karbonat jeotermal sularda çok bol bulunan bir bileşiktir. Kalsit, aragonit ve vaterit kalsiyum 
karbonatın mineral çeşitleridir. Vaterit çok kararlı değildir ve kalsite dönüşür. Sonuç olarak kalsiyum 
karbonat, kalsit ve aragonit formalarında çökelir. Kalsit çözünürlüğü, kısmi karbon dioksit basıncı ile 
ilgilidir. Karbon dioksit kısmi basıncı azalırken, CO2(gaz) buhar fazına süratle geçer, akışkanın pH’ı 
yükselir. Akışkan kalsite karşı aşırı doygun hale gelir ve kalsit çökelir. Kalsit çökelmesi Eşitlik 1 ile 
ifade edilir. 
 
 )katı()sivı()çözelti()çözelti( CaCOOH)g(COCaHCO 322

2
32 ++⇔+ +−       (1) 

 
Kalsit çözünürlüğü karbon dioksit gazının basıncı ile artar sıcaklıkla arttıkça azalır (Şekil 3). Her iki 
parametre de bir ölçüde kontrol edebileceğimiz değerler olup, kalsiyum karbonat kabuklaşması için 
bize önemli bilgiler verir. Bunlar: 
 
 a) Kabuklaşma kaynama ile başlar. 
 b) Akış basıncı karbondioksit kısmi basıncının üzerinde tutulması durumunda, kabuklaşma olmaz. 
 c) Kalsit çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani düşük sıcaklıkta daha çok kalsit çözünür. 
 

 
 

Şekil 3. Kalsit çözünürlüğü [3]. 
 
Yukarıdaki özete göre jeotermal akışkanın soğumaya başladığı yerlerde eşanjörlerde ve iletim 
hatlarında, soğuma ile çözünürlük arttığından kalsit çökelmesi beklenmez. Kuyu ve iletim hatlarında 
akışkanın kaynamasına izin verilmez ise bu bölgelerde de kabuklaşma olmaz. Ama bu her zaman 
mümkün değildir. 
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Çünkü, sistem basıncının karbon dioksit kısmi basıncının üzerinde tutulmak istenmesi durumunda bir 
çok kendiliğinden üretim yapan kuyu üretim yapamaz veya üretim miktarı son derece azalır. Burada 
pompalı üretim  tek başına ve kabuklaşma inhibitörleri ile birlikte uygun çözümler sağlayabilir. 
 
 
2.2. Silika Kabuklaşması 
 
Silika kabuklaşması jeotermal santralların en önemli sorunudur. Silika rezervuarda denge halinde 
bulunur. Sıcaklık arttıkça çözünen silika miktarı artar ve bu nedenle rezervuar sıcaklığını tahmin etmek 
için iyi bir jeotermometredir. Silikaya doygun olan jeotermal su, buharlaştıktan sonra silikaya aşırı 
doygun hale gelir ve silika çökelmeye başlar. Silika çökelmesi başlıca pH, sıcaklık, silika 
konsantrasyonuna ve diğer minerallerin ve tuzların etkisine bağlıdır (Şekil 4). Santrallar, diğer 
jeotermal tesislere göre daha yüksek sıcaklıklı kaynaklar üzerine kurulduğundan, silika kabuklaşması 
özellikle elektrik santralların sorunu olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. Silika konsantrasyonu, pH ve çökelme miktarı ilişkisi [2]. 
 
Jeotermal sularda silika genellikle 700 ppm den azdır, çünkü silika çözünürlüğü 340 oC de 770 ppm de 
maksimum noktaya ulaşır ve daha sonraki sıcaklıklarda azalır. Jeotermal sularda  tipik olarak 100-300 
ppm arasında bulunur [3]. Silika kuvars, kalseduan, kristobalit ve amorf silika formlarındadır. Her 
birinin sudaki çözünürlüğü farklıdır. Kuvars ve amorf silika bizleri daha çok ilgilendirir, zaten diğer 
formların çözünürlüğü bu iki silika formunun arasında yer alır. Rezervuarda, yüksek sıcaklıkta amorf 
silika veya kuvarsla dengede olan jeotermal akışkandaki silika,  monosilisik asit formundadır, Eşitlik 2.  
 
 422 2 )OH(SiOHSiO )aamorfsilik,svarku( ⇔+       (2) 

 
Atmosfer koşullarında buharlaşan jeotermal akışkandaki silika genellikle amorf silika olarak aşırı 
doygun hale gelir, koloidal, jel, iğneli veya opal silika olarak çökelir. Silisli çökeller, yüzey donanımları 
ve reenjeksiyon kuyularında ve kuyu-formasyon arasında çökelmektedir. Reenjeksiyon kuyularında 
hızla enjektivitenin azalmasına neden olmaktadırlar. Silika çökelleri mekanik ve kimyasal 
uygulamalarla giderilmektedir. Çoğu zaman tek başına mekanik çözüm yeterli olmamakta ve HF (hidro 
florik), NH4HF2 (amonyum hidrojen biflorid)+HCl (hidro klorik) ile asitleme yapmak gerekmektedir.  
 
Silika çökelimini önlemek için HCl ilavesiyle pH’ın 5’in altına düşürülmesi veya NaOH enjeksiyonu pH 
ın süratle yükseltilmesi silika çökelimini önlemektedir. Kireç eklenerek silika, kalsiyum silikat olarak 
çökeltilebilir. Bekleme havuzlarında silikanın çökelmesinden sonra reenjekte edilmesi de bir başka 
yöntemdir.  
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2.3. Sülfür ve Sülfit Kabuklaşması 
 
Sülfitler düşük, orta, yüksek entalpili ve yüksek TDS (toplam çözünmüş madde) miktarına sahip tüm 
jeotermal sularda çökelebilir. Korozif jeotermal su kuyudaki koruma borularını korozyona uğratarak Fe, 
Pb, Zn gibi metalleri açığa çıkartır. Bu metaller, metal sulfid formunda çökelirler.  Yüksek sıcaklığa 
sahip sahalarda silika çökelmesiyle birlikte görülürler. 
 
Sülfür minerallerinden stibnit (Sb2S3) kabuklaşması antimuan konsantrasyonu, sıcaklık ve pH 
tarafından kontrol edilir. Soğuma bölgelerinde çökelir. Bu nedenle çift çevrimli (binary) santrallarda 
eşanjörlerin kirlenmesine ve verim kaybına neden olur [4].  
 
 
 
 
3. KABUKLAŞMAYI KONTROL ETME VE ÖNLEME 
 
Kabuklaşmayı kontrol etmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Bunlar: pH kontrolü, kaynama 
basıncının kontrol altında tutulması (gerekirse kuyu içi pompalar kullanılması), mekanik ve kimyasal 
temizlik ve kimyasal madde enjeksiyonudur (Şekil 2). Bunlardan en uygunu kimyasal madde (inhibitör) 
enjeksiyonu ile kabuklaşmanın önlenmesidir. 
 
Kalsit ve aragonit kabuklaşması düşük ve orta entalpili sahaların ana kabuklaşma sorunudur. Düşük 
entalpili ve düşük karbondioksit içeren sularda, sadece basınç kontrolü ile kabuklaşma önlenebilir. 
Örneğin, Balçova sahasında (140 oC sıcaklık ve %0.01 CO2 için)  üretim kuyularından eşanjöre kadar 
sistem basıncı 6 bar’da – belirtilen sıcaklıktaki kaynama basıncının üzerinde- tutularak,   kabuklaşma 
kontrolü sağlanmıştır. Jeotermal su eşanjörde adyabatik soğumaya maruz kaldığından, kalsiyum 
karbonat çökelmesi bir yana, soğuma nedeniyle kalsite doymamış duruma geçmektedir. Bu koşullarda 
işletilen Balçova sahasında, inhibitör tüketimi yıllık 2-3 bin $ düzeyine çekilmiş ve 100 bin $/yıl tasarruf 
sağlanmıştır. 
 
Ancak, yüksek sıcaklık ve yüksek miktarda CO2 içeren sularda, kaynama sağlanmadan üretim 
neredeyse olanaksızdır. Bu durumda kaynama noktasından itibaren kabuklaşma riski oluşacaktır. En 
riskli bölgede kuyuda kaynamanın başladığı yer ve üzeridir. Kaynama sonrasında kuyu içerisinde iki 
fazlı akış başlar ve sıcaklık düşeceği için bu durum kalsit çözünürlüğünü artırır ve kabuklaşma çoğu 
zaman kuyu başına kadar ulaşmaz. Yüzeye ulaşan akışkanın sıvı fazının yeniden kaynamasına izin 
vermemek gerekir. Örneğin çift çevrimli (binary) santrallarda, sıcak su doğrudan eşanjöre gönderilir ve 
burada hızla soğur. Bu nedenle eşanjörün içerisinde kalsit kabuklaşması riski olmaz.  
 
Kalsiyum karbonat kabuklaşmasını önlemede kimyasal madde enjeksiyonu çok etkilidir. Poliakrilatlar 
ve fosfat bazlı inhibitörler kalsiyum karbonat kabuklaşmasını önlemede çok başarılıdır. Fosfat bazlı 
inhibitörler 180 oC ye kadar çalışırken, poliakrilatlar daha yüksek sıcaklıklarda da stabilitelerini 
korumaktadır. Her iki kimyasal madde kuyudaki kaynama noktasının  altından basılırken, 
poliakrilatların daha da  derinden basılması tavsiye edilmektedir. Inhibitörlerin kabuklaşmayı önlemek 
için yaptıkları etkilerden biri çekirdek oluşumunu engellemek(Şekil 5),  tuzların çökelmesini veya belirli 
katyonları tutarak kabuklaşmayı önlemektedir. 
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Şekil 5. Laboratuvarda kalsit oluşumun elektron mikroskobu görüntüleri.  a) İnhibitör yok, b)  5 ppm 
fosfonat bazlı inhibitör kullanılırken [5]. 

 
 
 
 
4. İNHIBITÖR ENJEKSİYONU ve DONANIM 
 
Inhibitör dozajlması sırasında kullanılan tüm donanım Şekil 6,7 ve 8’de verilmiştir. Aşağıda bu 
şekillerde görülen donanımlar ve çalışma şekli açıklanmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. İnhibitör dozajı ve dozaj donanımları. 
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4.1. Depolama Tankı, Bağlantılar ve Karıştırıcılar 
 
Koruyucu kimyasalların büyük bir kısmı asidik ve korozif maddeler olduğundan, bu tür ortamlarda 
kimyasal depolanması için paslanmaz çelik ve daha da uygunu yüksek yoğunluklu polietilen tanklar 
kullanılması uygun olur. Depolama tankından dozaj pompalarına kadar olan boru ve bağlantıların 
yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden ve paslanmaz çelikten olması gerekir. Tankın içerisindeki 
kimyasal madde türüne göre zaman zaman karıştırılmalıdır. Böylece tankta olası çökelmelerin önüne 
geçilebilir. 5 dakika/saat uygun bir karıştırma süresidir. Bazı kimyasalları sürekli karıştırmak 
gerekebilir.  
 
 
4.2. Dozaj Pompaları 
 
Kimyasal maddeleri kuyuya basacak olan pompaların uzun süreli ve kötü koşullarda çalışmaya 
dayanıklı olması gerekir. Az bakım gerektiren, yedek parçası bol veya yedek parçası stoklanabilen 
pompalar seçilmelidir. Diyaframlı volümetrik veya pistonlu pompalar yüksek basınç sağlayabilmektedir. 
Tipik bir dozaj pompası 20-25 L/saat debi ve 75-100 bar  basınçta çalışabilmelidir. En uygun pompayı 
seçmek için kuyu debisi, ihtiyaç duyulan kimyasal madde konsantrasyonu ve kimyasal maddenin 
seyreltme oranını bilmek gerekir. Tüm bunlara rağmen pompa kapasitesinin gelecekteki ihtiyaçlar veya 
farklı kimyasal maddelerde dikkate alınarak %30 daha büyük seçilmesi faydalıdır. Basınç için kılcal 
boru derinliği dikkate alınmalıdır. Örneğin boru 500 m derinliğe yerleştirilirse, bu borunun için gazla 
dolması durumunda gazı öteleyebilmek için yaklaşık 50 bar basınçlı bir pompa gerekecektir. Diğer 
taraftan kısmi gaz basıncı ve boru set derinliğindeki basınç dikkate alınarak, bunlardan hangisi daha 
büyükse pompa basıncı o büyüklükten %30 kadar daha büyük olmalıdır. 
 
Dozaj pompaları genelde yüksek basınçlar için seçilmesine rağmen çoğu zaman çok küçük 
basınçlarda, hatta negatif basınçlara karşı çalışmak durumunda olabilirler. Bu durumda pompalar 
minimum çalışma basınç ve debilerinin de bilinmesinde fayda vardır. Pompayı daha etkili 
çalıştırabilmek için, kılcal borunun alt ucuna veya pompanın önüne basınç altında açılan bir valf 
konulabilir. 
 
Dozaj pompaları mutlaka yedekli olmalı, eşit sürelerle değiştirilerek eşit yaşlanma sağlanmalı ve 
pompalardan herhangi birinde oluşabilecek bakım, arıza gibi duraksamalarda diğeri otomatik olarak 
devreye girmelidir. Pompaların düzgün çalışıp-çalışmadığı bir görevli tarafından yerinde sık sık veya 
SCADA sistemi ile sürekli denetlenmelidir.  
 
 
4.3. Filitreler 
 
İnhibitör düzeneği üzerinde üç ayrı noktada filitre bulundurulmasında yarar vardır. Depolama tankı 
girişi, çıkışı ve pompanın basma tarafı en uygun yerlerdir. Kimyasal maddeyi hazırlama aşamasından 
depolama tankına kadar çevresel kirleticilerden (toz-toprak vs.) korumak gerekir. Yine de önlem olarak 
depolama tankına kimyasal madde boşaltırken burada bir süzgeçten geçirilmesinde fayda vardır. 
Taşıma ve boşaltma sırasında karışabilecek kirleticiler bu filitrede tutulabilir. İkinci filitre tank çıkışında 
yer alır ve pompayı korur. Üçüncü filite pompa çıkışına yerleştirilerek kapiler borunun korunmasına 
özen gösterilir.  İkinci ve üçüncü filitrelerin yedekli olmasında ve birinin bakımı yapılırken diğerinin 
kullanılması gerekir.  Filitre büyüklüğü için, tank çıkışana 10 mesh ve pompa çıkışına 50 mesh filitre 
uygundur.  
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4.4. Kapiler Boru ve Ağırlık 
 
Kuyulara inhibitör enjeksiyonu için kullanılan kapiler boru ve ağırlık korozyona karşı dayanıklı 
olmalıdır. SS 316 ASTM A269 veya SS316 L dikişsiz paslanmaz çelik uygun bir malzemedir. 8 mm 
çapa ve 1.65 mm et kalınlığına sahip borular uygun bir çözüm sağlamaktadır. Kapiler borunun akışla 
birlikte sürüklenmemesi için, borunun alt ucuna ağırlık asılmalıdır. 1 veya 1-1/2 inç paslanmaz çelik 
kütük malzeme veya içi kurşunla doldurulan borularla 80-90 kg ağırlık, kapiler boru ucuna asılabilir. Bu 
ağırlık 9-5/8 inç boruda 400 ton/saat debide çalışan bir kuyuda, kapiler borunun sürüklenmesini 
önleyebilmektedir.    
 
 
4.5. Tambur, Kule ve Makaralar 
 
Tambur, inhibitör borusunun kuyuya indirilip-çıkartılmasını sağlar (Şekil 7). Önceden kuyuya indirilecek 
miktarda boru ölçülerek tambura sarılır. Kule ve makaralar, inhibitör boru ve ağırlıkların kuyuya 
indirilip-çıkartılmasına yardımcı olur. Kule, salmastra yatağının makaranın bakımını yapabilecek bir 
balkona sahip olmalıdır (Şekil 8). Kule dozaj borusunun kuyuya indirilmesi ve çıkartılmasında 
karşılaşılacak yüklere dayanımlı olarak yapılmalıdır. 
 
 
4.6. Kuyubaşı ve Sızdırmazlık 
 
İnhibitör dozaj borusu, kurtarma borusu olarak adlandırılan ve üst ucunda sızdırmazlığı sağlayan bir 
salmastra kutusuna sahiptir. Boru çapı ve uzunluğu ağırlığı içine alacak ölçülerde olmalıdır. Ağırlık 
kuyu kapalı iken kurtarma borusu içerisine yerleştirilir, salmastralar sızdırmayacak kadar sıkılır ve 
master vana açılarak, kapiler boru kuyuya indirilir. Kapiler boru kuyudan çekilmek istendiğinde, 
yukarıda belirtilen işlerin tersi yapılır. Kurtarma borusu çapı ve boyu ağırlıktan büyük olmalıdır. 
Kurtarma borusun üzerine 1 inç çapında basınç tahliye vanası konulmalıdır. 
 

 
 
 

Şekil 7. Dozaj borusu ve donanımı ( 1, sızdırmazlık 
elemanı; 7, koruma boursu; 8, difüzör ve soket; 9, 

ağrlık) 

 

 
 
 

Şekil 8. İnhibitör dozaj kulesi 
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4.7. Vana ve Çekvalfler 
 
Dozaj grubu üzerinde kullanılacak tüm vana ve çekvalfler korozyona dayanıklı, paslanmaz çelikten 
yapılmış, bağlantı çapları kapiler boru çapına uygun olmalıdır. Pompaların önüne geri akışı önlemek 
veya gerektiğinde kapatmak için vana konulması faydalı olacaktır. Kullanılacak vana ve çekvalfler 
dozaj pompalarının maksimum çalışma basıncına uygun seçilmelidir. 
 
 
4.8. Basınç ve Debi Ölçerler 
 
Dozaj basıncını izleyerek inhibitör borusunda tıkanma olup olmadığını anlayabiliriz. Dozaj basıncının 
yükselmesi boruda daralmayı gösterir. Ayrıca basınç yükseldiği için dozaj debisi azalabilir ve arzu 
edilen miktar basılamayabilir. Bu durumda, dozaj debisi ölçülmelidir. Bunun için küçük debi ölçerler 
kullanılabileceği gibi, hacmi belirli kapların kullanılması da iyi sonuçlar verir. Dozaj debisi, inhibitör 
tanklarına ilave edilen miktar ve zaman kayıt edilerek sürekli olarak kontrol edilmelidir. Artma ya da 
azalma olması durumunda nedeni araştırılmalıdır. 
 
 
 
 
5.SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI ve TESTİ 
 
 
5.1. Dozaj Derinliğinin Belirlenmesi 
 
Su baskın jeotermal sahalarda akışkan kuyuda yükselirken, hidrostatik basıncı da doğal olarak azalır. 
Hidrostatik basıncın kaynama basıncının altına düştüğü noktada jeotermal akışkan, kaynamaya 
başlar. Kaynama basıncını sıcaklık, kondense olmayan gaz ve tuzların konsantrasyonu belirler. 
Kaynama noktası deriliği doğrudan ölçülebilir. Planlanan maksimum üretim dinamik basınç ölçüsü 
alarak kaynama noktası derinliğini grafikten belirleyebiliriz (Şekil 9). Diğer bir yol kaynama derinliğini 
hesaplamaktır. Kaynamanın hangi basınçta oluşacağı veren bağıntılar kaynak [6]’da verilmiştir. Ancak 
kaynama basıncı hesaplanmasına karşın, bunun hangi derinlikte gerçekleşeceğini hesaplamak biraz 
daha karmaşıktır. Çünkü rezervuardan kuyuya akış basınç farkını ve kuyu içindeki sürtünme 
kayıplarını bilmek gerekir. Akış basıncı prodüktivite indeksi ve debinin bir fonksiyonudur. Bu konuda 
kuyu için akışı modelleyen programlardan yararlanabiliriz. Dozaj derinliği kaynama noktasının 100-200 
m altından olmalıdır. Böylece basılan kimyasal madde homojen olarak jeotermal akışkana karışır ve 
etkili olur. 
 

 
 

Şekil 9. Bir kuyudaki dinamik basınç profili. 
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5.2. Uygun Dozajın Belirlenmesi 
 
Uygun kimyasal madde dozajının belirlenmesi için birkaç yöntem uygulanmaktadır. En kolay 
uygulanabilir yöntem kabuklaşmaya yol açan kimyasal bileşiklerin konsantrasyonunun ölçülmesidir. Bu 
yöntemde bir tarafta kabuklaşmaya neden olan bileşiklerin konsantrasyonu ölçülürken, diğer tarafta 
kimyasal madde enjeksiyon dozajı ölçülmektedir. Basılan kimyasal miktarı arttıkça, yüzeye ulaşan 
bileşiklerin konsantrasyonu artar, belirli bir değerden sonra artış durur. Bu yöntem kalsit ve aragonit 
çökelmeleri için kullanılabilir. Bu durumda Ca ve Mg ve/veya sertlik ölçerek test yapmak en kolay 
yoldur. Uygun dozajın belirlenmesinde, aşırı yüksek bir dozajdan başlayıp elde edilebilecek 
maksimum sertlik veya Ca+Mg miktarı belirlenir. Daha sonra maksimum konsantrasyonu taşıyacak, 
minumum doz debisini belirlemek için  dozaj azaltılarak örnekleme yapılır (Şekil 10). 
 
 
5.3. Gözlem ve Çalıştırma 
 
Kabuklaşma sürekli izlenmesi gereken bir çalışmadır. Sıcak su ve buhar hatlarında, dirsekler, 
eşanjörler, büyük sıcaklık ve basınç farklarının oluştuğu tüm noktalar kontrol altında tutulmalıdır. Bu 
noktalara kontrol boruları, kabuk kontrol kuponları konularak kabuklaşma izlenebilir. Ayrıca bakım 
onarım için sistem durdurulduğunda, sökülen tüm parçalar dikkatle incelenmelidir. Bunlara ilave 
olarak, kritik noktalarda periyodik su örnekleri alınarak kalsiyum, magnezyum ve silis analizleri 
yapılmalıdır. Bu elementlerde bir azalma var ise çökelmeden şüphelenmek gerekir. Eğer kuyuya 
ihtiyaçtan daha uzun miktarda kapiler boru indilirse, daha iyi olur. Boru her ay 0.5 m kadar geri 
çekilirse tambur, kule, salmastra yatağı, makaralarda ve kuyu içerisinde yıpranan noktalar yer değiştir 
ve borunun kullanım ömrü uzar. 
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Şekil 10. Uygun dozaj debisdinin bulunması. Grafikte 4-5 ppm ve üzeri dozajın fazla geldiği ve sertliği 

artırmadığı görülüyor. Bu durumda 5 ppm dozaj uygun bir dozaj debisi olmaktadır. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada ülkemiz koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen ve iki yıla yakın süredir başarı ile 
çalışan, inhibitör uygulaması tanıtılmıştır. Kabuklaşma jeotermal işletmelerin ana problemlerinden 
birisidir. Kimyasal madde kullanımı ile kabuklaşmanın önlenmesi en kolay ve ekonomik yöntemdir. 
Bunun için korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler seçilerek, kaynama noktasının 200 m 
kadar altından uygun kimyasal madde dozajlamak sorunu çözmektedir.  
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TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ 
 
 

Abdurrahman SATMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye’de bügüne kadar yapılan araştırmalar, ülke genelinde 280’e yakın alanda jeotermal 
etkinliklerin olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında geliştirilmiş 25 kadar jeotermal saha halen 
doğrudan amaçlı olarak veya elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Birçok jeotermal alanda ise yerel 
halkın ılıca, kaplıca gibi banyo amaçlı kullanımı sözkonusudur. Bu arada, yeni araştırma ve geliştirme 
çalışmaları sürdürülmekte, bazı sahalar geliştirilirken yeni sahalar da bulunmaktadır.  
 
Bu bildiride, tanımlanmış jeotermal alanlarla ilgili mevcut verilere dayanarak hesaplanmış jeotermal 
kapasite değerleri verilmekte, ayrıca Türkiye için 0-3 km derinlik aralığında geçerli jeotermal kaynak 
potansiyeli ve hidrotermal sahaların potansiyeli hakkında tahminler sunulmaktadır.    
 
Kapasite belirlenirken, tanımlanmış sahaların mevcut koşullardaki üretim ve rezervuar verileri 
gözönüne alınmaktadır. Tanımlanmış saha verileri olarak MTA jeotermal envanterleri ile birlikte İTÜ 
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde (İTÜ PDGMB) yapılmakta olan çalışmalarda elde edilen 
veriler ve literatürde yeralan veriler alınmaktadır.  
 
İTÜ PDGMB’de halen sürdürülmekte olan jeotermal kapasite çalışmasında elde edilen ilk sonuçlara 
göre tanımlanmış mevcut kapasite, 20 oC sıcaklık yukarısındaki ısı söz konusu olduğunda, 3700 MW t 
kadardır. Bunun 1436 MW t’ı sıcaklığı 140 oC’tan büyük olan jeotermal sahaların elektrik üretimine 
uygun kapasitedir. Ancak burada verilen kapasite tanımlanmış sahalar için geçerli kapasite olup, gerek 
bu sahalar geliştirildiğinde ve gerekse de tanımlanmamış olarak bilinen olası yeni sahaların 
keşfedilmeleri durumunda 3700 MW t’tan çok daha yüksek bir kapasite değerine ulaşmak söz konusu 
olacaktır. ABD için keşfedilmemiş saha kapasitesinin tanımlanmış saha kapasitesine oranı 4-6 olarak 
alınırken, diğer bazı ülkelerde söz konusu oran 5-10 olarak varsayılmaktadır. 
 
Türkiye için 0-3 km derinlik aralığında geçerli jeotermal kaynak potansiyeli, literatürde mevcut olan 
çalışmalara ve İTÜ PDGMB’de gerçekleştirilmekte olan jeotermal potansiyel belirleme çalışmasına 
göre, 2.0x1023 J ile 3.7x1023 J arasında değişen (2.85±0.85x1023 J) bir değer olarak tahmin 
edilmektedir. Hidrotermal sahaların potansiyeli hakkında belirli varsayımlara dayanan tahmini değerler 
metin içinde verilmektedir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Tarih içinde jeotermal akışkanın ısıtma ve yıkanma amaçlı kullanıldığı kayıtlarda yeralmaktadır. 
Endüstriyel ve ticari amaçlı kullanımı ise ancak 20. yüzyılın ilk yıllarında başlamıştır. 1904’te 
Larderello-İtalya’da jeotermal buhardan ilk elektrik üretimi sağlandı. O günden bugüne Kaliforniya’daki 
Geysers sahası, Wairakei-Yeni Zelanda, Cerro-Prieto-Meksika, Reykjavik-İzlanda, Endonezya, 
Filipinler, Kızıldere-Türkiye ve diğer sıcak su sistemleri Dünya jeotermal elektrik üretim kapasitesini 
yaklaşık olarak 9 bin MWe’a ve elektrik-dışı doğrudan kullanım kapasitesini de 28 bin MW t’a çıkarmış 
durumdadır. 
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Jeotermal enerji, yer kabuğu içinde depolanmış olan ısıl enerjidir. Bu ısıl enerji yeraltındaki kayaç 
formasyonlarında ve bu formasyonların çatlaklarında ve gözeneklerinde bulunan doğal akışkanlarda 
bulunur.   
 
Yerkabuğu içindeki jeotermal enerji “kaynak” olarak değerlendirilebilir ve kaynak “varlığı tanımlanmış 
olanlarla beraber henüz keşfedilmemiş olanları da kapsayacak şekilde ekonomik analizden bağımsız 
olarak düşünülen tüm ısıl enerji” olarak tanımlanabilir. Ulaşılabilir kaynak olarak “yakın gelecekte 
yapılacak üretim kuyularıyla ulaşılabilir kaynak” tanımı yapılabilir. Genelde ulaşılabilir kaynak olarak, 
belirli bir yüzey alanı altında kalan ve belirli bir referans sıcaklığın üzerinde olan, yeryüzü ile yer 
kabuğu içinde belirli bir derinlik arasında kalan jeotermal enerji anlaşılır. Referans sıcaklığı olarak 
literatürde 15 oC, 20 oC veya ortalama yüzey sıcaklığı değerleri kullanılmaktadır. Ulaşılabilir kaynak 
tanımı yeryüzü ile yer kabuğu içinde belirli bir derinlik arasındaki ısı içeriğini veya yer kabuğu içinde 
belirli iki derinlik arasındaki mevcut ısı içeriğini verebilir. Akışkan içermeyen ve iletimin etken olduğu 
sıcak kuru kayaç veya son yıllarda kullanılan terminolojiyle Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler 
(Enhanced/Engineered Geothermal Systems, EGS) için derinlik sınırı olarak 10 km alınmaktadır. 
Kayaç ve akışkan ısısının birlikte düşünüldüğü hidrotermal taşınım sistemleri için ise yer kabuğu içinde 
sınırlayıcı derinlik olarak genelde 3 km alınır. 3 km’nin sınır olarak kullanılmasının nedeni, hidrotermal 
taşınım sistemleri içine delinen üretim kuyuları için mevcut teknolojik koşullarda geçerli sınırlayıcı 
derinlik olmasıdır. 
 
Teknolojik gelişmeler ve ekonomik koşullarda yapılabilen varsayımlarla, yakın gelecekte enerjinin 
diğer türleriyle rekabet edebilecek maliyetlerde üretilebilir ısıl enerji jeotermal kaynağın ulaşılabilir 
kısmıdır. Ulaşılabilir kaynak ise tanımlanmış ve keşfedilmemiş olarak tanımlanan iki bileşenden oluşur. 
Tanımlanmış ulaşılabilir kaynak, sondaj, jeokimya, jeofizik ve jeolojik gibi verilerle belirlenmiş ve 
bilinen jeotermal enerjidir. Keşfedilmemiş ulaşılabilir kaynak olarak ise jeolojik bilgi, teori ve 
deneyime dayanarak varolabileceği varsayılan jeotermal enerjidir. 
 
Jeotermal rezerv tanımı, tanımlanmış ve mevcut koşullarda ekonomik olarak işletilebilme özellikleri 
olan (üretilebilir) ulaşılabilir kaynak için geçerlidir.  
 
Jeotermal kaynak terminolojisi genelde bir McKelvey diyagramı üzerinde özetlenebilir [1-4]. Şekil 1’de 
verilen McKelvey diyagramında, düşey eksen ekonomik olabilirlik düzeyini ve yatay eksen ise jeolojik 
güven düzeyini yansıtmaktadır. 
 
Hidrotermal taşınım sistemlerinin üç temel bileşeni vardır. Bunlar; ısı kaynağı, bir akışkan ve 
geçirgenliktir. Geçirgenlik, ısınan düşük yoğunluklu akışkanın yukarılara doğru akışını kolaylaştırırken 
aynı zamanda doğal beslenmenin gerçekleşmesine neden olan kayaç özelliğidir. Rezervuar olarak ta 
tanımlanan hidrotermal taşınım sistemlerinde ısıl enerjinin çoğunluğu (%90’a yakını) kayaçtadır. Sıcak 
akışkanın ısıyı taşıması ısıl enerjinin rezervuar içinde yeryüzüne doğru yaklaşımında ve ekonomik 
olarak üretiminde temel mekanizmadır. 
 
Hidrotermal taşınım sistemleri genelde genç volkanik etkinliklerin olduğu alanlarda ve bölgesel ısı 
akısının yüksek olduğu alanlarda görülür. Taşınım sistemleri içindeki fay zonları akışkan akışı için en 
uygun ortamlardır. Sıcak akışkanların üretildiği rezervuarlar gözenekli veya çatlaklı ortamlardır. 
 
Hidrotermal taşınım sistemleri buharın etken olduğu sistemler ve sıvının etken olduğu sistemler olarak 
iki gruba ayrılırlar. Buharın etken olduğu sistemlere dünyada az rastlanmaktadır ve Türkiye’de yoktur. 
Türkiye’de keşfedilen tüm jeotermal rezervuarlar sıvının etken olduğu hidrotermal taşınım sistemleridir. 
Bu tür sistemler içinde hareket eden sıvı su, rezervuardaki basıncı kontrol eder ve ısının derinlerden 
rezervuara taşınmasına neden olur. Yeryüzüne doğal olarak ulaşan çıkışlarla tanımlanırlar. Sıvının 
etken olduğu sistemlerde belirli derinliklerde sıvı fazdan gaz fazına geçişin gerçekleştiği (iki fazın 
oluştuğu, sıvı ve gaz fazının birlikte bulunduğu) durumlar olabilir. 
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Şekil 1. Jeotermal enerji için McKelvey diyagramı. 

 
Isının yer kabuğu boyunca yeryüzüne akışı yalnızca kayaçların katı kesimlerini oluşturan matriks yapı 
içinde değil, bu kayaçların birbiriyle bağlantılı gözenek, çatlak vb. boşlukları içinde yüksek basınç 
ortamından düşük basınç ortamına doğru akan akışkanlar tarafından da taşınarak sağlanır. Bu tür 
sistemlerde ısı geçişi  a) ısı iletimi ve ısı taşınımı mekanizmaları ile ve b) uranyum, toryum ve 
potasyum izotopları gibi radyoaktif elementlerin bozunması sonucu oluşan ısıdan kaynaklanan ısıl 
ışıma ile gerçekleşir. 
 
Yerkürede yüzeye olan ısı akısı, düşük ısı akışı olan alanlardaki 20 mW/m2 değerinden yüksek ısı 
akışının olduğu alanlardaki 150 mW/m2 değerine kadar değişebilir.  Dünya ortalaması 59 mW/m2 
(1.9x10-2 Btu/hr-ft2)‘dir. Hidrotermal sistemler içeren alanlarda yüzeye ısı akısı genelde 120 mW/m2 
‘den yüksektir. Yüzeye ısı akışında önemli olan parametreler; ısıl iletkenlik, yüzey sıcaklığı ve kabuk 
içindeki radyoaktif elementlerden (U, Th, K) kaynaklanan ısı akışıdır. 
 
Daha önce tanımlandığı gibi, jeotermal enerji yer kabuğunda depolanmış ısıl enerjidir.  Yerin ısısı, 
kabuk içindeki kayaçta ve kayaçın gözenek ve çatlaklarında bulunan akışkanda bulunur. Akışkan ise 
genelde değişik miktarlarda çözünmüş tuzluluğu olan sudur. Su sıvı olabildiği gibi doymuş durumda 
sıvı-buhar karışımı veya kızgın buhar şeklinde de olabilir.  
 
Yerkürenin kabuğunda depolanmış ısı, halen üretilmekte olan göreli olarak sığ derinliklerdeki 
ekonomik hidrotermal kaynakları ve ayrıca yerkürenin daha derininde depolanmış ve her yerde 
bulunan ısı enerjisini de kapsar. 
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Her ne kadar hidrotermal kaynaklar elektrik ve elektrik-dışı amaçlarla kullanılmakta ise de bu tür 
kaynaklar sınırlıdır. EGS kaynakları ısı üretimi amaçlı teknoljiler kullanılarak yer içinde depolanmış ısıl 
enerjiyi üretmek için hemen hemen sonsuz bir potansiyele sahiptir. 
 
Jeotermal kaynağın türü sıcaklık-derinlik ilişkisine (jeotermal gradyana), rezervuar kayacının 
geçirgenlik ve gözenekliliğine ve akışkan içeriğine bağlı olarak belirlenebilir. Hidrotermal kaynaklar 
yüksek sıcaklık gradyanları, yüksek kayaç geçirgenliği ve gözenekliliği, içerdiği yeterli  akışkan miktarı 
ve rezervuara yeterli akışkan beslenmesi özelliklerine sahipken, tüm EGS kaynaklarında bu 
özelliklerden en az biri olmaz. Örneğin, rezervuar kayacı yeteri kadar sıcak olabilir fakat ya düşük 
formasyon geçirgenliği veya yeterli miktarda akışkan olmamasından dolayı ısı üretimi için gerekli 
akışkanı içermeyebilir. 
 
Jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde üç önemli bileşen incelenir: 
 

1. Kaynak – Kaynağın büyüklüğünün ve dağılımının tahmininde kullanılır. 
2. Teknoloji – Sondaj, rezervuar tasarımı ve işletilmesi, ve ısıl enerjinin doğrudan veya dolaylı 

kullanımı için dönüşümü gibi enerji üretimi ve kullanımını kapsayan koşulları oluşturur. 
3. Ekonomi – Yerküreden ısı üretimi için kullanılan yöntemlerin kullanımındaki maliyeti tahminde 

kullanılır. 
 
Herhangi bir jeotermal kaynağın uygunluğu için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunların 
birincisi ulaşılabilirliktir. İlgilenilen derinliğe kuyu delmekte başarılır. İkinci koşul yeterli rezervuar 
üretilebilirliğidir. Hidrotermal sistemler için gerekli olan, gözenekliliği ve geçirgenliği olan akiferlerin 
içerdiği akışkanların ekonomik olarak kabul edilebilir düzeylerde uzun süreli üretimidir. Eğer 
hidrotermal sistemlerin doğal beslenmesi yeterli değilse, üretimi uzun süreli tutabilmek için bir 
tekrarbasma (reenjeksiyon) (üretilen akışkanın ısısı alındıktan sonra geldiği yere basılması) 
uygulamasına başvurulur. 
 
Bu çalışmada Türkiye’de 0-3 km derinlik için geçerli jeotermal kaynak potansiyeli hakkında 
değerlendirmeler sunulacak, 3 km derinliğe kadar olan yer kabuğu içinde olası hidrotermal taşınma 
sistemleri için kaynak potansiyeli değerlendirilecek ve mevcut koşullara ve verilere dayanarak mevcut 
ulaşılabilir tanımlanmış hidrotermal kapasite bilgileri verilecektir. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE İÇİN JEOTERMAL ISI KAYNAĞI 
 
 
2.1. Mevcut Çalışmalar 
 
Türkiye’nin jeotermal potansiyeli hakkında literatürde yeralan ilk çalışma EPRI tarafından yapılan 
çalışmadır [5]. EPRI çalışmasında aşağıda sıralanan varsayımlara dayanarak tüm ülkeler ve dünya 
için 0-3 km derinlik aralığında jeotermal potansiyel tahmini yapılmıştır: 
 

1) Jeotermal kuşak dışında kalan tüm alanlarda jeotermal gradyan 25 oC/km’dir. 
2) Jeotermal kuşakta yeralan alanlarda jeotermal gradyan normalden yüksektir. X olarak 

herhangi bir ülkedeki jeotermal kuşakta olan alan oransal olarak o ülkenin alanına (A) göre  
alınmaktadır. (0≤X≤1) 

3) Bir ülkenin jeotermal kuşakta olan alanının (XA), %90’ı (0.9XA) 40 oC/km ve %10’u (0.1XA) 80 
oC/km jeotermal gradyana sahiptir. 

4) Yeryüzü sıcaklığı 15 oC’tır. 
5) Bir ülkenin jeotermal kaynağı, 3 km derinliğe kadar olan kayaç ve akışkanların 15 oC referans  

sıcaklığında içerdiği ısıdır. 
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6) Yeraltında sıcaklığa bağlı olarak dört grup oluşturulmuştur: 

Grup 1: < 100 oC 
Grup 2: 100 – 150 oC 
Grup 3: 150 – 250 oC 
Grup 4:  > 250 oC 

7) Kayacın hacimsel ısı kapasitesi sıcaklığa bağlı olmakla beraber, bütün alanlar için 2.5 J/(cm3-
oC) değeri ortalama değer olarak varsayılmaktadır. 

8) Herhangi bir sıcaklık grubu için kaynağın ısısı 
 

JTADCQ v ,)15( −=              (1) 
 
denkleminden hesaplanmaktadır. Burada: 
A = kaynağın alanı 
D = kaynağın derinlik aralığı 
Cv =  hacimsel ısı kapasitesi 
T = kaynağın ortalama sıcaklığı. 

 
 
EPRI’nin yaklaşımı Türkiye’ye uygulandığında alan (A) olarak 7.8x105 km2, jeotermal kuşak oranı (X) 
olarak 0.50 varsayılmaktadır. EPRI’nin Türkiye, ABD ve tüm Dünya için sonuçları Tablo 1’de 
verilmektedir. 
 
 
Tablo 1. Hesaplanan jeotermal kaynak, J [5] 
 
Ülke   Alan, km2     X      Grup 1 Grup 2      Grup 3     Grup 4      Toplam 
Sıcaklık, oC          <100  100-150    150-250   >250 
 
Türkiye   7.8x105       0.50       1.9x1023 8.4x1022    2.3x1022     1.4x1021     3.1x1023 
ABD   9.4x106       0.25       4.1x1024 5.0x1023    1.3x1023      8.4x1021     4.6x1024 
Dünya                   3.8x1025 3.8x1024    9.6x1023      5.0x1022     4.3x1025 

Türkiye/Dünya, %         0.5  2.2       2.4  2.8        0.7 
 
 
Türkiye’nin 3 km derinlik içinde jeotermal potansiyeli ile ilgili ilk çalışmalar arasında yukarıda verilen 
EPRI çalışmasından sonra yapılan Serpen (1996) [6] çalışması ve Serpen-Mıhçakan (1999) [7] 
çalışması sayılabilir. EPRI ve Serpen (1996) sonuçları karşılaştırmalı olarak  Tablo 2’de verilmektedir. 
Görüldüğü gibi sonuçlar benzerdir. 
 
 
Tablo 2. Türkiye’nin Jeotermal Potansiyeli, J 
 
           X      Grup 1 Grup 2      Grup 3          Grup 4      Toplam 
Sıcaklık, oC         <100  100-150    150-250        >250 
 
EPRI [5]         0.50       1.9x1023 8.4x1022   2.3x1022 1.4x1021     3.1x1023 
Serpen [6]         0.89       1.6x1023 9.3x1022   3.2x1022 ---               2.9x1023 
 
 
Serpen-Mıhçakan (1999) [7] çalışmasında Tezcan (1979) [8], İlkışık (1992) [9] ve Mıhçakan-Öcal 
(1998) [10] verileri kullanılarak 3 km derinlik içinde jeotermal potansiyel değerleri hesaplandı. Serpen-
Mıhçakan sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 3. Türkiye’nin Jeotermal Potansiyeli, J 
 
            Grup 1   Grup 2     Grup 3      Grup 4 Toplam 
Sıcaklık, oC           <100    100-150      150-250     >250 
 
EPRI [5]          1.9x1023  8.4x1022      2.3x1022    1.4x1021      3.1x1023 
Serpen [6]                        1.6x1023  9.3x1022      3.2x1022      ---               2.9x1023 
 
            Grup 1    Grup 2        Grup 3                
            <100             100-180      180-250   
 
Serpen-Mıhçakan (1999)1         1.6x1022 9.2x1022     3.2x1022       ---              1.4x1023 
Serpen-Mıhçakan(1999)2 6.7x1022            1.8x1023      8.4x1021       ---              2.6x1023 
Serpen-Mıhçakan(1999)3 1.3x1023        8.2x1022      7.7x1021        ---             2.2x1023 
Serpen-Mıhçakan(1999)4          7.1x1022       1.1x1023      1.5x1022      ---            2.0x1023 
 
1 Tezcan (1979) ısı akısı haritasından bulunan sonuçlar 
2 İlkışık (1992) ısı akısı haritasından bulunan sonuçlar 
3 Mıhçakan-Öcal (1998) sıcaklık gradyanı haritasından bulunan sonuçlar 
4 Serpen-Mıhçakan (1999) Monte Carlo simülasyon çalışmasından bulunan sonuçlar 
 
 
2.2. Bu Çalışma 
 
Bu çalışmada, Mıhçakan (2006) [11] tarafından geliştirilmiş olan Türkiye yeraltı sıcaklık gradyanı 
dağılımı haritası kullanılarak Türkiye jeotermal potansiyeli tahmini çalışması gerçekleştirilmiş ve elde 
edilen sonuçlar burada sunulmaktadır. Kaynak [11]’de ayrıntıları verilen Mıhçakan’ın çalışmasında 
Türkiye’de derinliği 1000 m’den büyük olan 539 adet kuyu sıcaklık verileri analiz edilmiş ve Türkiye 
yeraltı sıcaklık dağılımı haritası çıkarılmıştır. Şekil 2’de Türkiye yeraltı sıcaklık gradyanı dağılımı ve 
topoğrafya haritası (eşgradyan eğri aralığı 0.5 oC/100 m) verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Türkiye yeraltı sıcaklık gradyanı dağılımı ve topoğrafya haritası (eşgradyan eğri aralığı 0.5 
oC/100 m) [11] . 

 
Buradaki çalışmada jeotermal potansiyel tahmini yapılırken EPRI [5] yaklaşımına benzer bir yaklaşım 
kullanıldı. Aşağıda sıralanan varsayımlara dayanarak Türkiye için 0-3 km derinlik aralığında jeotermal 
kaynak potansiyeli tahmini yapıldı: 
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1) Şekil 2 verileri kullanılarak Türkiye’nin ¾’ündeki tüm alanlarda jeotermal gradyan 35 oC/km 

varsayıldı. 
2) ¼’ündeki alanlarda ise: %90’ında sıcaklık gradyanı 60 oC/km ve %10’unda sıcaklık gradyanı  

80 oC/km varsayıldı. 
3) Yeryüzü sıcaklığı 15 oC olarak alındı. 
4) Jeotermal kaynak potansiyeli, 3 km derinliğe kadar olan kayaç ve akışkanların 15 oC referans 

sıcaklığında içerdiği ısıdır. 
5) Yeraltında sıcaklığa bağlı olarak dört grup oluşturuldu: 

Grup 1: < 100 oC 
Grup 2: 100 – 150 oC 
Grup 3: 150 – 250 oC 
Grup 4:  > 250 oC 

6) Kayacın hacimsel ısı kapasitesi sıcaklığa bağlı olmakla beraber, bütün alanlar için 2.5 J/(cm3-
oC) değeri ortalama değer olarak varsayıldı. 

7) Herhangi bir sıcaklık grubu için kaynağın ısısı Denklem 1’den yararlanılarak hesaplandı. 
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Tablo 4’te verilmektedir. Karşılaştırma amacıyla EPRI [5], Serpen 
[6] ve Serpen-Mıhçakan [7] (Monte Carlo simülasyon çalışması) sonuçları birlikte gösterilmektedir. 
 
 
Tablo 4. Türkiye için hesaplanan jeotermal kaynak, J 
 
         Grup 1 Grup 2      Grup 3 Grup 4       Toplam 
Sıcaklık, oC         <100  100-150    150-250    >250 
 
EPRI         1.9x1023 8.4x1022     2.3x1022 1.4x1021 3.1x1023 
Bu Çalışma        1.8x1023 1.2x1023     6.3x1022 6.9x1020      3.7x1023 
Serpen(1996)               1.6x1023 9.3x1022     3.2x1022     ---          2.9x1023

  
 
          Grup 1   Grup 2       Grup 3         Toplam  
Sıcaklık, oC         <100              100-180     180-250   
 
Serpen-Mıhçakan(1999)          7.1x1022        1.1x1023    1.5x1022         ---    2.0x1023 
 
Tablo 4 incelendiğinde, yapılan tüm çalışmalarda bulunan sonuçların birbirine yakın olduğu 
gözlenmektedir. Türkiye için toplam jeotermal kaynak potansiyeli 2-3.7x1023 J (2.85±0.85x1023 J) 
arasında değişmektedir.  Sıcaklık gruplarına bağlı olarak Tablo 4’te karşılaştırılan çalışmaların yine 
birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. 
 
 
2.3. Ulaşılabilir Tanımlanmış Hidrotermal Kaynak 
 
Türkiye’nin ulaşılabilir tanımlanmış hidrotermal kaynağı hakkında literatürde birçok çalışma 
yeralmaktadır. Bunlardan en güncel olanları Satman-Serpen-Korkmaz [12, 13], Dağıstan [14] ve 
Akkuş-Aydoğdu [15] tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalarda ulaşılabilir tanımlanmış 
hidrotermal kaynak yerine kapasite terimi kullanılmıştır. 
 
2.3.1. Diğer Çalışmalar 
 
Dağıstan [14] ve Akkuş-Aydoğdu [15] Türkiye’nin doğrudan kullanılabilir jeotermal kapasitesini 1229 
MWt, toplam kapasitesini ise 3600 MWt olarak vermiştir. Toplam kapasitenin 3000 MWt’nın şimdiye 
kadar delinmiş olan 415 kuyudan hesaplandığı, 600 MW t’ının da doğal kaynaklardan olduğu ifade 
edilmiştir.  
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2.3.2. Satman-Serpen-Korkmaz Çalışması 
 
Türkiye’de ulaşılabilir tanımlanmış hidrotermal kaynak konusunda en ayrıntılı çalışma Satman-Serpen-
Korkmaz [12, 13] tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, MTA 1996 [16] ve 2005 [17] envanterleri, 
literatürde çalışılan sahaların verileri ile birlikte İTÜ PDGMB’de yürütülen projelerdeki mevcut veriler 
kullanılarak gerçek üretim değerleri ile kapasite tahmini maksimum ve yıllık enerji kullanımı cinsinden 
güncellenmiş ve tahmin edilmiştir. Kapasite hesabı maksimum akış debisi cinsinden aşağıdaki şekilde 
ifade edilmektedir: 
 

004184.0max ×∆×= TwKapasite          (2) 

Denklem 2’de kapasite (MWt) termal gücü, wmax (kg/s) maksimum akış debisini, ∆T (oC) giriş ve çıkış 
sıcaklıkları arasındaki farkı temsil etmektedir. İki fazlı üretimin olduğu yüksek entalpili alanlarda 
denklemin sıcaklık yerine entalpi cinsinden yazılması gerekir. Yıllık enerji kullanımı ise aşağıdaki 
şekilde ifade edilmektedir: 
 

0.1319ortEnerji Kullanımı w T= ×∆ ×                    (3) 

Burada enerji kullanımı TJ/yıl, ortalama akış debisi olan wort ise kg/s cinsinden ifade edilmektedir.  
 
Denklem 2 ve 3’te giriş sıcaklığı olarak sahada ölçülen en yüksek sıcaklık ya da sahada üretilen 
akışkanın ortalama sıcaklığı kullanılabilir. Ancak bu iki sıcaklık değeri birbirinden farklıdır. Örneğin, 
Kızıldere sahasında ölçülen en yüksek sıcaklık 242 oC iken, üretilen akışkanın ortalama sıcaklığı ise 
217 oC’dir. Denklem 2 ve 3 kullanılarak kapasite ve yıllık enerji kullanımı bulunmak istenildiğinde 
maksimum sıcaklık yerine ortalama sıcaklık değerinin kullanılması daha gerçekçi ve mantıklı olacaktır.  
İşletimi süren sahalarda, akış debisi değeri olarak ölçülen debi değeri ve giriş sıcaklığı olarak ortalama 
üretim sıcaklığı değeri kullanılmaktadır. Ancak yeni bulunmuş veya henüz geliştirilmemiş sahalar için 
Denklem 2’de sondaj sonrası ilk testlerde elde edilen debi ve sıcaklık değerleri kullanılarak kapasite 
tahmini yapılmaktadır.  
 
2.3.2.1. Genel Sonuçlar  
 
Veri seti hazırlanırken tüm Türkiye gözönünde bulundurulmuştur. Ülkemizde 63 ilde toplam 276 adet 
hidrotermal alan ve oluşum vardır. Bu rakam delinmiş kuyusu bulunan tanımlanmış sahalarla birlikte 
doğal kaynakları ve  boşalımları da içermektedir. 
 
Yapılan analizlere göre, en az 1 tane delinmiş kuyusu bulunan yaklaşık 110 saha mevcuttur. Sadece 
jeotermal çıkışların olduğu (doğal kaynak ve boşalımlar v.b.) yaklaşık 60 saha tanımlanmıştır.  
 
Sıcaklığın 20 oC ‘nin üzerinde olması durumunda, 276 alan ve oluşum için tanımlanmış hidrotermal 
kapasite 3700 MWt olarak hesaplanmıştır. Bu değer çıkış sıcaklıklarının 40 oC, 60 oC ve 140 oC olması 
durumunda ise sırasıyla 2461, 1637 ve 385 MW t’dir. 
 
Kuyularla delinerek belirlenmiş sıcaklığı 20 oC üzerinde 110 ve 60 oC üzerinde 39 adet saha vardır. 
Sıcaklığı 60 oC ve daha yüksek olan 39 adet saha, 110 sahanın % 35’lik kısmını oluşturmaktadır. Şekil 
3,  sadece kuyularla tanımlanmış 110 jeotermal sahanın sıklık-sıcaklık değerlerini göstermektedir. 
 
2.3.2.2. Güç Üretimine Uygun Sahalar 
 
ETKB’nın istatistikleri; Türkiye’nin elektriğinin %40’ının doğal gazdan, %30’unun sudan, %25’inin 
kömürden ve %5’inin sıvı fosil yakıtlar ve yenilenebilirden karşılandığını göstermektedir. Bu 
değerlerden de anlaşılacağı gibi jeotermal enerjinin ülkenin elektrik üretimine katkısı çok düşüktür.  
2006 itibariyle jeotermal enerjiden elde edilen elektrik Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin % 
0.04’üdür. 
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Şekil 3. Jeotermal sahaların Sıklık-Sıcaklık Grafiği 

(Sadece kuyularla tanımlanmış 110 saha için) [12, 13]. 
 
