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SUNUŞ
Odamız tarafından düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongreleri, tesisat alanında çalışan
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sunduğu gibi, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın
konusunda da önemli bir işlev görmektedir.
Bu kapsamda Kongre ortamında gerçekleştirilen tüm teknik oturumlarda ve seminerlerde sunulan
bildiriler birer kitap olarak basılarak ilgililerin kullanımına açılmaktadır.
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri bünyesinde ilk kez 2001 yılında
düzenlenen jeotermal alanındaki Seminerler, bu yıl ile birlikte, beş kez farklı içeriklerle düzenlenmiş ve
az sayıda yayın bulunan bu alanda düzenlenen her seminer içeriği, kitap olarak 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, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında biçimlendirilen “Jeotermal Enerji
Semineri” bildirilerini içeren Seminer Kitabı’nı meslektaşlarımızın yararına sunmaktan büyük bir
mutluluk duymaktayız.
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Niyazi Aksoy’a, bildirileriyle bu kitaba katkı koyan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, IX.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurullarına, Kongre Sekreteryasına bu
bu kitabı teknik yayın hayatımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri kapsamında yapılmakta olan Jeotermal Enerji Semineri’nin
beşincisini Dünyanın büyük bir ekonomik kriz ve çöküş yaşadığı günlerde, yine IX. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi’nin çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl ham madde ve petrol
fiyatları uzun yıllar ortalamasının birkaç katını aştı. Enerji fiyatlarındaki artış, yenilenebilir enerji
kaynaklarına yapılan yatırımlarda da artışa neden oldu.
Yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde ilk akla gelen güneş, rüzgar, dalga ve jeotermal enerji
arasındaki rekabet de rüzgar açık ara ile öne geçti. 1996 yılında yukarıda belirtilen dört yenilenebilir
enerji kaynağının elektrik enerjisi üretimi dikkate alındığında, jeotermalin payı %79’du♣. Aradan geçen
zamanda rüzgar enerjisi 120,000 MW kurulu güce ulaştı∗, jeotermaldeki artış sadece birkaç yüz MW
ile sınırlı kaldı, halen jeotermal tüm dünyada 10,000 MW’ın altında bir kurulu güce sahiptir. Bu
duraksamanın nedenleri üzerinde düşünülmelidir.
Geçtiğimiz dönemde Türkiye’de jeotermalden elektrik üretimi ve sera ısıtmacılığında büyük artışlar
sağlanmıştır. Jeotermal kaynaklarla ısıtılan sera alanı 1500 dönümü aşmıştır ve neredeyse her gün
yenileri eklenmektedir. Son yıllarda ardı ardına yeni jeotermal santraller Türkiye’de devreye
girmektedir. Şu günlerde 47.4 MW’lık Gürmat Germecik jeotermal santralı deneme üretimini devam
ettirmektedir. Türkiye’deki jeotermal enerji santralleri kurulu gücü 80 MWe ulaşmıştır. Halen dört
jeotermal santral çalışmaktadır ve iki yeni santral önümüzdeki bir yıl içinde devreye alınacak ve toplam
kurulu güç 100 MWe’a yaklaşacaktır. MTA tarafından 2008 yılında ihale edilerek işletme hakkı
devredilen sahalar sayesinde önümüzdeki yıllarda her yıl bir-iki yeni santralin devreye girmesi
beklenmektedir.
Dünyadaki durgunluk ve Türkiye’deki artan hareketlilik nedeniyle Türkiye, arkasına uluslararası fonları
da alan çıkar çevrelerinin iştahlarını kabartan, savunmasız bir pazar haline gelmiştir. Bu sürecin,
Türkiye’nin çıkarları ve doğal kaynakları korunarak nasıl yönlendireceği belirsizdir. Sayısız eksiği
bulunan jeotermal kanun bugüne kadar yaşanan uygulama deneyimleri ve eksiklikleri de dikkate
alınarak yeniden ele alınmalıdır.