Aşağıda ortalama sıcaklığı 140 oC’nin üzerinde olan jeotermal sahalar listelenmektedir. Parantez 
içindeki ilk değer, sahanın ortalama sıcaklığını, ikinci değer ise sahada ölçülen en yüksek sıcaklıkları 
temsil etmektedir.  
 
Kızıldere Sahası (217 oC  ve Tmax=242 oC, elektrik üretiminde kullanılmaktadır) 
Salavatlı–Sultanhisar Sahası (157.5 oC  ve Tmax=171 oC, elektrik üretiminde kullanılmaktadır) 
Germencik–Ömerbeyli Sahası (220 oC  ve Tmax=232 oC) 
Tuzla Sahası (160 oC  ve Tmax=174 oC, doğrudan kullanımda kullanılmaktadır) 
Simav Sahası (145 oC  ve Tmax=162 oC, doğrudan kullanımda kullanılmaktadır) 
Seferihisar Sahası (144 oC  ve Tmax=153 oC ) 
Yılmazköy- İmamköy Sahası (142 oC ) 
Kavaklıdere Sahası (215 oC ) 
Caferbeyli Sahası (155 oC ) 
 
Son 3 saha için parantez içindeki değerler kuyudibi sıcaklık değerleridir. 
 
Kızıldere’de 20 yıldır elektrik üreten bir santral mevcuttur. Tuzla ve Simav doğrudan kullanıma müsait 
gelişmekte olan sahalardır. Kavaklıdere, Caferbeyli ve  Yılmazköy-İmamköy sahaları sınırlı sayıda 
verisi bulunan yeni keşfedilmiş sahalardır. Seferihisar sahası yıllardır varolan ancak henüz 
geliştirilmemiş bir sahadır. Germencik sahası en düşük sıcaklığı 203 oC  olan 9 adet kuyu delinmiş 
olmasına rağmen enerji üretimi yapılmayan bir sahadır. 45 MWe kurulu güce sahip elektrik santralı 
planlanmaktadır.  
 
Tablo 5 yukarıda listelenen ve sıcaklığı 140 oC’tan yüksek olan sahalar için elektrik üretimine uygun 
jeotermal kapasiteyi göstermektedir. Elektrik üretimi için elverişli sahaların 140 oC, 130 oC, 40 oC ve 20 

oC geri gönüş sıcaklıklarının olması durumunda tahmini kapasiteleri sırasıyla 385 MW t, 473 MWt, 
1261 MWt, 1436 MWt’dir. Referans sıcaklığı 20 oC için hesaplanan ısıl enerjinin yaklaşık % 5’inin 
elektrik üretimine dönüşebileceği varsayılırsa, elektrik üretim kapasitesi 75 MW e olarak bulunur. 
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Tablo 5. Sahaların Elektrik Üretim Kapasiteleri ( Trez>140 oC) [12, 13] 
 
Lokasyon Üretim 

Debisi 
(kg/s) 

Sıcaklık 
(oC) 

Kapasite 
(MWt) 
Tçıkış=140 oC 

Kapasite 
(MWt) 
Tçıkış=130 oC 

Kapasite 
(MWt) 
Tçıkış=40 oC 

Kapasite (MWt) 
Tçıkış=20 oC 

Kizildere 250 217 79.2 89.5 182.1 202.7 
Salavatlı 454 157.5 32.7 51.3 219.3 256.7 
Germencik* 765 220 251.9 283.4 566.8 629.8 
Tuzla+ 120 160 9.9 14.8 59.3 69.2 
Simav* 223 145 4.6 13.8 96.4 114.7 
Seferihisar 264 144 4.4 15.3 112.9 134.6 
Imamkoy+ 40 142 0.3 2.0 16.8 20.1 
Kavaklidere 6.5 215 2.0 2.3 4.7 5.2 
Caferbeyli 6.5 155 0.4 0.7 3.1 3.6 
TOPLAM   385 473 1261  1436 
* MTA (1996), + MTA (2005) 
 
Şekil 4 elektrik üretimine uygun sahalar için kapasite ve sıcaklık ilişkisini göstermektedir. Şekildeki 
sıcaklık-kapasite doğrusunun altında yeralan bar grafikte ise sahaların 140 oC geri dönüş sıcaklıkları 
için kapasiteleri gösterilmektedir. Elektrik üretimine uygun 9 saha Türkiyenin toplam tanımlanmış 
hidrotermal kapasitesinin % 39’unu oluşturmaktadır. Germencik sahası toplam elektrik kapasitesinin % 
60’ına sahiptir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Türkiye’deki elektrik üretimine uygun sahalar için kapasite-sıcaklık grafiği [12, 13]. 
Ülkemizde şu anda mevcut iki adet jeotermal elektrik santralinin kurulu kapasitesi 24.7 MW e’dir. 2006 

yılında jeotermal enerjide dünyanın kurulu elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 9 GWe’tir. Dünyanın 
kurulu kapasitesinin % 0.3’ü Türkiye’dedir. 
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Germencik Sahasında 45 MWe kapasiteye sahip yeni bir santralin inşası devam etmektedir. Bu 
santralin kurulması ile varolan kapasite yaklaşık üç kat artacaktır. 
 
2.3.2.3. Doğrudan Kullanıma Uygun Sahalar 
Alan ısıtılması, bölge ısıtılması, banyolar, kaplıcalar, spa merkezleri, seralar ve endüstriyel 
uygulamalar jeotermal enerjinin doğrudan kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki bölge ve 
sera ısıtma sistemlerinin doğrudan kullanım kapasiteleri Tablo 6 ve 7’de gösterilmektedir.  
 
 
Tablo 6. Konut Isıtılması Uygulaması Yapılan Yerler [18] 

Lokasyon İşletmeye 
Alındığı Yıl 

Giriş Sıcaklığı   
(oC) 

Çıkış Sıcaklığı 
(oC) 

Maksimum Akış 
Debisi (kg/s) 

Kapasite      
(MWt) 

Gönen 1987 75 45 110 13.8 
Simav 1991 100 50 125 26.2 
Kırşehir 1994 54 49 270 5.6 
Kızılcahamam 1995 70 42 150 17.6 
Balçova 1996 118 60 294 71.3 
Ömer-Gecek 1996 90 45 180 33.9 
Kozaklı 1996 92 52 100 16.7 
Sandıklı 1998 70 42 250 29.3 
Diyadin 1998 86 73 200 10.9 
Salihli 2002 98 40 70 17.0 
Sarayköy 2002 97 50 55 10.8 
TOPLAM     253 
 
 
Tablo 7. Sera Isıtması Yapılan Sistemler [19]  

Lokasyon Sera Alanı 
(dekar=103 m2) 

Tahmini Kapasite 
(MWt) 

Dikili 240 42 
Urganlı 20 3.5 
Simav 180 31.5 
Gümüşlük 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 

 

Türkiye’de 11 tanesi şehir-bölge ısıtma sistemi olan toplam 38 tane jeotermal alan ısıtma sistemi 
mevcuttur. 11 şehir ısıtma sistemin toplam kapasitesi 253 MW t’dir [18]. Tablo 6, 11 bölgenin 
maksimum üretim debileri ile birincil ısı değiştiricisine giriş ve çıkış sıcaklıklarını göstermektedir. 
Dolayısıyla, Tablo 6’da gösterilen kapasiteler bölge ısıtma sistemlerinin kapasiteleri olup, sahaların 
kapasiteleri ile karıştırılmamalıdır.  

Türkiye’nin 645 MWt bölge ısıtma sistemi, 327 MW t jeotermal banyo ve havuzları, 131 MW t sera 
ısıtma sistemleri ve 74 MW t alan ısıtma sistemleri ile birlikte 2005 yılı için toplam kurulu kapasitesi 
1177 MWt olarak rapor edilmiştir [21]. Lund vd. [21] irili ufaklı tüm ısıtma sistemlerini değerlendirmeye 
alarak 645 MWt’lik kapasite, Erdoğmuş vd. [18] ise 11 bölge ısıtma sistemi için 253 MW t ‘lik kapasite 
değeri vermektedir. 
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Bölge ısıtma sistemleri için jeotermal sahadan üretilecek gerçek güç hesaplanırken yıllık ortalama 
üretim debisi, sahanın ortalama sıcaklığını temsil eden giriş sıcaklığı ve sahanın ortalama tekrarbasma 
sıcaklığı veya atık suyunun sıcaklığını temsil eden çıkış sıcaklığı kullanılmalıdır. Örneğin,  Afyon 
(Ömer-Gecek) sahasının tüm kuyuları dikkate alındığında maksimum akış debisi 236 kg/s, yıllık 
ortalama akış debisi 114 kg/s, sahanın ortalama sıcaklığı 100 oC olup, üretilen akışkanın yarısı enjekte 
edilmektedir. Bu varsayımlar altında maksimum debiye dayalı kapasite 71.4 MW t, ve ortalama   debiye 
dayalı kapasite ise 34.5 MW t olarak bulunmaktadır [12, 13]. Bu değer   Erdoğmuş vd.’e [18]  göre ise 
39.9 MWt’dir.  

Tablo 7 Türkiye’de jeotermal enerjinin kullanıldığı 11 adet sera alanını göstermektedir [19]. 2005 yılı 
itibariyle 11 sera alanının  yüzölçümü 809 dekar ve tahmini kapasitesi 142 MWt‘dir. Son 2 yıl içinde 
mevcut sera alanları Simav’da 180 dekardan 400 dekara, Dikili’de ise 240 dekardan 550 dekara kadar 
genişleyerek oldukça büyük gelişim göstermiştir. Yeni sera alanlarının kurulması ile birlikte, sera 
alanlarının yaklaşık 1500 dekarı ve tahmini kapasitelerinin 240 MW t ‘i bulduğu tahmin edilmektedir 
[20]. 
 
Tablo 8 Türkiye’nin doğrudan kullanım alanlarına uygun jeotermal kapasitelerini vermektedir. 
Rezervuar sıcaklığı 60 oC’nin üzerinde  53 saha ve/veya alan mevcuttur. Bunların 39 tanesi  kuyularla 
tanımlanmış jeotermal kaynaklar olup, geri kalan 14 tanesi doğal kaynaklar ve çıkışlardır. Tablo 8’de 
gösterildiği gibi sıcaklığı 60 oC’tan yüksek olan bu jeotermal kaynakların 60 oC referans (veya çıkış) 
sıcaklığında yararlanılabilir toplam kapasitesi 1637 MW t’dir. Tablo 8’deki 53 sahanın dokuzu, sıcaklığı 
140 oC’tan yüksek olan ve elektrik üretimine uygun sahalardır. Bu dokuz sahanın 60 oC’ın yukarısında 
yararlanılabilir kapasitesi 1104 MW t’dir. Dolayısıyla, bu dokuz saha dışında kalan 44 sahanın 60 
oC’tan yüksek sıcaklıkta yararlanılabilir toplam ısı kapasitesi (bölgesel ısıtmaya uygun kapasite) 533 
MWt’dir. 
 
2.3.2.4 Sonuçlar 
 
Satman-Serpen-Korkmaz çalışmasında [12, 13] güncellenmiş veriler kullanılarak Türkiye’nin 
tanımlanmış hidrotermal kapasitesi sunulmuştur. 276 adet jeotermal oluşum ve saha 
değerlendirildiğinde Türkiye’nin belirlenmiş jeotermal kapasitesi 3700 MW t’dir. Sıcaklığı 140 oC’nin 
üzerindeki sahaların toplam kapasitesi, 140 oC’ın yukarısındaki ısının kullanılması durumunda 385 
MWt  ve 20 oC referans sıcaklığı alındığında ise 1436 MW t’dir. 60 oC ve üzeri sıcaklığa sahip 53 adet 
saha bulunmaktadır. Bu 53 saha toplam saha sayısının (170 adet) %31’ini oluşturmaktadır. 53 
sahanın 60 oC’ın yukarısındaki ısısının kullanımı durumunda hesaplanan  referans sıcaklığındaki 1637 
MWt kapasitesi, 20 oC referans sıcaklığında hesaplanan 3700 MW t’lik toplam jeotermal kapasitenin 
%45’ini oluştururken, geriye kalan %55’lik kapasite sıcaklığın 60 oC ‘den az olduğu doğrudan 
kullanıma uygun jeotermal kapasiteyi oluşturmaktadır. 

Türkiye için mevcut tanımlanmış jeotermal kapasite 3 700 MW t olmasına rağmen, bunun kullanılmakta 
olan ortalama yıllık işletme kapasitesi; ~300 MW t’ı 13 adet merkezi ısıtma sisteminde, ~240 MWt’i 
sera ısıtmada ve kalanı kaplıca ve termal turizmde olmak üzere toplam ~800 MW t olarak tahmin 
edilmektedir. 
 
 
2.4 Türkiye’nin Ulaşılabilir Hidrotermal Kaynak Potansiyeli 
 
Türkiye’nin ulaşılabilir hidrotermak kaynak potansiyeli konusunda literatürde şimdiye kadar herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Türkiye’nin jeotermal potansiyeli olarak 31 500 MW rakamı 
değişik yerlerde dile getirilmektedir [21, 22]. Fakat bu rakamın nasıl bulunduğu, hangi varsayımlara 
dayandığı ve ne oranda belirsizlik içerdiği bilinmemektedir ve yukarıda verilen kaynaklarda da 
herhangi bir açıklama yeralmamaktadır. Sözkonusu 31 500 MW’ın doğrudan kullanımda geçerli MW t 
olarak yeraltındaki depolanmış hidrotermal ısıl enerjiyimi ifade ettiği yoksa yeryüzünde üretilebilir ısıl 
enerjiyimi gösterdiği ve ne kadarının MWe olarak elde edilebilecek elektrik enerjisini ifade ettiği 
belirsizdir. Daha da ilginci, bu rakam DPT raporlarında ve ETKB raporlarında Türkiye’nin jeotermal 
enerji potansiyeli olarak yeralmaktadır ve buna dayanarak Türkiye’de 5 milyona yakın konutun 
jeotermal enerjiyle ısıtılabileceği gibi sonuçlara varılmaktadır. 
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Tablo 8. Doğrudan Kullanım Alanları (Trez>60 oC) [12, 13] 
 

Yer 
Üretim 
Sıcaklığı      
(oC) 

Debi                     
(kg/s) 

Kapasite 
(MWt)  
Tçıkış=60 oC 

Germencik+ 220 765 503.8 
Salavatı 157 454 181.1 
Kızıldere 217 250 162 
Ömer-Gecek* 94 673 95.7 
Simav* 109 476 96.1 
Seferihisar 144 264 91.2 
Dikili 120 250 61.7 
Tuzla* 160 120 49.4 
Balçova 117 369 88.3 
Kula-Emir* 135 140 43.2 
Kozaklı* 91.2 247 31.8 
Diyadin* 72.3 560.5 28.3 
Salihli 104 150 27.4 
Kuzuluk* 80.9 271 23.4 
Sandikli* 67.6 496 15.6 
Hisarköy* 96.7 103 15.6 
Gölemezli* 70 340 14 
İmamkoy* 142 40 13.5 
Aliağa* 96 80 11.9 
Gediz 83.3 119 11.4 
Hisaralan* 72.3 176 8.9 
Tekkehamam* 138.7 26.6 8.6 
Kızılcahamam* 80.1 91.5 7.6 
Ercis-Zilan* 86.7 66 7.3 
Gönen 80 83 6.9 
Kavaklıdere 215 6.5 4.2 
Yenice* 65 164 3.4 
Köprübaşı* 70.7 67 2.9 
Banaz* 66 114 2.8 
Caferbeyli 155 6.5 2.5 
Diğerleri     16.3 

TOPLAM (53)      1637 

* MTA (2005),  + MTA (1996) 
 
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli hakkında belirli varsayımlara 
dayanan tahminler sunulmaktadır. Sunulan potansiyel tahminlerinin varsayımlara dayandığı, 
belirsizlikler içerdiği ve gelecekteki teknolojik ve ekonomik  gelişmelere bağlı olarak değişebileceği 
unutulmamalıdır. 
 
Daha önce değinildiği gibi ulaşılabilir hidrotermak kaynak potansiyelinin tanımlanmış ve keşfedilmemiş 
olmak üzere iki ayrı bileşeni vardır. Türkiye’nin ulaşılabilir tanımlanmış hidrotermal kaynak potansiyelin 
3700 MWt kadar olduğu yukarıda söylenmişti. Ancak, keşfedilmemiş bileşeni tahmin için aşağıdaki iki 
yaklaşım kullanılmaktadır.  
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2.4.1. Yaklaşım 1 
 
Ulaşılabilir keşfedilmemiş hidrotermal kaynak potansiyeli konusunda en kolay yapılabilecek 
yaklaşımlardan birisi Stefannson [23] tarafından sunulmaktadır. Stefannson’a göre jeotermal kaynağın 
toplam potansiyeli tanımlanmış potansiyelin 5-10 katı (ABD için 4-6 katı) daha büyük olabilir. Bu 
durumda, Türkiye için ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli, 3700 MWt’lik tanımlanmış potansiyel 
için, en az 19 bin MWt ve en çok 37 bin MWt kadardır. 
 
Diğer taraftan, sıcaklığı 140 oC’tan yüksek olan tanımlanmış hidrotermal sahalar için kapasite 1436 
MWt olarak bilinmektedir [12, 13]. Stefannson’un yaklaşımı kullanılırsa ve eğer yeraltındaki ısının 
%4.5’i elektriğe dönüştürülebilir varsayımı (ki Kızıldere jeotermal sahası için yaklaşık olarak bu değer 
geçerlidir) yapılırsa, Türkiye için hidrotermal sahalardan elektrik üretim potansiyeli en az 323 MW e ve 
en çok 646 MWe olarak hesaplanır. 
 
Dünyada jeotermal enerjiden elektrik üretim teknolojisi hızla değişmektedir. Halen bilinen teknolojiyle 
elektrik üretimine uygun hidrotermal kaynaklar için varsayılan sıcaklık 110 oC’tır (bazı özel durumlarda 
80 oC olabilir) [24]. Yukarıda yapılan hesaplamalarda sıcaklığı 140 oC’tan yüksek sahalar alınmıştı. 
Eğer sıcaklık değeri 110 oC olarak seçilirse elektrik üretim potansiyeli de yüksek olacaktır. 
 
20 oC referans sıcaklığına göre hesaplanan ulaşılabilir tanımlanmış hidrotermal kaynak potansiyeli 
olan 3700 MWt’ın 2264 MW t’i sıcaklığı 140 oC’tan düşük olan hidrotermal sahalar için ve 1637 MW t’i 
(Tablo 8) sıcaklığı 60 oC’tan yüksek olan hidrotermal sahalar için geçerlidir.  Stefannson’un yaklaşımı 
kullanılırsa ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli, sıcaklığı 140 oC’tan düşük olan sahalar için ve 
sıcaklığı 60 oC’tan yüksek olan sahalar için, sırasıyla, en az 11 320 ve 8 185 MW t ve en çok 22 640 ve 
16 370 MWt olarak hesaplanabilir. Bu potansiyel değerleri, doğrudan kullanıma uygun (140 oC’tan 
düşük sahalar için)  ve jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerine uygun (60 oC’tan yüksek sahalar için) 
jeotermal potansiyel değerlerini tahminde kullanılan sınır değerlerdir. 
 
2.4.2. Yaklaşım 2 
 
MIT [4] tarafından yapılan çalışmada 3 km’lik bir derinlik içinde hidrotermal sahaların ısı içeriğinin 
yeraltındaki toplam ısı içeriğine oranının ABD için %2-10 aralığında (tahmini ortalama %4.3) olduğunu 
göstermektedir. Tablo 4’te sıcaklığı 150 oC’tan büyük kaynaklar için yeraltındaki ısı içeriği ortalama 
4.3x1022 J olarak belirlenmişti. Diğer taraftan ısı içeriği yaklaşık 6x1018 J olarak tahmin edilen Kızıldere 
jeotermal sahasından yıllık ortalama 11 MWe elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu oranın tüm 
Türkiye’deki hidrotermal sahalar için geçerli olduğu ve ayrıca yeraltında 3 km derinlik içindeki ısının 
%4.3’ünün hidrotermal sahalarda olduğu varsayılırsa, elektrik üretim potansiyeli yaklaşık olarak 3 600 
MWe olarak hesaplanır. Eğer hidrotermal sahaların ısı içeriğinin yeraltındaki toplam ısı içeriğine oranı 
%2 varsayılırsa, elektrik üretim potansiyeli ~1 700 MWe olarak hesaplanır. 
 
Yaklaşım 2 ile bulunan 3 600 MWe (veya 1 700 MWe) değeri Yaklaşım 1’den bulunan 323 ve 646 
MWe değerlerinden oldukça yüksektir. Dolayısıyla, elektrik üretim potansiyeli tahmini geniş bir aralık 
içinde yapılabilmektedir. 
 
2.4.3. Tartışma  
 
Burada verilen sonuçlar İTÜ PDGMB’de halen sürdürülmekte olan Türkiye’nin jeotermal potansiyelinin 
belirlenmesine yönelik bir araştırmanın ilk sonuçlarıdır. Kapasite ve potansiyel olarak verilen değerler, 
mevcut sahalar geliştirildiğinde, rezervuar işletme sistemleri değiştirildiğinde (örneğin tekrarbasma 
uygulaması olmayan bir sahaya uygulama gerçekleştirildiğinde), yeni sahalar bulunduğunda revize 
edilebilecek değerlerdir. Mevcut sahalardan elektrik üretimine ve doğrudan kullanıma yönelik 
çalışmalar arttıkça, keşfedilmemiş sahalarla ilgili veriler elde edildikçe ve sahalar hakkında yeni 
jeolojik, jeofizik ve jeokimya çalışmaları ile veriler üretildikçe daha sağlıklı tahminlere ulaşmak olasıdır. 
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SONUÇLAR 
 
Türkiye’nin tahmini jeotermal enerji potansiyelini belirlemeye yönelik bu çalışmada aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır: 
 
(1) Yeraltında 0-3 km derinlik içinde jeotermal kaynak içeriği, literatürde mevcut çalışmalara ve 

burada verilen çalışmaya göre, 2.85±0.85x1023 J kadardır. 
(2) Kuyularla delinmiş ve ayrıca doğal çıkışlarla belirlenmiş alanlar için hesaplanan ulaşılabilir 

tanımlanmış hidrotermal kapasite 3700 MW t kadardır. Bunun: 
(a) Elektrik üretimine uygun olan ve sıcaklığı 140 oC’tan yüksek olan sahaların 20 oC 

referans sıcaklığında kapasitesi 1436 MW t’dir. 
(b) Sıcaklığı 140 oC’tan düşük olan sahaların 20 oC referans sıcaklığında doğrudan 

kullanıma uygun kapasitesi 2264 MW t’dir. 
(c) Sıcaklığı 60 oC’tan yüksek olan ve jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanım 

için uygun olan toplam 53 sahanın, 60 oC sıcaklığın yukarısındaki yararlanılabilir 
ısısını veren, görünür kapasitesi 1637 MW t’dir. 

(3) Tanımlanmış ve keşfedilmemiş bileşenleriyle birlikte ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli en 
az 19 bin MWt ve en çok 37 bin MWt (~28 000±9 000 MWt) olarak tahmin edilmektedir. 

(4) Hidrotermal sahalardan elektrik üretim potansiyeli, değişik varsayımlara bağlı olarak, en az 323 
MWe ve en çok 3 600 MWe olarak (~2 000±1600 MWe) tahmin edilmektedir.  

 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] WHITE, D.E., WILLIAMS, D.L., Assessment of Geothermal Resources of the United States-1975, 

U.S. Geological Survey Circular 726, 1975. 
[2] MUFFLER, L.P.J., Assessment of Geothermal Resources of the United States-1978, U.S. 

Geological Survey Circular 790, 1979. 
[3] REED, M.J., Assessment of Low-Temperature Geothermal Resources of the United States-1982, 

U.S. Geological Survey Circular 892, 1983. 
[4] The Future of Geothermal Energy (Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United 

States in the 21st Century), Massachusetts Institute of Technology, 2006. 
(http://geothermal.inel.gov) 

[5] EPRI: Geothermal Energy Prospect for the Next 50 Years, EPRI ER-611-SR, Palo Alto, Ca., 
Febr., 1978. 

[6] SERPEN, U., “Türkiye’nin Jeotermal Kaynağı”, yayınlanmamış çalışma, 1996. 
[7] SERPEN, U., MIHÇAKAN, M., “Heat Flow and Related Geothermal Potential of Turkey”,  

Geothermal Resources Council Transactions, Vol. 23, Oct. 17-20, 1999. 
[8] TEZCAN, A.K., “Geothermal Studies, Their Present Status and Contribution to Heat Flow 

Contouring in Turkey”, V. Cermak ve L. Rybach (Editor), Terrestrial Heat Flow in Europe, 
Springer-Verlag, Berlin, 1979. 

[9] İLKIŞIK, O.M., “Silica Heat Flow Estimates and Lithospheric Temperature in Anatolia”, 
Proceedings, XI. Congress of World Hydrothermal Organization, İstanbul, Mayıs 13-18, 92-104, 
1992. 

[10] MIHÇAKAN, M., ÖCAL, M, “A Survey on Geothermal Gradient Distribution in Turkey”, Bildiriler 
Kitabı, 12. Uluslararası Petrol Kongresi ve Sergisi, Ankara, Ekim 12-15, 1998. 

[11] MIHÇAKAN, M., Türkiye Yeraltı Sıcaklık Gradyanı Dağılımının Derin Kuyu Sıcaklıkları ve 
Varogram Analizi Kullanılarak Haritalanması, Tübitak, Proje No: YDABÇAG-100Y040, Kasım 
2006. 

[12] SATMAN, A., SERPEN, U., KORKMAZ BAŞEL, E.D., “An Update of Geothermal Potential of 
Turkey”, Proceedings, 32nd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, 
Stanford, CA, 22-24 Jan. 2007. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 

http://geothermal.inel.gov/


 172 

 
[13] SATMAN, A., SERPEN, U., KORKMAZ BAŞEL, E.D., “Türkiye’nin Güncel Hidrotermal Enerji 

Kapasitesi”, Bildiriler Kitabı, IPETGAS07 Türkiye 16. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve 
Sergisi, Ankara, 29-31 Mayıs 2007. 

[14] DAĞISTAN, H., “Yenilenebilir Enerji ve Jeotermal Kaynaklar”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, 
Bildiriler Kitabı, İstanbul, Kasım 27-30, 73-80, 2006. 

[15] AKKUŞ, İ., AYDOĞDU, Ö., “Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklarının Potansiyeli ve Önemi”, Jeotermal 
Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara, 12-15 Ekim, 48-57, 2006. 

[16] MTA, Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA, Ankara, 1996. 
[17] MTA, Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA, Ankara, 2005. 
[18] ERDOĞMUŞ, B., TOKSOY, M., ÖZERDEM, B., AKSOY, N., “Economic Assessment of 

Geothermal District Heating Systems: A Case Study of Balçova-Narlıdere, Turkey”, Energy and 
Building, yayın aşamasında, 2006. 

[19] SERPEN, U., “Present Status of Geothermal Energy and Its Utilization in Turkey”, Geothermal 
Resources Council, GRC 2006 Annual Meeting, Transactions, Vol. 30, San Diego, 10-13 Sept., 
2006. 

[20] HARZADİN, G., Kişisel Görüşme, Kasım, 2006. 
[21] LUND, J.W., FREESTON, D.H., BOYD, T.L., “World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 

2005”, Proceedings, World Geothermal Congress 2005, Antalya, 24-29 Nisan, 2005. 
[22] ŞİMŞEK, Ş., MERTOĞLU, O., BAKIR, N., AKKUŞ, İ., AYDOĞDU, Ö., “Geothermal Energy 

Utilization, Development and Projections-Country Update Report (2000-2004) of Turkey, 
Proceedings, World Geothermal Congress 2005, Antalya, 24-29 Nisan, 2005. 

[23] STEFANNSON, V., “World Geothermal Assessment”, Proceedings, World Geothermal Congress 
2005, Antalya, 24-29 Nisan, 2005. 

[24] PETTY, S., PORRO, G., “Updated U.S. Geothermal Supply Characterization”, Proceedings, 
Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, 
Ocak 22-24, 2007. 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Abdurrahman SATMAN 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nden Y. Mühendis olarak mezun olduktan 
sonra gittiği ABD’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. 1985-1987 arasında Suudi 
Arabistan’da KFUPM-Research Institute’te çalıştı.  Halen İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak ve İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları arasında petrol, 
doğal gaz ve jeotermal mühendisliğinin üretim ve rezervuarla ilgili konuları yer almaktadır. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 
 
 
 JEOTERMAL SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİNİN İKİNCİ YASA ANALİZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEHMET KANOĞLU 
 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 



 175 
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ÖZET 
 
Jeotermal güç santralleri diğer geleneksel fosil yakıt kullanan elektrik üretim sistemlerine (kömür veya 
doğal gazlı termik santraller, nükleer santraller, vb.) göre daha düşük sıcaklıkta enerji kaynakları 
kullanarak elektrik üreten sistemlerdir ve dolayısıyla enerji (ısıl) verimleri oldukça düşüktür. Tipik bir 
jeotermal santral kullandığı enerjinin %10’undan daha az bir kısmını elektriğe dönüştürürken kalan % 
90’ından fazlası atık ısı olarak ortaya çıkar. Temel termodinamik eğitimi alan herkes bilir ki, kaynak 
sıcaklığı arttıkça, bir güç santralinin ısıl verimi yani ısının elektriğe dönüştürülebilme oranı artar. Yüzde 
10’un altında bir verim çok verimsiz bir elektrik üretimi sistemine işaret ediyor gibi görünse de 200°C 
sıcaklığındaki bir jeotermal kaynağın enerjisinin teorik olarak maksimum % 37’i elektriğe 
dönüştürülebilir. Yani üst limit aslında % 100 değil sadece % 37’dir ve santralin verimi bu % 37’lik üst 
limite göre değerlendirilmelidir. Böyle bir değerlendirme ancak termodinamiğin ikinci yasa analizi ile 
mümkündür. İkinci yasa analizi, sistemin performansını gerçekçi bir şekilde ortaya koyarken, 
performansı düşüren nedenleri bulmamızı ve sayısal olarak ifade etmemizi sağlar. İkinci yasa analiz 
sonuçları yardımıyla sistemin performansının arttırılma potansiyeli ve bunun hangi metotlarla 
gerçekleştirilebileceği ortaya konabilir. 
 
Bu çalışmada jeotermal güç santrallerinin aynı zamanda ekserji analizi olarak da bilinen ikinci yasa 
analizi farklı jeotermal çevrimleri içine alarak anlatılacak ve jeotermal kaynakların elektrik üretim 
potansiyelleri ortaya konacaktır. Enerji ve ekserji verim ifadeleri çıkarılarak örnek uygulamalar ele 
alınacaktır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji, 1960’lardan beri yaygın olarak elektrik üretiminde kullanılan bir enerji kaynağıdır.  
Bugün 21 ülkede jeotermal güç santralleri vardır ve kapasiteleri 8000 MW’ın üzerindedir. Mevcut 
jeotermal santrallerin çoğu 1970 ile 1980 arasında yapılmıştır. Petrol krizinin etkisi jeotermal enerjinin 
bedava bir kaynak olmasıyla birleşince santraller optimum olmayan şartlarda hizmete girmiştir. 
Dolayısıyla mevcut santrallerin önemli bir bölümünün performansı çeşitli değişikliklerle arttırılabilir.  
 
Termodinamiğin ikinci yasasına dayanan ekserji analizi enerji sistemlerinin analizinde ve performans 
incelemesinde önemli bir araçtır [1-6]. Jeotermal kaynakların sıcaklıkları düşük olduğu için birinci yasa 
verimleri (enerji verimi veya ısıl verim olarak da ifade edilebilir) oldukça düşüktür.   
 
DiDippo [7] ikincil (binary) jeotermal çevrimleri ikinci yasa analizi ile incelemiş ve ikincil çevrimlerin 
yüksek ikinci yasa verimleri (ekserji verimi) ile çalıştığını göstermiştir. % 40’ın üzerinde bir ekserji 
verimi gözlenmiştir. Yüksek ekserji verimi, büyük oranda ısı değiştiricisindeki ekserji kayıplarının 
azaltılması ve düşük sıcaklıkta soğutma suyu kullanılmasıyla sağlanmıştır.  
 
Lee [8] jeotermal kaynakların ekserjilerine gore sınıflandırılmaları gerektiğini belirtmiştir. Ekserji 
analizinin jeotermal santrallere uygulandığı birçok sayıda çalışma vardır [6, 9-13]. Hepbaşlı [14] 
jeotermal enerjiyi de içeren yenilenebilir enerji sistemlerinin ekserji analizini detaylı bir biçimde bir 
derleme çalışmasında ele almıştır. 
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Bu çalışmanın konusu, jeotermal güç üretim santrallerinin ikinci yasa veya ekserji analizidir. İkinci 
yasanın ilgili denklemleri farklı termodinamik cevrimlere uygulanacak ve karmaşık olmayan sayısal 
örnekler yardımıyla bazı uygulamalar ele alınacaktır. 
 
 
 
 
2. İKİNCİ YASA VE EKSERJİ ANALİZİ 
 
Termodinamik bilimi iki temel doğal yasaya dayanır: Birinci yasa ve ikinci yasa. Termodinamiğin birinci 
yasası, enerjinin korunumunu ifade eder ve enerji dönüşümleri sırasında enerjinin bir şekilden diğerine 
dönüşebileceğini fakat toplam enerjinin sabit kalacağını ifade eder. Termodinamiğin ikinci yasası, 
enerjinin kalitesi olduğunu ve gerçek hal değişimlerinin enerji kalitesinin azalması yönünde olacağını 
ifade eder. Mesela, yüksek sıcaklıktaki ısıl enerjinin kalitesi ısının daha düşük sıcaklıkta bir cisme 
transferi sırasında azalır. Enerjinin kalitesini veya iş yapma potansiyelini sayısal olarak ifade etme 
çabaları ekserji adı verilen bir özelliğin tanımlanmasını sağlamıştır.  
 
Ekserji, enerjinin işe çevrilebilme potansiyeli olarak tanımlanır. Bu potansiyel, enerjinin bulunduğu 
duruma (sıcaklık, basınç, buhar oranı gibi) ve çevre şartlarına bağlı olarak hesaplanır ve elde 
edilebilecek maksimum işi ifade eder. Bir hal değişimi sırasında kaybedilen iş potansiyeli tersinmezlik 
veya ekserji kaybı olarak tanımlanır. Bir hal değişimi sırasında ekserji kayıpları ne kadar az ise üretilen 
iş o kadar fazladır veya tüketilen iş o kadar azdır. Bir sistemin performansı ekserji kayıplarının en aza 
indirgenmesi yoluyla maksimize edilebilir.   
 
Ekserji analizi, ikinci yasaya dayanan bir termodinamik analiz olup enerji sistemlerini ve hal 
değişimlerini gerçekçi ve anlamlı biçimde değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı mümkün kılar. Ekserji 
analizi ile bulunan ekserji veya ikinci yasa verimleri gerçek sistem performansını maksimum 
performansla karşılaştırırken, ekserji analizi yardımıyla termodinamik kayıpların yerleri, miktarları ve 
nedenleri bulunabilir. Ekserji analizi sonuçları sistem performansının iyileştirilmesinde ve daha iyi 
tasarımların yapılmasında kullanılır.  
 
 
 
 
3. JEOTERMAL KAYNAKLARIN ELEKTRİK ÜRETİM POTANSİYELİ  
 
Isıl enerjiyi elektriğe dönüştüren santrallerin enerji veya ısıl verimi üretilen elektriğin sağlanan ısıl 
enerjiye oranı olarak tanımlanır. Bir ısıl enerji kaynağından elde edilebilecek maksimum ısıl verim 
Carnot verimi ile sınırlıdır. Mesela, bir doğal gaz termik santralinde yanma odasındaki sıcaklık 
1000°C’nin üzerine çıkar. Bu santralin atık ısısını 25°C sıcaklığındaki atmosfer havasına attığını kabul 
edersek Carnot ısı verimi aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Yani bu santralden elde edilebilecek maksimum teorik verim % 76.6’dır. Bir başka deyişle, bir Carnot 
çevrimi ile bu kaynağın ısısının ancak %76.6’sı işe çevrilebilir. Şimdi ise 200°C sıcaklığında bir 
jeotermal kaynağımız olduğunu varsayalım. Bu kaynak kullanılarak elektrik elde etmek istersek teorik 
üst limit 
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olacaktır. 
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Yani, termodinamik olarak mükemmel bir santral bile kullanıldığında jeotermal ısının en fazla % 37’sini 
elektriğe dönüştürebiliriz. Gerçekte ise jeotermal santrallerin ısı verimleri genelde % 10’un altındadır. 
Bu iki uygulama arasındaki fark enerjinin kalitesi ile ilgilidir. Yüksek sıcaklıktaki bir enerji kaynağı 
düşük sıcaklıktakine göre daha kalitelidir ve yüksek kalitedeki bir enerjinin daha yüksek bir yüzdesi 
elektriğe dönüştürülebilir. 
 
Örnek olarak verdiğimiz termik santralin ısı veriminin gerçekte % 30, jeotermal santralin gerçek ısı 
veriminin ise % 10 olduğunu varsayalım. Termodinamiğin ikinci yasasına göre verim (ekserji verimi) 
gerçek ısıl verimin maksimum ısı verime oranı olarak tanımlanabilir. Bu durumda, 
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değerleri bulunur. İki santralin birinci yasaya dayanan ısıl verimine göre karşılaştırılmasında termik 
santralin gerçek verimi jeotermal santrale göre çok yüksek olmakta; ikinci yasaya dayanan ekserji 
verimi karşılaştırılmasında ise aradaki fark oldukça azalmaktadır. Isıl verime dayanan bir karşılaştırma 
kaynağın kalitesini göz önüne almadığı için gerçekçi değildir ve ekserji verimi daha anlamlı ve gerçekçi 
bir karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Jeotermal santrallerin ısıl verimleri düşük sıcaklıkta kaynaklar 
kullandıkları için çok düşük olduğundan performansı iyi olan bir santralle daha kötü olan bir santralin 
ısıl verimleri arasında fark düşük olacak ve anlamlı bir karşılaştırma imkanı olmayacaktır. İkinci yasa 
veriminin bu dezavantajı büyük ölçüde ortadan kaldırdığı görülmektedir. 
 
Jeotermal kaynakların elektrik üretme potansiyelleri büyük ölçüde kaynağın sıcaklığına ve buhar 
oranına bağlıdır. Sıcaklık ve buhar oranı arttıkça kaynağın entalpisi ve iş üretme potansiyeli (ekserji) 
artacaktır. Mevcut jeotermal kaynakların büyük çoğunluğu sıvı ağırlıklıdır. Şekil 1’de sıvı bir jeotermal 
kaynağın ekserjisinin yani iş potansiyelinin kaynak sıcaklığı ile değişimi verilmiştir. Değişimin lineer 
olduğu görülmektedir. Şekle göre 150°C’deki bir kaynağın ekserjisi 87 kJ/kg iken 200°C’de bir 
kaynağın ekserjisi 158 kJ/kg olarak görülmektedir. Başka bir deyişle 150°C’deki 1000 kg jeotermal 
sudan 24 kWh elektrik üretmek mümkün iken 200°C’deki 1000 kg’lık sudan 44 kWh elektrik üretilebilir. 
Bu değerlerin teorik üst limit olduğuna ve gerçek değerlerin bunların çok altında olduğuna dikkat 
edilmelidir. 
 
Bu aşamada bir örnek yardımıyla bir jeotermal elektrik santralinin genel enerji ve ekserji analizini 
gerçekleştirelim: 
 
Örnek Uygulama: Bir jeotermal güç santrali 160°C sıcaklıkta ve 440 kg/s debide sıvı su kaynağını 
kullanarak 25°C’lik çevre şartlarında 15 MW net elektrik üretmektedir (Şekil 2). Bu santralin enerji ve 
ekserji analizini gerçekleştirelim.  
 

Jeotermal su için normal su özelliklerini kullanarak suyun santral girişinde ve ölü haldeki özellikleri 
buhar tablosu kullanılarak şu şekilde bulunur:   
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Jeotermal kaynağın enerjisi jeotermal kaynağın ölü hale (çevre şartları) göre sahip olduğu enerjiyi 
ifade eder: 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 178 

 

[ ] kW 082,251kJ/kg )83.104(675.47kg/s) 440()( 01in =−=−= hhmE   

 
Jeotermal kaynağın ekserjisi (iş potansiyeli) 
 

120 130 140 150 160 170 180 190 200
40

60

80

100

120

140

160

Tgeo (°C)

ek
se

rji
 (k

J/
kg

)

 
 

Şekil 1. Sıvı bir jeotermal kaynağın iş potansiyelinin (ekserji) kaynak sıcaklığı ile değişimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Örnek 1’de incelenen jeotermal santral. 
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eFlash 
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şeklinde hesaplanır. Santralin ısıl verimi  
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olarak bulunur. Santralin ekserji verimi üretilen işin kaynağın ekserjisine oranı olarak bulunur: 
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Santralde kaybedilen toplam ekserji, bir ekserji dengesi yardımıyla bulunur: 
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Bu örnekte elde edilen sonuçlar Şekil 3 ve 4’de gösterilmiştir. Jeotermal kaynağın ekserjisi enerjisinin 
% 18’ini oluşturmaktadır. Geriye kalan % 82’lik bölümü, Carnot ısı makinası ile bile işe dönüştürmek 
mümkün değildir. Santrale giren ekserjinin % 34’ü işe dönüştürülürken kalan % 66’sı kaybolan 
ekserjiyi ifade etmektedir. Jeotermal güç santrallerinde, kullanılan su, santrali yüksek sayılabilecek bir 
sıcaklıkta terk etmekte ve önemli miktarda iş potansiyeli (ekserji) yer altına enjekte edilmektedir. Bu 
örnekte hesaplanan 29,525 kW’lık ekserji kaybı, bu suyun ekserjisini de içermektedir. 
 

İşe dönüş-
türülemeyen 
enerji, 82%

İşe dönüş-
türülebilir 

energy, 18%

 
 

Şekil 3. Jeotermal kaynağın sadece % 18’i işe dönüştürülmeye elverişlidir. 
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Net güç 
15,000 kW 

34%

Ekserji kaybı 
29,525 kW 

66%

 
 

Şekil 4. Jeotermal kaynağın ekserjisinin % 34’ü işe dönüştürülürken kalan % 66 kaybedilen ekserjiyi 
ifade etmektedir. 

 
 
 
 
4. JEOTERMAL SANTRALLERİN ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLERİ 
 
Jeotermal kaynağın kuyudaki termodinamik özelliklerine bağlı olarak (sıcaklık, basınç, buhar oranı), 
elektrik üretmek için farklı termodinamik çevrimler kullanılır. Bunlar arasında doğrudan buhar çevrimi, 
tek veya çift flaş (single or double flash) çevrimi, ikincil (binary) ve birleşik flaş/ikincil (combined 
flash/binary) çevrim sayılabilir. Bir jeotermal santralin ısıl verimi üretilen elektriğin giren enerjiye oranı 
olarak tanımlanır:  
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Bu durumda,  
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denklemi elde edilir. Burada geom  jeotermal suyun debisidir. Bazıları jeotermal suyun santrale giriş 
halini kuyu başındaki özellikleri ile ifade ederken diğerleri kuyu dibindeki özellikleri kullanmayı tercih 
edebilir [6, 10, 12]. 
 
En basit çevrim doğrudan buhar çevrimidir. Kuyudan çıkarılan jeotermal buhar bir türbinden geçirilir ve 
çıkışta atmosfere veya bir yoğuşturucuya gönderilir. Flaş sistemler sıvı ağırlıklı kaynaklar için kullanılır 
ve sıvının basıncı düşürülerek belli bir oranın buharlaşması sağlanır. Bu buhar bir türbinden 
geçirilirken ayrıştırılan sıvı yer altına basılır. Türbin çıkışında yoğuşturucuya giden buhar 
sıvılaştırılarak yer altına basılır. Soğutma için soğutma kulesi veya soğutma havuzu kullanılabilir. 
Basınç düşürme işlemi bazen iki defa tekrarlanarak daha fazla buharın elde edilmesi sağlanır (Şekil 5 
ve 6). 
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İkincil çevrimler nispeten düşük sıcaklıkta sıvı kaynaklar için kullanılır. Jeotermal suyun ısısı ile 
kaynama sıcaklığı düşük olan bir ikincil akışkan (izobütan, izopentan, pentan, R114 gibi) 
buharlaştırılır. Bu buhar türbinden geçer, kondenserde yoğuşturulur ve pompa ile basılarak ısı 
değiştiricisine gönderilir. Birleşik flaş/ikincil çevrimde her iki sistemin avantajlarından yararlanılmaya 
çalışılır. Kaynağın sıvı kısmı ikincil çevrime ısı sağlarken, buhar kısmı türbinden geçirilir. Hem buhar 
türbininden hem de ikincil akışkanın geçtiği türbinden iş elde edilir. 
 
Bir jeotermal güç çevriminde gerçek ısıl girdi denklem 2’dekinden daha azdır. Bunun nedeni suyun 
yüksek bir sıcaklıkta yer altına enjekte edilmesidir. Bu yaklaşıma göre ısıl verim üretilen elektriğin giren 
ısıya oranı olarak tanımlanır:  
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Tek flaş çevrim için (Şekil 5) 
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denklemi elde edilir. İki püskürtmeli çevrim için (Şekil 6) 
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denklemi elde edilir. Şekil 7 kullanılarak, ikincil çevrim için  
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denklemleri bulunur. Burada binarym  ikincil akışkanın debisidir. Birleşik flaş/ikincil çevrim için (Şekil 8) 
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denklemi elde edilir. 
 
Jeotermal kaynağın kuyu başında veya kuyu dibindeki ekserjisini referans alarak, bir jeotermal 
santralin ekserji (ikinci yasa) verimi  
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şeklinde ifade edilir. Eğer jeotermal suyun çevrimdeki ekserji değişimi referans alınırsa, ekserji 
verimleri tek flaş, çift flaş, ikincil ve birleşik flaş/ikincil çevrimler için aşağıdaki denklemlerle ifade edilir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Tek flaş jeotermal güç santrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Çift flaş jeotermal güç santrali. 
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Şekil 7. İkincil jeotermal güç santrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 8. Birleşik flaş/ikincil jeotermal güç santrali. 
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Burada ex akışkanın birim kütlesinin akış ekserjisidir. Bir ikincil çevrimde ekserji verimi, ısı 
değiştiricisinde jeotermal suyun ekserji düşüşüne veya ikincil akışkanın ekserji artışına bağlı olarak 
ifade edilebilir: 
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Bu iki denklemde paydaların farkı ısı değiştiricisinde kaybedilen ekserjidir. Denklem 14’deki yaklaşımla 
birleşik flaş/ikincil çevrimin ekserji verimi  
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olarak ifade edilir. Denklem 12’de ekserji girişi hem flaş hem de ikincil çevrim tarafında jeotermal 
suyun ekserjisinde olan değişimle ifade edildiği için denklem 15’e göre tercih edilmelidir.  
 
Örnek Uygulama: Bir ikincil çevrim jeotermal santrali göz önüne alalım (Şekil 7). Santral, 165°C’de ve 
555 kg/s debide bir kaynağı kullanmaktadır. İkincil akışkan izobütan’dır.  Isı değiştiricisinde ve 
kondenserdeki basınçlar sırasıyla 3000 kPa ve 400 kPa’dır ve türbin giriş sıcaklığı 150°C’dir. Türbin ve 
pompanın izantropik verimleri sırasıyla % 80 ve % 70’dir ve elektrik üretiminin % 10’unun santral 
içinde kullanıldığı varsayılmıştır. Bu varsayımlar Kanoglu ve Çengel [11] çalışmasına dayanmaktadır.  
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Bu santral üzerinde yaptığımız birinci ve ikinci yasa analizleri sonunda aşağıdaki sonuçlar elde edilir:
  

kW 382,22outnet, =W ,  kW 786,328in =E ,  kW 181,185in =Q ,  T2 = 86.6°C 
 

kW 014,60in =xE ,  kW 904,462-1 =∆ xE ,  kW 316,374-3 =∆ xE ,  
 
η th-1 = 6.8% (denk. 2),  η th-2 = 12.1% (denk. 6)  
 
ηex = 37.3% (denk. 9), ηex,binary-1 = 47.7% (denk. 13),  ηex,binary-2 = 60.0% (denk. 14) 

 
Bu sonuçlar, farklı verim tanımlarının oldukça farklı sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir ve bu 
durum jeotermal santraller için sürpriz değildir. Hem enerji hem de ekserji sonuçlarını Şekil 9’deki 
diyagram yardımıyla gösterdik. Jeotermal suyun ısı değiştiricisi girişindeki ekserjisini 100 birim enerji 
ile ifade edip diğer değerleri buna göre gösterdik. Bu bölümde tanımladığımız enerji ve ekserji 
verimlerini bu diyagramdaki değerleri kullanarak kolayca bulabiliriz. Isıl ve ekserji verimleri, jeotermal 
suyun ısı değiştirici girişindeki enerji ve ekserji değerlerine gore % 6.8 ve % 37.3 olarak bulundu. Eğer 
jeotermal suyun ısı değiştiricisinde izobütan’a aktardığı enerjiyi referans alırsak, ısıl verimi % 12.1 
olarak hesaplarız. Bu yaklaşım, bir termik santralin verim hesabında referans olarak yakıtın ısıl değeri 
yerine kazandan suya transfer edilen ısıyı kullanmaya benzemektedir.  
 
Jeotermal suyun ısı değiştiricisinde düşen ekserji miktarı referans alındığında ekserji verimi % 47.7 
olurken izobütanın ısı değiştiricinde artan ekserjisi referans alındığında ekserji verimi % 60.0 
olmaktadır. Isı değiştiricisinin çıkışında bulunan ve tekrar yere basılacak olan jeotermal suyun ekserjisi 
santrale giren ekserjinin % 21.8’ini oluşturmaktadır. Bu nisbeten yüksek oranın nedeni burada 
jeotermal suyun sıcaklığının 86.6°C gibi yüksek bir değerde olmasıdır.  Isı değiştiricisinde ısının 
jeotermal sudan izobütana transferi sonucu giren ekserjinin % 16.0’sı kaybedilmektedir. Geriye kalan 
% 24.9’luk (100 − 21.8 − 16.0 − 37.3 = 24.9) ekserji kayıpları türbinde, pompada ve yoğuşturucuda 
meydana gelmektedir. Buradaki kayıpların nedeni büyük oranda sürtünme ve sonlu sıcaklık farkında 
gerçekleşen ısı transferidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Örnek uygulamadaki ikincil çevrimin enerji ve ekserji akış diyagramı. 

exreinject=21.8 

exdest=62.7 

ex1-2=78.2 

exin=100 

ein=547.8 

qin=308.6 

ex3-4=62.2 
wnet,out=37.3 
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SONUÇ 
 
Jeotermal güç santrallerinin performanslarının gerçekçi bir biçimde ortaya konması ve performansı 
düşüren nedenlerin sayısal olarak belirlenmesi ancak ikinci yasanın etkili bir biçimde ekserji kavramı 
yardımıyla kullanılmasıyla mümkündür. Ülkemizde yeni santrallerin yapıldığı bu dönemde 
termodinamik araçların etkili biçimde kullanılması, bu santrallerin optimize edilerek jeotermal 
kaynaklardan maksimum faydanın elde edilmesine katkı sağlayacaktır. 
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JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMİ 
 
 

Macit TOKSOY 
Umran SERPEN 
Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Çift akışkanlı (binary) jeotermal enerji santrallarının tasarımına esas olan giriş verilerinin (dış hava 
sıcaklığı, jeotermal akışkanın termofiziksel özellikleri) seçimi ve işletme sürecindeki değişimleri, bu 
santralların performanslarını etkiler. Santralın ekonomik ve teknik fizibiltesini etkileyen tasarım giriş 
verilerinin seçiminde titizliklikle durulmalıdır. İşletme sürecinde ise güvenli bir işletme ve üretim 
gözlemi dışında söz konusu veriler (1) santral tasarım performansının testi, (2) santralın başlangıç 
performansına göre değişimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım analizlerinin yapılması ve (3) 
sistem performansını yükseltme çalışmalarının başarısının belirlenmesinde referans noktası 
oluşturmak amaçlarıyla belli periyotlarda ölçülen bu büyüklükler ile ölçülen büyüklüklerden türetilmiş 
büyüklükler gözlemin yanında bir veri tabanında saklanmalıdır. Bu bildiride Salavatlı DORA-1 
Jeotermal Santralı’nda oluşturulan veri tabanına dayalı performans testleri ve değerlendirmeleri 
sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerle 
getirilen teşvikler jeotermal enerji santralları yatırımına olan ilgiyi daha canlı hale getirmiştir. Aydın 
Salavatlı sahasında 2006 yılında işletmeye alınan bir çift akışkanlı jeotermal santralın (Salavatlı 
DORA-1) arkasından 2 santralında yapımının sürdüğü görülmektedir. 
 
Birçok çift akışkanlı jeotermal elektrik santralında yeterli miktarda soğutma suyu bulunmadığı için 
çevrimin düşük sıcaklık kaynağı olarak dış hava kullanılır. Böylece dış hava sıcaklığı, jeotermal 
akışkanın miktarı, basıncı, sıcaklığı gibi fiziksel özelliklerin yanında santral tasarımının önemli bir 
parametresi haline gelir. İyi tanımlanmış jeotermal sahalarda, kısa zaman dilimlerinde jeotermal 
sahanın özelliklerinde ne monotonik ne de periyodik değişimler beklenmez. Ancak hava sıcaklığı 
doğal olarak hem gün içinde hem de yıl boyunca değişir. Yıllık ortalama dış hava sıcaklığına göre 
tasarımı yapılan santralın performansı (enerji üretimi) da değişen hava sıcaklığı ile birlikte değişiklik 
sergiler. 
 
Tanımlanan jeotermal saha özelliklerine ve yıllık ortalama hava sıcaklığına göre tasarımı yapılan bir 
jeotermal enerji santralında, güvenli bir işletme ve santral performansını takip etme amaçlarıyla söz 
konusu termofiziksel özelliklerin değişimi sürekli olarak gözlenir. Ancak; 
 
1. santral tasarım performansının testi 
2. santralın başlangıç performansına göre değişimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım 
analizlerinin yapılması ve  
3. sistem performansını yükseltme çalışmalarının başarısının belirlenmesinde referans noktası 
oluşturmak 
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amaçlarıyla belli periyotlarda ölçülen bu büyüklükler ile ölçülen büyüklüklerden türetilmiş büyüklükler 
gözlemin yanında bir veri tabanında saklanmalıdır. 
 
Santral tasarım performansının testi, tanımlanan jeotermal saha özelliklerine ve yıllık ortalama hava 
sıcaklığına bağlı olarak tasarımı yapılan santralın, tasarım giriş verilerinden değişik hava sıcaklığının 
ve jeotermal akışkan değerlerinin (akışkan kalitesi, debisi, sıcaklığı ve basıncı) farklı olduğu herhangi 
bir zamandaki performansının, tasarım şartlarındaki değerinin belirlenmesi işlemidir. Böylece santral 
tasarımının denetlenmesi mümkün olur. 
 
Bir jeotermal santral, pek çok dinamik (türbinler, pompalar, akış kontrol elemanları vs) ve statik 
bileşenlere (çeşitli ısı değiştirgeçleri, akışkan taşıyıcı hatlar, buharlaştıcılar vs) sahiptir. Bu bileşenlerin 
özgül performansları da korozyon, kabuklaşma, aşınma, ayar kaçıklıkları gibi nedenlerle işletme 
esnasında değişir. Bu değişimler de santral performansını etkiler. Santralın herhangi bir zaman veya 
zaman dilimindeki performansının, performans testi ile belirlenmiş başlangıç performansı ile 
karşılaştırılması ile, sistem bileşenlerinin performans değişimlerinin etkileri takip edilebilir ve buna bağlı 
olarak gerekli tedbirler alınabilir.  
 
Çalışan bir santralda, performansı yükseltmek amacıyla yeni bileşenler ve sistemler kullanılabilir, 
kontrol edilebilir parametreler (akışkan basınçları ve debileri) değiştirilebilir. Söz konusu yenileştirme 
çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi için, bu değişimlerden sonra elde edilen performansın yine  
performans testi ile belirlenmiş başlangıç performansı ile karşılaştırılması ya da değişim öncesi 
performansı ile karşılaştırılması ile mümkündür. 
 
Yukarıda verilen ve açıklanan üç nedenle, jeotermal santrallarda performans testinin yapılması ve 
performansın ve performansı belirleyen değişkenlerin sürekli kaydedilmesi, bir başka deyişle 
performans gözlemi önemli bir işletme fonksiyonudur. Bu bildiride Salavatlı DORA-1 Jeotermal 
Santralında yapılan performans gözlem çalışmaları ve değerlendirmeleri üzerinde durulmuştur.  
 
 
 
 
2. DORA – 1 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI : SİSTEM 
 
Dora-1 Jeotermal Elektrik Santralı(JES), Aydın-Salavatlı Jeotermal Sahasında kurulmuş, Türkiye’nin 
ilk çift basınçlı iki akışkanlı (dual presure binary cycle) jeotermal elektrik santralıdır. Santral sahadaki 
iki kuyudan (AS-1 ve ASR-2) üretilen iki fazlı jeotermal akışkanla (jeotermal akışkan - su (brine) ve 
buhar) beslenmektedir. Santralın genel şeması Şekil 1’de verilmiştir.  
 
Birincil akışkan (iki kuyudan üretilen jeotermal akışkan) kuyubaşında buhar ve sıcak su (brine) olarak 
ayrıştırılmaktadır.  Akışkanlar  basınçlı çevrimin buharlaştırıcısında daha sonra da düşük basınçlı 
çevrimin buharlaştırıcısında dolaştıktan sonra, her iki çevrimin ön ısıtıcılarına girmektedir. Ön ısıtıcıları 
terk eden jeotermal akışkan geri basım (re-enjeksiyona) hattına verilmektedir. Üretim kuyuları başında 
sıvı fazdan ayrılan buhar da, ayrı bir hatla düşük basınçlı çevrimin buharlaştırıcısında 
yoğuşturulduktan sonra geri basım hattına gönderilmektedir (Şekil1). 
 
Her iki çevrimde ön ısıtıcılardan ve evaporatörlerden geçtikten sonra buharlaşan ikincil (organik) 
akışkan (n-pentane) türbinlerde iş yaptıktan sonra, kondenserlere gönderilmekte, yoğuşan ikincil 
akışkan kondens pompaları ile tekrar ön ısıtıcılara basılmaktadır. 
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Şekil 1. Çift basınçlı iki akışkanlı jeotermal elektrik santralı genel şeması. 
 
Şekil 2’de santralın genel görünüşü, Şekil 3’de ise çeşitli noktalarda akışkan özelliklerini, üretim 
değerlerini gösteren santralın SCADA sistemine bağlı kontrol sistemi ana ekranı verilmiştir. Bu ve 
benzeri ekranlarda görüntülenen termofiziksel büyüklükler, GEOPERFORM [1] merkezi veri tabanına 
aktarılmakta ve analizler için kullanılmaktadır. 
 

  
Şekil 2. Santralın genel görünüşü.   Şekil 3. Santral ana kontrol ekranı. 
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SANTRAL TASARIM PARAMETRELERİ 
 
 
Bir santralın büyüklüğünü (üretim kapasitesini), cinsini ve çevrim özelliklerini belirleyen büyüklükler 
kullanılabilir ısı kaynaklarının termofiziksel özellikleridir. DORA-1 santralı için yüksek sıcaklıktaki 
kaynak, jeotermal kuyulardan sağlanan akışkandır. Kuyuların termofiziksel ve kimyasal özellikleri ile 
üretim ve geri basım debileri, üretim yöntemi sahanın geliştirilmesi aşamasında belirlenmiş ve santral 
tasarımında bu parametreler kullanılmıştır. Düşük sıcaklıktaki kaynak ise dış ortam havasıdır. Santral 
için seçilen tasarım parametreleri, değişim aralıkları ve bu parametrelere göre santralın öngörülen 
üretim değerleri aşağıdaki Tablo 1 ve 2’de verilmiştir [2].  
 
Tablo 1’deki ilk beş tasarım parametresinden üçü (brine debisi, brine sıcaklığı ve buhar debisi) ile 
santral perfomansı arasındaki ilişki aynı yönlüdür. Bu üç parametre arttıkça veya azaldıkça, santral 
üretimi de artmakta veya azalmaktadır. Diğer iki parametre (hava sıcaklığı ve NCG yüzdesi) ile 
performans arasındaki ilişki ise ters yönlüdür.  
 
Tabloda verilen hava sıcaklığı, Aydın İli için verilen yıllık ortalama hava sıcaklığıdır. Hava sıcaklığı 
düşük kaynak sıcaklığı olması nedeniyle santral verimini etkileyen en önemli tasarım parametresidir. 
Gerek yıllık değişimi, gerek günlük değişimi santralın performansını da etkileyecektir. Bu etkileşim, test 
süresi içindeki 48 saatlik bir aralık için Şekil 4’de gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, beklenildiği gibi, hava 
sıcaklığı ile santral üretim performansı arasında ters bir ilişki söz konusudur.  
 
Hava sıcaklığı dışındaki diğer giriş parametrelerinin, (jeotermal akışkanı üretiminin kısılması gibi) 
işletmecinin müdahalesi dışında, değişmesi söz konusu değildir.  Bunların değişmesi, genel olarak, 
jeotermal kaynağın işletme stratejisine (sürdürülebilir vs) ve jeotermal sistemde uzun zamanda 
meydana gelebilecek değişikliklere bağlıdır.  
 
Tablo 2’den görüleceği üzere, öngörülen tasarım giriş parametrelerinde santralın brüt olarak 7350 kW, 
net olarak da minimum 6500 kW enerji üretmesi beklenilmektedir. 
 
 
Tablo 1. DORA-1 tasarım parametreleri. 
 

Tasarım Giriş Parametreleri ve Değişim Aralıkları 

Tasarım Parametreleri Tasarım Parametreleri Değişim Aralıkları 

Dış hava tasarım 
sıcaklığı 17,1 oC Dış Hava sıcaklığı değişim aralığı  0 – 40 oC 

Brine1 debisi 542,65 t/saat Brine debisi değişim aralığı  % 80 – % 110 
Buhar debisi (NCG2 
dahil) 22,45 t/saat Buhar debisi değişim aralığı % 80 – % 110 

Brine giriş sıcaklığı  157,9 oC Brine giriş sıcaklığı değişim aralığı  150 – 166 oC 
NCG / Buhar  
yüzdesi % 33,6 NCG yüzdesi değişim aralığı % 29 – % 39 

Santralın deniz seviyesinden 
yüksekliği 120 m 

Tasarım rüzgar hızı 35 m/sn 

  
 

1 Sıvı fazdaki jeotermal akışkan 
2 NCG: Buhar içindeki yoğuşmayan gazlar (Non Condensable Gases) 
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Tablo 2. Santral tasarım performansı. 
 
Generatör çıkışındaki brüt güç3, kW 7350  

Garanti edilen net güç,kW 6500 

Voltage , kV 11 ± % 5 

Frekans, Hz 50 ± 1 

 

 
 

Şekil 4. Dış hava sıcaklığı ile santral net gücünün değişimi. 
 
 
 
 
3. SANTRAL PERFORMANS DÜZELTME FAKTÖRLERİ 
 
 
Santral performansının herhangi bir anda tasarım değerlerine uygun olup olmadığını belirlemek üzere, 
Tablo 1’de verilen değişim aralıklarında geçerli olmak üzere, tasarım parametrelerinin değişiminin 
performans üzerine etkisini belirleyen düzeltme faktörleri (F1, F2, F3, F4, F5) grafikler ve analitik 
eşitlikler halinde, yapımcı firma tarafından verilmiştir[1,2]. Bu grafikler veya eşitlikler, herhangi bir 
andaki santral performansının (anlık net güç, Pnet), tasarım şartlarındaki parmetrelere göre değerinin 
(düzeltilmiş net güç, Pcnet) ne olduğunun bulunmasında kullanılmaktadır. Anlık net güç ile düzeltilmiş  
net güç arasındaki ilişki, 

3 Gross Power 
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1

54321

net
cnet Z

F FF FF
P

P
××××

=       (kW) (1) 

Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
eşitliğiyle verilmiştir. Bu eşitlikte 1Z  brüt güç ölçüm cihazının belirsizlik katsayısıdır. 
 
 
 
 
4. ÖNGÖRÜLEN PERFORMANS TESTLERİ 
 
 
Kabul testlerinde yapılması öngörülen üç türlü test vardır. Bunlar Trip, Performans ve Kapasite 
testleridir. Trip Testi, santralın emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışabilirliğini içeren gösteren testtir. 
Bu test, türbin yağlama sisteminde dışarıdan (sanal olarak) yaratılan düşük basınç sinyaline karşı, 
sistemin emniyetli bir şekilde durması ve daha sonra da çalıştırma prosedürlerine göre tekrar 
işletmeye geçilmesidir.  
 
Performans Testi, santralın en az 48 saat boyunca kararlı bir konumda çalıştırılmasını ve bu zaman 
dilimi içinde her 15 dakikada bir jeotermal akışkan şartlarının ve santral gücünün her 15 dakikada bir 
ölçülmesi ve ölçülen büyüklüklere dayalı olarak performans hesaplarının yapılması şeklinde 
tanımlanmıştır. 15 dakikada bir ölçülen değerlerden oluşan veri tabanı ve düzeltme faktörleri 
kullanılarak santralın tasarım şartlarına indirgenmiş (düzeltilmiş) net gücü hesaplanmakta ve garanti 
edilen net güç ile karşılaştırılması yapılmaktadır. Performans testi esnasında aşağıdaki Tablo 3’de 
verilen parametrelerin ölçümleri yapılmaktadır.  
 
Tablo 3. Performans testinde ölçülen büyüklükler. 
 

Performans Testi Başlangıç tarihi, saati, dakikası 
Başlangıç noktasına göre geçen zaman 
Buhar besleme basıncı 
Buhar debisi 
Buharın NCG içeriği 
AS – 1  kuyusu brine debisi 
ASR – 2  kuyusu brine debisi 
Brine santral giriş sıcaklığı 
Dış hava sıcaklığı 
Brüt (gross) güç 
Yardımcı (parasitic) güç  

 
Brüt (gross) güç ile yardımcı (parasitic) güç arasındaki fark santralın net güç üretimini vermektedir. 
Performans testleri sonuçlarının değerlendirilmesinde belirsizlik (uncertainty) analizleri de 
öngörülmüştür.  
 
Kapasite testi, performans testleri esnasında veya başka bir zamanda dört saatlik bir periyodda alınan 
ölçümleri kullanarak, kapasite fazlalığı (Capacity Excess, CE) veya kapasite azlığı (Capacity 
Deficiency,CD) değerlerinin belirlenmesidir.  
 
Dört saatlik zaman dilimi için, 

∑
=

=

=
Ni

1i
icnet,ndc P

N
1P         (kW)        (2) 

   
 
eşitliğiyle ortalama net kapasite (net deliverable capacity) hesaplandıktan sonra kapasite azlığı (CD) 
değeri, 
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ndcP < 6500 için CD = 6500 – ndcP        (3a) 

ndcP >6500 için CD = 0         (3b) 
 
eşitlikleriyle, kapasite fazlalığı (CE) değeri  
 

ndcP > 6500 için CE = ndcP  - 6500       4a) 

ndcP < 6500 için CE = 0         (4b) 
 
eşitlikleriyle hesaplanmaktadır. 
 
 
 
 
5. PERFORMANS VE KAPASİTE TESLERİ SONUÇLARI 
 
 
6.1. Performans Testleri Sonuçları 
 
Performans testleri 5 Temmuz 2006 günü saat 14.45’de başlatılmış ve 10 Temmuz 2006 saat 00:15’e 
kadar sürdürülmüştür. Toplam 105,5 saat’lik test süresi içinde ulusal elektrik ağında (enterkonekte 
sistem) elektrik kesilmesi nedeniyle yaklaşık 1,5 saatlik bir devreden çıkma söz konusu olmuştur. 
 
Performans testi süresince Tablo 3’de verilen büyüklükler 15 dakikalık periodlarla, işletme ve kontrol 
bilgisayarındaki ilgili görüntülerin (main screens) kopyalanması süretiyle kaydedilmiştir. Tablo 3 de yer 
alan yardımcı güç yanında doğrudan net güç değerleri okunmuştur. Hesaplamalarda bu değer net güç 
(Pnet) olarak kullanılmıştır. Her an için düzeltme faktörleri ilgili parametreler kullanılarak hesaplanmış, 
eşitlik 1 kullanılarak, düzeltilmiş net güç (Pcnet) bulunmuştur. Ancak eşitlik 1’deki Z1 belirsizlik değeri 
hesaplanmamış ve 1 değeri kullanılmıştır. Şekil 5’de ölçülen (brüt güç-gross power, net güç-net 
power, hava sıcaklığı) ve hesaplanan (düzeltilmiş net güç-corrected net power) değerlerinin test 
süresince değişimi görülmektedir. Şekil 5’de ayrıca kontratta yer alan brüt-gross güç(Gross Cont.) ile 
garanti edilmiş net güç(Net Cont.) sınırları da çizilmiştir.  
 
Şekil 5’den görüleceği üzere genellikle düzeltilmiş net güç, garanti edilen net gücün üzerindedir. Bazı 
saatlerdeki değerler ise (elips içine alınmış noktalar) garanti edilen değerin (6500 kW) altında 
kalmaktadır. Bu noktalarda düzeltilmiş güç, garanti edilmiş güçten maksimum %2,51 ortalama %1,01 
daha küçüktür.  
 
Şekil 5’de göze çarpan ikinci husus düzeltilmiş net gücün bazı anlarda santral tasarım brüt 
değerininde (7350 kW) üzerinde olmasıdır (dikdörtgen içine alınmış noktalar).  
 
Değişik parametrelerin (hava sıcaklığı, brine debisi ve brine sıcaklığı) net güç, brüt güç ve düzeltilmiş 
net güç üzerindeki etkilerini görmek amacıyla veri tabanı kullanılarak Şekil 5-6 de verilen grafikler 
düzenlenmiştir.  
Şekil 6’da, üç büyüklüğün (brüt güç, net güç, ve düzeltilmiş net güç) dış hava sıcaklığı ile değişimi 
görülmektedir. Test süresi içinde, beklenildiği gibi, net güç ve brüt güç dış hava sıcaklığıyla çok güçlü 
olarak bir biçimde lineer olarak değişmektedir. 
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Ölçülen Büyüklükler Hesaplanan Büyüklük 

Brüt güç – Gross Power Düzeltilen net güç (Corr. Net Power) 
Net Güç (Net Power) Tasarım Büyüklükleri 

Hava Sıcaklığı (Air Temp) Garanti net güç (Net Cont.) = 6500 kW 
 Garanti Brüt güç (Gross Cont.) = 7350 kW 

 
Şekil 5. 105,5 saatlik test süresi içinde ölçülen ve hesaplanan değerlerin değişimi. 

 
Şekil 7 ve 8’de yine net, brüt ve düzeltilmiş net gücün sırasıyla brine sıcaklığına ve brine debisine 
bağlı olarak değişimi görülmektedir. Her iki şekil incelendiğinde, değişkenler arasında, serbest 
değişkenlerin test süresi içindeki değişim aralığında, düzenli bir ilişkiden bahsetmek ve bir yorum 
yapmak mümkün değildir.  

 

Pnet = -119,19Ta + 8512,4
R2 = 0,8737

Pgross = -121,61Ta + 9201,5
R2 = 0,8693
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Şekil 6. Brüt, net ve düzeltilmiş net gücün dış hava sıcaklığı ile değişimi. 
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Şekil 7. Brüt, net ve düzeltilmiş net gücün brine sıcaklığı ile değişimi. 
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Şekil 8. Brüt, net ve düzeltilmiş net gücün brine debisi ile değişimi. 
 
 

6.2. Kapasite Testi Sonuçları 
 
105,5 saatlik test süresi, dört saatlik periyodlara ayrılarak, her bir periyod için kapasite testi 
uygulanmış, 3 ve 4 nolu eşitlikler kullanılarak kapasite azlığı (CD) ve kapasite fazlalığı 
(CE)hesaplanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere 22 
periyodun ikisinde kapasite eksikliği, diğerlerinde kapasite fazlalığı söz konusudur. 
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Kapasite eksikliğinin söz konusu olduğu periyodlar, Şekil 5’deki düzeltilmiş net gücün, garanti edilmiş 
net güçten küçük olduğu zamanları içine alan periodlardır. CE>0 olan 20 periodda ortalama kapasite 
fazlalığı 550 kW dır. CD>0 olan periodlardaki eksiklik göz önüne alınırsa, ortalama fazlalık 500 kW 
olmaktadır.  
 
Tablo 4. Kapasite testi sonuçları (değerler kW olarak verilmiştir). 
 

Pndc CD CE Pndc CD CE 
7.249 0 749 6872 0 372 
7.156 0 656 6671 0 171 
6.818 0 318 6912 0 412 
6.768 0 268 7434 0 934 
6.964 0 464 7730 0 1230 
6.913 0 413 7025 0 525 
6.647 0 147 6758 0 258 
6.474 26 0 6722 0 222 
6.465 35 0 6981 0 481 
6.733 0 233 7669 0 1169 
7.332 0 832 7389 0 889 

 
 
 
 
6. ÖLÇÜMLERİN GÜVENİLİRLİĞİ VE BELİRSİZLİK ANALİZİ  
 
 
Yapımcı firmanın oluşturduğu kabul testleri (Final Acceptance Performance Tests) işlemlerine göre, 
105,5 saat boyunca sürdürülen testler, performans testleri için öngörülen test süresinin (48 saat) 
yaklaşık olarak iki katından biraz fazladır. Önceki bölümden görüleceği üzere bu süre içindeki belli bir 
zaman diliminde, sistemin kabul şartlarını sağlamadığı görülmektedir. Ancak bu sonuçlar tam olarak 
güvenilir sonuçlar değildir. Bunun en büyük nedeni giriş parametrelerinin ölçümündeki hatalardır. 
 
Özellikle buhar debisinin ölçülmesinde büyük hataların olduğu görülmektedir. Mevcut olan sistemde, 
buhar debisini öngörülen değişim aralığı içinde (22,45 t/saat, %80 -%110) tutmak üzere 
ayarlandığında, geçen-okunan debinin doğru olup olmadığı konusunda büyük bir kuşku vardır. Bunun 
ötesinde, buhar hattı tam açıldığında, ki testlerin büyük çoğunluğu tam açık halde yapılmıştır, okunan 
değer 31.57 t/saat gibi bir değerinde kalmaktadır. Bir başka deyişle geçen buhar debisinin ne olduğu 
bilinmemektedir. Şekil 9’da test boyunca buhar ve brine debilerinin değişimi gösterilmiştir. Testin 
başlangıcı (Şekil 9: A), buhar hattının tam açıktır. Okunan buhar debisi, buhar debisi düzeltme faktörü 
için verilen değişim aralığından büyük olduğu için, operatörden buhar hattının kısılıp debinin 22-24 
t/saat arasında tutulması (Şekil 9 B) istenmiştir. Testler bu değerlerde sürdürülürken, vana 
açıklıklarından buhar debisinin okunan değerde olamayacağı değerlendirmesi yapılmıştır. Daha sonra 
tekrar buhar hattı tam açık hale getirilmiştir(Şekil 9:C). Bu durumda göstergeden yine sabit 31.57 
t/saat değeri okunmaya başlanmıştır.  
 
Sonuçları yukarıda 5. Bölümde aktarılan tasarım şartlarına indirgeme hesaplarında, buhar debisine ait 
F faktörü hesaplanırken 31.57 t/saat değeri kullanılmıştır. Ancak 31,57 t/saat değeri düzeltme faktörü 
için verilen eşitliğin geçerli olduğu değişim aralığında bir değer değildir. Dolayısiyle elde edilen 
sonuçlar güvenilir değildir. Bu değere bağlı olarak hesaplanan NCG yüzdesi de doğru olarak 
hesaplanamamakta ve nihai olarak düzeltilmiş net gücün hesabında kullanılan NCG’ye ait düzeltme 
faktörlerinde gerekli hassasiyette hesaplanması mümkün olmamaktadır. 
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Şekil 9. Test süresi içinde buhar ve (sıvı) jeotermal akışkan debilerinin değişimi. 
 

 
 

Şekil 10. Net, brüt ve düzeltilmiş güç değerleri; 6 Eylül 2006 – 15 Şubat 2007. 
 
6 Eylül 2006 – 15 Şubat 2007 tarihleri arasında alınmış 2663 saatlik ölçüm değerleri ile  
GEOPERFORM programı kullanılarak yaratılan veri tabanı ve analiz ile elde edilmiş net, brüt ve 
düzeltilmiş gücün sıcaklıkla değişimi ve dördüncü derece polinomlar olarak korelasyonları Şekil 10’da 
verilmiştir. 

A B
 

C
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Şekilde görülen dağılımda dikkati çeken özellik, düzeltilmiş güç değerlerinin tasarım dış sıcaklığının 
(17.1 oC) altındaki değerlerde net güç tasarım değerine yakın değerlerde, ancak, beklenilen bu 
davranışın aksine, 17.1 oC üstündeki sıcaklıklarda, artan sıcaklıkla artan eğilimde tasarım net gücünün 
(6,5 MWh) üstünde değerlere ulaşmasıdır. Düzeltilmiş gücün hesaplanmasında kullanılan diğer 
özelliklerin ( değişimlerinin çok küçük olduğu dikkate alınırsa, düzeltilmiş gücün hesaplanması için 
önerilen teorik esaslı polinomun 17.1 oC üstündeki dış hava sıcaklıkları için çok hassas olmadığı 
sonucuna varmak mümkündür. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
 
a. Bir jeotermal santralda (1) santral tasarım performansının testi, (2) santralın başlangıç 

performansına göre  değişimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım analizlerinin yapılması ve (3) 
sistem performansını yükseltme çalışmalarının başarısının belirlenmesinde referans noktası 
oluşturmak amaçlarıyla belli periyodlarda ölçülen bu büyüklükler ile ölçülen büyüklüklerden 
türetilmiş büyüklükler gözlemin yanında bir veri tabanında saklanmalıdır. 

 
b. Santral tasarım performans testi, santralın çalışmaya başladığı anda, son ayarları yapıldıktan 

sonra tasarım performansı ile tasarımın uygulanmasından sonra gerçekleşen performans 
arasındaki farkların belirlenmesi açısından yapılması zorunlu bir testtir. 

 
c. Santral tasarım performansı ile yapılan test sonucunda elde edilen sonuçlar, santralın ortalama 

performansını  göstermez. Çünkü, santral çalışmaya başladığı anda tüm ısı transferi yüzeyleri 
temizdir ve  tasarım esnasında kabul edilen kirlilik faktörlerine henüz ulaşılmamıştır. Ayrıca 
performansa doğrudan veya dolaylı etki eden bileşen performansları da, santralın çalışmaya 
başladığı anda en üst seviyelerindedir.Çalışma süresi arttıkça beklenen yüzey kirlilikleri ve 
bileşenlerde performans düşükleri olacaktır. Bunların etkileri ile performansta da düşmeler 
gözlenecektir. 

 
d. Saatlik ölçümlerle oluşturulan veri tabanı ile bu verilere dayanarak yapılan analizlerin güvenilirliği, 

yapılan ölçümlerin güvenilirliği ile doğrudan ilgilidir. Santralın kurulması aşamasında fiziksel 
özelliklerin ölçülmesi kalibrasyonu yapılmış ve hassasiyetleri belirlenmiş ölçüm aletleri ile 
yapılmalı ve bu özelliklere dayalı belirsizlik analizi performans analizlerinin bir parçası olmalıdır.. 
Aksi halde ölçüm aletlerinin hassasiyet sınırları içinde kalabilecek sonuçlar aşırı yorumlanabilir.  

 
e. Uzun yıllar boyunca oluşturulan veri tabanlarına dayalı analizlerle (çoklu regresyon analizleri) 

çalışan santralın gerçek analitik karakteristiklerinin ( örneğin net gücnün dış hava sıcaklığı gibi 
değişkenlere bağlılığının) belirlenmesi mümkün olur. Bu karakteristiklere bağlı olarak arıza ve 
bakım öngörümleri gerçekleştirilir.  

 
f. Salavatlı DORA – 1 santralı için düzeltilmiş gücün (ve ilgili faktörün) dış hava sıcaklığının 17,1 oC 

üzerindeki hava sıcaklıkları için Şekil 9’da gösterilen değişimi üzerinde durulmalıdır.  
 
g. Çok uzun zaman dilimlerinde çok sayıda ölçülen büyüklüklerin oluşturacağı veritabanları ancak 

uygun yazılımlarla analiz edilebilir. Bu çalışmada GEOPERFORM programı başarıyla 
kullanılmıştır.  
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YOĞUŞMAYAN GAZLARIN JEOTERMAL SANTRAL 
PERFORMANSINA ETKİSİ: KIZILDERE JEOTERMAL 

SANTRALI 
 
 

Gülden GÖKÇEN 
Nurdan YILDIRIM ÖZCAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Konvansiyonel jeotermal elektrik santralları ile fosil yakıtlı santrallar arasındaki en önemli farklar; 
jeotermal santralların kapalı çevrim üzerinde çalışmamaları ile saf buhar kullanmamalarıdır. Jeotermal 
buhar, santral verimini olumsuz etkileyen yoğuşmayan gazlar içerir. Bu nedenle jeotermal elektrik 
santrallarının analizinde iki noktanın dikkate alınması gerekir. Bunlardan biri hesaplamalar sırasında 
buhar içindeki yoğuşmayan gazların ihmal edilmemesi, diğeri ise ölü hal özelliklerinin prosesteki 
akışkan özelliklerine bağlı olarak değişmesidir. 
 
Kızıldere Jeotermal Santralı’nın termodinamik performansına yoğuşmayan gazların etkisinin 
belirlenmesi için gerçekleştirilen bu parametrik çalışmada, bir diğer değişken ise türbin giriş 
sıcaklığıdır. 
 
%0-25 yoğuşmayan gaz oranı ve 140-250°C türbin giriş sıcaklığı değişimleri için türbin girişindeki iş 
potansiyeli-ekserji, türbin iş üretimi, net iş üretimi ve türbin ekserjetik verim değişimleri incelenmiştir. 
Düşük sıcaklıklarda yoğuşmayan gazların etkisinin yüksek sıcaklıklara göre daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Türbin giriş sıcaklığı arttıkça, ekserji kayıplarında yoğuşmayan gaz oranının etkisi daha 
belirgin hale gelir. Düşük türbin giriş sıcaklıkları ve yüksek yoğuşmayan gaz oranlarında net iş üretimi 
çok düşüktür ve bu kaynağın elektrik üretiminde kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için bir 
ekonomik analiz gerektirir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal elektrik santrallarında “yoğuşmayan gaz” deyimi, kondenser basıncını korumak amacıyla 
buradan uzaklaştırılması gereken, hava ve jeotermal akışkanın orijininden kaynaklanan gazları 
tanımlamada kullanılır. Bunlar; çoğunlukla karbondioksit (CO2) ve değişen miktarlarda hidrojen sülfür 
(H2S), hidrojen (H2), azot (N2), amonyak (NH3), civa (Hg), bor buharı (B), radon (Rn) ve metan (CH4)  
gibi hidrokarbonlar içerir.  
 
Jeotermal buharın içerdiği gazlar, akışkan rezervuar koşullarında yüksek basınç altında iken 
çözünmüş durumdadırlar. Akışkan, üretim kuyusunda yüzeye doğru ilerledikçe hidrostatik basınç 
azalır. Kuyu içerisinde belli bir derinlikte basınç kaynama noktasına ulaşır ve flaşlanma başlar, böylece 
bir kısım akışkan buhara dönüşür. Gazlar akışkan içinde çözündüğünde, flaşlanma saf buharda 
olduğundan daha yüksek bir basınçta oluşmaya başlar.  
 
Tipik bir kuyuda, iki fazlı akışkan kuyubaşına ulaştığında, çözünmüş gazların hemen hemen hepsi 
açığa çıkar. Bu noktada, buhar içindeki gaz oranı göreceli olarak küçüktür. Çünkü flaşlanma sırasında 
büyük miktarda buhar açığa çıkar. 
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Seperatörde buhar fazı başlangıçta çözünmüş gazın hemen hemen tamamını içerirken, seperatörü 
terkeden sıvı küçük bir miktar gaz içerir [1, 2]. 
 
Jeotermal buhar, su buharı ile yoğuşmayan gazların karışımından oluşan bir gazdır. Jeotermal buhar 
içindeki gaz kompozisyonu, buhar içerisindeki % ağırlık olarak ifade edilir. Tablo 1’de çeşitli sahalarda 
jeotermal buharın ağırlıkça içerdiği gaz miktarları verilmiştir. Gaz miktarları sahadan sahaya hatta aynı 
saha içinde kuyudan kuyuya değişiklik gösterir [3,4]. 
 
Bir başka yoğuşmayan gaz da sisteme sızma ve soğutma suyu ile giren havadır. Jeotermal gaz/hava 
oranı her santralde değişir ve kullanılan soğutma suyu sıcaklığının bir fonksiyonudur. 
 
Tablo 1. Çeşitli jeotermal sahalara ait jeotermal buhar içindeki yoğuşmayan gaz miktarları [3,4].  
 

Saha Yoğuşmayan gaz oranı 
 ( % ağırlık) 

Kızıldere (Türkiye) 10-21 
Lardarello (İtalya) 10 
Broadlands-Ohaaki (Yeni Zelanda) 3-6  
Geysers (ABD) 1 
Wairakei (Yeni Zelanda) 0.2 

 
Türbinden elde edilen iş miktarını sınırlayan problemlerden biri jeotermal buharın içerdiği yüksek 
yoğuşmayan gaz oranıdır. Kızıldere Jeotermal Sahası’nda  kuyu içerisindeki akışkanın ağırlıkça %2.5, 
buharın ise %10-21’ini oluşturan yoğuşmayan gaz oranının üretim verimine etkisi çok belirgindir. 
Türbinde üretilen enerji miktarının azalması jeotermal akışkanın ekserji kaybı anlamına da 
gelmektedir. Bu nedenle santralın ürettiği net işin belirlenmesinde yoğuşmayan gazların gözönünde 
bulundurulması gerekir [5]. 
 
Jeotermal güç santrallarında yüksek yoğuşmayan gaz oranlarının yarattığı problemlerden bazıları 
aşağıda listelenmiştir [2, 6, 7]: 
 
• Yoğuşmayan gazların kondenserde birikmesi nedeniyle basıncın yükselmesi, dolayısıyla 
türbinin ürettiği enerji miktarının azalması, 
• Türbinden geçen buhar debisinin bir kısmını buhardan düşük spesifik enerjiye sahip 
yoğuşmayan gazların oluşturması nedeniyle türbinin daha az enerji üretmesi, 
• Yoğuşmayan gazların yüzey tip kondenserlerde borular etrafında direnç yaratarak ısı geçişini 
azaltmaları,   
• Yoğuşmayan gazları kondenserden uzaklaştırmak için kullanılan gaz alma sistemlerinin ilk 
yatırım ve işletme masraflarının fosil yakıtlı santrallarda kullanılanlara göre daha pahalı olması, 
• CO2 ve H2S gibi korozif gazların suda çözünmesi, buhar ve yoğuşkan ile temas eden ekipman 
ve borularda korozyona neden olmaları,    
• H2S gazının atmosfere salındığında yarattığı genel çevresel etkiler, 
• Türbin beslemesinde ve santral çevresinde yüksek H2S konsantrasyonunun korozif 
etkilerinden dolayı oluşan ekipman hasarları ve yapılarda dış korozyon, 
• Türbinde kirlilik (fouling). 
 
 
 
 
2. KIZILDERE JEOTERMAL SAHASI VE SANTRALI 
 
Kızıldere jeotermal sahası, Denizli’nin 40 km batısında Sarayköy ilçesi yakınlarında, Büyük Menderes 
nehrinin batı ucunda yer alır [8, 9]. Kızıldere jeotermal sahası yer bulduru haritası Şekil 1’de verilmiştir 
[10]. 
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Kızıldere jeotermal sahası, rezervuar sıcaklığı 200-242°C arasında olan sıvı baskın bir sistemdir ve 
kuyubaşlarında buhar oranı %10-20 arasında değişir. Sahanın en çarpıcı özelliği yüksek yoğuşmayan 
gaz oranına (rezervuarda % 1-2.5, buharın hacimce %5, ağırlıkça %10-21’si) sahip olmasıdır. Bu 
gazların %96-99’sını CO2 oluşturmaktadır. Gazlar, kondenserden kompresörler aracılığı ile alınır ve 
Saha’da bulunan sıvı CO2 ve kurubuz üretim tesisine gönderilir.  
 

 
 

Şekil 1. Kızıldere jeotermal sahası yer bulduru haritası [10]. 
 
Kızıldere jeotermal santralı, 6 adet üretim kuyusundan beslenen 20.4 MW e kapasite ile 1984 yılında 
kurulmuştur. Sahada günümüze kadar açılan toplam 23 adet kuyudan 9 tanesi üretim kuyusu olarak 
kullanılmaktadır. Türbine giden ortalama buhar debisi 33.3 kg/s’dir. Kızıldere jeotermal santralı akış 
şeması Şekil 2’de [11], Saha ve Santral’e ait özellikler ise Tablo 2’de verilmiştir [12, 4].  
 
Kuyubaşında sıvı, buhar ve yoğuşmayan gazlardan oluşan jeotermal akışkan, seperatörde sıvı ve gaz 
fazlarına ayrılır. Gaz fazında kalan su buharı ve yoğuşmayan gazlar elektrik üretmek üzere türbine 
gönderilir. Sıvı fazın bir kısmı R2 enjeksiyon kuyusu ile rezervuara geri gönderilirken bir kısmı Büyük 
Menderes Nehri’ne, bir kısmı ise Sarayköy Bölgesel Isıtma Sistemi’ne gönderilir.  
 
Santralde, yoğuşmayan gazlar kondenserden kompresörler ile çekilerek kurubuz ve sıvı CO2 üretim 
tesisine gönderilir. 
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CCOND  kondenser    IC ara gaz soğutucu 
CT soğutma kulesi    T türbin 
HP yüksek basınç    S seperator  
LP alçak basınç    CO2 karbondioksit  
 

Şekil 2. Kızıldere jeotermal santralı akış şeması [11]. 
 
Tablo 2. Kızıldere jeotermal sahası ve santralına ait özellikler [12, 4]. 
 

Rezervuar sıcaklığı                                              (°C)   200-242 
Kuyubaşı basıncı (MPa) 1.28-1.58 
Kuyubaşı sıcaklığı (°C) 180-190 
Toplam debi (t/h) 1155 
Kuyubaşı buhar oranı                                  (%) 10-12  
Toplam çözünmüş katı miktarı (TDS)              (ppm)   2500-3200 
Buhardaki ağırlıkça yoğuşmayan gaz miktarı       (%) 10-21 (ort. 15) 
CO2 miktarı                                                         (%) 96-99 
H2S  miktarı                                                     (ppm) 100-200 
Seperatör basıncı (MPa) 0.48-0.55 
Türbin giriş basıncı (MPa) 0.47 
Türbin giriş sıcaklığı (°C) 148 
Santral kurulu kapasitesi (MWe) 20.4  
Kompresör tüketimi (MWe) 2.38 

 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 209 

3. PERFORMANS ANALİZİ 
 
Bir jeotermal santral iki bölümde incelenebilir; a) buhar sahası, b) güç üretim ünitesi. Buhar sahası; 
üretim ve enjeksiyon kuyuları, seperatörler, buhar hattı ve sahadaki diğer ekipmanları içerir. Güç 
üretim ünitesi ise; türbin, kondenser, gaz alma sistemi ve soğutma kulesini içine alır. Bu çalışmada, 
güç üretim ünitesine ait türbin ve gaz alma sistemi ele alınarak yoğuşmayan gaz oranı (%0-25) ve 
türbin giriş sıcaklığı (140-250°C) değişiminin santral performansına olan etkileri parametrik olarak 
incelenmiştir.  
 
 
3.1.  Kabuller 
 
• Tek kademeli çevrimler dikkate alınmıştır. 
• Rezervuardaki çözünmüş yoğuşmayan gazların tamamı buhar fazına geçmiştir, sıvı fazda 

çözünmüş gaz yoktur. 
• Yoğuşmayan gaz karışımının büyük bir yüzdesi (>%80) CO2‘den oluştuğu için tamamı CO2 olarak 

kabul edilebilir [13]. CO2, prosesin her bir kademesinde ideal gaz davranışı gösterir. 
• Sistem; bir izentropik türbin, bir izotermal kondenser ve bir izentropik tek kademeli kompresörden 

oluşur. 
• Kondenser çalışma sıcaklığı ve basıncı 43°C ve 0.01 MPa olarak sabittir. 
• Kondenserde basınç kaybı ihmal edilmiştir. 
• Türbin ve kompresör verimleri %75, jeneratör verimi ise %90 olarak kabul edilmiştir. 
• Kondenserde yoğuşma oranı %96’dır. 
• Ölü hal özellikleri, türbin girişindeki akışkan kompozisyonuna, çevre sıcaklığı (To), 18°C, ve 

basıncına (Po), 0.101 MPa (∼1 atm) bağlı olarak değişir. 
 
 
3.2. Ekserji 
Bir sistemde, bilinen iki hal arasında tersinir bir proses gerçekleştiğinde elde edilebilecek maksimum iş 
“ekserji” olarak adlandırılır. Jeotermal akışkan kuyubaşına ulaştığında sahip olduğu enerji ile belli bir iş 
yapabilme gücüne sahiptir ve iş dönüşümü için bir seri prosesten geçer. Bu prosesler sırasında 
akışkan ile çevresi arasında ısı transferi gerçekleşir ve çevreye ısı atılır. Bilinen bir halde akışkanın 
sahip olduğu iş potansiyeli-spesifik ekserjisi, Eşitlik 1’e göre hesaplanır.   
 

[ ]                                                             (kJ/kg)                )()( 000 ssThhe −−−=       (1)  
 
e; özgül ekserji (kJ/kg), h; özgül entalpi (kJ/kg), T; sıcaklık (K), s; özgül entropi (kJ/kgK), o; ölü hal 
 
Ekserji hesabında kullanılan ölü hal özellikleri Bölüm 3.1’de verilmiştir. Türbin ekserjetik verimi  Eşitlik 
2’e göre hesaplanır.  
 

                                                                                              (-)                                       
,, outtint

t
t ee

w
−

=e (2) 

 
ε; ekserjetik verim (-), W; özgül iş (kJ/kg), t; türbin, in; giriş, out; çıkış 
 
Buhar fazı, verilen sıcaklık ve basınçta su buharı ve CO2 karışımı olarak kabul edilir. Karışımın özgül 
entalpi ve entropisi Eşitlik 3’e göre hesaplanır.  
 

[ ]
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f; yoğuşmayan gaz oranı (%), mix; karışım, CO2; karbondioksit, s; buhar 
 
Şekil 3, çeşitli türbin giriş sıcaklıkları (140-250°C) için türbin girişindeki özgül ekserjinin yoğuşmayan 
gaz oranı (%0-25) ile değişimini göstermektedir. Yoğuşmayan gaz oranı %1 arttığında, akışkanın 
ekserji kaybı %0.86 olmaktadır. Şekil 3 aynı zamanda yüksek türbin giriş sıcaklıklarında sıcaklık 
değişiminin ekserji değişimine olan etkisinin azaldığını göstermektedir. 
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Şekil 3. Çeşitli türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranlarına bağlı olarak türbin girişindeki 
özgül ekserji değerleri. 

 
 
3.3. Türbin İş Üretimi 
 
Türbin girişindeki doymuş buhar ve CO2 karışımı, türbinde kondenser sıcaklık ve basıncına genleşir 
(43°C, 0.01 MPa).  
 
Türbin çıkışındaki kuruluk derecesi yoğuşmayan gaz oranına bağlı olarak değişir ve Eşitlik 4’e göre 
hesaplanır [14];  
 

                                                           (-)                     )1(*)( fisxffx −+=   (4) 
 
x; kuruluk derecesi (-), is; izentropik 
 
Türbinin gerçek özgül iş üretimi Eşitlik 5’e göre hesaplanır.  
 

             (kJ/kg)                 ist,w*x(f)actt,w                                                                                   =     (5) 

act; gerçek  
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Çeşitli türbin giriş sıcaklıkları (140-250°C) ve yoğuşmayan gaz oranları (%0-25) için normalize edilmiş 
türbin gerçek özgül iş üretimi Şekil 4’de verilmiştir. Gerçek iş üretimi, belli bir yoğuşmayan gaz oranına 
sahip akışkanın ürettiği işin yoğuşmayan gaz içermeyen akışkanın ürettiği işe oranlanması ile 
normalize edilir. Şekil 4’den de görüleceği gibi yoğuşmayan gaz oranının artışı türbin güç üretimini 
önemli ölçüde etkiler. 140°C-türbin giriş sıcaklığı ile %5 ve %25 yoğuşmayan gaz oranları için ekserji 
kaybı sırasıyla %16 and %80’dir. 250°C-türbin giriş sıcaklığında ise aynı değerler %11 ve %55’dir. 
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Şekil 4. Değişik türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz içeriklerine bağlı normalize edilmiş özgül 
türbin iş üretimi değişimi. 

 
Çeşitli türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranları için türbin ekserjetik verimi Şekil 5’de 
verilmiştir. %7.5 yoğuşmayan gaz oranına kadar, düşük türbin giriş sıcaklıklarında verim daha 
yüksektir. %7.5’un üzerinde ise, türbin giriş sıcaklığı arttıkça verim artar.  
 
Normalize edilmiş türbin ekserjetik verimi ise Şekil 6’da verilmiştir. Şekil, yüksek yoğuşmayan gaz 
oranları ile düşük türbin giriş sıcaklıklarında verimin dramatik olarak düştüğünü gösterir.  
 
 
3.4. Gaz Alma Sistemi 
Yoğuşmayan gaz oranı artışına bağlı olarak artan yoğuşmayan gaz debisi, kompresörlerin enerji 
gereksinimini de artırır. Santralın özgül net iş üretimi Eşitlik 6’ya göre hesaplanır. 

                   (kJ/kg)                                                                                                                             ,, actcacttnet www −=  (6) 
 
net; net, c; kompresör 
 
Şekil 7a’da, santralın özgül net iş üretimi farklı türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranları için 
verilmiştir. Türbin giriş sıcaklığı arttıkça net güç üretimi de artar. Yüksek yoğuşmayan gaz oranlarında 
bu artış %40’a kadar çıkmaktadır. Yoğuşmayan gaz oranına bağlı olarak net iş üretimindeki kayıp, 
türbin çıkışında görülen kayıp ile aynı davranışı gösterir. Yoğuşmayan gaz oranının %1’lik artışı, net iş 
üretiminde %3.7’lik bir kayba neden olur. 
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Net iş üretimi; 140°C ve %25 yoğuşmayan gaz oranında 25.86 kJ/kg iken, 250°C ve %25 yoğuşmayan 
gaz oranında 209.61 kJ/kg’dır. %0-0.25 yoğuşmayan gaz oranı aralığı Şekil 7b’de daha detaylı olarak 
görülebilir. %0’dan %0.1 gaz oranına çıkıldığında net iş çıkışındaki kayıp %25.5’dur. 
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Şekil 5.  Çeşitli türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranlarında türbin ekserjetik verimi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.  Çeşitli türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranları için normalize edilmiş türbin 
ekserjetik verimi. 
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(b) 
 

Şekil 7.  Türbin giriş sıcaklıkları ve yoğuşmayan gaz oranlarına bağlı olarak santral net iş üretimi. (a) f 
= %0-25, (b) f = %0-0.25 
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4. TARTIŞMA 
 
Kızıldere jeotermal santralı verileri kullanılarak bir jeotermal santralın türbin ve kompresörü üzerinde 
yoğuşmayan gazların ve türbin giriş sıcaklığının etkisi incelenmiştir. Türbin giriş sıcaklığının 140-
250°C, yoğuşmayan gaz oranının %0-25 arası değerleri için parametrik bir çalışma yapılmış ve 
sonuçlar aşağıdaki gibi yorumlanmıştır: 
 
• Yoğuşmayan gaz oranının türbin girişinde jeotermal akışkanın sahip olduğu iş yapabilme 
potansiyeli-ekserjiye olan etkisi, türbin giriş sıcaklığının etkisinden daha fazladır. Ekserji kaybı, %25 
gaz oranında en yüksek değerini alır ve yoğuşmayan gazın mevcut olmadığı duruma göre %22 daha 
fazladır. Kızıldere jeotermal santralında; 148°C türbin giriş sıcaklığı ve %15 yoğuşmayan gaz oranı 
için, türbin girişinde ekserji kaybı 96,4 kJ/kg’dır ve yoğuşmayan gazın mevcut olmadığı duruma göre iş 
üretimi %13 daha düşüktür.   
• Yoğuşmayan gaz oranı %1 arttığında, türbin girişinde ekserji kaybı %0.86 olmaktadır.  
• Ekserji kaybı ve net iş üretimi üzerinde yoğuşmayan gaz oranının etkisi türbin giriş sıcaklığı 
değişiminin etkisinden daha fazladır. 
• Yoğuşmayan gaz oranı artışı ile birlikte türbin giriş sıcaklığı azalırsa güç üretimi dramatik 
olarak azalır. Düşük yoğuşmayan gaz oranlarında, türbin giriş sıcaklığının etkisi önemsizdir, fakat gaz 
oranı arttıkça türbin giriş sıcaklığının etkisi de belirgin hale gelir. 
• Yoğuşmayan gaz oranı %7.5’un altında olduğunda, türbin ekserjetik verimini artırmak 
amacıyla türbin giriş sıcaklığı düşük tutulabilir. Diğer yandan, yoğuşmayan gaz oranı %7.5’un üstünde 
ise türbin giriş sıcaklığı ile verim artışı doğru orantılıdır. Kızıldere jeotermal santralında; 148°C türbin 
giriş sıcaklığı ve %15 yoğuşmayan gaz oranı için, türbin ekserjetik verimi %47.6’dır. Türbin giriş 
sıcaklığı 10°C artırıldığında ekserjetik verim %3 artar. Fakat bunun üzerindeki sıcaklık artışlarında 
verim artış hızı azalır. 
• Düşük türbin giriş sıcaklıkları ve yüksek yoğuşmayan gaz oranlarında, kompresör iş ihtiyacı 
turbinin ürettiği işe eşit yada daha fazla olabilir. Bu durumda, bu kaynak üzerinde elektrik santralı inşa 
etmek yerine akışkandan sıvı CO2 ve kurubuz üretmek daha ekonomik olacaktır. 
• Yoğuşmayan gaz oranı artışı türbin çıkışında basıncın yükselmesine, dolayısıyla da iş 
üretiminin düşmesine neden olur. Bu çalışmada, türbin çıkış sıcaklığı sabit tutulmuştur. Bir başka 
çalışmada bu artışın gözönünde bulundurulması yararlı olur.  
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KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALININ 23 YILLIK 
PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Umran SERPEN 
Nebi TÜRKMEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada öncelikli olarak Kızıldere jeotermal santralı tüm elemanlarıyla birlikte tanıtılmaktadır. 
Daha sonra, bu santralın geçmiş 23 yıllık performansı incelenmekte ve bir öğrenme eğrisi 
çerçevesinde değerlendirilerek, planlama ve işletme konusunda çıkarılan dersler takdim edilmektedir. 
Bundan sonra, santralde kullanılan buhar çevriminin basit olarak ekserjik analizi yapılarak, iki kademeli 
buhar türbini çevrimiyle karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Bunun yanında, 1970’te 
planlanan “binary çevriminin” bir değerlendirmesi yapılarak sonuçlar çıkarılmakta, jeotermal 
akışkandan kaynaklanan ve kuyuların yanında yüzey donanımlarında oluşan çökelme sorunu 
incelenerek, çözümleri rapor edilmektedir. Ayrıca, santralın ekonomisi analiz edilmekte ve 
değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kızıldere jeotermal sahası 1960’lı yılların ortasında başlayan yerbilimi çalışmalarının sonunda 1968 
yılında delinen KD-1 kuyusunda 196oC sıcaklıkta jeotermal akışkan bulunmasıyla keşfedilmiştir. 
Bundan sonra kısmen yapılan saha geliştirme çalışmaları ve kısmen beklemeyle geçen zaman 
sonunda Kızıldere Jeotermal Santralı 1982 yılında kurulmaya başlanmış ve 1984 yılında işletmeye 
alınmıştır. Şimdiye dek literatürde kapasitesi 20.4 MWe olarak verilmesine rağmen, gerçek gross 
üretimi 17.4 MWe’tır.  
 
Özlerinde kazanı jeotermal rezervuara bağlı çalışan termik santral olmalarına rağmen, jeotermal 
santraller doğaları gereği farklı termodinamik koşullarda çalıştıklarından, termik santrallerden farklı 
performans gösterirler ve jeotermal rezervuarlarla birlikte değerlendirilmelidirler. Bunun ötesinde, 
jeotermal santrallerin performansları yine doğaları gereği, rezervuardaki değişimlere karşı da 
hassastırlar. 
 