Jeotermal enerji arama faaliyetleri, ancak kamu tarafından yapılabilecek kadar pahalı ve riskli
çalışmalardır. MTA’nın jeotermal enerji arama için kullandığı bütçenin birkaç yıldır sürekli artırılmakta
oluşu sevindiricidir. MTA’nın son yıllardaki çalışmaları ile Büyük Menderes Grabeninin potansiyeli
büyük ölçüde ortaya çıkartılmıştır. Gediz Grabeni ve volkanik alanlar için de benzer çalışmaların
planlanması yararlı olacaktır.
TESKON-2009 Jeotermal Enerji Semineri bir çok kişinin emeği ve katkısı ile gerçekleşmektedir. Başta
bilgi ve deneyimlerini paylaşan bildiri yazarlarına şükranlarımı sunarım. Makina Mühendisleri Odası’na
sağladıkları tüm olanaklar için teşekkür ederim.
Doç. Dr. Niyazi Aksoy

♣

Geo-Heat Center, “Geothermal Pipeline, Progress and Development Uptade, Geothermal Progress Monitor”
Quaterly Bull.20 ,1, p.26. Oregon: Oregon Institute of Technology, 1999.
∗
WWWA, World Wind Energy Association. “World Wind Energy Report 2008”, http://www.wwindea.org.
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TÜRKİYE’DE ENERJİ: ELEKTRİĞİN YENİLENEBİLİR VE
YERLİ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Hızla gelişmekte olan Türkiye için enerji ve elektrik gerekmektedir. Enerjisinin %73’ünü ithal etmekte
olan ve enerjiye ödediği ve Türkiye dış ticaret açığının yarısına karşın gelen yıllık yaklaşık 50 milyar
dolar faturayla Türkiye bir yığın enerji sorunlarıyla ve bu arada 2008’in ikinci yarısında gelişen küresel
mali krizle boğuşmaktadır ve haklı olarak enerji gündemdeki en önemli konulardan birisidir. Yıllık enerji
talebi %4-5 yıllık elektrik talebi ise % 7-8 oranında artmaktadır.
Türkiye’de elektriğin pahalı olmasının en açık nedeni elektriğin pahalıya temin edilmesidir. Normal arztalep dengesi söz konusu olduğunda, talebi olan ve arzı düşük olan malın fiyatı artar. Basitçe
bakıldığında; Türkiye’de elektrik şu anda bu durumdadır. Yoksa bol bulunur, ucuz olur, arz sorunu
olmazdı. Arz sorunu olduğuna göre elektrikte her an kesinti olabilir.
Elektrik talebinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sık sık gündeme gelmektedir.
Bu bildiride, Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelleri ve işletilmeleri gözetilerek
değerlendirilmekte, hızla artan elektrik talebinin karşılanmasında etkinlikleri tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji politikası, yenilenebilir enerji, Türkiye.

ABSTRACT
Rapidly developing Turkey is in need of energy and electricity. Turkey, who imports 73% of her
energy, has been struggling with several problems related to energy due to an invoice of 50 billion
dollars annually that corresponds to only the half of the foreign trade deficit and with the global crisis
that broke out in the second half of 2008. Thus, energy has been one of the most important subjects in
the agenda justifiably. The annual energy demand increases by 4 to 5% whereas the annual electricity
demand increases up to 7 to 8%.
The clearest reason of the fact that the electricity is too expensive in Turkey is that she pays dearly for
electricity. In case of normal supply – demand relationship balance, the price of the goods which is
demanded much and supplied less increases. In simple terms, the condition of the electricity in Turkey
is similar. Otherwise, it would be supplied much, thus cost less and there would be no problem of
supply. Since supply is a problem, there can anytime be blackouts.
Supplying electricity from renewable and local energy resources frequently becomes a current issue.
In this report, the renewable and local energy resources in Turkey are evaluated through their
potentials and process, and their effectiveness in supply of the electricity demand that rapidly
increases are discussed.
Key Words: Energy policy, renewable energy, Turkey.
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1. GİRİŞ
Modern yaşamın merkezinde enerji yer almaktadır. Enerjinin jeopolitik, ekonomik ve teknolojik konuları
hepimizi ilgilendirmekte ve günlük yaşamımızı meşgul etmektedir. Bizim için sorun çok basittir:
Türkiye’yi dış kaynaklardan bağımsız kılacak yeterli yerli enerjimiz yoktur.