Bu bağlamda, Kızıldere jeotermal sahası ilk bulunduğu durumu itibarıyle incelenirse; sıvının hakim 
olduğu, 300-800 m arasında 196-212oC sıcaklıklara sahip, yaklaşık 4500 ppm katı madde içeren ve 
jeotermal akışkanın ağırlıkça yaklaşık % 1.5 CO2 içerdiği bir jeotermal rezervuardır. Daha sonra 1997 
yılında sıcaklığı 240oC olan bir derin termal rezervuar keşfedilmiştir. Bu rezervuardaki akışkanın CO2 
içeriği ağırlıkça %2.5 civarındadır.  
 
Kızıldere jeotermal santralı 23 yıldır elektrik üretmekte olup, bu müddet zarfında toplam 1.76 milyar 
kWhe enerji üretmiştir. Ortalama yıllık üretim yaklaşık 76 milyon kWh civarındadır. Bu çalışmanın 
amacı santralın geçmiş performansını inceleyerek, gelecekteki performansının iyileştirilmesi 
konusunda önerilerde bulunmaktır. 
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2. KIZILDERE JEOTERMAL SAHASINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ 
 
 
2.1. Kızıldere Jeotermal Santralı Fizibilite Aşamaları 
 
Rogers Engineering Co. [1], 1972 yılında 28.8 MWe gücünde bir çift akışkanlı “binary” santral önermiş 
ve bunun için bir ön fizibilite de sunmuştu. Çift akışkanlı bu santral 2000 ton/st jeotermal akışkan 
kullanacak ve jeotermal akışkan kuyulardan yer altı pompalarıyla, basıncı düşmeden ve CO2 
ayrılmadan, pompalanacaktı. Ancak, o devirde 200oC sıcaklıkta çalışan dalgıç pompa yoktu. Halen de 
bu sıcaklıkta çalışan ticari bir dalgıç veya şaftlı pompa bulunmuyor. Japonlar [2] 2000 yılında bir 
prototip dalgıç pompa ortaya çıkardılar, ancak bu da ticari olarak devreye girmedi. Pompaların dalgıç 
pompa olması gerekiyordu, çünkü gaz kilitlenmesini engellemek amacıyla kuyuiçinde gazın ayrıştığı 
(flashing point) noktasının altında olması gerekiyordu. Rogers Co. derin kuyu dalgıç pompasına 
alternatif olarak gaz dönüşüm sistemi (gas recycling system) adıyla yeni bir yöntem de önermişti [1]. 
Bu yöntemde, üretilen yoğuşmayan gazlar bir tübing vasıtasıyla üretim yapılan kuyuya tekrar basılarak 
kuyu basınç altında tutuluyor ve akışkan pH’ı düşürülüp, CaCO3 çökelmesi engelleniyordu. ABD’de 
1980’li yılların başında denenen ve literatüre geçen bu yöntem maalesef uygulamaya geçemedi, 
bunun nedeni de kuyuya gaz basılması için indirilmesi gereken tubing dolayısıyla, üretimin 
kısıtlanması yanında, korozyon sorunlarıydı. Rogers Co. tarafından önerilen çift akışkanlı santralın 
çalışma sıvısı iso-bütan olacaktı [1].  
 
Rogers Co.’nun önerisi, o zamanlar ticari hiçbir çift akışkanlı santralın bulunmaması ve dalgıç 
pompanın ve “gaz dönüşüm sisteminin gerçekleşmemiş olması dolayısıyla, Kızıldere jeotermal 
projesinin o zamanki ortağı UNDP (BM kalkınma Ajansı) tarafından reddedildi ve Y. Zelanda’lı uzman 
Russsel James’i fizibilite için Türkiye’ye yollandı. Russel James, çevre deşarj koşullarıyla birlikte 
rezervuarın performansının düşmesini de dikkate alarak 10 MW e gücünde bir santralın uygun 
olacağını rapor etti [3]. MTA ilgilileri bu gücün düşük olduğunu düşünerek, 20 MWe gücünde bir santral 
için fizibilite hazırlattılar ve sonuçta 17.8 MWe gücünde bir santral kuruldu. Geriye bakıp, Kızıldere 
jeotermal santralının ortalama 10 MWe’lık güç ürettiği dikkate alınırsa (Bkz. Böl. 2.3), UNDP’nin 
akıllıca ve ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği düşünülebilir. 
 
 
2.2. Kızıldere Jeotermal Santralı 
 
Kızıldere jeotermal santralı 1982 yılında kurulmaya başlanmış olup, 1984 yılında devreye alınmıştır. 
Santral klasik bir buhar türbini elektrik üretim tesisidir. Kızıldere jeotermal santralı konvansiyonel tek 
flaş (single flash) ünitesi olup, gross kapasitesi 17.8 MW e, net üretim gücü (rated power) ise 15 
MWe’tır. Kızıldere jeotermal santralı ve Kızıldere jeotermal sahasıyla birlikte işletme şeması Şekil 1’de 
verilmektedir. Santral: (1) yüzey donanımları, (2) elektrik santralı olmak üzere 2 önemli ana eleman 
üzerinden değerlendirilmelidir. 
 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, yüzey donanımları ana vanalar ve servis kontrol vanaları, separatörler, 
“silencer” olarak adlandırılan atmosferik separatörler, bunlara bağlı kontrol vanaları, buhar iletim 
hatları ve reenjeksiyon iletim hatlarını içermektedirler. Bu arada her kuyubaşında 2 adet separatör 
bulunmaktadır. Bunun amacı, kalsit çökelmesiyle dolan separatörün vakit kaybetmeden 
yedeklenmesidir. Yüzey donanımlarının özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 
 
Elektrik santralı da (Şekil 1); ana nem separatörü, türbin, kondansör, kompresör, soğutma kulesi, 
yanında bir dizi vana ve pompalardan oluşmaktadır. Santraldeki türbin çift akışlı olup, çok kademeli 
türbin yüklere karşı stabilite sağlaması için tek bir şaft üzerine monte edilmiştir. Jeneratör de aynı şaft 
üzerine bağlanmıştır. Türbin buhar giriş sıcaklığı 147oC, basıncı 0.378 MPa ve buhar debisi 33 kg/s 
olup, genleşen buhar basıncı 0.01019 MPa’a düşerek kondansöre geçer. Kondansör doğrudan 
temaslı tip olup, ısı transfer katsayısı yüksektir. Soğutma için kullanılan su miktarı 2375 kg/s olup, 
“nozzle”‘larla buhar üzerine püskürtülmektedir. Kondansör korozyona dayanıklı olması için, paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir. 
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Türbinden geçen yoğuşmayan gazlar (karbon dioksit) kondansör içinde boşluk oluşmasını 
engelledikleri için, 2.38 MWe gücündeki iki kademeli (düşük ve yüksek basınç) ve çift soğutmalı vida 
tipli bir kompresörle kondansörden alınmakta ve karbon dioksit üretme ünitesine sevkedilmektedir. 
Soğutma kulesi ıslak tip olup, 4 adet her biri 110 kW’lık fan ile soğutma yapılmaktadır [4]. Santralın 
karakteriskleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Kızıldere jeotermal sahası yüzey donanımlarıyla jeotermal santral [4]. 

 
Tablo 1.Yüzey Donanımlarının Özellikleri [4]. 
 

Tanım Özellikler 
Kuyubaşı Basınçları, bar 11-29 
Separator Basınçları, bar 3.5-4.5 
Separator Sıcaklıkları, oC 147 

 
Tablo 2. Elektrik Santralının Özellikleri [4]. 
 

Tanım Özellikler 
Türbin giriş basıncı, bar 3.5 
Türbin giriş sıcaklığı, oC 147 
Türbin çıkış basıncı, bar 0.09 
Türbin çıkış sıcaklığı, oC 51 
Türbin çıkışında buhar nemliliği, % 85 
Santralın kurulu gücü, MWe 17.38 
Santralın net üretim gücü, MWe 15 
Kompresör gücü, MWe 2.38 
Kompresör kapasitesi, 1000 m3/h 293.5 
Parazitik güç, MWe 0.472 
Kondensör giriş sıcaklığı, oC 28 
Kondensör çıkışsıcaklığı, oC 39 

 
Varolan jeotermal buhar türbinininde, 465 kJ/kg’lık izoentropik ısı düşümü için özgül buhar tüketimi 
10.7 ve 11.03 kg/kWh’tır. Rezervuar ve deşarj sıcaklıklarının 200oC ve 48oC olarak varsayılması 
durumunda, faydalı ısı 120 kJ/kg ve deşarj ısısı 540 kJ/kg olarak hesaplanmıştır. 
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Santralın ısı deşarj oranı 4.65 olarak hesaplanmıştır. Bu değer kaynak sıcaklığının düşük olması 
nedeniyle yüksektir. Eğer 240oC sıcaklıktaki derin termal rezervuar tam olarak geliştirilirse, bu oran 
3.65’e düşecektir. Fosil yakıtlı santralarda ise ısı deşarj oranı 1.1 civarındadır [4]. 
 
Kızıldere gibi yüksek gaz içeriği olan jeotermal akışkanlarla çalışan santralarda kondensörden gazın 
çıkarılması güç üretimini etkileyen önemli bir sorundur. Türbinin performansı türbin egzosunda 
korunan geri basınca bağlıdır. Geri basınç buhar ve CO2’in kısmi basınçlarının toplamıdır. Buharın 
kısmi basıncı çıkış sıcaklığa karşı gelen doymuşluk basıncıdır. CO2’in kısmi basıncı ise onun kütlesel 
oranına bağlıdır. Kızıldere santralı için CO2 ’in kısmi basıncı 0.3 bar.a olarak hesaplanmıştır. CO2’in 
varolan enerjisi buhardan az olduğu için, buhardaki CO2’in derişiminin artmasıyla türbinin özgül üretimi 
azalacaktır. Bununla birlikte, türbinin toplam üretiminde CO2 dolayısıyla artış olacaktır. Kızıldere 
jeotermal santralında CO2’in genleşmesi dolayısıyla oluşan artış %5 civarındadır. Diğer taraftan güç 
üretiminde CO2’ten dolayı azalma %13 civarındadır. Bunun yanında, 773 kW’lık enerji kompresör için 
kullanılacak olup, genel kayıp %12 civarında olacaktır [4]. 
 
 
2.3. Kızıldere’den Elektrik Üretimi Geçmişi 
 
Kızıldere jeotermal santralı 1984 yılında devreye alındığında, hidrolik ve termik santrallarda geniş 
deneyimi olan EÜAŞ (o zamanki TEK) jeotermal elektrik santralı işletme tecrübesine sahip değildi.  
 
Diğer santrallardan farklı olarak jeotermal santrallar jeotermal rezervuarlara bağımlıdırlar. Şekil 2 
akışkan akışı ve sahayı işletmenin bilgilerini göstermektedir. Sistemin toplam performansı üç ana 
parçanın, diğer bir deyişle (1) rezervuar, (2) kuyular ve (3) yüzey donanımlarının birlikte çalışmasının 
sonucudur. Rezervuarın o anki durumu ve kuyuya gelen kitlesel akışkan akışı tahmin edilirse, 
kuyudibindeki basınç belirlenir. Akışkan entalpisi ve gaz içeriği kuyubaşı basıncını tayin eder. 
Kuyubaşı basıncı, entalpi ve gaz içeriği bu kez boru hatları, separatörler ve türbinin performansını 
belirler. Ayrıca, gaz içeriği tüm sistemdeki çökelmeyi de kontrol eder [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Rezervuar, kuyular ve santral ilişkisi [5]. 
 
Şekil 3 ve Şekil 4 Kızıldere jeotermal santralından enerji ve güç üretiminin zamanla değişimini 
göstermektedirler. Özellikle Şekil 3’teki enerji üretimi ile Şekil 4’teki ortalama güç üretimi tipik bir 
öğrenme eğrisi görünümündedirler. Bu eğriler dikkatle incelenirse, üretimin jeotermal saha davranışına 
ve yönetime çok bağımlı olduğu görülecektir. İlk 3 yıldaki düşük enerji üretimi, başlangıçtaki öğrenim 
aşamasında yönetim ve operasyonel sorunlardan kaynaklanmaktadır. En önemli operasyonel sorunlar 
kuyulardaki CaCO3 çökelmesinden doğmuş ve yönetim bunu aşmak için kuyuları öldürmeden 
temizlemek ve temizleme işlemini hızlandırmak için gerekli donanımı (Rotating Head Preventer) 
kullanılmıştır. Yönetim 1986 yılında santralın gereksinimi olan buhar eksikliğini algılamış ve 3 yeni 
üretim kuyusu devreye alınmıştır. 

 

MW 
Rezervuar Kuyular Santral 

Kitlesel Akış 

Gaz içeriği 

Entalpi 

BHP WHP 

BHP=Kuyudibi basıncı WHP=Kuyubaşı basıncı 
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Bundan sonra, elektrik üretimi 1988 yılında bir maksimuma ulaşmıştır. Aynı yıl üretim süresinin 
azaldığına dikkat çekmek gerekir, çünkü o yıl ortalama güç üretimi de maksimum olmuştur. Asitleme 
uygulamasıyla artan üretim 1991 yılında yeni bir maksimuma ulaşmıştır. Yıl 1991’den sonra üretim 
azalması operasyonel sorunlar sonucu olup, çalışma saatlerinin düşmesinden de gözlenebilir. Enerji 
üretimi 1993’te tekrar eski seviyesine, artan çalışma saatleriyle, dönmüş ve 1995 yılında bir 
maksimuma daha yükselmiştir. Bundan sonra, çalışma saatlerinde hafif bir artışa rağmen, enerji 
üretiminde hafif bir düşüş gözlenmiştir. Bu düşüş, rezervuar basıncının zamanla az da olsa sürekli 
düşmesi nedeniyle, rezervuarda üretilebilirliğin (produktivite) düşmesine atfedilebilir. Enerji üretiminde 
2001 yılında gözlenen en büyük yükselim R-1 kuyusunun devreye alınmasındandır. Aynı eğilim Şekil 
4’teki güç üretiminde de gözlenmektedir [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Kızıldere sahasından enerji üretimi ve yük faktörü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Kızıldere sahasında operasyon müddeti ve ortalama güç üretiminin değişimi [4]. 
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3. KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
3.1. Termodinamik Kriterler 
 
Kızıldere jeotermal santralının termodinamik verimlilikleri Tester (1982) tarafından önerilen kullanım ve 
çevrim verimliliği formülleri [6] kullanılarak, bulunmuştur. Jeotermal santralın termodinamiğin 1. 
yasasına göre verimliliği olan ve kullanım verimliliği olarak adlandırılan verimliliği, ηk %12 olarak 
hesaplanmıştır. Termodinamiğin ikinci yasasına göre verimlilik olan çevrim verimliliği, ηç ise %25 
olarak hesaplanmıştır. Jeotermal akışkanın ısısının küçük bir kısmı kullanıldığı için, çevrim veriminin 
kullanım veriminden (ηç > ηk) fazla olması normaldir ve kaynağın kötü kullanıldığı anlamına 
gelmektedir. Bu da, jeotermal kaynakların göreli düşük sıcaklıklara sahip olması nedeniyle oluşan 
kaynağa özgü bir durumdur. 
 
Kullanım verimi kavramı, aynı kaynak koşullarında buhar çevrimleriyle çift akışkanlı çevrimleri 
karşılaştırmak için yararlı bir yöntem olmuştur. Kızıldere’de kurulacak bir çift akışkanlı çevrimin 
kullanım verimi % 27 civarında tahmin edilmiş olup, önemli bir gelişmeyi yansıtmaktadır. Diğer 
taraftan, olası bir çift flaşlı buhar çevriminin verimi ise % 16.5 olarak tahmin edilmiştir [7]. Bu 
sonuçlardan da gözleneceği gibi, çifte flaş ve çifte akışkanlı çevrimler varolan tek flaşlı çevrimden 
verimli olabileceklerdi. 
 
Öte yandan dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, çifte akışkanlı çevrimlerin kendi içindeki 
verimleridir. Şekil 5’te çifte akışkanlı çevrimlerin diğer buhar prosesleriyle mukayeseli olarak verilen 
kullanım verimleri gösterilmektedir. Burada dikkat çeken, çifte akışkanlı çevrimlerin, kullanım veriminin 
kaynak sıcaklığının 170oC olması durumunda optimum olduğudur. Bu sıcaklığın altında ve üzerindeki 
verimler düşmektedir. Kızıldere jeotermal sularının 200oC civarında olması, olası çifte akışkanlı bir 
çevrimde önemli bir verimlilik kaybına neden olacağını göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Çeşitli çevrimlerin kullanım verimlilikleri [8]. 
 
 
3.2. Güç Çevrimi Performansı 
 
Kızıldere jeotermal santralının tek ve çift flaşlı olması durumundaki çevrim verimleri Bodvardsson ve 
Eggers (1972) yöntemi [9] kullanılarak karşılaştırılmıştır. Serpen ve Türkmen, (2001) [7], Bodvardson 
ve Eggers (1972)’in ekserji tablolarını kullanarak yukarıda bahsedilen karşılaştırmayı basit olarak 
yapmışlardır. Bu çalışmaya göre, tek flaş sistemi Kızıldere’de teorik olarak varolan ekserjinin % 49’unu 
kullanacak olup, iyi bir verim olarak görünmekteydi. Çifte flaşta ise bu değer % 69’a erişmekte ve % 
40’lık bir avantaj sağlamaktaydı. 
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Bodvardson ve Eggers, (1972) kendi çalışmalarında [9] 250oC sıcaklığında bir kaynak için bu avantajı 
%25 olarak bulmuşlardı. Bu, kaynak sıcaklığı düştükçe çift flaş’ın tek flaş’a üstünlüğünün arttığı 
anlamına gelmektedir. Yokoa ve Sato, (1997) da [10] çalışmalarında aynı sonuca varmışlardır. 
 
 
3.3. Mühendislik Tasarım Kriterleri 
 
Rezervuar ve yeryüzündeki santralın etkileştiği tasarım kriteri kuyubaşı basıncıdır. Belli bir kuyubaşı 
basıncında rezervuar mühendisi kuyuya akışı şimdiki zaman ile gelecek için tahmin eder ve aynı 
basınçta santralın birçok kısmı optimize edilebilir. Herhangi bir kuyudan elde edilecek en fazla üretim, 
kuyubaşı basıncını düşürürken, artan kitlesel akış ile türbin giriş basıncının düşürülmesiyle azalan 
türbin ısıl verimliliği arasındaki denge tarafından kontrol edilir. Optimum durum Şekil 6’daki 
maksimumdur. Bununla birlikte, rezervuar zamanla tükenir ve maksimum daha düşük basınçlara 
ötelenir [5]. Daha yüksek kuyubaşı basınçlarındaki daha düşük üretim yeni kuyular yapılarak 
dengelenir. Kızıldere jeotermal sahasında 1986 ve 2001‘de yapılan kuyuların anlamı budur. Kuyubaşı 
basınçları düşünce, aynı kuyubaşı basıncında yeterli üretimi tutturabilmek için yeni kuyuların yapılması 
gerekmiştir. Bu nedenle, sahanın ömrü boyunca türbinleri tadil etmemek için, sistemin 
karşılaşılabilecek en düşük basınçlarda tasarlanması gerekir. Genelde yeni kuyular yapmak yerine, 
türbini yüksek basınç için tasarlamak ve daha sonra tadil etmek daha ekonomiktir [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Jeotermal akışkandan elektrik üretiminin ısıl verimliliği [5]. 
 
 
 
 
4. EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
 
Rogers Co. 1972 yılında 28.8 MWe gücünde bir çift akışkanlı santralı kurmak, 4 yeni kuyu delmek ve 
alt elektrik istasyonuyla birlikte iletim hattı için 10.7 milyon $’lık bir teklif vermişti [1]. Santralın 370 
$/kWe’lık maliyeti o zaman ve yepyeni bir teknoloji için olağanüstü düşüktü. Unutulmaması gereken bir 
konu da o zamanki elektrik fiyatlarıydı ki, mills/kWh olarak ifade edilirdi. Diğer bir deyişle şimdiki 
elektrik fiyatlarının 1/10’u seviyelerindeydi. Bu sistem teknik nedenlerle reddedildi. 
 
Kızıldere jeotermal santralı bundan 10 yıl sonra (1982) 28.75 milyon dolara satın alınmış olup, bunun 
% 45’i yirmi yıl vadeli % 1.5 faizle yardım kredisi, geri kalan % 55’i ise pazar koşullarında ihracat 
kredisi olarak verilmiştir [11]. Santral için kredi koşulları uygun olmasına rağmen 1650 $/kW maliyeti 
aşırı yüksektir. Yirmiüç yıl önceki bu fiyat, o zaman için de fahiştir. Yine de, geçen zaman içinde 1.76 
milyar kWh elektrik üreten santral kendisini amortize etmiş sayılır.  
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Serpen ve Gülgör (1997)’ün detaylı ekonomik analizlerine göre [11], santralın 15 MW e yerine 10 MWe 
üretmesi ve devletin uzun yıllara yayılan yatırım politikası dolayısıyla, yatırım negatif NPV 
göstermektedir. Yıl 1968’de 3 milyon $ kadar tutan yatırımların, 1982’deki maliyeti 16 milyon $’a 
ulaşmıştır. Bu miktar santralın zaten yüksek olan kendi maliyetine eklenince negatif NPV elde edilmesi 
normaldir. Geciken yatırımlara rağmen eğer santral 15 MWe üretseydi, projenin NPV değeri 25 milyon 
$ ve iç karlılık oranı %24 olacak ve karlı bir yatırım haline gelecekti. Öte yandan, santral 10MW e 
gücünde satın alınsaydı, gecikmiş yatırımlara rağmen yine de 3.5 milyon $’lık bir NPV’si olacaktı. 
 
 
 
 
5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Kızıldere jeotermal santralının değerlendirilmesinde öne çıkan konulardan bir güç çevriminin seçimidir. 
Yapılan hesaplar çift akışkanlı çevrim ile iki flaş’lı proseslerin varolan tek flaşlı sistemden birim üretilen 
akışkan başına çok daha fazla enerji üreteceği kesindir. Ancak, gerek “binary” teknolojisinin o zamanın 
koşullarında hazır olmaması ve gerekse iki flaşlı sistemde daha düşük basınçlar uygulandığından, 
çökelme sorununun başedilemez hale gelmesi [12,13], çok daha basit tek flaş sisteminin kurulması 
sonucunu getirmiştir. 
 
Bu durumda, güç üretimini artırmak için 147oC’taki atık suyun enerjisinden faydalanarak ayrı bir 
“binary” santral kurulabilir. Halihazırda 7 MWe civarında böyle bir santral kurulmuş olup test 
aşamasındadır. Ancak, 147oC’taki atık suyun reenjeksiyonu ile karşılaştırıldığında, çift akışkanlı 
santraldan atılacak 80oC’taki suyun reenjeksiyonu son derece riskli olup, rezervuarı soğutma 
sonucunu da doğurabilir. Bu konu hakkında model çalışmaları yapılmadan kesinlikle bu tür bir 
işletmeye girmek sakıncalıdır. Dikkate alınması gereken diğer bir husus ta, bu santralın 
özelleştirilmesidir. Santral özel sektörün eline geçince tüm atık suyun reenjeksiyonunun yapılması 
gerekecektir. Şimdilerde kısmi yapılan reenjeksiyon tam olarak hem de 80oC’ta yapılırsa, bunun 
sonucunun ne olacağı belli olmayıp, çok risklidir [14]. 
 
Sahanın ekonomik değerlendirilmesinden de görüleceği gibi (Bkz. Böl. 4), Kızıldere’den yapılacak 
elektrik üretiminin artması, projenin ekonomisini olumlu etkileyecektir. Ülkemizde elektrik üretimini 
artırmak için küçük HES’ler kurulduğuna göre, bu sahadan elde edilecek ek üretim ülkemiz açısından 
da yararlı olacaktır. Bu nedenle, Salavatlı’da başarılı bir şekilde uygulanan inhibitör basmanın 
santralın çalışma saatlerini mekanik temizlik için kaybedilen zamandan tasarruf ederek artırması ve 
santraldan üretimi, kuyuların içindeki çökelme sürecinde kaybedilen üretimin kazanılmasıyla, Kızıldere 
satralının maksimum kapasitede (15 MWe) üretim yapılabileceği tahmin edilmektedir. 
 
Çift akışkanlı sistemler geçmişte tartışılarak Kızıldere’de devre dışı kalmıştı. Ayrıca, Kızıldere 
sıcaklığının göreli olarak yüksek olması “binary” sistemlerde daha düşük verimliliğe de neden 
olduğundan tamamen binary sistemin Kızıldere’ye kurulması bugün de sakıncalı görünmektedir. 
Ancak, inhibitör kullamıyla kombine edildiğinde daha düşük sıcaklıklarda çift akışkanlı çevrimlerin 
kullanılması söz konusu olabilir. Öte yandan, Kızıldere akışkanında ciddi CaCO3 çökelmesi sorunu 
vardır. Binary sistemlerin ısı değiştiricileri, kalsit’in tersinebilir çözünülürlüğü “retrograde solubility” 
nedeniyle çökelme potansiyeli azalacaktır. Bu bakımdan “binary” sistemlerin avantajı vardır. Binary 
çevrimin diğer bir avantajı buhar türbinlerinde ve kondansörde sorun olan karbon dioksitin ayrılması 
için ayrı bir donanım gerektirmemesi ve ek bir güç harcanmamasıdır. Öte yandan, rezervuar ve ısı 
değiştiricilerinde silika çökelmesi ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır [14].  
 
Elektrik üretim şirketi olan EÜAŞ’ın (o zamanlar adı TEK’ti) hidrolik ve termik santrallarda çok önemli 
deneyimi olmasına rağmen, jeotermal santral işletmesi konusunda başlangıçta herhangi bir tecrübesi 
yoktu. EÜAŞ, sahayla birlikte işletilen jeotermal santral ile başa çıkmayı zaman içinde başarmıştır. 
Öğrenme, yönetimin bilgisini geliştirme, EÜAŞ personelinin yeni deneyimler kazanması ve “döner 
kafalı emniyet vanası” kullanarak mekanik temizleme gibi yeni teknolojilerin devreye sokulmasıyla 
sağlanmıştır. 
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Elde edilen en son ilerleme R-1 kuyusunun devreye alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki 
gelişme, ancak, santralın tam güçle çalıştırılmasıyla oluşacak ve bunun için inhibitör teknolojisi ile tam 
reenjeksiyon devreye sokulacaktır.  
 
Jeotermal santrallar, ancak jeotermal sahalarla birlikte değerlendirilirlerse, sağlıklı ve ekonomik olarak 
işletilebilirler. Bilindiği gibi, CO2 içeren bu saha ilk 2 yılda büyük basınç kaybına uğramış [13] ve 
kuyuların üretilebilirlikleri (produktiviteleri) önemli ölçüde düşmüştür. CO2, Kızıldere santralında 
elimine edilmesi gereken bir baş ağrısı olarak görülmesine rağmen, bu sahaya enerji sağlayan gazdır. 
Santralın devreye alındığı yıl olan 1984’te, ondan birkaç yıl önce yapılan MTA fizibilitesine göre 20.4 
MWe’lık santral için yeterli üretim vardı. Kuyuların delinmesinde bizzat çalışan bir kişi olarak, kuyu 
üretimlerinin 400 ton/st ile 1000 ton/st arasında olduğunu, hatırlıyoruz. İki yıl içinde üretilebilirlikteki 
kaybın nedeni CO2’in açığa çıkması nedeniyle büyük basınç kaybı olmasıdır. Bu olayı yaptığımız 
model çalışmaları doğruluyor [13]. Bunun önlenmesi, ancak başlagıçtan itibaren reenjeksiyon 
yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bundan sonraki aşamada, basınç düştükçe üretilebilirlikteki kayıpları 
telafi etmek için yeni kuyular delinmesi gerekmiştir. 
 
Yukarıda bahsedilenlerin ışığı altında, bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 
 

• Jeotermal santrallar, yalnız santral olarak değil, bağlı oldukları jeotermal rezervuarlarla birlikte 
değerlendirilmelidir. 

• Kızıldere santralının kullanım ve çevrim verimlilikleri, sırasıyla %12 ve %25 olarak 
hesaplanmışlardır. 

• Çifte flaş sistemi ve çift akışkanlı çevrim (binary) için kullanım verimlilikleri sırasıyla % 16.5 ve 
%27 olarak hesaplanmıştır. 

• Çifte flaş sistemi tek flaş sistemine göre %40 daha avantajlı görünmesine rağmen, ciddi çökelme 
sorunları dolayısıyla, pratik değildir. 

• CO2 nedeniyle güç üretiminde %12’lik bir kayıp söz konusudur. 
• CO2 içeren jeotermal sahaları verimli işletebilmek için mutlaka başlangıçtan itibaren reenjeksiyon 

yapılmalıdır. 
• Devletin uzun süreye yaydığı yatırımları, tüm projelerde olduğu gibi jeotermal projelerin de 

ekonomilerini olumsuz etkilemekte, ya ekonomik olmaktan çıkarmakta, ya da daha az kârlı hale 
getirmektedir. 
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ÖZET 
 
Hava soğutmalı jeotermal enerji santrallarında, santral performansı hava sıcaklığı ile ters orantılı 
olarak büyük oranda değişmektedir. Yıllık ortalama hava sıcaklığına göre tasarımı yapılan santralda, 
dış hava sıcaklığı yıllık ortalama dış hava sıcaklığının üstüne çıktığında santral enerji üretimi, tasarım 
enerji üretiminin altına düşmektedir. Dış hava sıcaklığının bu etkisini azaltmanın yöntemlerinden biri, 
santral kondenser giriş havası sıcaklığını buharlaştırmalı soğutma tekniği ile yaş termometre 
sıcaklığına yaklaştırmaktır. 
 
 
Bu çalışmada Salavatlı-Sultanhisar yöresinde kurulmuş çift akışkanlı DORA – 1 santralında kondenser 
hava giriş sıcaklığı buharlaştırmalı (evaporative) soğutma ile düşürüldüğünde, yıllık enerji üretiminde 
sağlanabilecek artış teorik olarak incelenmiştir. Kondenser hava giriş sıcaklığının her 1 ºC düşürülmesi 
ile enerji üretimi yaklaşık olarak %1 artmaktadır. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Jeotermal elektrik santralları, jeotermal akışkan sıcaklığı ile türbinleri terk  eden çalışan akışkanın 
yoğuşma ısısının atıldığı ortam (su ya da çevre havası) sıcaklığı arasında çalışan bir santraldır. Tüm 
santrallarda olduğu gibi kaynak olarak çevrede yeterli miktarda su var ise (akarsu,  nehir, göl, 
okyanus) kondenserdeki yoğuşma sıcaklığını düşük tutacak tasarımlar yapmak mümkün olur.  Bu 
tasarımlarda donanım maliyetleri düşüktür. 
 
Çevrede yeterli derece de su kaynağı yoksa, kondenserdeki yoğuşma işlemi için soğuk kaynak olarak 
hava kullanılır. Kondenserlerde ısı transfer yüzeyinin büyüklüğünü belirleyen, kondenser dış 
yüzeyindeki ısı transfer mekanizmasıdır. Hava soğutmalı kondenserlerde ısı transfer hızının küçük 
olması nedeniyle, ısı transfer yüzeyleri de büyüktür. Böylece bu bileşen açısından sistemin maliyeti de 
büyüktür. Sistemin ekonomik ve teknik olarak optimizasyonu açısından, yoğuşan akışkan ile soğuk 
kaynak dış hava arasındaki ısı transfer hızını artırmak, sistemin parazitik gücünü düşürmek, çevrim 
verimini yükseltmek açısından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir[1].  Resim 1 ve 2’de bu yöntemlerden 
sırasıyla doğal taşınımlı soğutma kulesi ile sulu soğutma kulerine ait iki örnek görülmektedir. 
Kondenser tipi ile optimum tasarım ve işletme koşullarını belirleyen değişkenler aşağıda verilmiştir [2]. 
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 Çevrim tipi. 
 Çalışan akışkanın cinsi ve termofiziksel özellikleri. 
 Jeotermal akışkanın termofiziksel özellikleri. 
 Santral bulunduğu yere ait atmosferik özellikler (yaş ve kuru hava sıcaklıkları, yıllık değişimleri). 
 Soğutma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların özellikleri.  
 Atık ısı deşarjının kurallarını düzenleyen yasal mevzuat. 
 
Yukarıda belirtilen değişkenlere bağlı olarak belirlenen kondenser soğutma sistemlerinin maliyetleri 
birbirinden farklıdır. Kondenser soğutma sistemlerinin yatırım ve işletme maliyetlerine ait karşılaştırma 
ve değerlendirmeleri literatürde bulmak mümkündür[3,4]. 
 

  

Resim 1. Doğal taşınımlı sulu soğutma  kulesi. Resim 2. Zorlanmış taşınımlı sulu soğutma 
kulesi. 

 
Hava soğutmalı çevrimlerde, soğuk kaynak sıcaklığı (dış hava sıcaklığı) gün ve yıl içinde farklı iki 
periyodik değişime sahiptir. Bu değişimlerin sonucu, dış havayı soğuk kaynak olarak kullanan 
çevrimlerde verim de gün ve yıl içinde yine dış hava sıcaklığı ile ters yönde periyodik olarak değişir. 
Şekil 1’de DORA-1 jeotermal santralında verime bağlı brüt gücün (gross power) dış sıcaklıkla dört 
günlük bir zaman diliminde değişimi görülmektedir. 
 
Jeotermal santrallar, işletme ekonomisinin gereği, jeotermal akışkanın üretildiği yerde kurulma 
durumunda olduklarından, aynı çevrede yeterli su kaynağı bulunmadığı hallerde hava soğutmalı 
kondenser seçimi yapılması zorunluluğu doğar. Yıllık ortalama dış hava sıcaklığına göre tasarımı 
yapılan hava soğutmalı çevrimlerde dış hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında çevrim verimi 
düşer. Dış hava sıcaklığının buharlaştırmalı soğutma ile düşürülmesi ile santral veriminin yükseltilmesi 
jeotermal santrallarda kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada hava soğutmalı kondenserlere sahip 
DORA-1 santralında, uygun aylarda kondenser giriş havası sıcaklığı buharlaştırmalı (evaporative)  
soğutma ile düşürüldüğünde santral elektrik üretimindeki artış teorik olarak incelenmiştir. Çalışmada 
DORA-1 santralı tanıtılmış, literatürde yer alan buharlaştırmalı soğutma sistemleri genel özellikleriyle 
aktarıldıktan sonra, buharlaştırmalı soğutma etkisinin sonuçları verilmiştir. 
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2. DORA – 1  JEOTERMAL SANTRALI 
 
DORA – 1  jeotermal santralı Aydın İli’ne yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Salavatlı-Sultanhisar 
jeotermal alanı içinde kurulmuş ve bu sahanın küçük bir kısmından istifade eden bir termik santraldır. 
Bu santralın tasarım anma gücü 7.36 MW brüt (gros) ve 6,5 MW net’dir. Santralın çeşitli donanımları 
çalıştırmak için kullandığı parazitik yük 800 kW civarındadır. Bunun yanında, reenjeksiyon için 
kullanılan 350 kW’lık ek bir yükü bulunmaktadır[5].  
 

 
 

Şekil 1. Brüt gücün dış sıcaklıkla değişimi. 
 
DORA – 1 jeotermal santralının konvansiyonel buhar türbini çevriminden farklılığı“ organik çift 
akışkanlı (binary)” olarak adlandırılan bir enerji dönüşüm sistemiyle çalışan çift basınçlı, hava 
soğutmalı bir santralı olmasıdır. Hava soğutmalı olarak tasarımlanmış olmasının nedeni, santralın 
kurulduğu yerde su soğutma kuleli kondenserler için gerekli 28 kg/s debide besi suyu (make-up water) 
bulunmamasıdır. 
 
Çift akışkanı (Binary) santrallar, jeotermal kaynak sıcaklığının 150-180ºC arasında olması durumunda 
uygulamaya sokulan ve son 25 yıl içinde gelişen teknolojinin ürünüdürler. Ancak, özellikle çalışma 
sıvısının hidrokarbon temelli olması durumunda “binary” çevriminin veriminin maksimum olduğu 
jeotermal akışkan sıcaklığı 170ºC’tır. Aslında, bu tür santrallarla teorik olarak 100ºC sıcaklığındaki bir 
jeotermal akışkandan da elektrik üretmek mümkündür. Organik olmayan Kalina çevrimi olarak 
adlandırılan, “binary” çevrimleri de vardır ve bunların performansları biraz daha farklıdır. Bu tür 
çevrimlerde çalışma sıvısı olarak “su + amonyak” karışımı kullanılır ve türbinleri standart buhar 
türbinleridir. 
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DORA – 1  santralında türbin devresindeki çalışan akışkan “n-pentan” dır. Kullanılan çalışma 
akışkanının yüksek moleküler ağırlıklı olması, türbinin boyutlarını küçültmüş ve kademe sayısını 
azaltmıştır. Bunun yanında, n-pentanın kullanılması dolayısıyla, buhar türbinlerinin son kanatlarında 
oluşan korozyon sorunu ortadan kalkmıştır. Şekil 2’de, tek basınçlı çift akışkanlı bir jeotermal santralın 
şeması gösterilmişir. DORA -1 santralı, şemaları aynı ancak farklı iki basınçlı, iki türbinli ve bunlara 
akuple tek jenaratörlü bir jeotermal santraldır (Resim 3). Türbinlerden (her bir bölümden ayrı ayrı) 
çıkan pentan, hava soğutmalı kondenser sistemine yoğuşturulmaktadır (Resim 4). Havayla soğutma 
30 adet fan tarafından gerçekleştirilmekte ve parazitik yükün önemli bir kısmı bu işlem için 
harcamaktadır [5]. 
 

  
Resim 3. DORA – 1,türbinler ve jeneratör. Resim 4. DORA – 1, hava soğutmalı kondenser. 

 
 
 
 
3.KONDENSERDE BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA 
 
Buharlaştırmalı (evaporative) soğutma pek çok alanda (iklimlendirme, sera soğutması, pasif bina 
soğutması, vs) uygulaması olan bir soğutma tekniğidir. Temel olarak doğrudan ve dolaylı olmak üzere 
iki farklı yöntemle uygulanır[6]. 
 
Jeotermal santrallarda uygulama alanı bulan doğrudan buharlaştırmalı soğutma, doymamış havanın 
su filmi veya su damlacıkları yüzeyi ile temas ettirilmesi ile sudan havaya kütle transferi nedeniyle, 
suyun buharlaşması için gerekli ısıyı havadan ve kendisinden alarak, havanın ve suyun sıcaklığını 
düşürmesi fiziksel mekanizmasına sahiptir.   
 
Buharlaşmalı soğutma tekniği ile havanın sıcaklığı, teorik olarak en fazla, havanın kuru termometre 
sıcaklığının ve neminin belirlediği yaş termometre sıcaklığına kadar düşürülebilir. Bir buharlaştırmalı 
soğutucunun performansı, soğutma sonunda elde edilen sıcaklık düşümünün, teorik olarak  elde 
edilebilecek maksimum sıcaklık düşümüne (kuru termometre sıcaklığı ile yaş termometre sıcaklığı 
arasındaki fark) oranı olan “doyma verimi” (saturation efficiency) ile ölçülür: 
 

Doyma Verimi (%)  :       100 * 
)T  (T
)T  (T  

wb1

21=η        (1) 

 
T1  : Havanın soğutma öncesi kuru termometre sıcaklığı, ºC 
T2 : Havanın soğutma sonrası kuru termometre sıcaklığı, ºC  
Twb : Havanın soğutma öncesi yaş termometre sıcaklığı, ºC 
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Şekil 2. Çift akışkanlı tek basınçlı bir santral şeması. 
 
Jeotermal santrallarda uygulanabilecek direk buharlaştırmalı soğutma tipleri (Şekil 3)  ve bunların 1 
MW gücündeki bir santralın (Empire, Nevada) performans verilerini kullanarak yapılmış 
simülasyonlarının sonuçları Kutscher ve David tarafından verilmiştir [7]. 
 
Yapılan çalışmaya göre, Sekil 3’de şematik olarak gösterilen buharlaştırmalı soğutma sistemlerinin, 
Empire (Nevada)  şartlarında geri ödeme süresi en kısa (1 yıl) olan (a) yıkamalı sistemdir[8]. 
Diğerlerinin geri ödeme süreleri ise hibrit sistem 4 yıl, sisleme sistem  5 yıl, kıtıklı sistem 7 yıldır.  
Simülasyonda göz önüne alınan farklı dört tip buharlaştırmalı soğutma tekniğinin kondenser kanatlı 
boruları üzerinde katı madde çökelmesi, işletme basınçları, doyma verimi, su tüketimi açılarından farklı 
özellikleri söz konusudur. Doyma verimleri de %60 ile %98 arasında değişmektedir. 
 
Mammoth (California) santralında bu tiplerden hibrit ve kıtıklı sistemler denemiştir (Resim 5 ve 6) . Bu 
denemelerde kıtık sistemde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır[8]:  
 
 Kıtıklı sistemin doyma verimi %79, hibrit sistemin %50 olarak ölçülmüştür. 
 Kıtıklı sistemde % 22 - % 28 arasında hava debisi düşmüştür. 
 Kıtıklı sistemde 23 ºC dış  sıcaklığında net güç %68 artmıştır (Şekil 4). 
 Kıtıkta jeotermal akışkan kullanıldığında doyma verimi %79’dan %66’a düşmüştür Ancak kıtık 
üzerinde kabuklaşma başlamıştır (Resim 7).  
 
Mammoth santralında yapılan denemelerden alınan bu sonuçlar, deneme yeri şartlarında (özellikle dış 
hava nemi) ve deneme sistemi özelliklerinde (kıtık cinsi, kalınlığı, su debisi, hava debisi, vs) elde 
edilmiş özel sonuçlardır ve genelleştirilmemelidir. Ancak özellikle dış hava neminin düşük olduğu 
bölgelerde uygun kıtıklar kullanıldığı taktirde benzeri sonuçların alınması beklenmelidir. 
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(a): Sisleme (Spray Nozzel) (b): Kıtıklı(Munters) 

  
(c): Hibrit (Spray/Munters) (d): Yıkamalı(deluge) 

 
Şekil 3. Buharlaştırmalı soğutma Sistemleri 8]. 

 

  
Resim 5. Mammoth kıtık sistem Resim 6. Mammoth  Hibrit sistem 
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Şekil 4. Mammoth kıtıklı soğutma sisteminde elde 
edilen güç artımı [8]. Resim 7. Kıtık üzerinde kabuklaşma [8]. 

 
 
 
 
4.DORA–1 SANTRALINDA BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA UYGULAMASINDA PERFORMANS 
DEĞİŞİMİ  
 
 
Santral Üreticisinin verdiği bilgilere göre, santralın performansını etkileyen değişkenler, değişkenlerin 
değişim aralıkları ve düzeltme faktörleri değişim aralıkları aşağıdaki Tablo 1’de özetlenmiştir. Düzeltme 
Faktörleri, işletme esnasında giriş parametrelerinin santral tasarımında kullanılan temel tasarım 
parametrelerinden farklı olması durumunda, işletmede elde edilen gücün tasarım parametreleri  
şartlarındaki karşılığının bulunması amacıyla hesaplanmış değerlerdir. 
 
Tablo 1. Akışkan debisi değişim aralıklarına göre düzeltme faktörü değişimi [9].  
 

Tasarım Parametreleri - Değişkenler 
İşletmede 
öngörülen 
değişim aralığı 

Düzeltme faktörü 
değişim aralığı 

Dış Sıcaklık (ºC) 0 – 40 1,2 – 0,44 
Buhar Debisi (%;  22,45 ton/saat =%100) 80 – 100 0,969 – 1,01 
Yoğuşmayan Gazlar (toplam buhar debisi %) 29 – 39 1,0057 – 0-9825 
Brine (%;  542,65 ton/saat = %100 80 – 110 0,851 – 1,04 
Brine Giriş Sıcaklığı (ºC) 150 – 166 0,855 – 1,085 

 
Tablo 1’den görüleceği üzere, düzeltme faktörleri ile tasarım parametreleri (değişkenler) arasında, dış 
sıcaklık ile yoğuşmayan gazlar için azalan,  diğerlerinde ise artan ilişki vardır. Öngörülen aralıklarda 
performansı en fazla etkileyen değişken ise dış hava sıcaklığıdır ve (buharlaştırmalı soğutma gibi 
tekniklerle) kontrol edilebilecek tek değişkendir. Santral için verilen 6.500 kW net kapasite dış hava 
sıcaklığının yılllık ortalama 17,1 ºC değerine hesaplanmıştır.  
 
Aydın İli için alınan 32 yıllık ortalamalarla  aylık ortalama sıcaklıkların değişimi ve bu sıcaklıklara göre 
düzeltme faktörlerinin değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Grafikten görüleceği üzere, Mayıs – Ağustos  
ayları arasında dış hava sıcaklığının 17,1 ºC üstüne çıkması nedeniyle düzeltme faktörü azalmakta, 
Temmuz ayı için dış haca sıcaklığı düzeltme katsayısı yaklaşık 0,75 olmaktadır. Özellikle düzeltme 
faktörünün 1’den küçük olduğu bu aylarda, kondenserin hava tarafındaki hava giriş sıcaklığı bir 
buharlaştırmalı soğutma yöntemi ile düşürüldüğü taktirde santralın verimi de artmış olacaktır. 
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Şekil 5. Aydın İli için alınan 32 yıllık ortalamalarla aylık ortalama sıcaklıkların ve bu sıcaklıklara göre 
düzeltme faktörlerinin değişimi. 

 
Meteorololik verilere göre, söz konusu 5 ay içerisinde dış hava kuru termometre ve yaş termometre 
sıcaklıklarının aylık ortalamalarının değişimleri Şekil 6’da verilmiştir. Söz konusu kuru termometre ve 
yaş termometre sıcaklıkları arasında minimum 5,2ºC, maksimum 7,1ºC fark vardır. %100 doyma verimi 
için gerekli su miktarının maksimum olduğu aylar,  Haziran ve Temmuz aylarıdır ve yaklaşık 0,003 (kg-
su/kg-kuru hava) nemlendirmeye gereksinim vardır.  
 
İdeal (doyma verimi %100) bir sistemle giriş havasını yaş termometre sıcaklığına kadar düşürüldüğü 
takdirde verim artışı nedeniyle elde edilecek enerji miktarının aylık değişimleri, soğutmasız haldeki 
durumla Şekil 7’de karşılaştırılmıştır.  
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Şekil 6. Aylık ortalama kuru ve yaş termometre sıcaklıkları (AYDIN). 
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Şekil 7. Normal hava koşullarında (Kuru Termometre) ve soğutulmuş hava sıvaklığına (Yaş 
termometre) göre aylık toplam elektrik üretimleri. 
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Şekil 8. Dış hava sıcaklığının 1 ºC ile 6.3 ºC (mümkün olan maksimum soğutma) değişmesinin yıllık 
toplam üretime ve yıllık üretim kazancına etkisi. 

 
Mayıs – Ağustos ayları arasında hava sıcaklığı yaş termometre sıcaklığına kadar soğutulduğu takdirde 
yıllık toplamda yaklaşık 3,5 milyon kWh’lık bir üretim kazanımı olmaktadır. 
 
Uygulamada herhangi bir sistemle kuru termometre sıcaklığını tam olarak yaş termometre sıcaklığına 
kadar düşürmek (Doyma verimi %100) mümkün değildir. Kuru termometre sıcaklığının minimum 1ºC 
ile buharlaştırmalı soğutmanın müsaade ettiği maksimum değere soğutulmasının santral üretimine 
etkisinin sonuçları Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8’den görüleceği üzere normal hava koşullarına göre hiç kesintisiz çalışma ile gerçekleşen yıllık 
yaklaşık 55,5 milyon kWh’lık enerji  üretimi, maksimum (ideal) buharlaştırmalı soğutma ile yaklaşık 59 
milyon kWh üretime ulaşmaktadır.  Maksimum soğutma için (8.78 cent/kWh enerji satış fiatına göre) 
gelir fazlalığı yaklaşık 307.000 dolar olmaktadır. Minimum soğutma 1ºC için kazanım  yaklaşık 50.000 
dolardır. 
 
 
 
 
5.ÖNERİLER 
 
Hava soğutmalı tüm jeotermal santrallarda, buharlaştırmalı soğutmanın uygulanması büyük bir ilgi 
çekmektedir. Her santral işletmecisi öncelikle, yerel şartları (dış hava sıcaklığının ve nemin değişimi, 
su kaynaklarının var olup olmadığı) gözden geçirerek, böyle bir sistemin teknik ve ekonomik 
fizibilitesini yapmalıdır. DORA – 1 jeotermal santralı için yapılan teorik hesaplamalardan görüleceği 
üzere yıllık enerji üretiminde yaklaşık %6’lık yükselme, küçümsenecek bir artış değildir. 
 
Buharlaştırmalı soğutmanın en önemli sorunlarından biri kullanılan suyun kondenser yüzeylerinde 
çökelerek kondenser verimini düşürmesidir. Bir başka negatif etki ise korozyondur. Periyodik olarak 
yapılacak yüzey temizliği ile bu etkilerin düşürülmesi mümkündür. Ayrıca çökelmeyi önleyecek diğer 
tekniklerde gözden geçirilebilir.  
 
Literatürde, jeotermal akışkanın su kaynağı olarak kullanıldığı hallerde, farklı yüzey kaplama teknikleri 
ile çökelmenin önlenmesi yolunda araştırmaların da yapıldığı ve laboratuar ölçekli çalışmalarda 
başarılı sonuçlar görülmektedir[10]. Bu çalışmaların alan testleri takip edilmeli, sonuçlar doğrudan ya da 
geliştirilerek buharlaştırmalı soğutma sistemlerinde uygulanmalıdır.  
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JEOTERMAL SANTRALLARIN AKIŞKAN TOPLAMA, 
TAŞIMA VE GÜVENLİK TESİSATLARI 

 
 
Cihan ÇANAKÇI 
Cankır Kurd ÖZDEMİR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; jeotermal santrallerde elektrik üretiminin ana kaynağı olan akışkanın çıkış noktasından 
türbin girişine kadar olan güzergahta kullanılan taşıma ve güvenlik tesisatları incelenmiştir. Her bir 
tesisat birimi için kısa bilgiler verilmekte olup uygulamalar, detayları, sahada karşılaşılan zorluklar 
derlenerek bir örnek çalışma oluşturulmuştur. Sonuçta; jeotermal elektrik santrallerinde akışkanın 
taşınmasında kullanılan kuyu başı tesisatı, boru hatları, kondenstoplar, güvenlik tesisatlarını genel 
akademik ve yerinde uygulama açısından inceleyen bir başvuru kaynağı elde edilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji birçok kaynakta farklı şekillerde tasvir edilebilmektedir. ASHRAE Uygulamalar El 
Kitabı, jeotermal enerjiyi basit bir şekilde şöyle ifade eder: “Dünya kabuğundaki termal enerji, kaya ve 
fay, gözenek ve boşlukları dolduran akışkanın (içinde birçok çözünmüş element bulunduran su, buhar 
çamur) sahip olduğu termal enerji”. 
 
Jeotermal enerjinin aranması, bulunması ve kullanımı çok disiplinli bir konudur. Jeotermal enerji ile 
ilgili çalışan jeolog, jeofizik, kimya, makine mühendisleri vb birçok mühendislik kollarına mensup 
çalışanlar uydu fotoğrafları, jeolojik haritalar, kimyasal analizler, fiziksel analizler, yerçekimi ve 
manyetik değişim analizleri gibi derin araştırmaların içinde bulurlar. Fakat bunlara rağmen hala en 
kesin çözüm rezervuarda bir kuyu delinmesidir.[1] 
 
En sıcak jeotermal bölgeler volkan ve depremlerin de çoğunlukla yer aldığı plaka sınırlarındadır. En 
aktif jeotermal saha ateş çemberi olarak bilinen Endonezya, Filipinler, Japonya, kuzey Amerika, güney 
ve orta Amerika tarafından sınırlanan bölgede yer almaktadır. 
 

  
Şekil 1. a) jeotermal alanlar  b) jeotermal elektrik santralleri 
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Plaka hareketleri, volkanik aktiviteler ve iç kesimlerdeki enerjinin yüzeye yaklaşmasına neden olur. 
Jeolojik yapı ve yeraltında bulunan akışkan müsait ise iletim ve taşınım ile yüzeye yaklaşan bu enerji 
yeryüzüne taşınabilir[2]. Şekil 1’de önemli jeotermal alanlar ve elektrik üretim santralleri 
gösterilmektedir. 
 
Sadece bulunduğu yöreye özel olan jeotermal enerji çıkarıldığı noktada sıcaklığı ve kimyasal yapısına 
bağlı olarak birçok uygulama kullanılabilir. Elektrik üretimi, bina ve alan ısıtması, endüstriyel 
uygulamalar başta olmak üzere, kimyasal eldesi, sera ısıtması, soğutma, su kültürü gibi farklı 
uygulamalara da kaynak teşkil etmektedir [2]. 
 
Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde kullanılması Tuscany- Larderello’da 1904 yılında ilk denemenin 
ardından gelişme göstermiştir. Bu rakam 1980’li yıllarda 2390 MW düzeylerine çıkmış, gelişen 
teknoloji ve malzeme teknikleri ile 12.000 MW sınırlarını zorlamaktadır. Bu hızlı artışın en büyük 
sebeplerinden biri jeotermal enerjinin çevre dostu olması yatmaktadır. 
 
 
 
 
2. JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRAL ÇEŞİTLERİ VE TESİSAT BİLEŞENLERİ 
 
Tuscany – Larderello sahasında 1904 yılında, Prince Piero Ginori Conti ilk jeotermal elektrik üretimini 
gerçekleştirmiştir. Bu ilk jeneratör fabrikasındaki ampulleri yakma amaçlı kullanılmıştır. 1905 yılında bu 
sistemi 20 kW’a çıkarmıştır.[3] 
 

 
Şekil 2. a) 1904 yılındaki ilk santral b) 2006 yılındaki ilk Türkiye’deki özel elektrik santrali 

 
Çıkarılan jeotermal akışkanın haline bağlı olarak elektrik üretmek için farklı çevrimler kullanılır. 
Türbinin bir enerji kaynağını dönü hareketine çevirmesi için buhar kullanılır. Anılan buharın direk 
rezervuardan gelen akışkan olması durumu yada kullanılan akışkanın farklı olması durumuna göre 
elektrik santralleri ikiye ayrılır. Kullanılan ikili akışkanın kaynama noktası daha düşük olduğu için 
kısmen düşük sıcaklılık revervuarlarda kullanılabilir. Bu durumda ısı değiştiriciler birincil akışkan ile ikili 
akışkan arasında ısı transferini sağlarlar[3]. 
 
- Direk buhar (Direct steam plants) 
- Flaş buhar (Flash steam plants) 
- İkili akışkan (Binary plants) 
 
 
2.1 Direk Buhar Santralleri (Direct-Steam plants) 
 
Buhar etken rezervuarlarda kuru, doymuş ya da aşırı ısınmış buharın direk olarak türbinde kullanıldığı 
çevrimlerdir. En basit ve en ekonomik jeotermal çevrim yoğuşmasız 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. 
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Bu çevrimin avantajı kondenser olmadığı için santralin yapım ve işletme masraflarının kondenserli 
santrallere göre daha az olmasıdır. 
 
Buhar bir boru hattı ile türbin odasına gelir ve direk olarak türbine verilir. Kuyu başlarında katı 
parçaların akışkandan ayrılması için seperatörler kullanılabilir. Ayrıca buhar hatlarında kondens ve 
drenaj kanaları bulunmalıdır. Türbin güvenliği için en son noktada son pislik tutucu kullanılır. 
 
Direk buhar çevrimli bir santrale ait akım şeması ve bir fotoğraf Şekil 3’te gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Direk buhar çevrimi (seperatörler gösterilmemiştir) [1] 
 
 
2.2 Flaş buhar Santralleri (Flash Steam Plants) 
 
En sık karşılaşılan rezervuar tipi iki fazın da beraber bulunduğu rezervuarlardır. Özellikle artezyen 
kuyularda su ve buhar karışımına rastlanır. Çıkarılan jeotermal akışkan genellikle doymuş sıvı-buhar 
karışımıdır. Bu durumlarda buhar yüzdesi yeterince yüksekse buhar sıvıdan ayrıştırılır ve buhar 
türbine gönderilirken kalan sıvı yeraltına enjekte edilir. 
 
Buhar yüzdesinin düşük olduğu veya jeotermal akışkanın tamamen sıvı fazında olduğu durumlarda 
püskürtmeli buhar çevrimleri kullanılır. Püskürtme odasında jeotermal akışkanın basıncı düşürülür. 
Yeraltında çıkarılan 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 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Flaş buhar elektrik santrali basit akım şeması,[3] 
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2.3 Çift Akışkanlı Santraller (Binary Plants) 
 
Düşük sıcaklıkta (genellikle 150° C’nin altı) ve sıvı ağırlıklı jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde 
ikili çevrim diye adlandırılan bir çevrim kullanılır (Şekil 5). Bu çevrimde türbinden geçen aracı akışkan 
jeotermal buhar değil fakat ikili akışkan adı verilen ve kaynama sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığından 
çok daha düşük olan bir akışkandır. Jeotermal akışkan santralin hareketli parçalarına temas etmez 
sadece çevrimin ısı kaynağını oluşturur.[5] Önemli bir tarihi not: tarihte ilk santraller ikili akışkanlı 
çevrimlerdir. 1900’lü yıllarda korozyon ve malzeme problemleri nedeniyle kullanılan ilk ikili akışkan 
temiz su olmuştur[3]. 
 
İkili akışkanın seçiminde birçok alternatif vardır. Kapalı çevrim (Organik Rankine Cycle-ORC) 
termodinamik olarak doğru akışkan seçimi en önemli kriterdir. Bu seçimde güvenlik ve işletme 
maliyetleri de göz ardı edilmemelidir. İzobütan. İzopentan, pentan ve R-114, jeotermal ikili çevrim 
santrallerinde yaygın olarak kullanılan ikili akışkanlardır. 
 
Eğer ikili akışkan (su ve amonyak yada lityum bromür gibi) karışım olarak seçilirse ( Kalina Çevrimi) 
buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları değişken olacaktır. Toplam sistem veriminde yükselmeye neden 
olan bu çevrimde kontrol sistemi daha karışık bir hal almaktadır. [3]. 
 
İkili akışkanlı bir çevrime ait şematik çizimler Şekil 5’de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 5. Çift akışkan çevrimli şematik akış diyagramı[6] 

 
Tablo 2. Diyagramlar için kısaltmalar 
 

BCV - ball check valve Küresel vana C - condenser Kondenser 
CP - condensate pump Kondens pompası CS - cyclone separator Siklon seperatör 
CSV - control and stop valves Kontrol vanası CT - cooling tower Soğutma Kulesi 
CW - cooling water Soğutma kulesi CWP - cooling water pump Soğ. Su pompası 
E - evaporator Buharlaştırıcı F - flasher Flaş 
FF - final filter Son Filtre IP - injection pump Enjeksiyon Pompası 
IW - injection wells Enjeksiyon kuyusu M - make-up water Takviye su 
MR - mositure remover Çamur uzaklaştırıcı P - well pump Kuyu Pompası 
PH - preheater Ön ısıtıcı PW - production wells Üretim Kuyusu 
R - recuperator                            Reküperatör S - silencer Susturucu 
SE/C - steam ejector/condenser Buhar enjektörü/kondenser SH - superheater Kızdırıcı 
SP - steam piping Buhar borusu SR - sand remover Kum filtresi 
T/G - turbine/generator Türbin/Jeneratör TV - throttle valve Kelebek Vana 
WP - water piping Su Borusu WV - wellhead valves Kuyubaşı vanası 
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3. JEOTERMAL MEKANİK TESİSAT BİLEŞENLERİ  
 
Kullanılan çevrime bağlı olmakla birlikte genel tesisat bileşenleri Tablo 3’te verilmektedir. Fiziksel 
hasarların meydana gelmesinde en önemli tesisat bileşenler kuyu ve bağlantılı olan boru tesisatlarıdır. 
 
Tablo 3. Jeotermal elektrik santrallerin ana ekipmanları [3]. 
 

Ekipman Kuru Tek Çift  İkili 
Buhar  Flaş Flaş Binary 

Buhar ve veya akışkan temini     
Kuyuiçi Pompası Yok Yok (Belki) Yok (Belki) Var(Belki) 
Kuyubaşı vanası ve kontrol vanası Var Var Var Var 
Susturucu Var Var Var Yok 
Kum partikül uzaklaştırıcı Var Yok Yok Var 
Buhar Borusu Var Var Var Yok 
Buhar siklon filtresi Yok Var Var Yok 
Flash tankı Yok Yok Var Yok 
Termal su borusu Yok Var Var Var 
Termal Su Pompası Yok Belki Belki Belki 
Son çamur separatörü Var Var Var Yok 

Isı Değiştiriciler:     
Buharlaştırıcılar Yok Yok Yok Var 
Yoğuşturucular Var (Yok) Var (Yok) Var Var 

Turbin –Jeneratör & Kontrolleri:     
Buhar Türbini Var Var Var Yok 
Organik Buhar türbini Yok Yok Yok Var 
Çift Giriş Türbini Yok Yok Var Yok 
Kontrol sistemi Var Var Var Var 

Santral Pompaları:     
Kondens Var (Yok) Var (Yok) Var Var 
Soğutma Kulesi  Var (Yok) Var (Yok) Var Var 
Termal su enjeksiyon Yok Yok (belki) Var (Yok) Var 

Yoğuşmayan gaz uzaklaştırma sistemi: 
Buhar jet atıcıları Var Var Var Yok 
Kompresör Belki Belki Belki Yok 
Vakum pompası Belki Belki Belki Yok 

Soğutma Kuleleri:     
Islak tip Var (Yok) Var (Yok) Var Belki 
Kuru tip Yok Yok Yok Belki 

Var = Genellikle kullanılan; yok = genellikle kullanılmayan 
Belki = bazı koşullar altında kullanılan 
 
 
3.1. Kuyu Başı Tesisatları 
 
Buhar ve akışkan temini sistemleri içinde kuyu başı sisteminin yerleşimi ve projelendirilmesi önem arz 
etmektedir. Şekil 9’da görüldüğü üzere kuyu başı tesisatında oluşacak gerilmeler, uzamalar göz önüne 
alınarak projelendirilmelidir. Aksi takdirde uzama flanş bağlantılarının açılmasına, buhar ve su 
kaçağına neden olacaktır. 
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Şekil 6. Bir Kuyubaşı sistemi eksenel kompansatör ve casing borusunun uzaması. 
 
Kuyubaşı yerleşim planı, ileride kuyuda yapılması olası temizlik ve bakım işlerine müsaade edecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Tesisatların sökülüp tekrar monte edilmesi hem işgücü hem de maliyetli 
olacağından kuyuya bir sondaj aracının yaklaşıp takım indirecek mesafede yaklaşım sınırları 
belirlenmeli tesisatlar buna göre organize edilmelidir. 
 

 
 

Şekil 7. Bir kuyubaşı sistemi yerleşim planı. 
 
 
3.2. Boru Hatları 
 
Jeotermal enerji ile ilgili, ister doğrudan ister dolaylı kullanım olsun, boru tesisatı tesislerdir. Boru 
hatları tıkanma, korozyon, ısıl gerilmeler, kaynak hataları, yalıtım eksikleri, malzeme hataları boru 
hattının güvenliğini direk tehdit eden unsurlardır. Jeotermal enerji üretim sistemlerinde boru hatları 
ısının üretim sistemleri içinden ve jeotermal uygulamalara taşınması amacıyla döşenirler. Bir güç 
üretim sistemi içindeki boru hatları, herhangi bir fosil yakıtla çalışan bir enerji üretim biriminden farklı 
değildir. 
 
Boru hattı güzergâhının yerleştirilmesi aşağıdaki sistematikle gerçekleştirilir.[7] 
 
• Sahanın coğrafik özelliklerini ortaya çıkarmak için hava fotogrametresi uygulanır. Kontur 

haritalarıyla birlikte bir ön güzergâh ile üretim donanımlarının yer seçimi yapılır. 
• Boru hattındaki akışkan kimyası,  sıcaklık ve basıncı su taşımaya uygun boru malzemesi seçilir. 
• Boru hattı güzergâhı analitik ve inşaat işlerini azaltacak ve dolayısıyla da maliyeti düşürecek 

şekilde seçilir. 
• Ön seçimi yapılan hat üzerinde bir ön gerilim analizi çalışması yapılmalı ve genleşme dirsekleri ile 

sabitleyicilerin yerleri belirlenmelidir. 
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• Belirlenen bu hat üzerinde topoğrafik çalışma yapılır ve son aşama olan döşeme yöntemi, için 
projeler hazırlanır. Boru eğimleri belirlenir, kondens ile buharın aynı yönde akışına dikkat edilir. 

• Tasarım yükü belirlendikten sonra boru çapı, sürtünme basınç kayıpları, pompalama gereksinimleri 
belirlenir. 

 
3.2.1. Boru Hattı Malzemesi 
 
Jeotermal uygulamalarda akışkan genellikle agresiftir. Kullanılan tüm ekipmanların teknik özeliklerinin 
yanı sıra malzeme özelikleri de önem kazanmaktadır. Teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı termal 
akışkan ile çalışacak ekipmanın malzeme açısından seçiminde tam anlamıyla uygun malzeme bulmak 
kolay olmaz. Bu nedenle, belli bir malzemenin artıları ve eksileri dikkate alınarak seçim yapılır. 
Jeotermal enerji üretim donanımları malzemesinin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır. 
 
• Korozyon,  
• Erozyon, 
• Mukavemet, 
• Isıl genleşme ve ısıl iletkenlik, 
• Bulunabilme, 
• Maliyet verimliliği. 
 
Karbon Çeliği: St37 çelik malzemeden imal edilen genellikle büyük çaplarda spiral kaynaklı borular iç 
ve dış tesisatlarda ekonomikliği nedeniyle en çok kullanılan borulardır. Bu tip borular kaynakla 
birleştirilir ve ara birleşme yerleri izole edilerek dış ortamdan korunur. Çelik borulardaki en büyük 
dezavantaj sıcaklık ile oluşan genleşme ve bunun sonucu boru hattında meydana gelen gerilmelerdir. 
Bu gerilmelerin alınması amacıyla özel imal edilmiş kompansatörler ya da doğal genleşme elemanları 
(L,Z,U parçaları) kullanılır.  Ayrıca çelik borular hidrolik hesaplamalarda pürüzlü boru olarak kabul edilir 
ve ortalama pürüzlülük 0.045 mm ‘dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Çelik borularda uygulanan bir U genleşme parçasının imalat resmi 
 
Boru Çapı Hesabı: Boru çapları esas olarak akışkanın basınç ve hızı yanında sermaye maliyetine 
göre belirlenir. Düşük hızlar basıncı düşürürken maliyeti arttırır, yüksek basınçlar ise yatırım maliyetini 
düşürürken. İşletme maliyetini arttırır. Bu nedenle bir optimizasyon çalışması yapılmalıdır. 
 
Boru çaplarının belirlenmesinde mühendisler tarafından çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Hatta, 
bazen doğru dürüst hesap yapılmadan, boru çapı seçilmektedir. Böylece, bir yandan ekonomik 
olmayan tasarım gerçekleşmekte, öte yandan da boru hattından istenen kapasitenin sağlanmasında 
önemli riskler ortaya çıkmaktadır. Aşağıda, uygulanan ve önerilen bazı yöntemler kısaca 
açıklanacaktır. 
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Tesis planlamalarında genelde “ekonomik” akış hızının standart değerleri veya izin verilen basınç 
gradyenlerinden yola çıkılabilir. Tablo 4’te değişik akışkanlar için akış hızının seçimiyle ilgili önerilen 
değerler gösterilmiştir. Akış hızının çok yüksek seçilmesi, basınç kaybının ve böylece işletme 
giderlerinin artmasına yol açar. Bu, tesisin kullanımı boyunca önemli bir harcama demektir. Diğer bir 
deyişle, şayet akış hızı az seçilirse, daha küçük çaplı bir boru kullanılacaktır. Bu durum, malzeme, 
yalıtım, imalat, montaj ve boru taşıttırma giderlerinin önemli ölçüde artması demektir. 
 
Tablo 4. Buhar hatları için önerilen ekonomik hız değerleri. 
 

AÇIKLAMA HIZ(m/s) 

Düşük basınç    <10 bar 
Orta basınç    10-40 bar 
Yüksek basınç    40-125 bar 
Buhar hattı (Turbo pompalar) 

15-20 
20-40 
30-60 
10-15 

 
Literatürde basınç kaybının belirlenmesi için sayısız çalışmalar ve hatta büyük tesisler için önemli bir 
çabanın gerektiği her bir hesaplama şekli için çeşitli hesaplama yöntemleri mevcuttur. Bazı 
işletmelerde basınç kaybının bilinmesi durumunda boru çapı E 1 yardımıyla hesaplanabilir. Bununla 
beraber, gerçek uygulamada deneyimli tasarım mühendisi boru hattının boyutlandırılması için, büyük 
tesisler için bile, kısa bir çalışma yapar. Bu çalışmanın hızı, hesaplarda bulunan bir karakteristikten, 
başka bir deyişle basınç kaybının  (Δp), iç çapın (D i) beşinci üssüyle orantılı olmasından dolayı 
kısadır. 
 
Böylece, belirli herhangi bir borulama sistemindeki bir çap için basınç kaybı belirlendiği zaman, bu 
basınç kaybını beşinci üssün oranıyla diğer çaplara eşit olarak dağıtmak mümkündür. Sürtünme 
katsayısındaki (f) değişiklikler, çeşitli standart boru çapları için ihmal edilebilir. Ancak, tam iç çapları 
kullanılmalıdır.[8] 
 

g
V

D
Lfp

⋅
⋅⋅=D
2

2

         E.1 

 

 
 
Burada; 
 

H  : Basınç kaybı, m 
 V : Akış hızı (m/s) 
 Q : Debi  
 g : Yer çekimi ivmesi (9,81 kg.m/s2) 
 f : Sürtünme katsayısı  
 L : Boru uzunluğu, m  
 
 
3.2.2.Boru Kanal Hesabı 
 
Borular, çok çeşitli ve büyük toprak yüklerine maruz kalmaktadırlar. Bu yükler altında düşey çaplarının 
%20’si oranında küçülüp yatay çaplarının %20’si oranında büyümedikçe gerçek bir çökmeden 
bahsedilmez. Ancak iç kaplama malzemesinin borudan ayrılmaması ve mekanik birleştirme 
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noktalarının su sızdırmaması yönünden deformasyonların sınırlı tutulması gerekir. Bir kanal içindeki 
borulara gelen yükler iki başlık altında incelenebilir: 
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Toprak yükleri: Kazılmış kanallar içine boru yerleştirildikten sonra üstünün tekrar doldurulması ile 
oluşan dolgu yüküdür. Bir metre boru üzerindeki toprak yüküne ilişkin hesaplama E 2’de verilmektedir. 
 

BDCP ⋅⋅⋅= γ0          E 2 
 
Burada; 
 
Po : Toprak yükü (N/m) 
C : Toprak yükü katsayısı 
γ : Toprak Özgül ağırlığı (N/m3) 
B : Hendek genişliği, m 
D : Boru dış çapı, m  
 
Hendek için C katsayısı  

µ

µ

K
eC

B
HK

2
1

2−
−

=       E 3 

 
H : Dolgu yüksekliği, m 
B : Hendek Genişliği, m 

K : Dolgu hendek çeperleri arasında sürtünme katsayısı  
ϕ
ϕ

sin1
sin1

+
−

=K      Tablo 5 

φ : Toprak içi sürtünme katsayısı 
 
Tablo 5. Topraklar için zemin yoğunluk ve sürtünme katsayısı. 
 

Zemin Türü Özgül Ağırlık 
N/m3 Ф K Μ 

Kireçli 19600 18o 0,53 0,33 
Kuru Killi 15700 22o 0,45 0,41 
Nemli Killi 19600 12o 0,65 0,21 
Kuru Gevşek Toprak 12750 12o 0,65 0,21 
Kuru Sıkışık Toprak 17200 15o 0,59 0,26 
Dağınık Toprak 15700 31o 0,32 0,60 
Çok Kompakt Toprak 18150 32o 0,31 0,62 
Nemli Sıkışık Toprak 19600 33o 0,29 0,65 
Çakıllı 17200 25o 0,40 0,47 
Kumlu Çakıl 16700 26o 0,39 0,49 
Kuru İri Killi 15700 14o 0,61 0,25 
Nemli İri Killi 20700 22o 0,45 0,41 
Çamur 15700 25o 0,40 0,47 
Çakıl Taşı 17200 37o 0,25 0,75 
Kuru Kum 14700 31o 0,32 0,60 
Sıkışık Kum 17200 33o 0,29 0,65 
Nemli Kum 18700 34o 0,28 0,67 
İri Çakıllı 15700 37o 0,25 0,75 

 
Trafik yükü: Borular üzerine binen toprak yüküne ek olarak, sürekli ve aralıklı yükler söz konusudur. Bu 
yüklerin hesaplanmasında Boussinesq formülü kullanılmaktadır. E 4 
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22
3

H
Q

P t
t ⋅⋅

⋅
=

π
         E 4 

 
Burada; 
 
Pt : Trafik yükü (N/m) 
Qt : Tekerlek yükü (N) 
D : Boru dış çapı (m) 
H : Dolgu Yüksekliği (m) 
 
Tablo 6. Taşıt tekerlek yükü değerleri 
 

Sınıflar Toplam Yük (kN) Tekerlek Başına 
Maksimum Yük (kN) 

Ağır Trafik 600 100 
Orta Trafik 450 75 
Orta Trafik 300 50 
Hafif Trafik 120 20 
Hafif Trafik 60 20 
Otomobil 30 10 

 
Boruların kum yastıklaması ile ısıl genleşmelerden doğan flambaj etkisi giderilmiş olur. Ayrıca boru ile 
toprak arasındaki sürtünme kuvveti de borunun uzamasına engel olarak doğal kompanzasyona 
yardımcı olacaktır. 
 
 
3.2.3. Boru Açıklığı, Sabitleyicileri ve Mesnetler 
 
Boru destek ve askılarının statik halde ve işletme esnasında ortaya çıkabilecek bütün yük ve 
gerilmelere dayanabilecek şekilde tasarımının yapılması gereklidir. Boru hatlarında desteksiz olan 
açıklık ne kadar fazla olursa o kadar tasarruf yapılabilir. Bunu kontrol eden en önemli parametre, 
borunun periyodik yüklere tepkisidir. Boru açıklığının doğal frekansı, sismik ve rüzgar yükünün 
rezonans frekansına karşı kontrol edilir. Bu frekans, büyük sorunları önlemek için sismik ve rüzgar 
frekanslarından büyük olmalıdır. Normal olarak olayı sismik kontrol eder ve tipik sismik periyot 0.1 
sn'dir. Boru açıklığı, izin verilen eğilme gerilmesi ve sapmaya karşı da kontrol edilmelidir. İçinden su 
geçen borular için boru açıklığına bağlı oluşan gerilmeler literatürde çeşitli diyagramlar halinde 
bulunabilir.  
 
Tablo 7. Çelik borularda destekler arası maksimum yatay açıklık (mm). 
 

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 
Su dolu boru 5150 5750 6700 7000 7600 8200 8500 9150 

 
Çeşitli yükler altında boruyu yere güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılırlar. Bu amaçla dijit ve 
esnek sabitleyiciler kullanılır. Sabitleyici pozisyonları, ısıl genleşme dolayısıyla oluşan sabitleyici 
kuvvetleri birbirini nötrleyecek şekilde belirlenir. 
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Mesnetler belirlenen aralıklarla boruyu taşımak üzere kullanılırlar. Değişik mesnet tiplerinin kullanım 
yerleri aşağıda verilmektedir: 
 

• Düşey destek için Y tipi mesnet kullanılır. 
• Yanal hareketleri sınırlamak için kılavuz (Gudde) mesnetler kullanılır. 
• Eksenel hareketi engellemek için Y ve kılavuz mesnetlerle birlikte hat durdurucu (Lice stop) 

mesnetler kullanılır. 
• Kuyu başlarının uzamasına karşın, yüzey donanımlarını koruyabilmek amacıyla ve boruya 

destek için, yukarıya doğru sabit kuvvet sağlayan sabit yük desteği (constant weight support) 
kullanılır. 

• Sismik ve dinamik yüklerin önemli olduğu yerlerde bunları sönümlemek amacıyla şok emiciler 
(shock absorber) kullanılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. DN 250 boru sabit detayı 
 
 
3.2.4. Birleştirme ve Kaynak  
 
Çelik borular kaynak işleminde ilk önce kök argon dolgu selülozik daha sonra da selülozik yada bazik 
elektrot uygulanmaktadır. Bunun başlıca nedeni rutil eloktrot ile yapılan kaynak dikişlerinin korozyona 
mukavemetinin az olmasıdır. Yapılan kaynağın röntgen çekimi yapılarak kaynak kalitesi belirlenebilir. 
Ayrıca dış yüzeyde 2 mm derinliğe kadar uygulanabilen penetrant ve manyetik testlerde kaynak dikişi 
hakkında istenilen bilgiyi yüzeysel de olsa verebilmektedirler. Kaynak işlemini müteakip bölüm bölüm 
veya tüm hatta hidrolik teste tabii tutulur. 
 
Borular mümkün olduğunca yuvarlanarak yatay pozisyonda kaynak edilir. Üst üste gelen pasolarda 
ark tutuşturma ve elektrot bitim noktaları aynı çevresel pozisyonda olmalıdır. Çok pasolu kaynakta her 
pasodan sonra curuf, sıçrantı ve diğer yabancı maddeler dikkatle temizlenmelidir. Kök paso üstü diğer 
pasodan önce taşlanmalıdır. 
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3.2.5. Kondens Uzaklaştırma Sistemleri (Kondenstop) 
 
Uzun buhar hatlarında sıcaklığın ve basıncın düşmesi neticesinde bir miktar yoğuşma olması 
kaçınılmazdır. Oluşan kondensin boru hatlarına zarar vermemesi için hattan uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Jeotermal buhar hatlarında termodinamik tip kondenstoplar iyi izole edilmeleri 
durumunda en uygun çözüm olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. DN 250 Boru kondenstop bağlantı detayı. 
 
 
3.3. Seperatörler 
 
Flaş buhar yöntemini kullanarak suyun içerisinde erimiş halde bulunan gazların ayrıştırılmasını 
sağlayan ekipmanlardır. Belirli bir basınç altındaki su doyma basıncının altındaki bir basınca 
genleştirilirse açığa çıkan enerji sayesinde sıcak su içerisindeki gazlarla beraber buharlaşır. Bu buhara 
flaş buhar denir. Örneğin 7 bar basınçtaki kondensin entalpisi 721.4 kj/kg’dır. 0 bar basınçteki doymuş 
suyun entalpisi 419 kj/kg’dır. Eğer 7 bar basınçtaki kondens 0  bar basınçta serbest bırakılırsa 721.4-
419 =302.4 kj/kg değerinde bir enerji açığa çıkar. Bu enerji suyun bir kısmını buharlaştırır. 0 bar 
buharın buharlaşma entalpisi 2257 kj/kg’dır. Buna göre 302.4/2257 = 0.134 ‘dür. Netice olarak 7 
bar’dan 0 bar basınca indirilen suyun %13.4’lük bir kısmı buharlaşmaktadır. Şekil 14.’de daha düşük 
basınçlara indirilen suyun buharlaşma oranları verilmiştir. 
 
 
3.4. Güvenlik Tesisatları 
 
Sıcak malzeme teması, ekipman arızası, düşme, kuyuda yapısal değişiklikler, su koçu, korozyon, 
termal gerilmeler bu tesisatlar için risk teşkil etmektedir. Gerekli mühendislik önlemleri alınarak bu 
riskler en alt düzeye indirilmelidir. 

• Kritik tesisat çit, uyarı işaretleri ve geçiş kontrolü ile koruma altına alınması 
• Boru hattı uzunluğu minimize edilmesi 
• Yerüstü yada gömülü boruların karşılaştırılması ve uygun olanın seçilmesi 
• Yerleşim alanlarına, yollara  yakınlık belirli mesafelerde tutulması 
• Zemin etütleri yapılması  
• Yangın güvenlik sisteminin kurulması 
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Dikkat edilmesi gereken hususlardır. 
 
Şekil 12’te ikincil akışkan olarak pentan gazını kullanan bir santralde uygulanması gereken güvenlik 
sistemininin şeması verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. a) Jeotermal Seperatör b) İşletme basınçlarına bağlı oluşan flaş buhar miktarları 
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Şekil 12. Örnek bir elektrik santrali yangın güvenlik sistemi akım şeması. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 259 

Genelde ikili çevrimlerde kullanılan pentane gazı, yanıcı bir gaz olduğundan dolayı olası bir sızıntının 
belirlenmesi önem taşır. Pentan gazı havadan ağır olduğundan dolayı santral tabanına yayılır, bu 
yüzden pentan dedektörleri yer seviyesine monte edilir. En büyük sızıntı olasılığı olan bölgeler pentan 
pompaları, türbinler ve pentan tankı olduğu için dedektörler bu ekipmanlara yakın monte edilir. Alev 
dedektörleri  algılama açısı ve mesafesine göre yine türbin, pentane tankı ve pentan pompalarını direk 
görecek şekilde monte edilir. Pentan tankı üzerine spring sistemiyle ekstra koruma sağlanırken, suyun 
donma olasılığı olan bölgelerde spring sistemi öncesinde baskın vanası (deluge valve) kullanılması 
gerekmektedir. Ring dizaynında monte edilen yangın sisteminin hidrantları tüm santrali kapsayacak 
sayıda yerleştirilir. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu da santralin konumudur. Çevresinden daha 
düşük kotta kurulumu gerçekleşen bir santralde, olası bir sızıntıda pentan gazı tamamen santral 
alanında birikmektedir. Bunun önlenmesi için genel rüzgar yönü belirlenip büyük çaplarda (Ø2000 – 
Ø3000) süpürme kanalları inşaa edilmeli ve pentanın santral sahasından tahliyesi sağlanmalıdır. 
Çekilecek olan elektrik kabloları ve iletişim kabloları, bunları pano ve vanalara bağlayan rekorlar olası 
bir arkı engellemek için exproof olmalıdır. Santralin dışı, santrale en yakın uzaklığı 30 metre olacak 
şekilde güvenlik çiti ile çevrilmeli, ateşle yaklaşılmaması gerektiğini belirten panolar gerekli yerlere 
konulmalıdır. 
 
İşletme aşamasında sistem içi güvenlik de büyük önem taşımaktadır. Dizayn sadece çalışma 
durumuna göre değil, hesaplanamayan ani basınç artım ve düşümlerinin sisteme zarar vermeyeceği 
şekilde yapılmalıdır. Santralin stabil çalışma koşulunu sağlamak için her ne kadar akümülatör tankı 
kullanılsa da kuyudan ya da sistemden kaynaklanan ani basınç artışlarında yeterli dengelemeyi 
sağlayamamaktadır. Gerek boruların gerek de eşanjör ve vanaların zarar görmesini engellemek için 
güvenlik drenaj hattının bulunması gerekmektedir. Emniyet vanalarının ani basınç artışların da büyük 
debileri geçirmede zorlanması, uzun süreli kullanımlarda jeotermal akışkanın korozif etkisiyle özelliğini 
yitirmesi nedeniyle rupture disc (patlama diski) kullanılması uygundur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Jeotermal elektrik santralleri hakkında özet bilgiler ile kullanılan tesisat bileşenlerinin tasarım kriterleri 
irdelenmiştir. Akışkan taşıma ve toplama sistemleri (Kuyubaşı tasarımı, boru hatları, kompanzasyon 
yöntemleri, kondenstroplar, seperatörler) hakkında hakkında uygulamada karşılaşılan problemler 
anlatılmıştır. Tasarımcıya bir başvuru kaynağı oluşturmuştur. 
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JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI 
 
 

A. Özden ERTÖZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal santrallarda pompalar, jeotermal akışkanın üretilmesinde, üretilen akışkanın seperatörde 
ayrıştırılmasından sonra sıvı fazın evaporatöre basılmasında, evaporatörden çıkan ısısı alınmış 
akışkanın geri basılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, kuyu içinde kabuklaşmayı ve korozyonu önleyen 
inhibitör sisteminde ve kondenserde yoğuşturulan ORC akışkanının ön ısıtıcı ve evaporatöre 
basılmasında da pompalar kullanılmaktadır. Bu bildiride kullanım yerlerine göre pompalarda aranan 
özellikler anlatılmaya çalışılacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bir ORC santralının devre şeması Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bu santrallarda ORC akışkanının basıncını 
yaratan, jeotermal akışkanı evaporatöre gönderen ve en sonunda da enerjisi alınan akışkanı yeraltına 
basan da pompalardır. Bunlardan başka yangın pompaları, yatak soğutma pompaları ile kuyu içinde 
kabuklaşma ve korozyonu önlemek için inhibitörü kuyu içindeki faz ayrışma seviyesinin de altına 
basan da pistonlu veya diyaframlı pompalardır. Özetle jeotermal santrallarda pompalar başlıca dört  
maksatla kullanılmaktadır. 
 
1. Jeotermal akışkanın pompalanmasında (1-2-4) 
2. ORC veya Kalina çevrimlerinde akışkanın pompalanmasında (3) 
3. İnhibitörün kuyu içine basılmasında (5) 
4. Yangın pompaları 
 

 
 

Şekil 1. ORC jeotermal enerji üretim şeması 
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2. JEOTERMAL TESİSLERDE KULLANILAN POMPALAR 
 
 
2.1. Kuyu İçi Pompaları 
 
Jeotermal akışkanın üretilmesinde kullanılan dik milli pompalar montaj uzunlukları ve sıcaklık 
dayanımları ile dikkat çekmektedir. Başlıca üç tip Jeotermal pompa vardır. 60~80°C sıcaklıklara kadar 
kullanılan yatakları sıcağa dayanıklı hale getirilmiş derin kuyu pompaları maliyet avantajı sebebi ile 
kullanılmakta olup ömürleri azdır. 
 
Daha yüksek sıcaklıklar için yapılan pompalarda en büyük problem pompanın çalıştırılması sırasında 
ilk gelen sıcak sular ile kolon boruları ve miller aynı hızla ısınmadıkları için uzama farklılıkları meydana 
gelmekte, pompa çarkları bu fark yüzünden yukarı doğru çekilmektedir. Bu yukarı çekilme iyi 
hesaplanmamışsa pompa çarkları ara çanaklara sürtmekte aşınma ve arızalara sebep olmaktadır. 
Ayrıca millerin pompalanan akışkanla temas edip kum vs. ile aşınmasının önlenmesi için miller mil 
muhafaza borusu içine alınmaktadır. Mil muhafaza boruları her 1,5 m aralıkla sıcaklığa dayanıklı özel 
yatak-manşonlarla birbirine eklenerek mil koruma altına alınmaktadır. Bu yapımın su ile yağlanan ve 
yağ ile yağlanan olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Su ile yağlamalı jeotermal pompalar, pompa 
çıkışından alınıp filtre edildikten sonra, yağlama sistemine bağlanan jeotermal akışkan ile 
yağlanmaktadır.  
 
Memleketimizde Jeotermal akışkan üretiminde kullanılan en uzun dik milli pompa 220 metre uzunlukta 
olup en sıcak jeotermal akışkan pompası ise 145°C derecedir. 
 

 
 

Şekil 2. Kuyu içi Pompası 
 
Enerji üreten jeotermal tesislerimizde akışkan üretimi, artezyen yapan kuyulardan sağlanmakta 
olduğundan şimdilik kuyu içi pompasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yeraltında CO2 basıncı azalmadığı 
sürece kuyu içi pompaları gerekmeyecektir. 
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1981 yılında ABD enerji bakanlığı pompa imalatçılarının jeotermal dalgıç pompa üretimini 
cesaretlendirmek ve ürettikleri pompaları gerçek şartlarda denenmeleri için East Mesa jeotermal 
sahasında bir pompa deneme istasyonu kurarak (EMPTF-East Mesa Pump Test Facility) pompa 
üreticilerinin kullanımına sunmuştur. ABD, Almanya ve Japonya’da, 200°C ye dayanıklı dalgıç 
pompalar üretilmektedir [1], [2], [3]. Jeotermal akışkan üretiminde dalgıç pompa kullanımı pompa 
montaj derinliği 200 m den daha fazla veya kuyularda eğrilik varsa kullanılmaktadır. 
 
Ülkemizde jeotermal dalgıç pompa üretimi, normal sarılabilir dalgıç motorların daha yüksek sıcaklık 
dayanımlı (PE2+PA) tellerle sarılması ile üretilmeye çalışılmaktadır. En fazla 70-80°C ye kadar 
dayanabilen bu pompaların ömürleri uygulamada 5-6 ay civarında olmaktadır.  2~3 L/s debili ve düşük 
sıcaklıklı kuyularda yağ ile yağlanan 4” çapında motorlar ve metal yapılı pompalar kullanılmaktadır. 
Jeotermal dalgıç pompaların tümünde motorlar gereğinden bir veya iki boy büyük seçilerek motorun 
az ısınması hedeflenir. 
 
Dik milli pompalarla dalgıç pompaların karşılaştırması Tablo 1’de sunulmuştur.  
 
Tablo 1. Dik milli ve dalgıç pompaların karşılaştırılması 
 

Dik milli pompalar Dalgıç pompalar 
• Daha az arıza yaparlar.  
• Kuyu eğriliklerine karşı hassastır. 
• Montajı zordur.  
• Geçici rejimlerde mil ve kolon borusu 
uzama farklılıkları hesaplanıp ona göre 
üretilmelidir. 

• Montajı daha kolaydır 
• Eğri kuyularda kullanılabilir. 
• Özel yapılmış elektrik motoru, özel kablo 
gerektirir. 
• Daha sık arızalanır. 
 

 
ABD’de enerji üretiminde kullanılan 450 m’ye indirilmiş dik milli pompalar bulunmaktadır. Bu 
pompalarda termal denge oluşuncaya kadar kolon borusu ve mil uzama farklılıklarının dengelenmesi 
çok önemlidir. Jeotermal kuyu içi pompaları ABD de yağ ile yağlamalı olarak imal edilmektedir. 
Ülkemizde üretilen akışkanın balneolojik maksatla da kullanılması için, su ile yağlamalı sistemler tercih 
ve imal edilmektedir. 
 
Kuyu içi pompalarının belirlenmesi için Kuyunun debi-düşüm karakteristiği, faz ayrışma seviyesi, teçhiz 
planı, sıcaklık, süre-debi bilgileri, çıkış basıncı bilinmelidir. 
 
 
2.2. Evaporatör Besleme Pompaları 
 
Jeotermal akışkan seperatörde sıvı ve buhar fazına ayrıştırılır. Buhar kendi basıncı ile evaporatöre 
giderken,  sıvı fazın evaporatöre pompa ile basılması gerekir. Burada dikkat edilecek nokta, seperatör 
sıvı seviyesi ile pompa mili arasındaki yükseklik farkının, seperatör ile pompa emişi arasında bulunan 
boru, dirsekler, pislik tutucu, vana gibi armatürlerde olan kayıpların toplamı ile pompanın NPSH (net 
pozitif emme yüksekliği)  gereksinimi karşılayacak yükseklikten daha büyük olmasıdır. 
 
Uygulamada kayıplar ve NPSH toplamı 5 m. civarındadır. Halbuki seperatör sıvı seviyesi ile pompa 
mili arasındaki yükseklik farkı 1,5 m. civarında olmaktadır. Bu durumda ilk kademesi zeminden 3,5 m. 
aşağıda olan zarflı dik milli pompa kullanılması kaçınılmaz olacaktır Şekil 3. Bu yükseklik farkı 
gerçekleştirilemez ise pompa emişindeki pislik tutucuda akışkan buharlaşma sonucu kısa sürede 
kabuklaşma ile geçiş kesitleri gittikçe daralacak ve pompada kavitasyon şiddetlenecektir. 
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Şekil 3. Evaporatör besleme pompası. 

 
 
2.3. Geri Basım Pompaları 
 
Jeotermal akışkanın geri basılmasında pompa basınçları oldukça yüksek değerlere çıkmaktadır. Bu 
basınçlarda yatay milli kademeli pompalar yerine, zarflı pompa diye adlandırdığımız, in-line dik milli 
pompalar kullanılırsa hem yerden hem de enerji tüketiminden tasarruf yapılmış olacaktır. Şekil 4, 6. Bu 
konuyu biraz açacak olursak: Yatay milli kademeli pompalar, pompa uzunluğunu kısaltmak için çark 
çapları büyük olarak tasarlanır. Bunun sonucu olarak ta genişliği az çapı büyük olan çarklar elde edilir. 
Çark kanalları dar ve uzun olur. Çark sürtünme kayıpları çapın beşinci kuvveti ile orantılı olduğundan 
bu tip pompaların verimleri düşük olur. Şekil [5] (radyal çarklar). Dik milli pompalarda mil uzunluğu mil 
sehimi etkilemediği için daha çok kademeli yapılır. Kademe başına basma yükseklikleri az olduğundan 
çark çapları küçük kanal genişlikleri fazla daha çok kademeli olur. Çark tiplerine göre pompa 
verimlerini gösteren Şekil 5, debilere göre verim farklılıklarını göstermektedir [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Geri basım pompası. 
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Şekil 5. Pompaların tiplerine ve debilerine göre verimleri [3]          Şekil 6. Geri basım pompaları 
 
 
2.4. ORC/KALİNA Çevrim Pompaları 
 
ORC akışkanı genellikle pentan, izopentan gibi, sıvı halde viskozitesi düşük olan akışkanlardır. 
Kondenserde yoğuşan akışkanı evaporatöre basan bu pompanın basıncı, kuyu sıcaklığındaki ORC 
akışkan buhar basıncı ile en soğuk havadaki buhar basıncı farkından basınç kayıpları toplamı kadar 
daha büyük olmalıdır. Bu pompaların en yüksek ortam sıcaklığında kavitasyonsuz çalışabilecek kadar 
derine monte edilmesi gerekir. ORC akışkanının salmastralardan dışarıya kaçmaması için mutlaka 
mekanik salmastralı olmaları gerekir. Mekanik salmastralarda ORC akışkanına karışmaya uygun sıvılı 
bir dışarıdan basınçlandırma sistemi kullanılması tercih edilir. Bu pompalar da evaporatör besleme 
pompaları gibi zarflı tip pompalar olup ilave birtakım detayları vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. ORC akışkan pompası 
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2.5. Dozaj Pompaları 
 
Dozaj pompaları inhibitörü kuyuya basan pompalardır. Her ne kadar inhibitör aşağıya gönderilecekse 
de dozaj pompasının basıncının, kuyu başı basıncına inhibitör borusundaki sürtünmeleri ilave ederek 
bulunacak değere inhibitörün hareketsiz kalarak jelleşme tıkanıklığını açabilmek için de gerekli 
basıncın eklenmesi yararlı olacaktır. Yüksek basınçlı dozaj pompaları diyaframa hidrolik bir piston 
tarafından basınç uygulanarak çalışmaktadır. İnhibitörün kuyu dibinden gelen jeotermal akışkanla iyice 
karışmasını sağlamak için inhibitör borusu faz ayrışma derinliğinden takriben 50 m. daha aşağıya 
kadar uzatılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Dozaj pompası 
 
 
2.5.1. İnhibitör Dozaj Sistemi 
 
İnhibitör dozaj sistemi şematik olarak şekil 9 da gösterilmiştir. Sistemin en alt ucunda bulunan ağırlık 
inhibitör borularının kuyu içinde gergin durmasını ve akışkanla sürüklenmesini önler. Ağırlığın üst 
ucunda difüzör bulunur. Difüzörün kuyu merkezinde bulunduran merkezleyicidir (centrilizer). İnhibitör 
borusunun difüzöre bağlandığı bölgede seviye ölçme hassasiyetini arttırmak amacıyla gaz hücresi 
bulunur. İnhibitör boruları ¼” veya 5/16” ve kalın etli olup çok korozif olmayan kuyularda SS316L 
malzemeden yapılır. Kuyunun yeryüzündeki kısmında çıkış dirseği üzerine monte edilen adına 
lubrikatör denilen ağırlık ve difüzörü kuyuya indirip çıkarmaya yarayan bir düzenek vardır. Lubrikatör 
üst kısmında inihbitör borusu ve gerekirse kuyu içine indirilecek ölçme aygıtlarının (telin) sızdırmazlık 
sistemi bulunur. En yukarıda inhibitör borusunun lubrikatöre düzgün girmesini sağlayan yönlendirme 
tekeri ve çalışma platformu vardır. 
 
 
2.6. Yangın Pompaları 
 
Bütün ORC santrallarında kullanılan ORC akışkanı son derece yanıcı ve parlayıcı özellikler taşır. 
Bundan dolayı yangından korunma çok önemlidir. Santralın herhangi bir yerinde yangın çıkarsa ORC 
tankının emniyeti için hemen ORC tankının soğuk tutulması için duşlama başlamalıdır. Bütün 
yangından korunma sistemi NFPA (National Fire Protection Association) kurallarına göre yapılmalıdır. 
Yangın pompalarının uyması gereken standart NFPA-20 dir. Bu standartta yangın pompalarının 
performans ve malzeme özelliklerine bazı şartlar getirilmiştir. Yangın pompalarında Çalışma ömrü 
boyunca maksimum güvenirlik ve basınç değerlerinin sağlanması öngörülmüştür. Genel amaçlı 
pompalarda ise maksimum verim ve en düşük ömür boyu maliyet hedeflenir. 
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Yangın pompalarının gövdeleri GG 25 pik veya sfero döküm, pompa çarkları paslanmaz çelik veya 
bronz olmalıdır. Pompa milleri AISI-316 salmastraları yumuşak salmastra olmalı yatakları gres ile 
yağlanmalıdır. Pompa karakteristik eğrileri oldukça yatay olmalı kapalı vana durumunda basıncı 
tasarım basıncının %140’ını geçmemelidir. %150 debide de basıncı tasarım basıncının % 65 inden az 
olmamalıdır. Yangın pompaları hem yatay santrifüj, hem de dik milli olmakta, sigorta şirketleri bu 
kurallara uyulmasını şart koşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. İnhibitör dozaj sistemi 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Jeotermal enerji den elektrik üretiminde pompalar önemli bir yer tutmaktadır. Henüz artezyenik 
olmayan kuyulardan elektrik enerjisi üretimi için bir girişim yoktur. Gerektiğinde uygun pompa üretimi 
de gündeme gelecektir. Bu gün için önemli olan, pompaların işletme güvenirliliği ile enerji tüketiminin 
az olması yani yüksek verimli pompaların kullanılmasıdır. 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
A. Özden ERTÖZ 
 
1934 yılında İzmir’de doğdu. 1960 yılında İ.T.Ü.’den Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 1960-1961 
yıllarında Finlandiya’da pompa araştırma mühendisi olarak çalıştı. 1964 yılında Vansan Makina 
Sanayii’ni kurarak pompa imalatına başladı. 1964 yılından bugüne kadar çeşitli tipte dik milli pompalar 
üretti. Jeotermal pompalar konusunda uzun yıllar önce başladığı çalışmaları hala devam etmektedir. 
Pompalarda enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalar ve sunduğu bildiriler ile jeotermal tesislerde 
enerji verimliliğini arttırmak için geliştirdiği zarflı pompalar, Balçovada sirkülasyon pompası, Salavatlıda 
reenjeksiyon pompası olarak kullanılmaktadır. Pompa Sanayicileri Derneği (POMSAD) 
kurucularındandır. Vansan Makina Sanayii adlı kendi firmasında derin kuyu pompaları, jeotermal 
pompalar, dalgıç pompalar, pis su pompaları ve çekvafler imal etmekte olup öğretim görevlisi olarak 
Dokuz eylül ve Ege Üniversitelerinde 10 yıl Makina Mühendisliği Bölümü’nde Hidrolik Makineler dersi 
vermiştir. 
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JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ PROSES KONTROL VE 
OTOMASYON SİSTEMİ ESASLARI 

 
 

Arif SÖYLEM 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; bir jeotermal elektrik üretim tesisi üzerindeki proses kontrol ve otomasyon sistemleri 
kurulum esasları incelenmiştir. Bir jeotermal elektrik üretim tesisindeki tesisat alanları ve bu alanlar 
arasındaki teknolojik tesisat üzerinde uygulanabilecek olan temel otomasyon sistemlerinin tanımı; bu 
sistemlerin bir borulama ve enstrumantasyon diyagramı üzerinde gösterilmesi; sistem otomasyon 
mimarisi üzerinden uygulanabilecek proses kontrol ve otomasyon esasları açıklanmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal kaynakları kullanılarak elektrik üretilen tesislerde tipik olarak  aşağıdaki proses sahaları ve 
ekipmanları bulunmaktadır. 
 
• Jeotermal enerji kaynağı kuyular 
• Jeotermal kuyubaşı tesis ekipmanları 
• Jeotermal akışkanlarının (BRINE ve BUHAR) depolama ve transfer ekipmanları 
• Elektrik üretim paketine brine ve buhar transferi borulama 
• Elektrik üretim tesisat paketi 
• Brine ve kondens geri dönüş transferi borulama 
• Re enjeksiyon pompaları ve Re enjeksiyon kuyusu 
• Yardımcı sistemler 
 
Bu proses sahaları, ekipmanlar ve aralarındaki borulama tesisatı genel bir akış diyagramı ile 
tanımlanmaktadır. Akış diyagramının belirli bir standart çizim tekniği ile ifade edilmesi “Boru ve 
Enstrumantasyon Diyagramları” (P&ID) ile gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel tesislerde kullanılan 
P&ID çizim tekniğinde en çok ISA (Instrument Society of America) standartları kullanılmaktadır. Ek 
1’de bir jeotermal tesisin kuyubaşı tesislerini de içeren örnek P&ID diyagramı verilmiştir. Bir P&I 
Diyagramı ile sistemin mekanik tesisatını, Elektriksel ekipmanlarını ve proses kontrol enstrumanlarını 
tanımlamak ve proses akışının tamamını incelemek mümkün olmaktadır. 
 
Jeotermal Elektrik Üretim Tesisi üzerinde jeotermal ısı enerjisini kullanarak elektrik üretimini 
gerçekleştiren ana ekipman gurubu, ülkemiz dışında yabancı teknoloji firmaları tarafından 
projelendirilmekte ve üretilmektedir. Bu tesisat paketinin ihtiyacı olan “jeotermal ısı kaynağı” ve bu 
kaynağın kontrol altındaki sirkülasyonu ülkemizdeki mühendislik imkanları ve imalatları ile 
gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Yabancı orijinli olan elektrik üretim paketinin proses kontrol ve otomasyon sistemi bu çalışmanın 
kapsamı dışındadır. 
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Bu çalışmanın amacı, jeotermal akışkanları ile taşınan yüksek enerji kapasitesinin Elektrik Üretim 
Tesisat Paketine transferi ve ısı transferi sonucunda düşük enerji kaynaklı jeotermal akışkanının re 
enjeksiyon sistemi ile tekrar yeraltına gönderimesi sürecindeki proses kontrol sistemini tanımlamaktır. 
 
 
 
 
2. PROSES KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMİ MİMARİSİ 
 
Jeotermal Elektrik Üretim tesislerinin uzaktan ve otomatik olarak kontrolu, günümüz teknolojisi 
kullanılarak merkezi bir kontrol odasından bir SCADA (Supervisory Control And Data Acqusition) 
sistemi ile yapılması genel mühendislik standardıdır (Şekil 1). 
 
• Basınç, seviye, sıcaklık, akış vs. Saha ölçü cihazları (enstrumantasyon) 
• Kontrol vanaları, motor hız kontrol cihazları (final kontrol elemanları) 
• Data toplayıcı ve dağıtıcı sinyal modülleri  
• Haberleşme ağı yapısı elemanları (haberleşme kabloları, sinyal çeviriciler, haberleşme 

sinyalizasyon modülleri) 
• Ana kontrol, merkezi işlemci birimi (CPU) 
• Grafik tabanlı SCADA yazılımı ve bilgisayar donanımı 
 
SCADA sistemini oluşturan elemanlardır. 
 

 
 

Şekil 1. SCADA sisteminin ana elemanları. 
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3. KUYUBAŞI EKİPMANLARI ÖLÇÜ KONTROL CİHAZLARI VE OTOMASYONU 
 
Basınç altındaki jeotermal akışkanı brine adı verilen sıvı, buhar ve gazlardan oluşmaktadır. Kuyubaşı 
ekipmanları jeotermal akışkanın otomatik kumandalı bir kesme vanası ile başlar (Şekil 2). 
 
Bu vanalar genel olarak basınç düşümü minimum olan tam geçişli ve izolasyon sınıfları yüksek küresel 
vanalardır. 
 
Kuyubaşı kesme vanasının acil durumlarda hızlı bir şekilde otomatik olarak uzaktan kapatılıp 
açılabilmesi için genel olarak basınçlı hava ile çalışan pnömatik aktuatörlü olarak seçilirler.  
 
İlgili Saha Enstrumanları : 
 
LT  * * * * Akümülasyon Tank Seviyesi Transmitteri 
PT * * * * Brine Transfer Pompaları çıkışı Basınç Transmitteri 
TT  * * * * Brine Transfer Pompaları çıkışı Sicaklik Transmitteri 
FT * * * * Elektrik Üretim ünitesine giden Brine Debisi   
PSL * * * * Kuyubaşı tesisi basınçlı hava düşük basınç alarm anahtarı 
PT * * * *  Kuyu İnhibitör dozaj pompası çıkışı basınç  transmitteri 
 

 
 

Şekil 2. Kuyu başı ekipmanları 
 
Basınç altındaki jeotermal kuyu desteğindeki akışkanın transfer edildiği enerji santrali bölgesindeki 
sirkülasyonu engelleyici kapatmalar kapalı bir devre halindeki sistemde aşırı basınç yükselmelerine 
sebep olabilir. Kontrol sistemi basınç ölçümü ve kontrolu ile emniyetli bir şekilde kuyubaşı vanalarını 
kapatarak sistemi izole eder. 
 
Jeotermal akışkanı kuyudan bir buhar ayırıcı ve brine sıvısı akümülasyon tankı tesisatına ulaştırılır. 
Buhar ayırıcı üzerinde üzerinde basınç emniyeti için emniyet vanası bulunur ve basınç ölçümü SCADA 
sisteminde sürekli olarak gösterim ve kayıt altına alınır (Şekil 3). 
 
Brine akümülasyon tankı kuyu basıncı altında brine transferi için bir rezervuar görevi görmektedir. 
Basınç altındaki böyle bir tankın sıvı seviyesinin kontrolu önemli ve sistemin sıvı sirkülasyonundaki 
denge açısından çok önemlidir. 
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Kuyu basıncı ile değişkenlik gösteren basınç altındaki bir tankın sıvı seviyesini ölçmek tankın minimum 
seviyesi ile buhar ve gaz karışımı fazındaki üst seviyesi arasındaki net sıvı yüksekliğini ölçmek 
anlamına gelmektedir. Bu amaç için tankın fiziksel olarak minimum seviyesi ile üst seviyesi arasında 
fark basıncı ölçerek net sıvı seviyesini hesaplayabileceğimiz bir fark basınç transmitteri kullanılır. 
 
SCADA üzerinde tanımlanan bir seviye kontrol algoritması ile tanka giren sıvının kaynağı olan 
kuyubaşı vanalarının pozisyonunu ile kilitlemeler yapılartak “YÜKSEK” seviye kilitlemeleri yapılır. Aynı 
algoritma içinde enerji santarlinin yük değişimleri ile değişkenlik gösteren brine sirkülasyonunun 
dengelenmesi için brine transfer pompalarının çıkışında seviye kontrol amacındaki kontrol vanalarına 
kumanda edilir (Şekil 4). 
 
Kuyunun korozyona karşı korunması için yapılan inhibitör dozajlama sistemi üzerindeki pompanın 
çıkış basıncı, yapılan dozajın sağlıklı bir şekilde kuyu içine ulaştığını veya tıkanma olup olmadığını 
izlemek ve kayıt altına almak üzere ölçülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Kuyubaşı kontrol ekipmanları 
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Şekil 4. Üretim miktarının kontrol algoritması 
 
 
 
 
4. ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ VE GERİ BASIM KUYUSU 
 
İlgili saha enstrumanları : 
 
PT * * * * Brine çıkışı Basınç Transmitteri 
TT  * * * * Brine çıkışı Sicaklik Transmitteri 
FT * * * * Re enjeksiyon kuyusuna giden Brine debisi   
PT * * * *  Re enjeksiyon kuyusu hattı basınç transmitteri 
PSL * * * * Elektrik Üretim tesisi basınçlı kollektörü hava düşük basınç alarm anahtarı 
 
Akümülasyon tankından transfer pompaları desteği ile enerji üretim tesisine gelen brine ve 
seperatörden kuyu basıncı desteği ile gelen buhar Elektrtik Üretim Paketi için bir ısı kaynağı hattı 
oluşturmaktadır. 
 
Bu sistemdeki akışkanların kullanımı enerji üretim paketi kontrolundadır. Sürekli, çıkış ısı değerleri ile 
bir sıcaklık kontrolu algoritması girişteki buhar vanasına ve brine hattı ısı kaynağı vanasına kumanda 
eder. Elkektriksel yük değişimleri sırasında brine hattındaki çıkış vanası ve brine muffler hattındaki 
dengeleme vanası ısı transferi kontrolunu sağlar. 
 
Elektrik üretim sisteminden çıkan brine re-enjeksiyon kuyusuna yol alır. Sistemden dönen ve re-
enjekte edilmesi gereken bu sıvı atmosferik seperatöre (brine mufffler) dengeleme amacı ile yapılan 
kaçak haricinde elektrik üretim sistemi için hesaplanmış tüm akış toplamı kadardır (Şekil 5). Re-
enjeksiyon pompaları gerekli debiyi sağlayacak kapasitede seçilir ve mutlaka yedeklidirler. Otomasyon 
sistemi hız kontrollu olarak seçilen re enjeksiyon pompa motorlarına otomatik olarak hız referansı 
verir. Bu otomasyon sayesinde pompaların durumu, mevcut hız bilgileri sürekli olarak SCADA 
bilgisayarında denetim ve kayıt altındadır. 
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Şekil 5. Jeotermal akışkanın, üretimi, re-enjeksiyonu ve elektrik üretimi genel şeması. 
 
 
 
 
5. YARDIMCI SİSTEMLER 
 
Jeotermal Enerji Santrali sahasında tüm sistemler için ortak olarak ihtiyaç duyulan yardımcı sistemler 
bulunmaktadır. 
 
Bu sistemler : 
 
• Kullanma ve pompa salmastraları soğutma suyu sistemi (Kullanım suyu depolama ve hidrofor 

paketi) 
• Kontrol vanaları için gerekli olan temiz ve kuru basınçlı hava kompresörleri 
• Kuyu ve Enerji santrali sahası güvenlik ve kamera sistemi 
• Enerji Santrali sahası Pentan depolama tankı ve pompaları 
• Santral sahası yangın algılama ve söndürme sistemi 
 
Yardımcı sistemlerin herhangi birindeki oluşabilecek işletim hatası veya problem ana ekipmanların 
aksamasınave enerji santralinin duruşuna sebep olmaktadır. Bu sebeple tüm yardımcı sistem 
ekipmanları ve akışkanları gerekli parametreleri ile SCADA sistemi tarafından izlenmekte ve kontrol 
edilmektedir. 
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SONUÇ 
 
Enerji santrallerinin Elektrik Üretimi normal işletme şartlarında tasarlanan verimde en üst düzeyde 
yapılmalıdır. Santralin yatırım ve varlık sebebi budur. 
 
SCADA temelli otomasyon sistemleri enerji santrallerindeki olağan kontrol ve kumanda  sistemlerinin 
optimizasyonu ve doğru çalışmasını sağlayarak üretim kayıplarının önlenmesini ve emniyetli bir 
şekilde işletme ortamı  sağlamaktadır. 
 
SCADA sistemlerinin güvenirliliği ve her zaman sağlıklı bir şekilde çalışıyor olmasını sağlamak üzere 
genel olarak enerji üretim tesislerinde kontrol sistemi sıcak yedekli olarak tasarlanmaktadır. 
 
Günümüz teknolojisinde, proses değerlerini ölçmek, ekipmanların durumlarını izlemek ve kumanda 
etmek SCADA temelli otomasyon sistemleri ile kolaylaştırılmış ve kullanıcı hizmetlerine sunulmuştur. 
 
 
 
 
EK 1 
 
Borulama ve Enstrumantasyon diyagramı (Piping ang Instrumentation Diagram) Örneği 
 

 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 280 

ÖZGEÇMİŞ 
 
Arif SÖYLEM 
 
Kahramanmaraş ilinin ELBİSTAN ilçesinde dört erkek çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak 1957 
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JEOTERMAL SAHALARDA SANTRAL YERİ SEÇİMİ 
ULUSAL ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI 

 
 

Muammer ARGÜN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sürdürülebilir enerji türü olarak jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi Ülkemizde gün güne 
yaygınlaşmaktadır. 
 
Jeotermal sahalarda santral yeri seçimi jeoloji, makine, elektrik, inşaat ve mimar meslek bilgilerinin 
sentezi ile olmalıdır. Jeotermal sahanın üretim / geri-basım (re-enjeksiyon) işletme modellemesi 
kesinleştiğinde, üretilecek enerji miktarı ile santral yerine bağlı olarak değişecek yardımcı servis 
güçleri hesaplanabilir. O halde jeotermal santral yer seçimi, yardımcı servis güçlerinin minimize 
edilmesi, jeotermal akışkanın taşınması, geri-basım hattının borulanması, ulusal sisteme yakınlık ve 
elektrik gücü iletiminin optimizasyonu ile kararlaştırılmalıdır.  
 
50 MVA’ dan büyük jeotermal santraların 154 kV luk sisteme bağlanması gereklidir. 1÷15 MW 
gücündeki Santralar en yakın ulusal dağıtım hattı ya da Dağıtım Merkezlerine (DM), 15÷50 MW 
diliminde TEİAŞ 154/34,5 kV Trafo Merkezlerine (TM) bağlanmalıdır. Jeotermal Santral barasına 
doğrudan bağlı yük olmadığında Santral Ada Modunda çalışmamalı, sadece şebeke ile paralel 
çalışabilmelidir. Bu nedenle de “TEİAŞ/TEDAŞ Üretim Fideri Kriterleri”ne bağlı olmamalıdır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemiz zengin jeotermal enerji kaynaklarına sahiptir. Buna karşılık elektrik üretiminin % 60 ı ithal fosil 
yakıtlardan sağlanmaktadır. (Grafik.1) Dışa bağımlı, pahalı üstelik çevreye zararlı petrol ürünleri 
yerine; yenilebilir, güvenilir, ucuz, önlem alındığında çevre dostu jeotermal kaynaklarımızın elektrik 
üretiminde kullanılması akılcılıktır. Bugün toplam üretimin ancak % 0,24’ ü jeotermalden 
karşılanmaktadır. Yakın dönemde jeotermal santral yatırımlarının artması beklenmektedir. 
 
Jeotermal kaynakların doğası gereği yatırımın her aşaması çok disiplinli katılım ile planlanabilmektedir 
[1]. Jeotermal sahalarda santral yeri seçimi jeoloji, makine, elektrik, inşaat ve mimar meslek bilgilerinin 
sentezi ile olmalıdır. Jeotermal sahanın işletme modellemesi kesinleştiğinde üretim ve geri-basım kuyu 
yerleri belirlenir. Kuyular delinir. Kuyu testleri başarılı sonuçlandığında üretilecek enerji miktarı ve  
Santral tipi kesinleşir. Bu aşamada, seçilecek santral yerine bağlı olarak değişecek, yardımcı servis 
güçleri hesaplanabilir. 
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%1 40
Doğalgaz
%46,74

Motorin
%0,03

 
 

Şekil 1. Enerji kaynaklarına göre brüt elektrik enerjisi dağılımı (%), 2006 III. dönem 
 
 
 
 
2. SANTRAL YERİ SEÇİMİ 
 
Yer seçiminde aşağıdaki parametreler etkilidir.  
 
1. Üretim kuyularına yakınlık, 
2. Santral yeri / üretim kuyuları kot farkı ve akışkan basınçları, 
3. Geri-basım kuyusuna yakınlık, 
4. Santral yeri / geri-basım kuyuları kot farkı ve pompa emiş basınçları, 
5. Ulusal elektrik sistemine yakınlık, 
6. Arazinin yapısı, ulaşım durumu ve bedeli. 
 
Bu parametrelerden 1, 3, 5 ve 6. maddeler ilk yatırım bedelini etkileyecektir. Değerlendirilmesi çok 
kolaydır. Kuyubaşı tesisleri ile santral arasında tesis edilecek isale hatları ortalama yatırım bedelleri 
aşağıda verilmiştir.  
 
Tablo 1. Ortalama yatırım bedeli 
 

-   8”  buhar + 8’’ akışkan hattı 1m. yatırım bedeli    ~ 400 $ / m. 
- 14”  geri-basım hattı 1m. yatırım bedeli    ~ 200 $ / m. 
-   3*1x95 mm2, 36 kV yer altı kablosu 1m. yatırım bedeli    ~   80 $ / m. 

* Bu değerle MEGE Santralında (Aydın-Salavatlı) oluşan  bedellerdir. 
 
Parametrelerden 2 ile 4 yani üretim / geri-basım noktaları arasındaki kot farkı ise işletme giderlerini 
etkileyecektir. Kot farkının değerlendirilmesine örnek olarak, Santral kotu kuyu basıncının da üstünde 
bir kotta ise akışkanın iletilebilmesi için 50 kW lık pompa setinin çalıştığı örnek düşünülür ise,  
 
      50 kW x 8500 saat x 0,1 ¢/kWh  = 42 500 $ / yıl, 25 yıllık ekonomik ömür süresince,  
      42 500 x 25 = 1.062.500 $   toplam İşletme gideri ödenecektir. 

                                          
                                                                                                   
 

Jeotermal Enerji Semineri 



 285 

ADM

AS.R2

SANTRAL

AS.R1
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  TM

S.HİSAR
  DM NAZİLLİ

   TM

      
 

 
Şekil 2. Santral, kuyular ve sisteme erişim şeması 

 
Aydın Salavatlı’da tesis edilen, Mayıs-2006 tarihinde ticari üretime başlayan ve 15 aydır başarılı 
şekilde çalışan MEGE Santralında yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak Santral yeri 
seçilmiştir. AS-1 ve AS-R2 üretim kuyuları, AS-2 geri-basım kuyusu ve DAPT-12 elektrik sistemine 
erişim noktasıdır. Görüldüğü gibi Santral üretim, geri-basım ve elektrik bağlantı noktalarının ortasında 
konumlanmıştır. Jeotermal akışkanlar herhangi bir terfiiye gerek kalmadan kendi basınçları ile santrala 
ulaşmaktadır. Geri-basım emiş basıncı Santal çıkış basıncına uygun seçildiğinden, burada da ek bir 
güç harcanmamaktadır. 
 
 
2.1 Parametrelerin Değerlendirilmesi 
 
Yer seçimini etkileyebilecek parametreler yukarıda örneklenmiştir. O halde jeotermal santral yeri 
seçiminde yardımcı servis güçlerinin minimize edilmesi, jeotermal akışkan ve geri-basım hatlarının ilk 
yatırım bedelleri ile ulusal elektrik sisteme yakınlık, arazinin konumu ve istimlak bedelinin 
optimizasyonu ile kararlaştırılmalıdır.  
 
 
2.2 Santral Çalışma Tipinin Seçimi 
 
Jeotermal Santral barasına doğrudan bağlı ve enerji kesilmelerine karşı hassas bir bara müşterisi yok 
ise, Jeotermal Santral sistemle paralel çalışmalıdır (Droop Mode). Bu çalışma biçiminde ancak 
şebekede enerji var ise Santral çalışabilecek, Ada Modunda çalışamayacaktır. Şebeke enerjisi 
kesildiğinde 0,1-0,2 saniye içinde Santral duruşa geçecektir. Ancak şebeke yeniden geldiğinde tekrar 
çalışabilecektir. Bu çalışma tipine sistemle Paralel Çalışma denir. Bu durumdaki santralar TEİAŞ 
Üretim Fideri Kriterleri’nde şart koşulan gerilim kilitlemelerinden muaf tutulmalıdırlar. Yazılı belgede 
sadece bu tür çalışan Rüzgar Santraları sayıldığından, bürokrasi Jeotermal santralarda da bu tür 
kilitlemeleri isteyebilmektedir. Bu istek boş yere kaynak kaybı demektir. ETKB nezdinde gerekli 
çalışmalar yapılarak bu tür gerek olmayan yatırımlara para harcanmamalıdır. 
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Bara müşterisi var ise Ada Modu’nda çalışma (Isocronous Mode) imkanı sağlanmalıdır. Bu halde 
Santral yakıt ve enjeksiyon valfleri ile kontrol sistemi ani yük değişimlerinde devrede kalabilecek 
kabiliyette seçilir. TEDAŞ enerjisi kesildiğinde Santral bara yükünü besleyecek şekilde çalışmaya 
devam edebilecektir. Santral ada modunda çalışacak ise TEİAŞ üretim fideri kriterlerine uygun olarak 
gerekli noktalarda gerilim kilitlemeleri yapılmalıdır. 
 
 
 
 
3. ULUSAL SİSTEME ERİŞİM 
 
• 3.1- 1÷15 MW gücündeki santrallar en yakın 3/0 (pigeon) iletkenli ulusal dağıtım sistemine 

bağlanmalıdır. Bağlantı noktasında tesis edilecek kesici–ölçü kabinine (KÖK) ENH’ı girdi/çıktı 
yaparak,  Santralın hattın uç bölümünden gelebilecek arızalardan etkilenmesi önlenebilir. 

 
Bağlantı yapılacak dağıtım ENH’ı çift devre ise bu halde erişim noktasına yapılacak KÖK yatırım 
bedeli ile TEDAŞ DM’ ye tesis edilecek hat bedeli mukayese edilmelidir.  Santral ile TEDAŞ Dağıtım 
Merkezi (DM) arası 5 km. mesafeye kadar yeni KÖK yapmak yerine doğrudan TEDAŞ DM’ ye 
bağlanmak hem ilk yatırım bedeli, hem de arıza güvenliği açısından daha uygun olacaktır.  Her hal için 
maliyet ve arıza güvenliği araştırılıp, uygun çözüm aranmalıdır. 
 
• 3.2- 15÷50 MW Santral gücü diliminde, gerilim düşümü uygun ise TEİAŞ 154/34,5 kV Trafo 

Merkezine (TM) bağlanmak uygun olacaktır. Bu halde de bağlantı hattı çok uzun ise, yatırım 
bedeli ile 154 / 34,5kV TM yatırım bedeli mukayese edilmelidir. 

 
• 3.3- 50 MW’dan büyük jeotermal santraların doğrudan 154 kV’luk sisteme bağlanması gereklidir. 
 

 
 

Şekil 3. Jeotermal santral hat şeması 
 
Yukarıdaki prensip Tek Hat Şemasından da görüleceği gibi MEGE Santralı çift devre Aydın- 
Sultanhisar ENH’ nın 97 no.lu direğinden sisteme bağlanmıştır. TEDAŞ / TEİAŞ tarafından verilen 
sisteme erişim izin belgesinde, bağlantı noktasına 12 hücreli KÖK yapılması ve 10 hücresinin 
donatılmasını talep edilmiştir. DAPT-12 tipi kesici ölçü kabini, yatırım bedeli yüksek bir tesistir. TEDAŞ 
Köşk DM, DAPT-12 binasına yaklaşık 3 km. uzaklıktadır. Bu durumda MEGE Santralının doğrudan 
Köşk DM ye bağlanması çok daha uygun çözüm olacaktı. Yatırımcı ile bürokrasi diyalogu geliştikçe bu 
tür kaynak kayıplarından korunmak mümkün olacaktır. 
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SONUÇ 
 
Bağlantı noktası seçiminde bağlantı yapılacak hattın yıllık arıza istatistiği mutlaka incelenmelidir. Kırsal 
alanda dal - budak şebeke tipinde giden bir ENH’ na bağlantı yapılacak ise hattın bütünü önceden 
incelenmelidir. Branşman noktalarındaki uygun olmayan korumalar düzeltilmeli, hattın izolasyon 
seviyesi arttırılmalıdır. İyi etüd edilmiş kısa devre incelemesine dayalı bir Röle Koordinasyonu 
yaptırılmalı, koruma röleleri uygun seçilmeli ve ayarlanmalıdır. Bu çalışma her işletme 
konfigürasyonunda yenilenmelidir. 
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ÖZET 
 
Jeotermal enerji kaynağının üretim değerlerine göre tasarlanan elektrik santrali kesintisiz üretim 
esasına göre işletilir. Santralin işletimi sırasında, elde edilen veriler kaydedilmekte ve 
değerlendirilmekte, santral tasarım değerleri ile belirlenmiş performansına uygun çalışması 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda santralin kesintisiz elektrik üretimi ve optimum işletme koşullarının 
sağlanması için periyodik kontrol ve bakım programları uygulamak zorunludur. Bu bildiride DORA–1 
jeotermal elektrik santralinin işletilmesi anlatılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji kaynaklı elektrik santral işletmeciliğinin iki ana bileşeni bulunmaktadır. Birincisi 
jeotermal enerji kaynağının (rezervuar) işletilmesi (üretim ve tekrar basma), ikincisi ısı enerjisinin 
elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve üretilen elektriğin ulusal şebekeye aktarımın yapılmasıdır. Bir 
Jeotermal Elektrik santrali işletiminde stratejik iki temel unsur vardır: Bunlar, jeotermal kaynağın 
işletme kapasitesine göre sürdürülebilir olarak kullanımı ve güvenli-etkin üretim süreci için teknik ve 
idari alt yapının kurulmasıdır.  
 
Elektrik santralleri tam gün kesintisiz elektrik üretilmesi esasına göre çalıştırıldığından kontrol odası 
görevlileri (operatörler) üç vardiya esasına göre görev yapmaktadır. Kontrol odasında bulunan 
bilgisayarlar ile santral içerisindeki sistemler izlenmekte ve yönetilmektedir. 
 
Sistemlerin ilk çalıştırılması kontrol odası operatörü kontrolünde gerçekleştirilir. Sistem elektrik 
üretimine başladıktan sonra Santral PLC işlemciler ile otomatik olarak kontrol edilir. Her türlü arıza ve 
ters çalışma durumunda kontrol bilgisayarlarına sesli ve yazılı uyarı gelir. Bu durumda operatör 
tarafından gerekli müdahale yapılır, gerektiğinde ilgili bakım ekibi ve/veya yetkiliye bilgi verilir. 
 
DORA -1 Santral İşletme bünyesinde arıza ve bakımlarda müdahale edilebilmesi için elektrik, mekanik 
ve kuyu ekibi oluşturulmuş bulunmaktadır. Anılan ekipler gerekli ekipman ile donatılmış olup yerinde 
müdahale edebilecek bilgi ve deneyime sahiptir. 
 
Santral bünyesinde yapılan tüm çalışmalar günlük rapor halinde bölüm sorumluları tarafından kayıt 
altına alınmaktadır. Bu raporlar ışığında günlük işletme raporları hazırlanmaktadır. Ayrıca aylık rapor 
düzenlenerek şirket yönetimi bilgilendirilmektedir. İşletmede haftalık periyotta bölüm sorumluları 
arasında yapılan koordinasyon toplantılarında kontrol ve bakım çalışmaları koordine edilmektedir. 
 
Bir Jeotermal Elektrik Santralinde işletme üç ana kısımda incelenebilir.  
 
1. Jeotermal enerji üretimi 
2. Elektrik enerjisi üretimi ve ulusal şebekeye bağlantının yapılması 
3. Kontrol ve bakım 
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2. JEOTERMAL AKIŞKAN ÜRETİMİ 
 
 
2.1 Jeotermal Kaynaklar 
 
DORA – 1 Elektrik Santralin jeotermal enerji kaynağı; Aydın – Salavatlı jeotermal sahasındaki, iki adet 
üretim kuyusundan  (AS1,ASR2) sağlanmaktadır. Ayrıca kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
çevreyi korumak için AS2 tekrar basma (re-enjeksiyon) kuyusu bulunmaktadır. 
 
 
2.2. Jeotermal Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 
 
DORA – 1 Jeotermal Elektrik Santralinde; jeotermal enerji iki üretim kuyusundan elde edilen jeotermal 
akışkan bir prosesten geçirilip ısı enerjisi alındıktan sonra enjeksiyon kuyusu vasıtasıyla rezervuara 
tekrar basılmasıyla son bulan bir kapalı çevrim vardır. Jeotermal akışkanının üretilmesinden, su ve 
buhar olarak ayrıştırılması ve enerji santraline taşınması ile soğuk jeotermal akışkanın enjeksiyon 
kuyusuna tekrar basma işlemleri kuyu başlarında kurulan PLC otomasyon sistemi ile 
gerçekleştirilmektedir. PLC otomasyon sisteminin programlanması ve gerektiğinde müdahale edilmesi 
için SCADA sistemi kurulmuştur. PLC den elde edilen veriler SCADA bilgisayarına aktarılmakta ve bu 
sayede, sistemde oluşan arıza/ters çalışma bilgisayar monitöründe görüntülenebilmektedir. İşletme ve 
gerekli müdahaleler vardiya operatörü tarafından yapılmaktadır. 
 
Diğer taraftan, üretim ve geri basım kuyularındaki, kuyubaşı basıncı, sıcaklığı, üretim ve enjeksiyon 
debileri sürekli olarak SCADA sisteminde izlenmekte ve kayıt edilmektedir. Ölçülen değerler önceki 
değerlerle karşılaştırılmaktadır. 
 
 
2.3. Kuyu Başı Tesisleri  
 
Kuyu başı tesisleri; üretim kuyusu ve re-enjeksiyon kuyusu olarak iki farklı yapıdan oluşmaktadır. 
 
2.3.1. Üretim Kuyusu Kuyu Başı Tesisi 
 

 
 

Resim 1. ASR2 Üretim kuyusu kuyu başı tesisinden bir görünüş. 
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Bir üretim kuyusu kuyu başı tesisi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır (Resim 1). 
 
a. İnhibitör dozajlama sistemi 
b. Kuyu başı kontrol vanaları 
c. Seperatör 
d. Dengeleme tankı 
e. Filtreler  
f. Pompalar  
g. Ölçüm enstrümanları 
h. Manuel vanalar 
i. Emniyet elemanları 
j. Kompresör sistemi 
k. Sürücü panoları 
l. PLC otomasyon panosu 
 
İnhibitör Dozajlama Sistemi 
 
Üretim kuyusu içerisinde iki fazlı akışın başladığı (flash point) noktadan sonra oluşacak kalsit 
kabuklaşmasının engellenmesi için inhibitör kullanılmaktadır. İnhibitör dozaj sistemi bileşenleri Şekil 1 
de gösterilmiştir[2]. 
 

 
 

Şekil 1. İnhibitör dozaj sistemi 
 
İnhibitör, birisi asıl birisi yedek olarak çalışan iki adet pompa (D) ile kuyu içinde iki fazlı akışın başladığı 
noktanın altına yekpare paslanmaz çelik çekme boru ile basılmaktadır. Kuyu içerisindeki akış ile 
borunun yüzeye sürüklenmesini engellemek için boru ucuna bir ağırlık (J) monte edilmiştir. 
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Kuyu içerisine basılan inhibitörün debisi, sistemdeki debi ölçer ile (B) ölçülerek inhibitör sarfiyatı, kuyu 
üretimine göre pompa debisi ayarlanarak kontrol altında tutulmaktadır. Üretici firmadan alınan 
inhibitörün korozif etkisinin ve viskozitesinin azaltılması için, su ile seyreltme işlemi yapılmaktadır. 
Belirlenen ölçüde hazırlanan karışım tank (A) içerisinde hazırlandıktan sonra tank üzerine yerleştirilen 
mikser (L) çalıştırılarak homojen bir karışım elde edilmektedir. Tank içerisindeki, herhangi bir sebepten 
dolayı oluşan, kirli inhibitörün boru içerisine gidip bir tıkanmaya sebep olmaması için pompa emişinde 
filtreleme (C) işlemi yapılmaktadır. İnhibitör sistemi içerisindeki ölçüm enstrümanlarından alınan bilgi 
PLC vasıtası ile kumanda ve kontrol merkezine kurulan SCADA sistemine iletilmekte ve buradan 
sistemin çalışması izlenebilmektedir. Ayrıca pompa sürücülerinin kontrolü de kumanda kontrol 
merkezindeki SCADA sisteminden yapılabilmektedir (Resim 2). 
 

 
 

Resim 2. ASR 2 Kuyusu ve inhibitör sisteminden bir görünüş 
 
Kuyu başı ekibi tarafından her gün periyodik olarak inhibitör sisteminin yerinde kontrolü yapılmaktadır. 
Ekip, sistemin düzenli çalışıp çalışmadığını, tank içerisindeki karışım seviyesini ve dozaj debisini 
kontrol etmektedir Haftada iki kez jeotermal akışkandan örnek alınarak inhibitörün etkinliği kontrol 
edilmektedir. İnhibitör borusu üzerinde titreşimden oluşacak tahribatların önlenmesi amacıyla boru, 
aylık periyotlar halinde yukarı ve aşağı hareket ettirilerek titreşim noktaları yer değiştirilmektedir. 
Kullanılan inhibitörün etkisinin kontrolü için boru hatları üzerinde çeşitli noktalarda örnekleme hatları 
yapılmıştır. Anılan borular aylık periyotlarda sökülerek, içleri gözle kontrol edilmektedir (Resim 3). 
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Resim 3. Kabuklaşmanın gözle kontrolu için test borusu. 
 
 
Yine OEC’ nin Yıllık Periyodik Planlı Bakımı kapsamında L II tarafındaki buharlaştırıcı eşanjörü 
açılarak kabuklaşmanın olmadığı görülmüştür (Resim 4). 
 

 
 

Resim 4. Buharlaştırıcı eşanjör kabuklaşma kontrolü 
 
 
Kuyu Başı Kontrol Vanaları 
 
Kuyu başı kontrol vanaları PLC üzerinden komut almakta ve basınçlı hava hattından sağlanan hava 
beslemesi ile çalışmaktadır. Jeotermal kuyular üretime açılırken bu vanaların kontrolü santral 
operatörü tarafından, sistem devreye girdikten sonra otomatik olarak PLC tarafından yapılmaktadır. 
Görevi, santralin ihtiyacı olan jeotermal akışkanın kuyu başı tesisine göndermektir. Otomatik 
pozisyonda çalışma sinyalini, dengeleme tankı seviye transmitteri bilgisine göre alır. Seviye bilgisi üst 
sınır değerini geçtiğinde vana, tank seviyesinin daha fazla yükselmesini engellemek için PLC den 
aldığı komut ile kapatma işlemine gider. Bu sayede ikinci görevi olan emniyet işlemini yerine getirir. 
Sınır değerler kumanda operatörü tarafından, çalışma koşullarına göre değiştirilebilmekte ve santralin 
etkin, optimum çalışması sağlanmaktadır. 
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Seperatör 
 
Kuyu başı kontrol vanalarından geçen iki fazlı jeotermal akışkan seperatöre girerek kızgın su, buhar 
ve gaz olarak ayrıştırılır. Üst kısımda toplanan buhar ve gazlar buhar hattına aktarılır. Buradan kendi 
basıncı ile santrale taşınır. Seperatör alt kısmına akan kızgın su buradan dengeleme tankına alınır. 
 
Dengeleme Tankı 
 
Dengeleme tankı, kızgın suyu santrale pompalayacak olan pompalara bir emiş haznesi olarak görev 
yapmaktadır. Buhar hattından tank üst noktasına yapılan bağlantı sayesinde buhar yastıklaması 
yapılmakta ve tank içerisindeki kızgın suyun buharlaşması engellenmektedir. Dengeleme tankı su 
seviyesi pompa basma hattına monte edilmiş oransal kontrollü bir pnömatik vana ile kontrol edilir.  
 
Filtreler 
 
Dengeleme tankından çıkan kızgın suyun ilerisinde kalan kırıntıların pompalara girişini engellemek ve 
suyu filtre etmek için kullanılır. Aylık periyotlar halinde temizlenir. 
 
Pompalar 
 
Jeotermal kızgın suyun santrale pompalanması için kullanılırlar. Birisi asıl diğeri yedek olarak çalışan 
iki adet pompa kuyu başı tesisinde bulunur. Pompaların birbiri üzerine basma yapmasını engellemek 
için, pompa basma hattına çek valflar monte edilmiştir. 
 
Ölçüm Enstrümanları 
 
Sistemdeki akışkanın basınç, sıcaklık, debi ve seviye değerlerini ölçmek için kullanılırlar. Ayrıca elde 
edilen veriler SCADA bilgisayarına aktarılarak sistemin izlenmesi sağlanır. 
 
Manuel Vanalar 
 
Sistem ekipmanlarının ön ve arka kısımlarına monte edilmişlerdir. Olası bir arıza durumunda yedek 
ekipmanın devreye alınması ve arızalı ekipmanın sökülerek onarımının yapılmasını sağlarlar. Ayrıca 
belirli noktalara yerleştirilen vanalar ile kırıntı tahliyesi yapılarak boru hatları kırıntılardan arındırılır. 
 
Emniyet Elemanları 
 
PLC üzerinden kontrol edilen emniyet vanalarının çalışmaması halinde sistemin tehlikeye girmesini 
engellemek için kullanılırlar. Kuyu başı tesisinde seperatör girişine monte edilmiş bir patlama diski 
bulunmaktadır. Basınç değeri kritik değere ulaşmadan diski patlayarak çift fazlı akışkanın sisteme 
girmeden tahliye edilmesinde kullanılır. 
 
Kompresör Sistemi 
 
Kuyu başı tesisi içerisindeki pnömatik vanaların ihtiyacı olan basınçlı havayı karşılamak için 
kullanılırlar. Birbiri ile aynı özellikte birisi asıl diğeri yedek olarak çalışan iki adet kompresör 
bulunmaktadır. 
 
Sürücü Panoları 
 
Kuyu başı içerisindeki ekipmanların sürücülerinin bulunduğu panodur. Sigorta, kesici ve kontaktörleri 
içerir. 
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PLC Otomasyon Panosu 
 
Kuyu başı ekipmanlarından ve transmitterlerden alınan bilgilerin işlenmesini, işlenen bilgi sonrasında 
komutlar ile ekipmanların çalıştırılmasını sağlar. 24 V DC besleme ile çalışır ve PLC işlemci içerir. 
Kumanda kontrol bilgisayarı üzerine gönderdiği bilgiler ile sistemin izlenmesini sağlar. 
 
2.3.2. Re-enjeksiyon Kuyusu Kuyu Başı Tesisi 
 
Re-enjeksiyon kuyusu kuyu başı tesisleri aşağıdaki bileşenlerden oluşur (Resim 5). 
 
a. Re-enjeksiyon pompaları 
b. Manuel vanalar ve çek valflar 
c. Ölçüm enstrümanları 
d. Emniyet elemanları 
e. Kompresör sistemi 
f. Sürücü panoları 
g. PLC otomasyon panosu 
h. Frekans kontrol cihazı panosu 
i. Kesici hücreler 
j. Trafo 
 

 
 

Resim 5. Re enjeksiyon kuyusu ve pompa sisteminden görünüş 
 
 
Re-enjeksiyon Pompaları 
 
Re-enjeksiyon pompaları santralde enerjisi alınan atık jeotermal suyun rezervuara tekrar basılması için 
kullanılır. İkisi asıl birisi yedek olarak çalışan üç pompa kullanılır. 
 
Manuel Vanalar ve Çekvalflar 
 
Pompaların emiş ve basma hattına monte edilen vanalardır. Olası bir arıza durumunda sistemin 
durdurulmadan pompanın onarımının yapılması için kullanılırlar. Çek valflar ise pompa basma hattına 
monte edilmişlerdir. Pompaların birbiri üzerine basma yapmalarını ve sistemin çalışmadığı durumlarda 
jeotermal kuyunun üretime geçmesini engellerler. 
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Ölçüm Enstrümanları 
 
Sistemdeki sıcaklık, basınç ve debi değerlerinin ölçülmesinde kullanılır. Aldıkları bilgi PLC’ ye iletilir. 
Enstrümanların kumanda edilmesi ve kumanda kontrol bilgisayarından izlenmesi sağlanır. 
 
Emniyet Elemanları 
 
Sistemdeki basınç yükselmelerinde açılarak, sistemin hasara uğramasını engeller. Buradaki emniyet 
elemanı oransal kontrollü bir pnömatik vanadır. PLC’ den aldığı komut ile hat basıncına göre açma/ 
kapama işlemi yapar. 
 
Kompresör Sistemi 
 
Kuyu başı tesisi içerisindeki pnömatik vanaların ihtiyacı olan basınçlı havayı karşılamak için kullanılır. 
Birbiri ile aynı özellikte birisi asıl diğeri yedek olarak çalışan iki adet kompresör bulunmaktadır. 
 
Sürücü Panoları 
 
Kuyu başı içerisindeki ekipmanların sürücülerinin bulunduğu panodur. Sigorta, kesici ve kontaktörleri 
içerir. 
 
PLC Otomasyon Panosu 
 
Kuyu başı ekipmanlarından ve transmitterlerden alınan bilgilerin işlenmesini, işlenen bilgi sonrasında 
komutlar ile ekipmanların çalıştırılmasını sağlar. 24 V DC besleme ile çalışır ve PLC işlemci içerir. 
Kumanda kontrol bilgisayarı üzerine gönderdiği bilgiler ile sistemin izlenmesini sağlar. 
 
Frekans Kontrol Cihazı Panosu 
 
Frekans kontrol cihazı içerir. Frekans kontrol cihazı, PLC’ den aldığı komut ile çalışır. Pompaların 
frekansını ayarlar ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Pompalar emme ve basma hattı basınçlarına 
göre çalışır. 
 
Kesici Hücreler 
 
Kuyu başı tesisine gelen elektriğin kontrol edilmesinde kullanılır. Santral ve re-enjeksiyon kuyusu arası 
mesafenin uzun olması nedeni ile, kuyu başı tesisine orta gerilim hattı (31,5 kV) ile elektrik 
taşınmaktadır. 
 
Trafo 
 
Orta gerilim hattı ile taşınan elektriğin alçak gerilime düşürülmesi işleminde kullanılır. Kuyu başında 
kullanılan ekipmanların gücüne göre seçilmiştir. 
 
 
 
 
3.SANTRALİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ 
 
DORA 1 Elektrik Santralı, bir çift akışkanlı (Binary) jeotermal enerji santralıdır. Çalışma prensibi 
Rankine Çevrimi temel mantığına göredir. Sistemde ısı çevriminde kullanılan organik akışkan, bir 
hidrokarbon tipi olan n-Pentan dır. Pentan jeotermal akışkanın ısısını absorbe eder. Böylece pentanın 
buharlaşmasına sebep olur. Buharlaşan pentan türbine gider. Pentanın genleşmesi sonucu kazanılan 
kinetik enerjinin dönüşümüyle döner şaft gücü üretilir. Pentanın genleştirilmesi işlemi, boru demetli ısı 
eşanjörleri ( vaporizer, preheater) içerisinde enerjisi alınan jeotermal akışkan (su ve buhar) ile 
yapılmaktadır. 
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Santral’ da jeotermal akışkandan pentana ısı transferin olduğu ve pentanın buharlaştıktan sonra girdiği 
türbin ve elektrik üretiminin gerçekleştiği generatörün bulunduğu bölüm OEC ( Ormat Enerji Çevrimi); 
birleşik iki seviyeli üniteden( ITLU) oluşmuş bulunmakta, yüksek basınçlı (LI) ve düşük basınçlı (LII) 
olarak adlandırılmaktadır (Şekil 2). Genel çalışma prensibini gösteren şema aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. Bu şemadanda görüleceği üzere  LI buharlaştırıcı eşanjörü (vaporizer) bölümleri içerisine 
gelen Jeotermal kızgın su (brine), bir miktar enerjisini transfer ederek Pentanı buharlaştırır. Buradan L 
II buharlaştırıcı eşanjörü kızgın su bölümlerine doğru girer. L II buharlaştırıcı eşanjörü buhar bölümüne 
giren buhar ile birlikte Pentanı buharlaştırır. LII buharlaştırıcı eşanjörü içerisinden bir miktar enerjisini 
transfer ederek ayrılan Jeotermal su, L I ve L II ön ısıtıcı (Preheater) tüplerine girecek şekilde ayrılır. L 
I ve L II ön Isıtıcılardan ayrılan jeotermal su bir noktada birleşir ve santralden ayrılırarak re-enjeksiyon 
sistemine gider. Yoğuşan buhar, L II buharlaştırıcı eşanjörü baş kısmından dışarıya pompalanır ve re-
enjeksiyon kuyusuna gönderilmek üzere re-enjeksiyon hattına bağlanır. 

 
Şekil 2. OEC genel çalışma prensip şeması 

 
Çok kademeli zarflı in-line pompa olan besleme pompaları, pentanı kondenserden alıp ön ısıtıcıların 
cidarına doğru pompalar. Pentan ön ısıtıcılarda ısıtıldıktan sonra buharlaştırıcı cidarına doğru akar. 
Pentan buharlaştırıcıda kaynama noktasına kadar ısıtılır ve buharlaştırılır. Pentan buhar girişine doğru 
ilerler, daha sonra girer ve genleşir. Bu basınç ve sıcaklık geçişinde döner şaft gücü üretilir. 
Türbinlerde enerjisi dönüştürülen düşük basınçlı pentan buharı hava soğutmalı kondensere doğru 
gider ve sıvılaşır. Sıvılaşan pentan tekrar ön ısıtıcılara pompalanır. 
 
Her iki seviyedeki bu pentanın ısı alışverişi kapalı bir çevrimdir. Birbirinden tamamen bağımsızdır. 
Normal işletme sırasında sisteme pentan sızdırmazdır ve sistemde hiç kaçak yoktur. 
 
 
OEC’nin İşletilmesi ve Elektrik Üretimi 
 
OEC çalıştırılması; üretim kuyularının açılmasından sonra, santral ilk çalıştırılması için gerekli 
minimum jeotermal enerji debi, sıcaklık ve basınç değerlerinin sağlanması, ulusal şebeke gerilim ve 
frekans değerlerinin istenen düzeyde olması ile yapılır. Sistemin güvenli ve düzgün bir şekilde 
çalıştırılabilmesi için bu değerlerin stabilitesi çok önemlidir. 
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ITLU çalıştırılması otomatik olarak PLC işlemciler ve işlemciler içerisinde tanımlı döngüler ile 
sağlanmaktadır. “Başlat” komutunun verilmesi ile PLC, sistemdeki ekipmanların kontrolü otomatik 
olarak yapar ve sistemdeki organik hareket ettirici basıncına bağlı olan ilk çalıştırma döngüsüne geçer. 
Yeterli basınca ulaştırılan pentan enjeksiyon vanalarının açılmasıyla türbinlere akar ve türbinler ile 
birlikte generatörü harekete geçirir. Ulusal şebekedeki gerilim ve frekans değerleri generatör 
tarafından yakalandığında sistem şebeke ile paralel bağlanır ve elektrik üretimi başlar. Elektrik 
üretiminin artırılması, santral operatörü tarafından jeotermal enerjinin artırılması ile paralel olarak 
gerçekleşir. Sistem tam kapasiteye ulaştığında (tam bir ısı ve kütle dengesine ulaştığında –dış hava 
sıcaklığına bağlı olarak) otomatik konuma alınır ve PLC işlemciler idaresine bırakılır. Sistem içerisinde 
düzensiz çalışma / arıza veya dalgalanma olduğunda, santral operatörü tarafından SCADA sistemi ile 
müdahale edilir ve normal çalışma koşulları sağlanır. 
 
 
3.1. Elektrik İletim Hatları ve Ulusal Şebekeye Bağlantı 
 
Santralde üretilen 11 kV elektrik santral ana kesicisinden geçtikten sonra Step-Up trafosunda 31,5 
kV’a yükseltilir. Buradan ana dağıtım merkezinde gelen elektrik, santral ve kuyu başları elektrik 
ihtiyacını karşılamak için elektrik hücreleri barasına bağlanır. Üretim kuyuları ve idari bina elektrik 
ihtiyacını karşılamak için 380 V değerine iç ihtiyaç trafosu ile düşürülür ve alçak gerilim olarak yeraltı 
kabloları ile ilgili taşınır. Re-enjeksiyon kuyu başı tesisindeki elektrik ihtiyacı; orta gerilim olarak yer altı 
kablolarıyla kuyu başı tesisindeki kesici hücreye ve buradan iç ihtiyaç trafosuna taşınır. İç ihtiyaç 
karşılandıktan sonra kalan elektrik enerjisi yeraltı orta gerilim kabloları ile ulusal şebekeye bağlanılan 
DAPT12 tipi girdi-çıktı merkezine taşınır. Burada sayaçtan geçtikten sonra elektrik hücreleri vasıtasıyla 
ulusal şebekeye orta gerilim olarak bağlanır. Elektrik hücreleri üzerinde bulunan röleler bir orta gerilim 
SCADA sistemi ile kumanda bilgisayarına bağlanmıştır. Bu bilgisayar üzerinden hücre hareketleri 
(açma/kapama) yapılabildiği gibi üretilen elektrik değeri, voltajı ve akımı da izlenmektedir.  
 
 
 
 
4. KONTROL VE BAKIM 
 
DORA–1 Jeotermal Elektrik Santrali’nde, sistem içerisindeki ekipmanların çalışmasında sürekliliği 
sağlamak, özellikle arıza bakımların zamanında ve hızlı gerçekleştirebilmek ve işletme giderlerini 
azaltmak için santral bünyesinde bakım ekipleri oluşturulmuştur. Bakım ekipleri “Yıllık İşletme Bakım 
Planı” doğrultusunda kontrol ve süreli bakımları yaparlar. İşletmenin yıllık bakım planı üretici firmaların 
tavsiyeleri ve işletmede elde edilen tecrübelere göre hazırlanmıştır. Bakım ve kontroller içerisinde 
yapılan işler ve edinilen bilgiler bölüm sorumluları tarafından rapor haline dönüştürülerek kayıt altına 
alınır. 
 
Kontrol ve Bakım iki başlıkta incelenebilir: 
 
1. Periyodik kontroller ve bakım 
2. Arıza bakımı 
 
 
Periyodik Kontrol ve Bakım 
 
Periyodik kontroller ve bakımlar; koruyucu bakım kapsamında, arızaların önceden tespiti ve hasara yol 
açmadan giderilmesi, sistemin düzgün ve güvenilir bir biçimde çalışması ve süreli ömürlü parçaların 
değiştirilmesi için yapılan günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kontrol ve bakımları kapsar. 
Ayrıca jeotermal sistemi içerisinde yedekli olarak dizayn edilen kontrol vanaları, pompalar ve 
kompresörler, haftalık periyotlarda asıl/yedek değişimi yapılarak eş zamanlı yaşlanma sağlanır. 
Kontrol formları üzerine çalışma saatleri kaydedilerek süreli bakımları da bu değerler üzerinden 
yapılır(Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3). 
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Günlük kontroller ;görsel ve işitsel olarak yapılır. Genel olarak günlük kontrollerde; sistemdeki pompa 
ve motorlarda yağ seviyeleri salmastra kaçakları, sürücü panolarında akım ve voltaj, OEC içi pentan 
hatlarında sızıntı, eşanjör ve kondenser ünitesi pentan seviyeleri, kondenser ünitesinde soğutma 
fanları çalışmaları, türbin ve jeneratörde yatak yağlama ve soğutma yağı basınçları, kompresör 
filtrelerinde yağ ve su birikimi, kurutucuda su tahliyesi ve santral genelinde gürültülü çalışma kontrolleri 
yapılır. Ayrıca üretim kuyularında kabuklaşmanın engellenmesi için kurulan inhibitör sisteminin debi ve 
basınç kontrolleri yapılmakta, sistem için inhibitör kimyasalı seyreltilerek besleme tanklarına 
aktarılmaktadır. 
 
Haftalık kontroller; görsel, işitsel ve aletli olarak yapılır. Genel olarak haftalık kontrollerde; mekanik 
salmastra sıcaklıkları ve sızıntı kontrolü, titreşimli çalışan ekipmanlarda sabitleme somunları sıkılık 
kontrolü, hava hattı filtrelerinde su ve yağ kontrolü, OEC kondenser ünitesi tahliye sisteminde 
pnömatik vana çalışma kontrolü, süreli bakım gerektiren ekipmanlarda çalışma saati kontrolü ve acil 
durum ekipmanlarında çalışma kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca jeotermal sistemde kabuklaşma 
dolayısıyla oluşması muhtemel tıkanma ve enerji kaybını önlemek için jeotermal akışkan numuneleri 
alınmakta ve analiz için laboratuara gönderilmektedir.  
 
Aylık, üç aylık ve altı aylık bakım ve kontroller; aletli olarak yapılmaktadır. Genel olarak bu 
kontrollerde; süreli bakım gerektiren ekipmanların bakımları, yağlama üniteleri filtreleri 
temizlik/kontrolleri, jeotermal akışkan filtreleri temizlik/kontrolleri, sistemdeki döner ekipmanların 
titreşim analizleri, ölçüm enstrümanları ve pnömatik kontrol vanaları kalibrasyonları, elektrik trafoları 
bakım ve kontrolleri, pano ve kesici hücreler temizlik ve kontrolleri yapılmaktadır.  
 
Yıllık bakım ve kontroller süreli bakım ve kontrolleri kapsar. Sistemden alınan numuneler analiz ettirilir. 
Döner parçalarda titreşim analizleri yapılır. Analiz sonuçları doğrultusunda onarım/değişim işlemleri 
yapılacak kısımlar belirlenir. Yıllık bakım çalışması için iş planı hazırlanır, yedek parça stokları kontrol 
edilir ve bakım için uygun bir gün kararlaştırılır. Kararlaştırılan gün için “Planlı Duruş Programı” 
hazırlanır. Bakım çalışması yapacak ekiplere görev dağılımları birkaç gün öncesinden bildirilip gerekli 
ekipmanın bakımı yapılacak parçaların yanına taşınması sağlanır. Bakım çalışması süresince 
hazırlanan çalışma programına uyularak yıllık bakım ve kontrol işlemi tamamlanır. 
 
 
Tablo 1. OEC periyodik koruyucu bakım çizelgesi 
 

Ekipman 
Bakım Aralığı 

Açıklama Günlük Haftalık Aylık Yarı-
yıllık Yıllık 

Genel OEC sistemi ve 
borulama 

X X X X   

Türbin X X  X X  
Jeneratör X X X X X  
Besleme pompası X X   X  
Kontrol vanaları  X  X   
Besleme pompası sürücüsü X X X  X  
Besleme pompası filtre    X   
Yağ sistemi X    X  
Rupture disc & emniyet valf   X    
Purge sistem  X X    
Ölçüm cihazları: Basınç 
transmitter, anahtar ve 
gösterge; seviye ve sıcaklık 
titreşim & hız transmitter 

   X   

Elektrik kabinleri    X   
Kondenser fanları X   X   
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Tablo 2. Kuyu başları günlük periyodik kontrol çizelgesi. 
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Tablo 3. Kuyu başları ve OEC haftalık periyodik kontrol çizelgesi. 
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4.2 Bakım 
 
İşletmede programlı bakım sistemi uygulanmaktadır. Üretici firma tarafından verilen bilgiler 
çerçevesinde [1] tüm ekipmanlar için hazırlanmış olan periyodik bakım “yıllık işletme bakım planı” tablo 
olarak düzenlenmiştir. Koruyucu bakım niteliğinde belirlenen bu planda;  günlük, haftalık, aylık, altı-
aylık, yıllık periyotlarda sistem durdurulmadan yapılacak kontrol ve bakım yer almaktadır. 
 
Ayrıca yapılan bu programlı kontrol ve bakım plan dışında, oluşan ancak santralın durdurulmasına 
gerek duyulmadan çalışmasına izin verilen ve/veya oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesiyle 
birlikte, ulusal şebekenin bakımı ya da planlı bir duruşu sırasında İşletmede de planlı bakım yapılır. 
Yıllık Periyodik Bakımda da yine planlı bir duruş programı uygulanır. 
 
Ancak öngörülmeyen bir zamanda ekipmanın işlevini yerine getirememesi nedeniyle üretimin 
aksamasına yol açan ve acil müdahale gerektiren arıza bakımlarıyla da karşılaşılmaktadır. Arıza 
durumunda eğer sistem çalışmaya devam edebiliyorsa bütün önlemler alınarak sistem çalışması 
sürdürülür. En kısa sürede bakım/onarım iş planı hazırlanır. Arızalı/hatalı parça, eğer stoklarda yok 
ise, temin edilir. Bakım için sistem duruşu gerekli ise zorunlu duruş programı hazırlanır. En uygun 
zamanda arızalı/hatalı parça onarım/bakımı iş planı doğrultusunda yapılır. 
 
İşletmede arıza durumunda bakım işleminin en kısa sürede yapılabilmesi için gerekli yedek parçalar 
stoklarda bulundurulmaktadır. Üretici firma tavsiyeleri dikkate alınarak yedek parça stoğu oluşturulmuş 
ve işletmede edinilen tecrübeler dikkate alınarak stok sürekli yenilenmektedir. Aşağıda arıza bakım 
gerektiren bir arıza / bakım işlemi Resim 6’ da gösterilmiştir. 
 

 
 

Resim 6. Arıza bakımı 
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5. SANTRAL VE YAN ÜNİTELERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK 
 
İşletmenin gerek Elektrik Santralı olmasından gelen özelliği, gerekse üretim sürecinde kullanılan ikincil 
akışkanın niteliği yönlerinden İşletmede güvenlik (iş ve yangın) son derece önemlidir. Başta “Elektrik 
Kuvvetli Akımlar “ yönetmeliği, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve 
Esasları” hakkındaki yönetmelik, 4857/78 sayılı  “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması” hakkındaki yönetmelik, 4703 sayılı “Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan 
Teçhizat ve Koruyucu Sistemlere ilgili “ yönetmelik, 25325 sayılı “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri “ 
yönetmeliği ”İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elamanların Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları “ hakkında yönetmeliğin amir hükümleri doğrultusunda 
gereken tedbirler alınmış bulunmaktadır 
 
Santral bölgesi, anılan madde için gaz ,alev algılama sistemi ile donatılmış yüksek derecede güvenlik 
sistemine sahiptir.Santral otomatik olarak bilgisayar kontrollü olarak çalıştığından böylesi bir durumla 
karşılaştığında sistem otomatik olarak sesli alarm ile uyarıda bulunmaktadır.Ayrıca her gün düzenli 
olarak dedektörle madde kaçak denetimi ve tankta seviye kontrolü yapılmaktadır. 
 
Ayrıca Santral işletmesi ve yan üniteleri özelliğine uygun olarak Yangın hidrant sistemi, sprinkler 
söndürme sistemi, yangın dolapları ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürme,CO2 ve köpüklü söndürme 
cihazı dolabı vb. yardımcı gereçler ile donatımı yapılmış bulunmaktadır.  
  
Tüm Personele iş güvenliği ve yangın eğitimi verilmiş olup sertifikalandırılmış bulunmaktadır. 
Personele periyodik olarak tatbikat yaptırılmaktadır. 
 
İşletme bünyesinde oluşturulan özel güvenlik birimi ile santral ve kuyu bölgeleri kontrol altında 
tutulmaktadır. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından Santralın işletmesinde önerilen sayıda özel 
güvenlik görevlisi görevlendirilmiş bulunmaktadır. Üç vardiya tam gün esasına göre çalışan güvenlik 
elemanları 5188 sayılı yasa hükümlerine uygun çalıştırılmaktadır. Santral ve kuyu bölgelerinde 
kurulmuş olan kapalı devre CCTV güvenlik kamera sistemi ile izleme yapılmaktadır.  
 
İşletmenin güvenlik kapsamında; işletim sisteminin mekaniksel ve elektriksel olarak günlük, haftalık, 
aylık bakım programları çerçevesinde planlı bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu çerçevede; yangın 
hidrant sisteminin basınç kontrolü, dizel yangın pompasının ve joker pompanın çalışma kontrolleri, 
yangın alarm sisteminin çalışma kontrolü, pentan maddesi kaçak algılama sisteminin kontrolleri 
düzenli olarak yapılmakta, kontrolü yapan kişi tarafından çizelgeye işlenip imzasıyla kayıt altına 
alınmakta ve işletme yetkilisinin kontrolüne sunulmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizin ilk çift akışkanlı (Binary) jeotermal enerji santralı DORA-1, 10 Mayıs 2006 tarihinde 
işletmeye girmiştir. Santralda güvenli ve sürekli bir elektrik üretimi sürecinde; üretimin yüksek 
performansta ve jeotermal akışkanın elde edildiği sahada sürdürülebilir bir işletmenin yapılabilmesi için 
periyodik kontrol ve bakımların düzenli olarak yapılması ve işletme sırasında tüm değerlerin düzenli 
olarak kayıt altına alınması önem kazanmaktadır. İşletmede periyodik kontrol ve koruyucu bakımlar 
hazırlanan Yıllık İşletme Bakım Planına göre yapılmakta ve raporlanmaktadır. İşletme sırasında alınan 
jeotermal akışkana ait termofiziksel değerler ve Santral bileşenlerin özgül performans kayıtları önceki 
değerleriyle karşılaştırılmakta, alınması gereken tedbirler/müdahaleler buna göre  yapılmaktadır.  Eylül 
2007 tarihinden itibaren ise İYTE (İzmir Yükseki Teknoloji Enstitüsü ) tarafından yapılan 
GEOPERFORM [3] yazılım programı ile işletme sırasında alınan değerler ile oluşturulan veri tabanına 
dayalı performans testleri ve değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Böylece işletme sırasında 
yapılan gözlemler ve kayıt altına alınan değerlerin bilimsel olarak daha iyi değerlendirme olanağı 
hedeflenmiştir. 
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JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMİ 
İÇİN VERİTABANI GELİŞTİRİLMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PROGRAM : 
“GEOPERFORM” 

 
 
Gökhan GÜLGEZEN 
Emin Can SUMER 

Sıtkı AYTAÇ 
Macit TOKSOY 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal elektrik santrallarında, santral performansının sürekli değişiminin izlenmesi, performansı 
etkileyen yerel parametrelerin değişiminin takip edilmesi için belirli aralıklarda işletme parametrelerin 
kaydedilmesi ve bu değerlerle analizlerin yapılması gerekmektedir. Hava sıcaklığı gibi performansı 
etkileyen parametrelerin günlük değişimleri göz önüne alındığında söz konusu parametrelerin en az 
saatlik (hassas test amaçlı olarak daha kısa süreli) periyodlarda kaydedilmesi ve uygun bir yapıda 
kullanıcıya sunulması gerekmektedir. Takip edilecek parametrelerin sayısı ve kayıt periyodları göz 
önüne alındığında, söz konusu işlemler için uygun bir veritabanının ve analiz yazılımının geliştirilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmada jeotermal santral işletmelerinde anlık olarak gözlenen işletme parametrelerinin 
(jeotermal akışkan sıcaklığı, basıncı, debisi, hava sıcaklığı, üretilen güç, vs)  belirli periyodlarda 
kaydedilmesi ile bir veritabanı oluşturulması, bu veritabanına internet üzerinden erişim sağlanarak 
istenilen periyodlarda çeşitli performans ve değişim analizleri yapabilecek bir JAVA uygulama yazılımı 
(GEOPERFORM) geliştirilmiştir.  
 
Jeotermal santralde ağ sunucusu üzerinde çalışan program, sistem yöneticisine merkezi veritabanına 
veri girme imkanı verir. Ağ sunucusu istasyondaki veritabanına uzaktan erişimi sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. Aynı program yerel kullanıcıların bilgisayarlarında da kullanılabilir. Kullanıcılar veri 
girme, güncelleme, silme, önceden tanımlanmış kısıtlamalarla verileri görüntüleme (grafiklerle 
değişimlerin incelenmesi) ve performans analizleri yapabilecekleri yerel veritabanlarına sahiptirler. 
Kullanıcılar yerel veritabanlarını istasyondaki merkezi veritabanına internet yoluyla bağlanarak güncel 
hale getirebilirler. Bu bildiri de geliştirilen yazılımın (GEOPERFORM) özellikleri, yetenekleri ve 
yapılabilecek analizler örneklenerek sunulacaktır. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bir jeotermal elektrik santralında, üretim ve re-enjeksiyon kuyularında, jeotermal akışkan hatlarında ve 
nihayet üretilen enerjinin teslim edildiği terminale kadar onlarca termofiziksel büyüklük,  izlemek ve 
kontrol amacıyla, kullanılan SCADA sistemine bağlı olarak belli periodlarda ölçülmektedir. Ölçülen 
verilerin büyük bir kısmı “(1) santral tasarım performansının testi, (2) santralın başlangıç 
performansına göre değişimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım analizlerinin yapılması ve (3) 
sistem performansını yükseltme çalışmalarının başarısının belirlenmesinde referans noktası 
oluşturmak amaçlarıyla”[1],  erişilebilir bir ortama, ilgili analizlerde kullanılmak üzere kaydedilmeli ve 
senelerce saklanmalıdır. 
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Hava soğutmalı çift akışkanlı santrallarda, üretilen enerjiyi ve jeneratör yatak sıcaklığı gibi kritik işletme 
parametrelerini çok etkileyen ve zamanla değişimi hızlı olan değerlerin normal işletme koşullarında bir 
saatlik aralıklarla (bazı koşullarda performans testleri için 15 dakika gibi daha kısa periyodlarla) 
ölçülmesi zorunluğu vardır ve ölçülmesi gereken değer sayısı göz önüne alındığında ortaya çıkan veri 
tabanınının büyüklüğü kolayca tahmin edilebilir. Bu veritabanına, ölçülen değerlerin kullanılmasıyla 
hesaplanan performans analizi değerleri de eklenmelidir.  Örneklemek gerekirse, performans 
analiziyle ve jeotermal saha gözlemiyle ilgili ölçülen ve bunlar yardımıyla hesaplanan değerlerin 
toplam sayısı 38’dir. Bir saatlik periyodlarda ölçülen ve hesaplanan bu büyüklüklerin 3 yılda 
oluşturacağı matrisin büyüklüğü 26280 x 38’dir. Söz konusu büyüklükte bir Excell dosyası ile 
performans değerlendirmelerini Excell araçlarıyla yapmak pratik anlamda çok güçtür. Bu çalışmada 
özellikleri, yetenekleri ve yapabileceği analizleri sunulan GEOPERFORM programının çıkış noktası, 
Excell ile gerçekleştirilen analizlerde karşılaşılan sorunlar olmuştur. 
 
Yazılımın temel amacı, santralda istenilen periyodda ölçülen değerlerin ve bu değerlerin kullanılması 
ile hesaplanan türetilmiş değerlerin kaydedildiği ve saklandığı güvenli bir veritabanı yaratmak ve bu 
veritabanını internet üzerinden araştırmacıların ve uzmanların diledikleri analizler ve değerlendirmeleri 
yapmalarını sağlayacak yazılım desteğini sağlamaktır. Jeotermal santralda ağ sunucusu üzerinde 
çalışan program, sistem yöneticisine merkezi veritabanına veri girme imkanı vermektedir. Ağ 
sunucusu istasyondaki veritabanına uzaktan erişimi sağlamaktadır. Program, yerel kullanıcıların 
bilgisayarlarında da kullanılabilir. Kullanıcılar veri girme, güncelleme, silme, önceden tanımlanmış 
kısıtlamalarla verileri görüntüleme ve performans analizleri yapabilecekleri yerel veritabanlarına 
sahiptirler. Kullanıcılar yerel veritabanlarını istasyondaki merkezi veritabanına internet yoluyla 
bağlanarak güncel hale getirebilirler. 
 
Hazırlanan program ve uygulandığı sistem Aydın Salavatlı’daki Jeotermal Enerji Santralı DORA – 1’de 
kurulmuştur. Santral yönetiminin izin verdiği uzmanlar DORA – 1’deki merkezi veri tabanına ulaşarak 
diledikleri analizleri yapabilmektedirler. 
 
 
 
 
2. GEOPERFORM: HEDEFLER 
 
 
2.1.  Genel hedefler 
 
Yazılım geliştirilirken aşağıda verilen hedeflere ulaşılması öngörülmüştür: 
 
 Öngörülen yazılım halihazırdaki kullanılan yöntem ve yazılımların iş yoğunluğunu ve 

karmaşıklığını azaltan bir yapıda olmalıdır. 
 Santralda ölçülen tüm veriler uzmanların sistem değişkenlerinin davranışlarını 

gözlemleyebilmeleri için merkezi bir veritabanında (Şekil 1) tutulmalıdır. 
 Bu merkezi veritabanı internet yoluyla uzmanların uzaktan erişimine açık olmalıdır. (Şekil 1). 
 Programın kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla bir grafik arayüzü geliştirilmelidir. 
 Santral performansını tanımlayan değişkenler ve sabitler güncellenebilir, bağlı hesaplamalar 

otomatik olarak yapılabilmelidir. 
 Analizciler bir çok database operasyonunun yanında çeşitli veri aralıkları için fonksiyonlar 

hesaplayabilmeli (curve fiiting) ve bu sistem değişkenlerinin davranışlarını ve eğilimlerini 
(grafiklerle) gözlemleyebilmelidir. 

 Yazılımda, merkezi veri tabanına erişen analizcinin bu veri tabanından dilediği kısmı bir başka 
ortama (Excel) aktarabilme yeteneği olmalıdır. 
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2.2 Özel Hedefler: Performans Analizi Ve Değişiminin Gözlenmesi 
 
Yazılımın genel olarak performans analizi ve değişimini içeren özel hedefleri ise aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir: 
 
 Ölçülen ve santral performansını etkileyen bağımsız değişkenlerin (hava sıcaklığı, jeotermal 

akışkan debisi ve sıcaklığı, buhar debisi, buhar debisi ve basıncı, yoğuşmayan gaz miktarı) ve bu 
değişkenlerin belirlediği performans değerlerinin (brüt güç, net güç, parazitik güç) istenilen 
periyodlarda güvenli bir ortamda tutulması. 

 Jeotermal sahanın gözlemi için gerekli değişkenlerin istenilen periyodlarda güvenli bir ortama 
kaydedilmesi. 

 Ölçülen değerlerin kullanılması ile herhangi bir andaki net gücün tasarım şartlarına indirgenmiş 
değerinin hesaplanması ve hesaplama ara sonuçları ile birlikte saklanması. 

 
 
 
 
3. GEOPERFORM GELİŞTİRME SÜREÇLERi 
 
Yazılımın temel olarak (a) Planlama – Tasarım,  (b) Uygulama ve (c) Test olarak üç fazda 
özetlenebilecek süreçleri ve alt işlemleri Şekil 2’de verilmiştir. İlk fazda veritabanı tasarımı, sistem 
tasarımı ve grafik arayüz tasarımını içeren TASARIM süreci gerçekleştirilmiştir. İkinci faz program ve 
veritabanı uygulamalarını içeren UYGULAMA sürecidir. Üçüncü faz ise sunucu ve sistem 
uygulamalarının denendiği TEST sürecidir. 
 
 
 
 
4. SİSTEM 
 
Şekil 3’te GEOPERFORM yazılımının uygulandığı sistemin akış şeması verilmiştir. Sistemde hem ağ 
(internet) hem de yerel operasyonlar için bileşenler bulunmaktadır. Sistemdeki “KULLANICI”, Merkezi 
Veri Tabanına ”YEREL SİSTEM” üzerinden erişim için (analizler yapmak üzere) ayrıcalıklı hakları 
bulunan uzmanlardır. “YÖNETİCİ” ise merkezi veritabanınına ölçülen büyüklükleri giren ve 
veritabanında değişiklik yapma yetkisi olan operatördür.  
 
 
 
 
5.GEOPERFORM VERİTABANI TASARIMI 
 
Her kullanıcı (kendi) yerel veritabanına sahiptir veya (merkezi veri tabanını kısmen veya tamamen 
kopyalayarak) bunu yaratabilir. Gerekli operasyonları bu veritabanı üzerinde gerçekleştirir. Eğer 
istenirse merkezi veritabanına bağlanılarak veriler güncellenebilir. Projede veritabanı olarak MySQL 
Database Server uygulaması kullanılmıştır. Bu database ağ sunucusu üzerinde çalışır. Kullanıcı 
şifreleri ve hakları veritabanındaki tablolarda tutulmaktadır. Veritabanı güvenliği, kimlik denetimi ve 
güvenlik duvarı uygulamasıyla sağlanmaktadır. 
 
Tasarlanan veritabanında düz model kullanılmıştır. Bu model 2 boyutlu bir tablodan ibarettir ve 
herhangi bir sütunun tüm elemanları benzer veriler içerdiği gibi, bir satırın her elemanı bir diğeriyle de 
ilişkilidir. Program Java programlama dili ile geliştirilmiştir. Güvenli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde 
saklamak amacıyla ise MySQL 5.0.21-community-nt via TCP/IP veritabanı uygulaması seçilmiştir. Veri 
tabanındaki alanlar, data tipleri hakkında bilgiler Sümer ve Gülgözen’de [2] yer almaktadır. 
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6.GEOPERFORM (V1.0) UYGULAMA 
 
GEOPERFORM programı bir giriş panelinden sonra, temel olarak farklı görev ve fonksiyonları olan 
dört panelden oluşmaktadır. Program çalıştırıldığında giriş panelinde, kullanıcının merkezi veritabanını 
kullanarak yarattığı yerel veritabanlarından birinin seçilmesi gerekmektedir (Şekil 4). Bu seçim 
yapıldıktan sonra program fonksiyonlarını içeren ve aşağıda açıklanmış paneller görüntülenmektedir. 
 
 “Insert Data” (veri girilmesi) Paneli (Şekil 5). 
 
Bu panel santralda ölçülen verilerin, merkezi veri tabanına girilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu 
panelde herhangi bir tarihte ve saatte ölçülen toplam 38 değer ve bu değerlerle ilgili notlar (Note) veri 
tabanına girilebilmektedir. Veri girme operasyonu hakkında detaylı bilgi “Information About 
Operation” başlığı altındaki alanda gözlemlenebilir. İstenilen tarihin ve saatinin girilebilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla takvim ve saat dizinlerini gösteren pencereler kullanılmıştır. 
 
 “Display Data” (seçilen verilerin görüntülenmesi) Paneli (Şekil 6).  
 
Bu panelin tasarımlanmasının amacı veritabanına girilmiş verilerin istenilen bir tarih ve saat aralığında 
incelenmesi amacıyla görüntülenmesi, görüntülenen verilerin istenildiği takdirde güncellenmesi ve 
gerektiğinde “File -> Export as Excel” butonu kullanılarak (Şekil 7)  bir Excel tablosu olarak 
saklanabilmesidir. Panelin üstünde gösterilen ölçülmüş ve hesaplanmış 38 büyüklükten istenilenler 
işaretlenmekte ve “Get Data” butonu ile tablo halinde ekranda görülmektedir. Tablolar, “Order By” 
butonundan seçilen büyüklüğe göre artan sırada düzenlenebilmektedir. Panelin en altında yer alan 
“Get All Data” butonu ise istasyonda veri toplanmaya başlanan ilk andan itibaren veritabanına girilmiş 
tüm veriyi tabloda göstermektedir. 
 
İstenilen büyüklükler görüntülendikten sonra herhangi bir satır çift tıklandığında, Şekil 8’da görülen 
düzeltme menüsüne ulaşılmaktadır. Bu menüde görüntülenen herhangi bir veri değiştirilebilmektedir. 
Ancak veri değişimi “Kullanıcı” bilgisayarındaki “yerel veri tabanında” gerçekleşmektedir. Merkezi veri 
tabanında bir değişikliğin yapılması söz konusu değildir.   
 
 “Performance Parameters” (performans hesaplama da kullanılan sabitler) Paneli (Şekil9). 
 
Programın üçüncü paneli ölçülen değerlerden Düzeltilmiş Net Güç’ün (Corrected Net Power) 
hesaplanmasında kullanılan sabitlerin gösterildiği ve değiştirilebildiği paneldir. Panelde iki farklı sabit 
grubu yer almaktadır. İlk grupta santral tasarımcısı tarafından, santralda herhangi bir anda elde edilen 
net gücün, tasarım şartlarına indirgenmiş değerini bulmak için verilmiş polinomlara (F1, F2, F3, F4, F5) 
ait katsayılar (a, b, c, d, e) yer almaktadır. İkinci grup katsayılar ise, 6 büyüklüğü ölçen aletlerin 
belirsizlik hesabında kullanılan hassasiyetleridir.  
 
Panelin altında bulunan “Edit” butonuna basıldığında, paneldeki sabitleri gösteren pencereler aktif 
hale gelmekte ve sabitlerin değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Herhangi bir sabit değiştirildikten sonra 
“Up Date” butonuna basıldığında veritabanındaki tüm veriler için gerekli hesaplamalar yeniden 
yapılmaktadır. 
 
 “Chart Operations” (grafik işlemleri) Paneli (Şekil 10). 
 
Son panel grafik işlemlerin yapılabildiği bölümdür. Panelin sağ üst köşesindeki grafik türlerinden bir 
tanesi seçilerek, “Y Axis”  tablosundan seçilecek en fazla dört büyüklüğün, “X Axis” tablosundan 
seçilecek bir büyüklüğe göre değişimi panelin sağ tarafındaki alanda grafiksel olarak 
gözlemlenebilmektedir. Büyüklüklerin seçimi bu tablolardan seçilen veri tipinin “>” butonu ile “Selected 
Columns” penceresine geçirilmesiyle gerçekleştirilmektedir. “<” butonu ile de işlem tersine 
çevrilmektedir. Grafik üzerinde görüntülenmek istenen verilerin başlangıç “Start Date” ve bitiş “End 
Date” zamanları ilgili butonlar yardımıyla değiştirilebilmekte ve istenilen aralıkta gözlem 
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Herhangi bir grafik oluşturulduktan sonra “Chart” menüsü kullanılarak (Şekil 11), grafik üzerindeki 
dağılımı temsil edecek şekilde oluşturulabilen(curve fitting) 5 farklı eğrinin (Şekil 12) çizilmesi, bu 
eğrilerin fonksiyonları ve her bir eğri için eğrinin ilgili veriyi tanımlamadaki başarısını yüzde olarak 
gösteren “r2” değerinin elde edilen grafik altında yazdırılması mümkün olmaktadır (Şekil 13). 
 
 
 
 
7.GEOPERFORM’DA SENKRONİZASYON 
 
GEOPERFORM programında senkronizasyon seçeneği jeotermal santraldaki (merkezdeki) 
veritabanıyla, kullanıcının kullandığı yerel veritabanını senkronize etmek için kullanılan bir 
fonksiyondur. Kullanıcı ilk paneldeki “File” menüsünden (Şekil 14) “Synchronize” fonksiyonunu 
seçerek bilgisayarındaki verileri santraldakilerle aynı olacak şekilde günceller ya da yerel 
veritabanında bulunmayan verileri uygun tarih aralıkları girerek merkezi veritabanından yerel 
veritabanına aktarılmasını sağlar. 
 
Kullanıcı bilgisayarındaki yerel veritabanının herhangi bir yanlış kullanımdan ötürü hasar görmesini, 
tümüyle silinmesini yada değiştirilmesini engellemek amacıyla bu işlemden önce veritabanının bir 
yedeğini almalıdır.  
 
 
7.1. Senkronizasyonun Yapılması 
 
Şekil 14’deki menü açılır ve “Synchronize” seçeneği seçilir. Görüntülenen senkronizasyon 
penceresinde iki opsiyonlu (Option 1 ve Option 2) olarak senkronizasyon yapmak mümkündür (Şekil 
15). 
 
“Option 1” “Start Date” ve “End Date” olarak seçilmiş iki tarih arasındaki verileri eşleştirir. Yerel 
veritabanında bu tarihler dışında kalan veriler hiçbir değişime uğramaz. Bu tarihler arasındaki veriler 
daha önceden mevcutsa güncellenir, yok ise veritabanına eklenir. 
 
“Option 2” ise hiçbir tarih ve durum gözetmeksizin tüm yerel veritabanındaki verileri siler ve 
santraldaki verileri onların yerine koyar. 
 
Her iki seçenekte de “Synchronize” butonuna basıldığı zaman Şekil 15’teki uyarı penceresi 
görünür.”Yes” ile işlem onaylanırken, “No” ile iptal edilebilir. Senkronizasyon işlemi internet 
bağlantısının hızına göre değişebilmektedir. Özellikle “Option 2”de bu süre artmaktadır.(Ör:2500 satır 
veri, yaklaşık 1 dakika.) Bu yüzden işlemin doğru yapılabilmesi için “İşlem Tamamlandı” penceresi 
görünene kadar beklenmelidir. Aksi halde işlem doğru şekilde tamamlanamaz. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Jeotermal elektrik santrallarında performans ve saha gözlemi ve bu gözlemlere bağlı olarak bakım, 
onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla, jeotermal sahada ve enerji üretim sisteminde 
pek çok termofiziksel özelliğin kısa periyodlarla uzun seneler boyunca ölçülmesi ve güvenli – erişilebilir 
bir veri tabanında kaydedilmesi ve saklanması gerekmektedir. Ölçülecek ve kaydedilecek 
büyüklüklerin sayısı üretim ve re-enjeksiyon kuyularının sayısına bağlı olarak değişir. Tek üretim ve 
tek re-enjeksiyon kuyusunun olduğu santrallar da bile kaydedilecek termofiziksel özelliklerin sayısı, 
söz konusu veri tabanını çok bilinen Excel gibi programları kullanarak yaratmayı ve daha sonra farklı 
amaçlarla analizler yapmayı pratik olarak imkansız kılar. 
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Geliştirilen GEOPERFORM yazılımı, DORA -1 Jeotermal Elektrik Santralında, merkezi bir veri 
oluşturmak ve bu veri tabanına uzmanların uzaktan erişimini sağlayarak öngördüğü analizleri yapma 
imkanını veren bir programdır. Kuyu sayıları farklı santrallara da kolaylıkla uyarlanabilir. 
 
 
 
 
TEŞEKKÜR 
 
Bu programın geliştirilmesi için, santral bilgilerinin kullanılmasına ve geliştirilen programın, ilgili 
donanımları ve alt yapıyı sağlayarak uygulanmasını sağlayan DORA - 1 Jeotermal Elektrik Santralı 
Yönetimine teşekkür ederiz. 
 

 
 

Şekil 1. GEOPERFORM yazılımın kullanıldığı DORA-1 Sistemi 
 

 
 

Şekil 2. GEOPERFORM yazılımı geliştirme süreçleri 
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Şekil 3. GEOPERFORM sistem genel akış şeması 
 

 
 

Şekil 4. Programın çalıştırılması ve yerel veri tabanının seçilmesi 
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Şekil 5. Veri girme menüsü 
 

 
 

Şekil 6. Veri görüntüleme menüsü 
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Şekil 7. Excel tablosu yaratma menüsü Şekil 8. Verilerin yenilenmesi ve düzeltilmesi menüsü 

 

 
 

Şekil 9. Performans analizinde kullanılan sabitler paneli 
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Şekil 10. Grafik İşlemler (Grafic Operations) paneli 
 
 

  
Şekil 11. Eğri oluşturma başlangıç menüsü Şekil 12. Eğri seçme menüsü 
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Şekil 13. Örnek grafik 
 

 
 

Şekil 14. Senkronizasyon başlangı menüsü 
 

 
 

Şekil 15. Senkronizasyon opsiyonları menüsü  Şekil 16. Senkronizasyon kontrol menüsü. 
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JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİMİNİN  
SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KIZILDERE JEOTERMAL 

SAHASI 
 
 
A. Kıvanç KUTLUCA 
Gülden GÖKÇEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan jeotermal enerji uygulamalarının çevresel etkilerinin incelenmesi, 
toplum ile doğrudan ilişkili olan çevre konularındaki bilincin artırılması açısından önemlidir. Özellikle 
jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri; yaşam alanlarındaki kuyular, dağıtım sistemi, ısı merkezi ve konut 
ısıtma sistemleri ile doğrudan toplum ile içiçe geliştirilen, proje uygulama ve kullanım sırasında ortaya 
çıkan problemlerin doğrudan kullanıcılara yansıdığı bir uygulamadır. Bu nedenle bu kaynağın 
kullanımı konusunda gerekli toplumsal uzgörü, teknik konuların yanısıra çevresel etkiler konusunda da 
halkın bilinçlendirilmesi ile sağlanabilir. 
 
Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkileri başlıkları ile 
beraber çevresel etkiler ana teması içinde yer alır. Herhangi bir jeotermal projenin karar, planlama ve 
yönetim aşamalarında sosyal konuların da gözönünde bulundurulması, uluslararası anlaşmalar, 
protokoller, yasalar ve uluslararası finans kuruluşlarının getirdiği bir zorunluluktur. Çevresel etki 
değerlendirme çalışmalarında sosyo–ekonomik parametrelerin de ölçülmesine ihtiyaç duyulur. 
 
Bu çalışmada, Kızıldere Jeotermal Sahası ile Türkiye’nin ilk jeotermal santralı olan Kızıldere Jeotermal 
Santralı’nın bulunduğu bölge ve yöre halkı üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri incelenmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerjinin hem elektrik üretiminde hem de elektrik dışı kullanımlarında (konut, sera, havuz 
ısıtma, balık yetiştirme vb.); fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyo-ekonomik anlamlarda çevreye olumlu 
ve olumsuz etkiler sözkonusudur. Çevresel etki türleri içerisinde yer alan sosyo-ekonomik etkiler, bu 
alanda çok sınırlı çalışmalar yapılması nedeniyle detaylı araştırma gereksinimi olan bir dal olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
Günümüzde, dünya devletleri kendi sosyo-ekonomik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile jeotermal 
projelerin geliştirilmesine önem vermektedirler. Jeotermal enerjinin kullanımı ile  amaçlanan yararlar ve 
beraberinde getirdiği etkiler, jeotermal projelerin başarısı ve kabul edilebilirliği için önemli kıstaslar 
olarak karşımıza çıkmaktadır [1]. Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri, çevresel etkiler 
ana başlığı altında çok önemli bir alt başlığı oluşturuyor olsa da bu alanda yapılan ve yayınlanan az 
sayıdaki çalışma, az gelişmiş ülkelerdeki alt gelir grupları ve bu grupların o bölgedeki jeotermal 
kaynaktan yararlanma yöntemleri ile sınırlıdır. 
 
Jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerdeki yerleşim dokuları, jeotermal uygulamalardan yararlanış 
biçimleri, bölge halkının sosyal ve ekonomik profilleri ve bu profildeki jeotermal kullanıma dayalı 
değişiklikler, sosyo-ekonomik etkiler kapsamında yer bulmaktadır. 
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Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri ile ilgili literatürde karşılaşılan ilk çalışmalar çevresel 
etkiler başlığı altında toplanmıştır. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 3-12 Haziran 1992 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının (UNCED) ana kurgusu 
“Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir ve doğal kaynak rezervlerinin gelecek kuşakların da 
yararlanabileceği şekilde korunması ana teması dünya gündemine taşınmıştır. 178 ülke ve sayısız 
yerel yönetimin ortak paydada buluştuğu bu birliktelik sonucunda iki önemli bildiri ortaya çıkmıştır, “Rio 
Deklarasyonu” [2] ve “Gündem 21” [3]. Devletlerin çevre ile ilgili uyması gereken genel kural ve 
kanunları belirten Rio Deklarasyonu 27 ana prensipten oluşmuştur. Bu ana prensipler içinden 7 tanesi 
sosyal içerikli prensipler olarak karşımıza çıkmakta (1, 2, 10, 13, 20, 21 ve 22) ve bireyler ve yerel 
yönetimlerin çevre yönetimi ve çevresel gelişim konularında etkin roller üstlendiklerinin altı 
çizilmektedir [2].  
 
Çevresel zararları minimuma indirmek ve sürdürülebilir gelişmeyi garanti altına almak ana kavramlarını 
ön plana çıkaran “Gündem 21” çalışması ise 6 bölümünün sosyo-ekonomik konulara yönelik içeriklere 
sahip olduğu 40 bölümden oluşmuştur. Bireylerin çevresel çalışmalara katılımını, düşük gelir 
gruplarının doğal kaynaklardan etkin olarak faydalanmalarını ve nüfus yoğunluklarını planlama içine 
alan ve politika geliştirme ile birlikte ilk defa Sivil Toplum Örgütleri ve sürdürülebilir gelişme konusunda 
aktif çalışma kavramlarını öne çıkararak bünyesinde toplamıştır [3]. Doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımlarına ilişkin bu ilk çalışmalar, jeotermal enerjinin de doğal kaynak grubuna girmesi itibari ile 
sosyo-ekonomik açıdan “Jeotermal Kaynaklar”  alanında yapılan ilk incelemeler olarak kabul edilebilir. 
 
Uluslararası Jeotermal Derneği tarafından 1995 yılında İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen 
Dünya Jeotermal Kongresi-1995’de gündemi oluşturan dört ana başlıktan biri “Çevresel Etki” olarak 
belirlenmiştir. Kongre kapsamında düzenlenen “Jeotermal Gelişimin Çevresel Yüzü” adlı kurs 
programında “Jeotermal Gelişimin Sosyo-Ekonomik Etkileri” ilk olarak detaylı olarak ele alınmıştır [1]. 
 
Japonya’da 2000 yılında düzenlenen Dünya Jeotermal Kongresi-2000’de yine sosyo-ekonomik etkiler 
çevresel etkiler başlığı altında ele alınmıştır. Yirmiye yakın araştırma içerisinden ancak bir tanesi 
araştırmanın sosyal etkiler konusunu çevresel etkiler içerisinde ele almış olan küçük ölçekli kırsal 
yerleşimlerde jeotermal potansiyel üzerine bir çalışmadır [4]. 
 
2005 yılında Antalya-Türkiye’de düzenlenen Dünya Jeotermal Kongresi-2005’de “Çevresel ve Sosyal 
Durum” ayrı bir başlık altında toplanmıştır. Otuza yakın bildiriden ancak dört tanesi jeotermal enerjinin 
o bölgede yaşayan insanlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerine yönelik araştırma ve politikaları 
içermektedir. Filipinler (2), Endonezya ve El Salvador’daki bu çalışmalar konuları itibari ile az gelişmiş 
ülkelerin yoksul bölgelerindeki alternatif enerji politikaları üzerine geliştirilmiş planları incelemiştir [5, 6, 
7, 8]. 
 
Kenya’nın alt gelir gruplarından kırsal bir yerleşimde kurulu bulunan jeotermal santralın, o yerleşim 
üzerindeki çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini inceleyen çalışma [9] ile nüfus yoğunluğu düşük 
küçük kasabalarda kullanılan jeotermal enerjinin mekansal ekonomik analizlerini [10] içeren 
çalışmalara ek olarak İtalya’da Larderello jeotermal sahasında bulunan jeotermal elektrik 
santrallarında çalışanların sağlık problemleri üzerine yapılan bir çalışmaya da rastlanmıştır [11]. 
 
Jeotermal enerji uygulamalarının sosyo-ekonomik etkileri üzerine ülkemizde yapılan çalışmalar çok 
sınırlıdır. Tesisat Kongreleri kapsamında düzenlenen “Jeotermal Enerji Seminer”lerinde çevresel 
etkiler başlığı altında sunulan bildirilerde genel anlamda sosyo-ekonomik etkilere değinilmiş [12, 13], 
yine aynı seminerlerde sunulan bir bildiride ise bölgesel ısıtma sistemlerinin kavramsal planlaması 
altında bir başlık olarak İzmir-Balçova Jeotermal Sahası’nda gerçekleştirilen bir anket çalışmasına yer 
verilmiştir [14, 15].  
 
Herhangi bir jeotermal projenin karar, planlama ve yönetim aşamalarında sosyal konuların da 
gözönünde bulundurulması, uluslararası anlaşmalar, protokoller, yasalar ve uluslararası finans 
kuruluşlarının getirdiği bir zorunluluktur. Sosyo–ekonomik parametreler projenin büyüklüğüne bağlı 
olarak değişkenlik gösterir. Jeotermal enerji uygulamaları bazında ölçülmesi gereken bu parametreler 
beş ana başlık altında toplanabilir; 
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• Bölgede yaşayanlara ilişkin veriler; nüfus, nüfus yoğunluğu, yaşam biçimi-ihtiyaçlar-
problemler, jeotermal projelere ilgi-beklenti-dahil olma isteği, 

• Yönetimsel veriler; yerel yönetim biçimi, yöneticinin siyasal pozisyonu-profili, merkezi 
yönetimin bakış açısı, sivil toplum örgütlerinin yaklaşımı-beklentileri-uyarıları, yerel-ulusal-
uluslararası boyutlarda yasal durum, 

• Fiziksel ve sosyo-kültürel veriler; jeotermal kaynağın rezerv alanı ve koruma bölgelerine 
yönelik haritalar, çalışma alanına yönelik jeolojik ve hidrojeolojik haritalar, sahanın arazi 
kullanım ve bitki örtüsüne yönelik planlar, imar planları (nazım imar ve uygulama imar 
planları), saha içerisinde bulunan yerleşim dokuları, ekolojik, tarihi ve kültürel anlamda 
korunması gereken alan yada yapılar (kültür mirası), 

• Ekonomik veriler; arsa ve konut fiyatları, işgücü ve çalışanların durumları, 
• Altyapı verileri; elektrik-su-kanalizasyon sistemleri ile jeotermal dağıtım sistemlerinin 

mevcut durumu, potansiyelleri, ulaşım sistemleri, genel altyapı sistemlerinin birbirine 
entegrasyonu. 

 
Kızıldere Jeotermal Sahası, Denizli İli’nin 40 km batısında, Büyük Menderes nehrinin batı ucunda, 
Denizli’nin Sarayköy ilçesine yaklaşık 14 km uzaklıkta yer alır. Kuzeyinde Buldan, doğusunda Denizli, 
güneyinde Babadağ, batısında Buharkent ve Kuyucak ilçeleri ile çevrilidir. Yaklaşık 1057 dekarlık bir 
alana sahip olan Kızıldere Jeotermal Sahası üzerinde 60 dekarlık alana 1984 yılında 20.4 MW e 
kapasiteli Kızıldere Jeotermal Santralı kurulmuştur. Sınırları içerisinde farklı büyüklüklerde sekiz sera 
ve dört termal kaplıca bulunan saha yakınlarında iki köy yerleşkesi yer almaktadır, Kızıldere ve 
Karataş köyleri. Kızıldere Jeotermal Santralı Karataş Köyü sınırları içinde yer almaktadır.  
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada benimsenen yöntem ve izlenen etaplama şöyle sıralanabilir;  
 

• Araştırma alanı ve konusu ile ilgili kurumlardan bilgi toplama, 
• Arazi çalışması-jeotermal enerjiden yararlanan sektörlere yönelik anket çalışmaları, 
• Anket çalışması sonuçlarının ilgili istatistik ve planlamaya yönelik bilgisayar programları  

kullanımı ile işlenmesi ve değerlendirilmesi.  
 
Kızıldere Jeotermal Sahası’nda Ağustos 2005-Haziran 2007 tarihleri arasında farklı tarihlerde 
gerçekleştirilen arazi çalışmalarında; jeotermal kaynağın ve Santral’ın çevrelerinde yarattıkları sosyo-
ekonomik etkilerin belirlenmesi amacıyla veri toplanmıştır. 
 
İlk olarak, konu ile ilgili tüm resmi kurumlar ziyaret edilmiştir. Bu kurumlar; 

 
• Denizli Belediye Başkanlığı, 
• Denizli- Sarayköy Belediye Başkanlığı, 
• Denizli-Kızıldere Köyü Muhtarlığı, 
• Denizli-Karataş Köyü Muhtarlığı, 
• Denizli İl Özel İdaresi Başkanlığı, 
• Denizli Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, 
• Denizli Tarım İl Müdürlüğü, 
• Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü, 
• MTA Ege Bölge Müdürlüğü, 
• DSİ Ege Bölge Müdürlüğü’dür.  

 
İkinci adım; saha içerisinde bulunan farklı kullanımları belirlemek, sınıflandırmak ve bunlara uygun 
anket formları geliştirmektir. Sahada belirlenen kullanım alanları; elektrik üretimi, konutlarda ısıtma, 
sera ısıtma, termal tesislerde sağlık ve ısıtma amaçlı kullanım ile endüstriyel kullanımlardır. 
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Çalışmada bu alanlar;  konutlar, seralar, termal tesisler ve diğer işletmeler olarak dört ana başlık 
altında toplanmış ve anket formları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formlarında bazı ortak sorular 
bulunmakla birlikte herbir alana uygun detaylı sorular mevcuttur. 
 
Konutlar ile ilgili oluşturulan anketlerde öncelikli hedef, Santrale en yakın yerleşim birimleri olan 
Kızıldere ve Karataş köylerinde yaşayan halktır. Bu köyler dışında yine Saha’daki jeotermal kaynaktan 
bölgesel ısıtma sistemi aracılığı ile konut ısıtması alanında yararlanan Denizli-Sarayköy ilçesi 
yaşayanları da gerektiği takdirde çalışmanın içerisine dahil edilebilecek şekilde araştırmanın 
geliştirilebilirliği oluşturulmuştur. 
 
Konut anketlerinde soru profili 3 ana kısımdan oluşmaktadır (Ek 1). 

 
• Bölge hane halklarının genel yapısına ilişkin sorular, 
• Bölge hane halklarının içlerinde çalışan kesimin çalışma alanlarına yönelik (istihdama ilişkin) 

sorular, 
• Bölge hane halklarının, bölgenin potansiyeli olan jeotermal projeler ile entegrasyonunu ölçen 

(istihdam-tesislerde çalışma, ısınma, termal tedavi, seralarda kullanma vb.alanlarda) sorular. 
 

Bölgede seralarda ısıtma amaçlı kullanım gittikçe yaygınlaşmaktadır. İl Özel İdare, Belediye ve özel 
sektöre ait farklı büyüklüklerde seralara rastlanmıştır ve yeni sera alanları oluşturulmasına devam 
edilmektedir. Seralarda çoğunlukla sebze ve kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

 
Bölgedeki seralarda yapılan anketlerde genel soru yapısı (Ek 2); 

 
• Seraların genel yapısına (büyüklük, kapasite-stok durumu, sıcaklık vb.) ve ürün yapısına (ürün 

profili, verim, maliyet) yönelik sorular, 
• Seralarda çalışanların sosyal, kültürel ve sağlık durumlarına ilişkin sorular, 
• Seraların jeotermal kaynak ile olan ilişkilerini (kaynağa olan mesafe, geliş biçimi, geliş ve 

dönüş sıcaklıkları vb.) öğrenmeye yönelik sorular şeklindedir. 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası civarında, jeotermal akışkanın kaplıcalarda sağlık amaçlı kullanımına 
yönelik uygulamalara da rastlanmaktadır. Yerleşimleri, büyüklükleri ve kullanıcı profilleri açısından 
farklı yapılardaki bu tesislere yönelik anket çalışması (Ek 3); 

 
• Termal tesislerin genel yapısına (büyüklük, kapasite, sıcaklık vb.) ve kullanıcı yapısına (ulusal-

uluslararası, dönem, kalış biçimi ve süresi) yönelik sorular, 
• Termal tesislerde çalışanların sosyal, kültürel ve sağlık alanlarına ilişkin sorular, 
• Termal tesislerin jeotermal kaynak ile olan ilişkileri (kaynağa olan mesafe, geliş biçimi, geliş ve 

dönüş sıcaklıkları vb.) ile ilgili sorularından oluşturulmuştur. 
 
Bölgede bulunan diğer işletmelere yönelik anket çalışması, içeriği itibarı ile daha farklı bir yapıda 
kurgulanmıştır. Burada hedeflenen; jeotermal kaynağın hangi alanlarda kullanıldığı, işletmelerin 
sektörel anlamda ilişkili oldukları alanların belirlenmesi, istihdam yapıları ile çalışanlarının sağlık, 
sosyal vb. alanlardaki problemlerinin ortaya konmasıdır. Arazi çalışmaları sırasında bölgede jeotermal 
kaynaktan faydalanan çeşitli sektörlere rastlanmıştır. Bunlar; EÜAŞ’a bağlı çalışan ve elektrik üreten 
Kızıldere Jeotermal Santralı, bir adet sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim tesisi, Sarayköy ilçesi 
bölgesel ısıtma sistemi işletmesi, bazı küçük boyama ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan firma.  
 
İşletme anketlerinde genel soru profili ise (Ek 4); 

 
• Firmanın genel yapısı ve çalışma alanlarına yönelik sorular, 
• Firmanın çalışanlarının sosyal, kültürel ve sağlık durumlarına ilişkin sorular, 
• Firmanın jeotermal kaynak ile alım-kullanım-depolama-atım aşamalarını içeren ilişkileri 

kurgulayan sorular olarak belirlenmiştir.  
 
Son aşamada; yukarıda belirtilen dört farklı anket çalışması sonucu elde edilen veriler SPSS istatistik 
programı ortamında değerlendirilip sonuçlar yorumlanmıştır. 
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3. SONUÇLAR 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve Santralı’nın sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalardan ilki olan ilgili resmi kurum ziyaretlerinden elde edilen bilgiler aşağıda 
verilmiştir.  
 
• Denizli Tarım İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilerde Kızıldere Jeotermal Sahası’nın toplam 

yüzölçümü 1057 dekar olarak belirtilmektedir ve bunun 60 dekarı TEAŞ (bugünkü EÜAŞ)’a elektrik 
üretimi için tahsis edilmiştir.  

• Denizli Belediyesi bünyesinde jeotermal enerji ve jeotermal enerjinin Denizli şehrinde ısıtma amaçlı 
kullanım çalışmaları konusunda bilgi alınmıştır. Denizli şehrinin ısıtılması amacıyla Kızıldere 
Jeotermal Sahası’ndan akışkan taşınmasının ekonomik olmayacağına karar verildiği, onun yerine 
şehre daha yakın bölgelerde bulunan kaynakların değerlendirilmesi ve potansiyel kaynakların 
araştırılması gerekliliği üzerinde durulduğu gözlenmiştir.  

• Kızıldere Jeotermal Sahası’na yaklaşık 14 km uzaklıkta bulunan Denizli-Sarayköy ilçesinde yapılan 
çalışmalarda Belediye ve işletmeci firmadan Bölgesel Isıtma Sistemi hakkında bilgiler alınmıştır. 
5000 konut kapasiteli ilçede Mayıs 2006 itibari ile 2000 konut ısıtılmaktadır. Kızıldere Jeotermal 
Sahası’nda seperatörlerden ayrılarak kanal aracılığı ile Büyük Menderes Nehri’ne gönderilen atık 
akışkanın bir kısmı sahada oluşturulan bir kollektör yardımıyla Sarayköy Jeotermal Bölgesel Isıtma 
Sistemi’ne verilmektedir. 96°C de sisteme ulaşan jeotermal akışkan 56°C’de sistemi terk 
etmektedir.  Sistemden 450 konut eşdeğeri (1 konut=100 m²) kamu binası, 1550 konut eşdeğeri 
1450 konut ısıtılmaktadır. Isıtılan kamu binaları; Belediye, hükümet konağı, askerlik şubesi, iki adet 
emniyet binası ve lojmanları, beş adet ilkokul, lise, hastane, sağlık ocağı, devlet su işleri, il özel 
idare tesisi, vergi dairesi, tarım ilçe müdürlüğü, EÜAŞ lojmanları ve ziraat bankası’dır. Bölgesel 
ısıtma sisteminde kullanılan jeotermal akışkanın öncelikle bir binary santralde elektrik enerjisine 
çevrilmesi, arta kalan akışkanın ısıtmada kullanılması amacıyla bölgesel ısıtma sistemi işletmeci 
firması tarafından çalışmalar yapılmış, 5.5 MWe kapasiteli bir jeotermal santral kurulması için 
EPDK’dan üretim lisansı alınmıştır. Santral kurma çalışmaları devam etmektedir. 

• Denizli Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare’den toplanan bilgilerde, 1974 yılında hazinenin arazileri 
ve kamulaştırmaları sonucunda 997 dekarlık alan Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde seracılık 
alanında kullanım için verilmiştir. Günümüze kadar 6536 m² sera kurulmuştur. 1997-2000 yılları 
arasında 896 hektar alan İl Özel İdare’ye devredilmiş ve seraların işletimi İl Özel İdare’ye geçmiştir. 
Kızıldere Jeotermal Sahası genelinde Özel İdare’ye ait 7500m² (boş), Tarım İl Müdürlüğü’ne ait 
6400m² (sebze) ve özel girişimciye ait 6000m² (domates-salatalık) sera alanı bulunmaktadır. 

• Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü’nde Kızıldere Jeotermal Sahası ile ilgili detaylı bir 
bilgiye rastlanmamış, Kurum bünyesinde bulunan 1/25000 Kızıldere bölgesi hali hazır haritaya 
ulaşılmış ancak bu ölçekte bir haritanın çalışmalarda kullanılmasının yetersiz kalacağı görülmüştür. 

• Kızıldere Jeotermal Sahası ile ilgili Denizli ili dışında bulunan kurumlardan MTA Ege Bölge 
Müdürlüğü-İzmir ve DSİ Aydın XXI. Bölge Müdürlüğü-Aydın ziyaret edilmiş ve saha ile ilgili bilgi 
toplanmıştır. Aydın, Denizli ve Muğla illerinin bağlı olduğu DSİ Aydın XXI. Bölge Müdürlüğü’nün 
Denizli’deki sorumluluk alanı; işletme halindeki barajlar, göletler, sulama tesisleri ve taşkın tesisleri 
ile yapım aşamasındaki aynı alanlar ve içme suyu tesislerinden oluşmaktadır. Bu tesislerin 
yapıldıkları alanların jeotermal sahalarla çakıştığı bölgelerde ise MTA Bölge Müdürlükleri ile 
beraber çalışma yaptıkları öğrenilmiştir. Bu bağlamda, DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı alanda, 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve civarında hali hazırda işletmesi yapılan bir adet sulama tesisi 
(Yenice-Sarayköy Sulaması, toplam sulama alanı brüt; 10582 ha. net; 8245ha., 1961’de faaliyete 
geçmiş) ve beş adet taşkın kontrol tesisi (Karakıran-Feslek arası Büyük Menderes, Acısu 
Derivasyonu; bir köy ile bir ilçe merkezi, Beylerbeyi Deresi; bir köy, Duacılı Deresi; iki kasaba, 
Hasköy Deresi; bir köy) ile yapım aşamasında olan bir adet sulama tesisi (Gölemezli-Sarayköy 
Sulaması, brüt; 18707 ha) bulunmaktadır. Bu tesislerin jeotermal sahaya herhangi bir olumsuz 
etkisinin bulunmadığı  belirtilmiştir. 

• Sağlık birimleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, Kızıldere Jeotermal Santralı bünyesinde 
bulunan sağlık biriminden yıllık sağlık şikayetleri hakkında detaylı bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler 
ışığında tesis genelinde bir yıl içerisinde on civarında yanık, yedi-sekiz civarında işitme kaybı, beş-
altı civarında romatizmal şikayetle gelen çalışan sayısına rastlanmıştır. Karataş ve Kızıldere 
köylerinde ise sağlık ocağı bulunmadığı için detaylı bir bilgiye rastlanmamıştır. 
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Çalışmanın ikinci aşaması olan ve dört farklı başlık altında toplanan anketlerden elde edilen bilgiler şu 
şekildedir; 
 
Konutlar 
 
Kızıldere Köyü muhtarı ve köy halkı ile görüşmeler ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kızıldere 
Jeotermal Santralı’na yaklaşık 5 km. mesafede bulunan Kızıldere Köyü 900 nüfuslu ve 250 hanelidir.  
Köy ayrıca Aydın ilinin doğu yönünde son yerleşimi (köyü) konumunda olması ile dikkat çekmektedir. 
Köyün tarıma dayalı ürün çeşitlerinde incir, pamuk, zeytin, üzüm-bağ ve bezelye sırası 
gözlenmektedir. Yolları dar ve toprak olan köyde aynı zamanda içme suyu problemi bulunmaktadır. 
1975 yılından itibaren Kızıldere Jeotermal Sahası’nda kurulan pilot santralde üretilen enerji deneme 
amaçlı olarak 7 yıl boyunca köye ücretsiz olarak elektrik verilmiş, sonraki yıllarda bu uygulamadan 
vazgeçilmiştir. 250 haneli köyde %5 örnekleme oranı doğrultusunda 13 hane ile görüşülmüş ve bu 
görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre köy halkından 1 kişi Santral’e entegre olarak kurulmuş olan 
karbondioksit ve kurubuz üretim tesisinde, 10 kişi geçici işçi olarak MTA bünyesinde çalışmaktadır, 
ayrıca 2 kişi Santral’den, 4 kişi de MTA’dan emekli olmuştur. Kızıldere Köyü jeotermal enerjiden 
doğrudan faydalanamamakta fakat jeotermal enerji sayesinde ısıtılan seralardan ve termal tesislerden 
düzenli olarak yararlanmaktadır. Köylülerin genel beklentisi, köyün jeotermal enerji ile ısıtılması ve 
seracılığın teşvik edilmesi amacıyla Santral’den köye yıl boyunca jeotermal akışkan verilmesi garantisi 
olarak tespit edilmiştir.  
 
Karataş Köyü ise Kızıldere Jeotermal Santralı’na 10 km mesafede, İzmir-Denizli karayolu üzerinde 
bulunmaktadır. 50 haneli ve 300 nüfuslu köyde %20 örnekleme yapmak suretiyle elde edilen sosyo-
ekonomik verilere göre; köyde yaşayanlardan hiç kimse doğrudan yada dolaylı olarak Santral ile ilgili 
bir işte çalışmamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olan köyün beklentisi, Sarayköy Bölgesel Isıtma 
Sistemi jeotermal akışkan iletim hattı üzerinde bulunan köylerinde konut ve sera ısıtması yapılmasıdır. 
 
Seralar 
 
Bölgede seracılık faaliyetleri Tarım İl müdürlüğü, İl Özel İdare ve özel seralar olarak üç farklı ölçekte 
yürütülmektedir. Jeotermal seralara ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Termal Tesisler 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve civarında çok eski tarihlerden bu yana jeotermal kaynakların sağlık 
amaçlı kullanımı sözkonusudur. Bölge bütününde dört adet farklı büyüklük ve konforda kaplıca ve kür 
merkezi belirlenmiştir. Bu tesisler içerisinde Türkiye genelinde farklı şehirlerden müşteri profilleri olan 
büyük ölçekli tesisler, orta ölçekli kaplıcalar ve küçük aile banyoları bulunmaktadır. Termal tesislere ait 
bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Diğer İşletmeler 
 
Saha genelinde jeotermal akışkandan yararlanan beş adet farklı işletmeye rastlanmıştır. Bu işletmeler; 
EÜAŞ Kızıldere Jeotermal Santrali (elektrik üretimi), MTA (Santral için sondaj ve temizlik faaliyetleri), 
sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi, bölgesel ısıtma sistemi işletmesi ve bir iplik boyama firmasıdır. 
Temel hedefin elektrik üretimi olduğu Saha’da kuyulardan alınan jeotermal akışkan buhar ve sıvı 
fazlarına ayrılır. Buhar türbinlerde ana ürün olan elektriğe çevrilir. Buhar ile birlikte türbine gönderilen 
yoğuşmayan gazlar türbin çıkışında kompresörlerle toplanarak Santral’ın hemen yanında bulunan sıvı 
karbondioksit ve kurubuz üretim tesisine gönderilir. Jeotermal akışkanın sıvı fazının büyük bir kısmı 
Denizli-Sarayköy ilçesinde bulunan 2000 konut eşdeğeri ısıtma kapasiteli bölgesel ısıtma sisteminde 
kullanılmak amacıyla ilçeye taşınmaktadır. Geri kalan sıvı ise kanallar aracılığı ile Büyük Menderes 
Nehri’ne gönderilir. Santral ile Kızıldere Köyü arasında bulunan özel bir iplik boyama firması ve termal 
otel bu atık suyu kullanmaktadır. Sahada bulunan işletmelere ait  bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Jeotermal sera bilgileri.  
 

Seralar Türü 
Parsel 

Büyüklü
ğü 

(m2) 

Çalışan 
Sayısı 
(kişi) 

Çalışan 
Problemleri 

İşletme 
Problemler

i 

Ufuk Fide 

Özel 
• Sebze 
• Sebze 

fide 

25.000 7 
• böbrek 
prob.  (içme 

suyu) 
 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 
Özel 

• Sebze 1.200 2  • Atık 
• Koku 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

2.000 2 • İş kazası • Atık 
• Koku 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

1.200 2  • Atık 
• Koku 

Tarım İl Müdürlüğü 
Seraları 

İl Özel İdare 
• Meyve 
• Sebze 

6.400 7 • İş kazası • Yangın 

Özel Sera 
(Gökgedik Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(salatalık, 
domates) 

12.000 7   

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

2.000 2 • İş kazası • Atık 
• Koku 

Özel Sera 
(Karahayit Köyü 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

10.000 4  • Atık 
 

 
Tablo 2. Termal tesis bilgileri.  
 

Termal 
Tesis Türü 

Parsel 
Büyüklüğü 

(m2) 

Kapasite 
(yatak 
sayısı) 

Çalışan 
Sayısı 
(kişi) 

Çalışan 
Problemleri 

İşletme 
Problemleri 

Umut 
Termal 

Resort Otel 

Kaplıca-
Kür Otel 60.000 250 (1000) 35 İş kazası 

• Atık 
• Gürültü 
• Koku 
• Yangın 

İnsuyu 
Kaplıcaları Kaplıca 2500 150 14 İş kazası. • Atık 

• Yangın 
Güney 
Motel Motel 5.800 48 4 İş kazası  

Kayte 
Petrol 
Termal 

Banyosu 

Motel 13.000 24 3 İş kazası • Duman 
• Görüntü 
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Tablo 3. İşletme bilgileri. 
 

İşletme Türü 
Parsel 

Büyüklüğü 
(m2) 

Çalışan 
Sayısı 
(kişi) 

Çalışan 
Problemleri 

İşletme 
Problemleri 

Kızıldere 
Elektrik Santrali 

(EÜAŞ) 
• Elektrik 

Üretimi 600.000 106 
• İş kazası 
• İşitme pro. 

• Yanık 

• Atık 
• Gürültü 
• Koku 

Kızıldere 
Elektrik Santrali 

(MTA) 

• Kuyu Testi 
• Kuyu 

Temizli
ği 

• Sondaj 

500 30 
• Romatizm

a 
• İşitme pro. 

• Gürültü 
• Koku 

• Görüntü 

Sıvı 
Karbondioksit 

ve Kurubuz 
Üretim Tesisi 

• Madencilik 
• Karbondioksit 

Üretimi 
• Kurubuz 

Üretimi 

10.000 15 • İş kazası • Gürültü 
 

İplik Boyama 
Sanayi (Fason) • Giyim İmalatı 1600 4 - • Koku 

• Görüntü 
Bölgesel Isıtma 

Sistemi 
İşletmesi 

• Isıtma 800 18 • İş kazası 
• Yanık 

• Atık 
• Gürültü 

 
 
 
 
 
4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve Santralı’nın sosyo-ekonomik etkilerine yönelik çalışmalarda, kullanım 
çeşitliliğinde özellikle sektörel bazda bir hareket gözlenmektedir. Bölgede belirlenen kullanım alanları; 
elektrik üretimi, sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi ve kumaş boyama gibi endüstriyel kullanımlar, 
konut ve sera ısıtma ile kaplıcalarda sağlık amaçlı kullanımlardır. Çalışmada bu alanlar;  konutlar, 
seralar, termal tesisler ve diğer işletmeler olarak dört ana başlık altında toplanmıştır. Herbir alan için 
anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS istatistik programı ortamında değerlendirilmiş ve 
yorumlar Tablo 4’de özetlenmiştir. 
 
Kırsal bölgelerde yerel halkın ilgili tesislerde çalışmaya yönelik bir fayda sağlamamış olması ve bu 
yerleşimler ile jeotermal çalışmaların entegrasyonunun oluşturulamaması, yerli halkın ve yerleşimlerin 
potansiyellerinin değerlendirilememiş olduğu sonucunu vermektedir. 
   
Diğer yandan Kızıldere Jeotermal Santralı’nın jeotermal elektrik üretiminde Türkiye’de ilk örnek olması 
ve bu kullanıma entegre pek çok kullanım alanının bir arada bulunması hem kaynağın kullanım 
verimini artırmakta hem de kullanım çeşitliliği açısından diğer jeotermal sahalara örnek teşkil 
etmektedir. Anket sonuçlarına göre bu uygulamalar, kullanıcı memnuniyeti açısından da olumlu 
örnekler olarak ortaya konmuştur. Bu açıdan bakıldığında da potansiyeli yüksek ve geliştirilebilir 
çalışmalar olarak göze çarpmaktadırlar. 
 
Genel olarak jeotermal sahaların planlanması, jeotermal zonların oluşturulması konusunda hem yasal 
süreçte hem de uygulama süreçlerinde problemler bulunmaktadır. Haziran 2007’de yasalaşan 5686 
no’lu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda “kaynak koruma alanı” kavramı 
üzerinde durulmasına rağmen, bu alanlarda uygulanacak esasları belirleyecek olan yönetmelik henüz 
çıkmamıştır. Ayrıca jeotermal rezervuarın sınırlarının belirlenmesi ve jeotermal koruma zonlarının 
oluşturulabilmesi için yeterli sayıda kuyunun açılamamış olması, yüzeyde planlama çalışması 
yapılmasını engellemektedir. 
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Tablo 4. Kızıldere Jeotermal Sahası’nın sosyo-ekonomik parametrelere göre değerlendirilmesi. 
 

Bölgede yaşayanlara ilişkin 
veriler 

• Nüfus; Karataş ve Kızıldere köyleri yaklaşık 1200 
nüfuslu, Sarayköy yerleşimi 17500 nüfuslu. 

• Yaşam Biçimi; tarım köyleri, halk çiftçilik yapıyor. 
• Proje Beklentileri; köylerin hacim ve sera ısıtma 

beklentileri var. 

Yönetimsel veriler 

• Merkezi Yönetim; bölgenin güneyi Termal Turizm 
Bölgesi ilan 

edildi. Organize Sera Bölgesi çalışmaları var. 
• Yerel Yönetim; Denizli Belediyesi tarafından 

düşünülen kent ısıtması projesi maliyeti yüksek 
olduğu için gerçekleşememiş, kaynak çeşitlendirme 
çalışmaları var. 

• Sarayköy Belediyesi bölgesel ısıtma sistemi 
kapasitesinin artırılmasını düşünüyor (Kapasite 5000 
KE, uygulama 2000 KE). 

Fiziksel ve sosyo-kültürel 
veriler 

• Jeotermal kaynağın rezerv alanı ve jeotermal 
koruma kuşaklarını gösteren harita çalışmaları eksik 
veya yapılmamış. 

• Jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar mevcut. 
• Toprak yapısı, toprak kabiliyeti ve bitki örtüsü 

haritaları yapılmamış. 
• Genel bir nazım imar planı yapılmamış, az sayıda 

mevzi imar planları var, Kızıldere Köyü imar planı 
mevcut. 

• Mevcut yerleşim doku analizi ve tarihi-kültürel yapı 
stok çalışması eksik. 

Ekonomik veriler 

• Jeotermal uygulamaların arsa ve konut fiyatlarına 
köylerde bir etkisi yok, Sarayköy’de jeotermal ile 
ısıtılan konutlar %50             daha pahalı. 

• Köylerde jeotermale dayalı işgücü çok az, sadece 
Sarayköy’de termal tesis ve işletmelerde az sayıda 
çalışan var. 

Altyapı verileri 

 Köylerde altyapı problemi, kanalizasyon ve içme 
suyu sıkıntısı mevcut. 

• Köylere kadar ulaşım varken köy içi yollarda 
problemler var. 

• Jeotermal iletim hatlarında bir sorun bulunmamakta, 
Sarayköy  

içerisinde yüksek bölgelerde ısıtma problemi 
gözlenmekte. 

 
 
 
 
TEŞEKKÜR 
 
104M301 no’lu TUBİTAK-Kariyer projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma için TUBİTAK’a 
teşekkürlerimizi sunarız. 
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JEOTERMAL GÜÇ EKONOMİSİ: GENEL BAKIŞ 
 
 

Adil Caner ŞENER 
Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu makalede jeotermal güç santrallerinin ekonomisi ve ülke ekonomisine katkıları tartışılmaktadır. 
Çalışmada jeotermal birim maliyet analizi kavramı okuyucuya tanıştırılmakta ve temsili bir jeotermal 
enerji santralının maliyet analizi yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak jeotermal güç üretim sistemlerinin 
değer analizi tartışılmış ve tipik bir jeotermal kaynağın değer analizi özeti sunulmuştur. Jeotermal 
enerjinin ticari net değeri ve ülke ekonomisine sağlayabileceği katkı hesaplanmıştır. Çalışmanın genel 
amacı okuyucuya jeotermal güç üretiminde birim maliyet ve değer analizi kavramlarını tanıtmaktır. 
Çalışmada varsayılan temsili proje değerlerinin ve finansman yapısının Türkiye şartlarına uygun 
olmasına dikkat edilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde 1984 yılında Kızıldere’de başlayan jeotermal güç üretimi yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra 
günümüzde tekrar enerji sektörünün ilgi gösterdiği ve yatırım yapmak istediği bir alan haline gelmiştir. 
Jeotermal enerjinin artan çekiciliğinde rolü olan makro faktörler şöyle özetlenebilir. 
 

 1990’larda yoğun biçimde yatırım yapılan doğalgaz kombine santrallerinin doğalgaza 
bağımlılığı ciddi ölçüde arttırması. Bunun sonucunda özellikle son beş yılda ciddi ölçüde artan 
doğalgaz fiyatlarının elektrik üretimi maliyetini arttırması. Bu uzun vadeli yükselen trende ek 
olarak doğalgaz fiyatlarında yaklaşık olarak her yıl yaşanan mevsimlik dalgalanmaların 
özellikle yaz aylarında elektrik üretimi maliyetini arttırması doğalgaz kaynaklı elektrik 
üretiminin 1990’lardaki çekiciliğini azalttı ve doğlagazın taban yük (baseload) üretimi için tek 
başına yeterli olmadığını gösterdi. 

 Türk jeotermal endüstrinin özellikle 1990 – 2005 arası dönemde kurduğu jeotermal bölge 
ısıtma sistemleri sayesinde tecrübe kazanıp; bu sayede bir üst düzey jeotermal teknoloji 
sayılabilecek elektrik üretim sistemlerinin kuruluşu ve işletmesinde görev alabilecek her 
seviyede kalifiye iş gücü yetiştirebilmesi jeotermal enerji gelişimine ciddi bir ivme kazandırdı. 
Örnek olarak 2007 yılı itibarı ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinde jeotermal araştırma 
merkezleri bulunmaktadır, bu merkezler yetiştirdikleri insan ve biriktirdikleri bilgi (know-how) ile 
sektöre ciddi katkılarda bulunmuşlardır. 

 Ülkemiz enerji piyasalarının deregulasyonu, sektörde bağımsız güç üreticilerinin (Independent 
Power Producer - IPP) küçük ölçekli güç üretimi projelerine yatırım yapabilmesinin önünü 
açmıştır. Bu sayede daha önce sadece büyük ölçekli (600MW – 2000 MW) yatırımlar yapan 
ve az risk alan büyük oyunculara ilave olarak daha fazla risk almaya hazır orta ve küçük 
ölçekli yatırımcılar elektrik üreticisi durumuna gelip daha önce yatırım yapılmamış kaynaklara 
yönelmişlerdir. 

 Bütün dünyada giderek artan sera gazı emisyonuna karşı tepkiler jeotermal enerjiyi diğer 
yenilenebilir kaynaklar ile birlikte daha çekici yaptı. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı krediler ile, vergi indirimleri, arazi tahsisleri vs. ile 
teşvik ettiler. 
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Jeotermal enerji veya herhangi bir enerji kaynağı tek başına Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını 
karşılayamaz. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin enerji stratejisi güç kaynaklarında çeşitliliği 
sağlamak ve dış kaynaklara olan gereksinimi mümkün olduğunca azaltmak olmalıdır. Bu kapsamda 
jeotermal enerji santralleri, taban yük üreticisi olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabilirler. Bu 
çalışmanın bir amacı da bu potansiyel katkıların genel bir tablosunu çizmektir. 
 
Bu çalışmada ilk olarak jeotermal maliyetler tartışılmış ve ülkemiz şartlarında temsili bir jeotermal proje 
için birim maliyet analizi yapılmıştır. İkinci kısımda ise birinci bölümde tanımlanan temsili projenin 
değer analizi yapılmıştır. Bu temsili değer analizinden yola çıkarak daha sonra jeotermal enerjinin net 
ticari değeri ve ülke ekonomisine sağlayabileceği katkılar tartışılmaktadır. 
 
 
 
 
2. JEOTERMAL BİRİM MALİYET ANALİZİ 
 
Birim maliyet analizi güç santralinin uzun dönemli maliyetini yansıtır. Birim maliyet analizinde yatırım 
ve işletme giderleri paranın zaman değeri göz önüne alınarak birleştirilir. Bu çalışmada birim maliyet 
üretilen 1 kWh başına harcanan cents ile ifade edilecektir. Para birimi olarak ABD dolarının 
kullanılmasının sebebi enerji piyasasında elektrik fiyatlarının, ilk yatırım ve girdi maliyetlerinin bu para 
birimi üzerinden hesaplanmasından kaynaklanmaktadır.  Birim maliyet (cents/kWh) değişik 
teknolojilerin (doğalgaz, kömür, nükleer, rüzgar vs.) maliyetlerinin kıyaslanmasına da olanak tanır. 
 
Jeotermal enerji santralleri diğer taban yük üreticileri (kömür, nükleer) gibi ilk yatırım maliyeti yüksek 
yatırımlardır. Bununla birlikte işletme maliyetleri herhangi bir yakıt gerektirmediklerinden düşüktür. 
Örnek olarak doğalgaz kombine santrallerinde birim maliyetin en önemli kısmını yakıt maliyeti 
oluştururken ilk yatırım maliyeti göreceli olarak daha düşüktür.  
 
Bütün güç üretimi santrallerinde olduğu gibi jeotermal elektrik santrallerinde de maliyet iki ana 
kalemden oluşur yatırım ve işletme. Yatırım maliyetinin birim maliyete dönüştürülmesinde en önemli 
varsayım yatırımın finansman yapısıdır. Birim maliyet analizi hesaplarında kullanılan finansman yapısı 
Tablo 1’de gösterilmektedir. Hesaplar ABD doları üzerinden yapıldığı için enflasyon yerine Merkez 
Bankasının dolar faiz oranı kullanılmıştır. Yatırım başlamadan garanti altına alınan elektrik satış 
anlaşmaları (Power Purchase Agreement – PPA), finansman koşullarını yatırımcının lehine 
değiştirebilir. Jeotermal santral yatırımları 4 safhada incelenebilir [1]. 
 

1. Keşif (Exploration): Bu safhada sahada jeotermal rezervuarın varlığı eğer varsa özellikleri 
araştırılır. Bu safha sahada ilk ticari jeotermal kuyunun açılması ile son bulur. 

2. Teyit (Confirmation): Bu aşamada sahada üretim kuyusu sondajlarına devam edilir. Bu safha 
proje kapasitesinin 25% nin teyit edilmesi ile son bulur. Örnek vermek gerekirse 20-MW’lık bir 
projenin teyit safhasında 5-MW’lık üretimi gerçekleştirebilecek üretim kuyusunun veya 
kuyularının açılması gerekir. Bu safha bütün jeotermal projeler için gerekli değildir. Fakat 
özellikle dış finansman arayan projelerde bazı finans çevreleri bu safhayı projenin 
kredilendirilebilmesi için bir şart olarak aramaktadırlar. Jeotermal maliyet hesabında 
çoğunlukla bu safhaya kadar yapılan harcalamaların ana paradan yapıldığı varsayılır. 

3. İnşaat: Bu aşamada santralın inşaası tamamlanır. 
4. İşletme: Santralin işletmesine geçilir. 
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Tablo 1. Çalışmada öngörülen finansman yapısı. 
 

Amortisman Süresi (Yıl) 20 
Borç Oranı 50 % 
Sermaye Oranı 50 % 
Vergi Öncesi Nominal Borç Faizi 8.0 % 
Borç Süresi (Yıl) 15 
Merkez Bankası Yıllık Döviz Faizi 2,75 % 
Toplam Vergi Oranı 20.00 % 
İç Karlılık Oranı 15 % 

 
Ülkemizde son dönemde işletmeye alınan jeotermal santraller göz önüne alınarak çalışmada standard 
jeotermal santral projesi 20-MW kapasite ve ikili çevrim santrali olarak seçilmiştir. Tablo 2’de yatırım 
maliyeti kalemleri gösterilmektedir. Görüldüğü üzere kuyular ve santral yatırımın yaklaşık 70%’ni 
oluşturmaktadır. Hesaplamalarda Tablo 2’de gösterilen maliyetlerin ayrıntısına girilmeyecek ve toplam 
yatırım maliyeti hesaplamalarda tek bir figür olarak işlemlere dahil edilecektir. Not edilmesi gerek bir 
diğer nokta ise Tabloda sunulan gider kalemlerinin santralin gecelik (overnight) maliyetini yansıtıyor 
olmasıdır. Keşiften işletmeye almaya kadar geçen sürenin uzunluğuna bağlı olarak aşağıdaki 
maliyetlere 10-15% arası inşaat sırasında faiz gideri (Interest During Construction – IDC) ilave 
edilmelidir. Çalışmada bu gider ilk yatırımın 10%’u olarak kabul edilecektir. 
 
Tablo 2. Jeotermal güç üretim santrali yatırım maliyeti kalemleri. 
 

Santral Paketi Tedariği 55.3%
Projelendirme Giderleri 0.7%
Sondaj ve Test Giderleri 15.0%
İnşaat ve Altyapı Giderleri 1.8%
Mekanik Tesisat İmalat ve Montaj Giderleri 6.8%
Elektrik & Otomasyon İşleri İmalat & Montaj Giderleri 4.9%
Malzeme Tedarikleri 4.7%
Arazi Giderleri 1.9%
Yatırım Dönemi İdari ve Personel Giderleri 3.8%
Diğer Giderler 5.1%
Toplam 100.0%  

 
Ülkemizde 2005 öncesinde işletmeye alınan jeotermal santrallerinin yatırım maliyetlerinin her şey dahil 
yaklaşık olarak 1,500 – 2,000 $/kW arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu maliyet 2005 öncesi ABD 
jeotermal piyasalarına karşılaştırıldığında (yaklaşık 2,500 $/kW) düşük kalmaktadır. Bununla birlikte 
son iki yılda dünya enerji piysalarında girdi fiyatlarına bağlı olarak güç santrali yatırım maliyetleri 
yaklaşık 30 - 50% oranında artış göstermiştir. Henüz ülkemizde tam yansıma bulmayan bu gelişmenin 
sebepleri arasında 
 

 Bakır, demir, çelik, nikel ve diğer girdi fiyatlarındaki artış. 
 Santral üreticilerinin hatlarının talebi karşılamaya yetmemesi ve 
 Yukarıdaki gelişmelere bağlı olarak talebi karşılayacak kalifiye iş gücünün olmaması 

sayılabilir. 
 
Girdi fiyatlarındaki artış Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu artış kömür, nükleer, doğalgaz dahil bütün güç 
santrali fiyatlarını etkilemektedir. Henüz literatürde ulaşılabilen veri olmamasına rağmen yeni jeotermal 
santrallerinin yatırım maliyetleri ABD’de 3,500 – 4,000 $/kW arasında tahmin edilmektedir. Bu 
jeotermal santral yatırım maliyetinde yaklaşık 50% artışa işaret etmektedir. Bu gelişmelere paralel 
olarak ortalama jeotermal santral yatırım maliyeti inşaat faizi dahil 2,500 $/kW olarak öngörülecektir. 
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Şekil.1 Güç santrali hammade fiyatları [2]. x ekseni yılları; y ekseni 1986 yılı fiyatları baz alınarak 
oluşturulmuş indekstir (boyutsuz) 

 
Yatırım maliyetinin yıllık ödemelere dönüştürülmesi birim maliyet analizinin ilk ayağını oluşturur. 
Kısaca toplam yatırım miktarı proje süresi boyunca sürecek olan yıllık ödemelere dönüştürülür. Bu 
ödemeler yatırım geri ödemesi (capital charge) olarak adlandırılabilinir. Bu ödemelerin içinde borç faizi 
ve yatırımcının kullandığı sermayenin bedeli de dahildir. Yatırım geri ödemesi oranının hesaplanması 
Ek-1’de gösterilmiştir. Kısaca borç ve vergi ödemesi ve amortisman hesaplandıktan sonra geriye kalan 
gelirlerin geri dönüşünün (After Tax Internal Rate of Return – IRR) yatırımcının ana para getiri oranına 
eşit olması beklenir. Çalışmada ana para getiri oranı 15% olarak kabul edilmiştir (Tablo-1). Yatırım geri 
ödemesi oranı hesapları Microsoft Excel’de “Goal Seek” fonksiyonu kullanılarak yapılabilir. 
 
Tablo-1’de sunulan finansman yapısında yatırım geri ödemesi oranı (capital charge rate) yıllık 14.3% 
olarak hesaplanmıştır. Örnek vermek gerekirse yatırım maliyeti 100 dolar olan bir projenin Tablo-1’deki 
şartlarda yatırım geri ödemesi proje müddetince (20 yıl) yılda 12.4 dolar olacaktır. Tekrar not etmek 
gerekirse bu geri dönüşün içinde sermaye geri dönüşü de dahildir. 
 
Yatırım geri ödemesi oranı hesaplandıktan sonra ikinci aşama yatırım geri ödemelerinin birim maliyete 
dönüştürülmesidir. Yatırım maliyeti 2,500 $/kW olan bir projenin, yatırım tutarının birim maliyete 
dönüştürülmesi aşağıdaki örnekte gösterilmiştir. 
 
Santral Kapasitesi = 20 MW 
Toplam Yatırım Maliyeti = 20 MW * 2,500 $/kW = $50,000,0000 
Yıllık Yatırım Geri Ödemesi = 12.4% * $50,000,000 = $6,200,000 
Yıllık Ortalama Santral Kapasite Faktörü = 85% 
Yıllık Toplam Üretim = 20,000 * 365 * 24 * 85% = 148,920,000 kWh 
Yatırım birim maliyeti = 100 * $6,200,000 / 148,920,000 kWh = 4.2 ¢/kWh 
 
Bu hesaplamada önemli varsayımlardan biri de kapasite faktörüdür. İşletmeye alınan santrallerde ilk 
yıllarda daha yüksek kapasite faktörleri tecrübe edilebilir. Fakat birim maliyet hesaplarının proje 
ömrünün tamamını kapsadığı düşünüldüğünde kapasite faktörü varsayımında muhafazakar bir seçim 
daha gerçekçi olacaktır. 85% kapasite faktörü literatürde de sıklıkla kullanılan bir değerdir. 
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Sonuç olarak çalışmada seçilen model jeotermal projenin ilk yatırım tutarının birim maliyete çevrilmiş 
hali 4.2 ¢/kWh’tır. Jeotermal projelerinin esas olarak ilk yatırım maliyeti yüksek işletme giderlerinin 
düşük olduğu hatırlanırsa bu miktarın (4.2 ¢/kWh) birim maliyetin çoğunluğunu oluşturuduğu tahmin 
edilebilir.  
 
Birim maliyet analizinde hesaba alınması gereken diğer gider çeşidi ise işletme giderleridir. Tablo-3’te 
jeotermal elektrik santrali işletme gider kalemleri özetlenmiştir. Santralin kurulduğu yere ve soğutma 
sistemine bağlı olarak su giderlerinin toplam içindeki payı %50’ye kadar çıkabilir. Geleneksel olarak 
elektrik santrallerinde işletme giderleri genel olarak sabit giderler ($/kW-yr) ve değişken giderler 
(¢/kWh) olarak ikiye ayrılır. Sabit giderler santralin üretiminden bağımsızdır ve birim kapasite başına 
yıllık ödeme olarak hesaplanır. Bu ayrım enerji ve kapasite fiyatlandırılmasının ayrı olarak yapıldığı 
marketlerde özellikle belirgindir. Jeotermal santrallerin işletme giderleri literatürde tek bir kalemde 
toplanıp ¢/kWh olarak belirtilmektedir. Literatürde jeotermal santral işletme giderleri 1 – 3 ¢/kWh 
arasında tahmin edilmektedir. Ülkemiz bu giderlerin yaklaşık 1.5 ¢/kWh civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Buna işletme sırasında yapılan sondajlar dahildir. 
 
Tablo 3. Jeotermal elektrik santrali işletme giderleri. 
 

Sabit Giderler (Kira, sigorta vs.) 40%
Bakım Giderleri 20%
Personel ve idari giderler 22%
Su giderleri 2%
Akaryakıt giderleri 2%
Diğer giderler 14%
Toplam 100%  

 
İşletme ve yatırım birim maliyeti toplandığında toplam jeotermal birim maliyeti ortalama 5.7 ¢/kWh (4.2 
+ 1.5) olarak bulunabilir. Türkiye Kojenerasyon Derneğinin Aralık 2005 tarihli dökümanlarında [3], 
doğalgaz kombine santralinin birim maliyeti iletim giderleri hariç 7.5 ¢/kWh olarak verilmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken hussus jeotermalde maliyetin tamamını olşturan yatırım ve işletme 
giderlerinin doğalgaz kombine santrallerinde toplam maliyetin ancak %25’ni oluşturmasıdır. Bu durum 
doğalgaz santrallerinin birim maliyetinin doğalgaz fiyatına bağlı olması sonucunu yaratmaktadır. Bu 
noktadan hareketle ülkemiz enerji portfolyosunda doğalgaz kaynaklı üretimin artmasının sektörde 
kırılganlığı arttırdığı ve fiyatları istikrarsızlaştırdığı sonucuna ulaşılabilir.  
 
Tablo 4. Doğalgaz kombine santrali birim maliyet kalemleri (İletim Hariç), ¢/kWh [3]. 
 

Doğalgaz Maliyeti 5.6 
Amortisman Bedeli 1.2 
İşletme 0.7 
Toplam (İletim hariç) 7.5 

 
Jeotermal güç üretimi ekonomisinin yatırımcıdan bağımsız olarak milli ekonomiye olan bir diğer katkısı 
ise jeotermal maliyetinin büyük bir kısmının ülke içinde harcanması buna karşılık doğalgaz gibi 
kaynakların ülkeden para çıkışı gerektirmesidir. 
 
 
 
 
3. JEOTERMAL DEĞER ANALİZİ 
 
Değer analizi yöntemleri üç çeşitte incelenebilir 1) Defter değeri (Book value), 2) Yerine Koyma Değeri 
(Replacement Value) ve 3) İndirgenmiş Nakit Akışı (Discounted Cash Flow) yöntemi. Bunlardan 
İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemi proje gelir ve giderlerinin tamamını göz önüne aldığı için bu tür bir 
çalışma için uygundur. 
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Defter değeri yöntemi daha çok muhasebe ve vergi hesaplarında kullanılır. Yerine Koyma Değeri 
analizi ise inşaası tamamlanmış ve işletmeye alınmış işletmelerin el değiştirmesinde ön fizibilite amacı 
ile kullanılabilir. 
 
Bu bölümde Bölüm 2’de maliyet analizi yapılan 20-MW kapasiteli ikili çevrim santralinin proje değerinin 
tahmini yapılacaktır. Proje maliyetleri bundan önceki bölümde detaylı olarak tartışılmıştır. Bu bölümde 
jeotermal santral gelirleri kısaca tartışılacak ve bir jeotermal projenin değeri indirgenmiş nakit akışı 
yöntemi ile tahmin edilecektir. 
 
Enerji fiyatı yıllık tepe (Peak) ve taban (Off-Peak) ortalaması 9 ¢/kWh olarak kabul edilmiş ve yılda 
2.75% artış öngörülmüştür. Gerçekte aylık ortalama enerji fiyatlarının 5 – 12 ¢/kWh bandında değiştiği 
ve detaylı değer analizi hesabı için tepe ve taban fiyatlarının değişiminin daha ayrıntılı olarak 
incelenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun vadeli enerji fiyatlarının da ülkenin enerji 
portfolyosunda meydana gelecek değişikliklerden etkileneceği göz önünde tutulmalıdır. Örnek olarak 
geniş ölçekli kömür ve nükleer santral projelerinin uzun vadede enerji fiyatlarını aşağıda tutabileceği 
düşünülebilir.  
 
Enerji fiyatlarına ek olarak değişik market dizaynlarında üreticiler kurulu kapasiteleri için yıllık sabit 
ödemeler de almaktadırlar. Bundan amaç üreticilerin ilk yatırım maliyetlerinin bir kısmını bu 
ödemelerden çıkarabilmesidir. Bu sayede yılda sadece sınırlı bir miktar (100-500 saat civarı) tepe 
yükte çalıştğı için enerji ödemesi alamayan fakat kurulu kapasiteye ve güvenilirliğe (reliability) katkı 
yapan santraller (Genellikle gaz türbinleri) teşvik edilmektedir. Ülkemizde henüz bu tür bir market 
dizaynı bulunmamakla birlikte dünya enerji piyasalarındaki gelişmeler ilerlemiş safhalarda deregüle 
olmuş marketlerde kapasite marketlerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ülkemizde de bu tür bir 
market yapılanmasının gündeme gelebileceği düşünülebilir. Kapasite ödemelerine ilave olarak 
yenilenebilir enerji kaynakları için bazı ülkelerde üreticilere ayrı bir ödeme yapılması da söz 
konusudur. Çalışmada kapasite ve yenilenebilir enerji kaynakları kredisi gelirleri değer analizi hesaba 
alınmamıştır. 
 
İşletme gideri 1.5 ¢/kWh (2006$) olarak öngörülmüş ve yıllık 2.75% artış varsayılmıştır. Yıllık %5 
amortisman ve ilk yatırım faiz giderleri gelirlerden düşülmüş ve vergilendirilebilir net gelir 
hesaplanmıştır. Vergi giderleri hesaplandıktan sonra borç ana para ve faiz ödemeleri düşülmüş ve net 
gelirler hesaplanmıştır. Özsermaye/Borç yapısı 50%/50% olarak varsayılmıştır. 
 
Değer analizi iteratif bir hesaplamadır. Özet olarak 15% iç karlılık oranında yatırım için en çok ne 
kadar harcanabileceği hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda çalışmada varsayılan özelliklerde bir 
jeotermal projenin kara geçebilmesi için kilowatt başına harcanabilecek en yüksek maliyetin yaklaşık 
$4,850/kW olduğu görülmüştür. Bir başka anlatımla yukarıda özellikleri tanımlanan jeotermal projenin 
%8 borç faizini ödeyebilmesi ve yatırımcısına özsermayesini %15 (iç karlılık oranı) karla geri 
ödeyebilmesi için proje ilk yatırım maliyetinin $4,850/kW’ın altında olması gerekmektedir. Birim maliyet 
analizi hesaplamalarında öngörüldüğü gibi ilk yatırım maliyetinin $2,500/kW olması durumunda ise 
proje iç karlılık oranı %33 olmaktadır. $2,500/kW yatırım maliyetinde projenin giderler düşüldükten 
sonra net ticari değeri $1,617/kW (%15 geri ödeme varsayılmıştır) olmaktadır. İndirgenmiş Değer 
Analizi Ek 2’de detaylı olarak sunulmuştur. Dolayısı ile 20 MW büyüklüğünde bir jeotermal üretim 
projesinin net değeri yaklaşık 32.5 milyon dolar olarak hesaplanabilir.  
 
Hesaplanan net değer yukarıda belirtilen proje değerleri ve finansman yapısına uygun olmakla birlikte 
Türkiye şartlarında ortalama bir projenin temsili değeri olarak da kabul edilebilir. Satman v.d. (2007) [2] 
Türkiye’de yaklaşık 1,450 MWt büyüklüğünde jeotermal kaynağın elektrik üretimine uygun olduğunu 
tahmin etmektedir. Kaba bir hesapla bu kaynakların net ticari değeri 2.35 milyar dolar olarak 
hesaplanabilir (1,450,000 kW * $1,617/kW).     
 
Bu net ticari değere ek olarak jeotermal enerji santralları, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke 
ekonomisine de katkı sağlamaktadırlar. Örnek olarak doğalgaz kombine santrali – jeotermal enerji 
santralı karşılaştırması aşağıda verilmiştir. Doğalgaz fiyatı sabit 6 $/MMBtu, ısı oranı ise 7,000 
Btu/kWh olarak kabul edilmiştir. 
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Doğalgaz Kombine Santrali: 
Isı oranı = 7,000 Btu/kWh 
Doğalgaz Maliyeti = 6 $/MMBtu 
Kapasite Faktörü = 85% 
Proje Ömrü = 30 yıl 
Kapasite = 1,450 MW 
 
Yıllık Doğalgaz Maliyeti =  

1,450,000 kW  * 8760 s * %85 *  24 saat * 6 $/MMBtu * 7000 Btu/kWh /1000000 
 
Yıllık Doğalgaz Maliyeti = 453.5 milyon $. 
 
30 yıllık süre içinde yıllık %2.75 indirim oranı ile toplam doğalgaz maliyeti yaklaşık 8.5 milyar dolar 
hesaplanabilir. Aynı miktarda jeotermal ile yer değiştirdiğini düşünürsek bu miktar (8.5 milyar dolar)  
jeotermal enerjinin ülke ekonomisine katkısı olarak düşünülebilir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
2006 tarihli TEİAŞ APKDB Kapasite Projeksiyonu Raporu [4] çeşitli gelişme senaryolarında 2015 yılı 
tepe yük talebini 50 – 60 GW arasında tahmin etmektedir. Bugün Türkiye’nin elektrik tepe yük talebi 
yaklaşık 27.5 GW civarındadır. Buna karşılık kurulu güç yaklaşık 26 GW termik ve 13 GW hidrolik 
olmak üzere yaklaşık 39 GW’ır [4]. Hidroelektrik santrallerinin yazlık üretimlerinin mevsimsel 
dalgalanmalar gösterdiği ve tepe talebi karşılama katkılarının 20-30% civarında kaldığı varsayılırsa, 
hidroelektrik santrallerinin tepe yük katkısı yaklaşık 3-4 GW arası olarak düşünülebilir. Buna yaz 
aylarında artan hava sıcaklıklarının termik santrallerde yarattığı verim düşüklüğü eklenince Türkiye’nin 
hızla yeni güç üretim kapasitesine ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç başta kömür, 
nükleer, rüzgar, jeotermal olmak üzere çeşitliliği bol olan bir portfolyo ile karşılanmalıdır. Doğru 
projelendirilme yapıldığı takdirde jeotermal enerji kaynakları ihtiyacın yaklaşık 1-GW’lık bölümünü 
karşılayabilecek potansiyeldedir. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik’ten farklı olarak jeotermal santralleri 
%90 civarında ortalama kapasite faktörleri ile çalışmakta ve tepe yük üretimine neredeyse %100 katkı 
sağlamaktadırlar.  
 
Maliyet analizi bölümünde de görüldüğü gibi doğalgaz kombine santrallerinin aksine jeotermal santral 
maliyetinin en büyük kısmı inşaat sırasında gerçekleşmekte bu da yerel ekonomilerin jeotermal 
yatırımlardan daha fazla yararlanmasına sebep olmaktadır. Türk özel sektörü geçtiğimiz 10 yılda 
jeotermal pompa, tesisat, ısı değiştirgeci, boru ve sondaj alanlarında tecrübe kazanmıştır. Bir sonraki 
adım küçük ve orta ölçekli paket jeotermal santrallerin ülke içinde üretiminin başlamasıdır. Bu gelişme 
jeotermal yatırımların neredeyse %100’lük bir kısmının yerel ekonomiye kazandırılması anlamına 
gelecektir. 
 
Türk jeotermal endüstrisinin gelecek 10 yılda hedefi 1-GW kapasiteye ulaşmak olmalıdır. Jeotermal 
yatırımların yaklaşık net ticari değeri kilowatt başına $1,617’dır. Enerji talep projeksiyonları Türkiye’nin 
önümüzdeki on yılda iki katı kurulu kapasiteye ihtiyacı olacağını göstermektedir. Dolayısı kurulacak 
santraller enerji talebi sıkıntısı yaşamayacaklardır. Önümüzdeki on yılda jeotermal enerji yatırımlarının 
yüksek kar marjı olan yatırımlar olarak kalması beklenmelidir.  
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JEOTERMAL KAYNAĞA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNE 
İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 

 
 

Saffet DURAK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı 
Hakkında Kanun”  kapsamında yürütülmeye çalışılan, 1983 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu ile 
maden kanunu kapsamına alınan, ancak 1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu ile tekrar 
kapsamdan çıkarılan ve 927 sayılı kanun hükümleri saklı tutulan, 2004 yılında yasalaşan 5177 sayılı 
“Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile özel sektörün de 
jeotermal arama faaliyetine katılması sağlanan jeotermal faaliyetler, 03/06/2007 tarihinde kabul edilen 
ve 13/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ile yıllardır beklenen düzenlemeye kavuşmuştur.  
 
Jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimi faaliyeti için, 2001 yılında yasalaşan 4628 sayılı “Elektrik 
Piyasası Kanunu” ve “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan (EPDK) lisans alınması gerekmektedir [1],[2].  
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2005 tarih ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 
Ülkemizdeki jeotermal kaynakların büyük bir kısmının orta entalpili sahalar olduğu göz önüne 
alındığında, elektrik üretiminin yanı sıra doğrudan kullanımını da destekleyecek mekanizmaların 
oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Bu çalışmada; jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için izlenmesi gereken mevzuat ile jeotermal 
kaynaklardan elektrik üretimi konusundaki destek mekanizmaları incelenmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizdeki jeotermal faaliyetler yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının 
İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun” kapsamında yürütülmeye çalışılmıştır. Daha çok 
kaplıcalara ve mineralli sulara yönelik olarak hazırlanan ve jeotermal enerjiyi bir enerji kaynağı olarak 
görmeyen bu Kanun, uygulamada birçok sorunlara neden olmuştur. Bu sorunları gidermek amacıyla 
jeotermal faaliyetler zaman zaman çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulmuş ise de 03/06/2007 
tarihinde kabul edilen ve 13/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı 
“Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ile gerçek anlamda ilk yasal düzenlemeye 
kavuşmuştur.  
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2. JEOTERMAL KAYNAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT 
 
Ülkemizdeki jeotermal faaliyetler yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının 
İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun” kapsamında yürütülmeye çalışılmıştır. Daha çok 
kaplıcalara ve mineralli sulara yönelik olarak hazırlanan ve jeotermal enerjiyi bir enerji kaynağı olarak 
görmeyen bu Kanun, uygulamada birçok sorunlara neden olmuştur. 
 
Jeotermal kaynaklar 1983 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu ile maden kanunu kapsamına alınmış, 
ancak, 1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu ile yeniden kapsamdan çıkarılırken, 927 sayılı Kanun 
hükümleri saklı tutulmuştur. 
 
2004 yılında yasalaşan 5177 sayılı “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  
İlişkin Kanun” ile özel sektörün de jeotermal faaliyetlere katılması amaçlanmıştır. Bu düzenleme 
sonrasında jeotermal kaynakların aranması ve kullanılması için Valiliklere yapılan başvurular Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla MTA Genel Müdürlüğüne iletilmekte ve MTA Genel 
Müdürlüğünün uygun gördüğü faaliyetlere izin verilmekte idi. Bu düzenleme sonrasında MTA Genel 
Müdürlüğü veya diğer yetkili Kurum ve Kuruluşlar tarafından hiçbir şirket ile jeotermal kaynağın elektrik 
üretimi amaçlı kullanılmasına ilişkin sözleşme imzalanmadığından yeni üretim lisansı verilememiştir. 
Arama izin belgesi ile yapılan başvurular ise EPDK tarafından kabul edilmemiştir. 5686 sayılı Kanun 
yürürlüğe girdikten sonra bu uygulama da sona ermiştir.  
 
Ülkemiz jeotermal kaynakları, 03/06/2007 tarihinde kabul edilen ve 13/06/2007 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ile 
yıllardır beklenen düzenlemeye kavuşmuştur. 5686 sayılı Kanun yasalaşmasına rağmen, ikincil 
düzenlemelerin henüz yapılmamış olması nedeniyle uygulamanın nasıl olacağı konusu henüz netlik 
kazanmamıştır. Kanunun genel çerçevesine bakılacak olursa, tüm müracaatlar İl Özel İdarelerine 
(İdare) yapılacak, başvuruya ilişkin kayıtlar Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 
tutulacak, ihtiyaç duyulması halinde teknik konularda MTA Genel Müdürlüğünün görüşüne 
başvurulacaktır [3]. Elektrik üretimine yönelik olarak işletme ruhsatı alan tüzel kişiler, EPDK’ya üretim 
lisansı için başvurabileceklerdir.  
 
Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce edinilmiş haklara ilişkin olarak; hak sahiplerinin altı 
ay içerisinde başvuruda bulunarak intibak yaptırma yükümlülükleri vardır. 6 ay içerisinde 
başvurmayanların teminatları 2 katına çıkarılarak altı ay ek süre verilebilecek, bu süre sonunda da 
intibak talebinde bulunulmayan haklara ilişkin faaliyetler durdurulacaktır [3]. 
 
 
 
3. JEOTERMAL KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT 
 
Jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimi; 03/06/2007 tarihinde kabul edilen ve 13/06/2007 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu” ve ilgili Yönetmelikleri ile, 4628 sayılı  “Elektrik Piyasası Kanunu” ve “Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.  
 
Elektrik piyasasında tüm piyasa faaliyetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınacak 
lisanslar kapsamında yürütülmektedir. Bu çerçevede; jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretmek 
isteyen tüzel kişiler de EPDK’dan üretim lisansı almak zorundadır.  Kendi tüketimi için elektrik üretmek 
isteyen tüzel kişiler ise, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı alabilirler. 
 
Üretim lisansı almak isteyen tüzel kişiler aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle EPDK’ya başvurmak 
zorundadırlar [4]. 
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1) Başvuru Dilekçesi 
2) Taahhütname 
3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri” nin aslı veya noter onaylı 

suretleri 
4) Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca 

tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetelerinin birer nüshası. 

5) Üretim Tesisine İlişkin: 
a) Bilgi Formu   (5 nüsha)  
b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha). 
c) Tek Hat Şeması (5 nüsha). 
d) Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (5 nüsha). 
e) Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (2 nüsha).  

6) Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre); 
Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi katı fosil yakıtlar ile biyokütle, 
biyogaz, doğal gaz ve jeotermal kaynakların kullanım haklarına ilişkin olarak; yetkili kurum ve 
kuruluşlar ve/veya özel kişilerle yapılmış yakıt teminine ilişkin anlaşmaların veya kullanım 
haklarının edinilmiş olduğunu yada edinileceğinin taahhüt edilmiş olduğunu gösteren belge veya 
belgelerin aslı veya sözleşmenin tarafı kurum tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir 
örneği ya da noter onaylı sureti 

7) Elektrik piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamında; Tüzel kişilik ve/veya Tüzel kişilikte yüzde on 
ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi 
olan ortaklarına ilişkin olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan veya 
yapılmakta olan herhangi bir işlemin olup olmadığına dair beyan. 

8) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan 
veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ana sözleşmelerinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, 
Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya ilgili tüzel kişilerin 
anasözleşmelerinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin birer nüshası. 

9) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve 
tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler. 

10) Tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait 
olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile 
varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya 
belgeler. 

11) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan 
veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve 
adres bilgileri, 

12) Tüzel kişinin ve tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve 
üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunu 
gösteren belgeler.  

 
MTA tarafından elektrik üretimine uygun birçok saha keşfedilmesine rağmen, yasal ve idari zorluklar 
nedeniyle 1984 yılında işletmeye alınan EÜAŞ Sarayköy Jeotermal Santralı sonrasında, uzun zaman 
yeni elektrik üretim tesisi kurulamamıştır. 2001 yılında yasalaşan 4628 sayılı ”Elektrik Piyasası 
Kanunu” ve “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 
(EPDK) jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimi faaliyeti için başvurular alınmaya başlamıştır.  Bu 
başvurularda talep edilen belgelerin en önemlisi; söz konusu jeotermal sahanın, elektrik üretimi 
amacıyla, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiye tahsis edildiğine ilişkin belgedir.  5686 sayılı 
Kanun öncesinde saha ve akışkan üzerinde hak sahibi olan yetkili kurum ve kuruluşlar ile imzalanmış 
ve sahanın elektrik üretimi amacıyla lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiye tahsis edildiğine ilişkin 
“kaynak kullanım anlaşması” istenmekte idi. 
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Bu dönemde EPDK tarafından lisans verilen 4 adet projeden Salavatlı JES, Germencik JES ve Tuzla 
JES projelerine ilişkin olarak MTA Genel Müdürlüğü ile yapılmış sözleşmeler, Sarayköy JES projesine 
ilişkin olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile yapılmış sözleşme EPDK’ya sunulmuş, bu sözleşmeler 
çerçevesinde başvuru sahibi tüzel kişilere lisans verilmiştir. Lisans verilen projelerden Salavatlı JES 
projesi 2006 yılında işletmeye geçmiştir. Diğer projelerin inşaat çalışmaları sürmekte olup Sarayköy 
JES’in 2007 yılında, diğer projelerin ise 2008 yılında işletmeye geçmesi beklenmektedir. 
 
5686 sayılı Kanunun uygulanması ile elektrik üretimine yönelik olarak işletme ruhsatı alan tüzel kişiler, 
EPDK’ya üretim lisansı için başvurabileceklerdir. 
 
Aşağıdaki tabloda bugüne kadar EPDK tarafından üretim lisansı verilen jeotermal enerjiye dayalı 
üretim tesisleri yer almaktadır. 
 
Tablo 1. Jeotermal enerjiye dayalı yeni üretim tesisleri için verilen lisanslar 
 
Firma Adı Tesis Adı Tesis Yeri Kurulu 

Gücü (MW) 
Lisans 
Tarihi 

İşletmeye 
Geçiş Tarihi 

Menderes 
Geothermal 
Elektrik Üretim 
A.Ş. 

Salavatlı JES Aydın-Salavatlı 8,00 04.04.2003 2006 
(İşletmede)  

Bereket 
Jeotermal Enerji 
Üretim A.Ş. 

Sarayköy JES Denizli-Sarayköy 6,85 17.07.2003 2007 

Gürmat Elektrik 
Üretim A.Ş. 

Germencik JES Aydın-Germencik 45,00 23.03.2004 2008 

Dardanel Elektrik 
Üretimi A.Ş. 

Tuzla JES Çanakkale-Tuzla 7,50 11.05.2004 2008 

 
Diğer taraftan 15 MW kurulu gücündeki EÜAŞ Sarayköy Jeotermal Santralı, 30/06/2007 tarihinde, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uhdesindeki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne 
devredilerek özelleştirme kapsamına alınmıştır. 
 
 
 
 
4. JEOTERMAL KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN DESTEKLER 
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 2005 tarih ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 
Söz konusu Kanun ile getirilen destekler aşağıda sıralanmıştır [5]. 
 

1. 5346 sayılı Kanunun dördüncü maddesi “Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu veya 
Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici 
imar planları düzenlenemez.” hükmü amirdir. Bu çerçevede jeotermal kaynak alanlarında 
başka amaçla bir imar düzenlemesi yapılamaz.  

2. 5346 sayılı Kanunun altıncı maddesinin a) bendi uyarınca; perakende satış lisansı sahibi tüzel 
kişiler jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik  enerjisini işletmede on yılını tamamlamamış 
tesislerden almak zorundadırlar. Bunun anlamı; tesisin üretime geçtiği tarihten itibaren 10 yıl 
boyunca alım garantisi getirilmiş olmasıdır. 

3. Aynı Kanunun altıncı maddesinin c) bendi; jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik  enerjisini 
için uygulanacak fiyatın 5-5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirası olacağını hükme 
bağlamıştır. Bu madde ile yatırımcıyı kur riskinden koruyacak şekilde alım fiyat garantisi 
getirilmiştir. 
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4. Bu Kanunun altıncı maddesi kapsamındaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye 

giren tesisleri kapsamaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceği tarihi, 
31/12/2009 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanmak şartıyla en fazla 2 yıl süreyle uzatma 
hakkına sahiptir. 

5. 5346 sayılı Kanunun yedinci maddesi ile, jeotermal enerjiden elektrik üretimi yatırımları ve 
kullanılacak elektro-mekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak temini Bakanlar Kurulu kararı 
ile teşviklerden yararlanabilir hükmü getirilmiştir. Aynı maddede; yeterli jeotermal kaynakların 
bulunduğu bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin, ısı 
enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle jeotermal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları esastır 
hükmü getirilmiştir. Bu madde ile jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde jeotermal konut 
ısıtmacılığı öncelik kazanmaktadır. 

6. 5346 sayılı Kanunun sekizinci maddesi ile; jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin 
kurulacağı arazilerin, ulaşım yollarının ve şebekeye bağlantısı için kullanılacak arazilerin 
kullanımı için izin verilmesi ve izin bedellerinden yüzde seksenbeş indirim uygulanması, 
Orman arazilerinde ise ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaması hüküm 
altına alınmıştır. Bu bedellerin kimi zaman birkaç milyon YTL gibi yüksek bedellere ulaşıyor 
olması, desteğin önemini göstermektedir. 

 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 5346 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde desteklenmekle 
beraber, Ülkemizdeki jeotermal kaynakların büyük bir kısmının orta sıcaklıkta sahalar olduğu göz 
önüne alındığında, elektrik üretiminin yanı sıra doğrudan kullanımını da destekleyecek 
mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Konut ısıtmacılığının ilk yatırımın yüksek olması 
nedeniyle ilk abonelik bedelinin de yüksek olması jeotermal enerji yatırımlarını güçleştirmektedir. İlk 
yatırıma kredi, teşvik, vergi muafiyeti vs. yöntemlerle devlet desteği sağlanmasının konut 
ısıtmacılığında önemli bir sıçrama yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı 
Hakkında Kanun”  kapsamında yürütülmeye çalışılan, 1983 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu ile 
maden kanunu kapsamına alınan, ancak 1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu ile tekrar 
kapsamdan çıkarılan ve 927 sayılı kanun hükümleri saklı tutulan,  2004 yılında yasalaşan 5177 sayılı 
“Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Kanun” ile özel sektörün de 
jeotermal arama faaliyetine katılması sağlanan jeotermal faaliyetler, 03/06/2007 tarihinde kabul edilen 
ve 13/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ile yıllardır beklenen düzenlemeye kavuşmuştur. 
 
Elektrik piyasasında tüm piyasa faaliyetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınacak 
lisanslar kapsamında yürütülmektedir. Bu çerçevede; jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretmek 
isteyen tüzel kişiler, gerekli belgelerle birlikte  EPDK’ya başvurmak ve üretim lisansı almak zorundadır. 
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 5346 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde desteklenmekle 
beraber, Ülkemizdeki jeotermal kaynakların büyük bir kısmının orta entalpili sahalar olduğu göz önüne 
alındığında, elektrik üretiminin yanı sıra doğrudan kullanımını da destekleyecek mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir. Konut ısıtmacılığının ilk yatırımın yüksek olması nedeniyle ilk abonelik 
bedelinin de yüksek olması jeotermal enerji yatırımlarını güçleştirmektedir. İlk yatırıma kredi, teşvik, 
vergi muafiyeti vs. yöntemlerle devlet desteği sağlanmasının konut ısıtmacılığında önemli bir sıçrama 
yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 
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