Elektrik politikasının temeli ise basit olarak, Türkiye’yi elektrik konusunda yeterli hale getirmek ve bir
başka deyişle elektrik arzını arttırırken talebi azaltmak olarak tanımlanabilir. Talebi azaltmanın yolu
elektriğin verimli kullanılmasından ve tasarrufundan geçmektedir. Yeterli ve ekonomik enerji
sağlanması için ülkemizde – politikacılar ve toplumun – temel enerji özelliklerinin bilincinde olması ve
özverili davranması gerekmektedir.
Türkiye’de elektrik arz-talep dengesi bıçak sırtındadır. Elektrikte yedek kapasite yok gibidir ve
toplumda elektriksiz kalma korkusu hâkimdir. 2004-2008 döneminde Türkiye’de kurulu güç %14
oranında artarken elektrik tüketimi %32 artış göstermiştir [1]. Mevcut 42 bin MW kurulu güç
kapasitesine rağmen günlük 30 bin MW veya 600 milyon kWst’lik maksimum talebin (puant talep)
karşılanmasında güçlük çekilmektedir.
Türkiye’nin elektrik üretimi 2007’de 191 milyar kWst iken 2008’de %7 artarak 205 milyar kWst olması
bekleniyordu. Ancak yılın ikinci yarısında oluşan küresel mali krizden dolayı %4.2 artarak 198 milyar
kWst’te gerçekleşti. Her ne kadar küresel mali krizden dolayı elektrik tüketiminde beklenen artışın
olmayışı nedeniyle elektrikte sıkışık arz-talep dengesi sorunu 2008 içinde ve 2009’da yaşanmasa da,
yeni güç santralları devreye alınmadıkça daha sonraki birkaç yıl içinde konunun yine gündeme
geleceği açıktır. 2008 yılında elektrik üretiminin %51’inin doğalgaz santrallarından, %34’ünün kömür,
fueloil, motorin, rüzgar, jeotermal santrallarından ve %17’sinin hidroelektrik santrallarından sağlandığı
tahmin edilmektedir. 2008 sonu itibariyle aylık üretim 16.5 milyar kWst civarındadır [2]. Elektrik kurulu
gücün kaynaklara göre dağılımı ise %31.7 doğalgaz, %33 hidroelektrik, %24.3 kömür ve %12 diğer
kaynaklar şeklinde olup, toplamın içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç payı %0.9
kadardır.
Talep artarken elektrik üretim yatırımları aynı oranda artmamakta ve arz sorunu aşılamamaktadır.
Sanayi sektörünün talep artışıyla birlikte yaz aylarında klima kullanımının etkisiyle artan elektrik
tüketimi, son 3 yıldır arz güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır. Zamanında yeterince yatırım
yapılmamış olduğundan günümüzde elektrik krizi yaşanmaktadır. Krizin çaresi yatırımlardır. Elektrik
sektöründe en önemli sorunlardan birisi de doğalgazın elektrik üretimindeki payının 2008
programındaki gibi %51 kadar yüksek bir oranda seyretmesidir. Hemen hemen tamamı ithal bir
kaynak olan doğalgaza bu ölçüde bağımlılık arz güvenliğindeki riski arttırmaktadır. Elektrik açığının
kapatılması için nükleer santralların yapımı planlama aşamasındadır.
2020 yılında en düşük senaryoda bile 406 milyar kWst’e ulaşacağı tahmin edilen elektrik talebini
karşılamak için en az günümüzde mevcut kurulu güç kadar ek bir kurulu güce ve bu ek kurulu güç için
yatırıma gereksinim vardır [2]. Sürdürülebilir elektrik politikası için devlet özel sektörü piyasaya çekme
ve finansman yatırım bütçesi bulma çabası içindedir. Sektör içinde bir yeniden yapılanma çabası
görülmektedir. Elektriğin topluma yeterince, ucuz ve sürdürülebilir özellikte ulaştırılması ve
kullanılması hepimizi ilgilendirmektedir.

2. DÜNYADA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENERJİ VE ELEKTRİK
Dünyanın bugünkü nüfusu 6.5 milyar olup bunun 2030 yılında 8.2 milyara ve 2050 yılında 9 milyara
ulaşacağı öngörülmektedir. 1990-2006 döneminde yıllık %1.4 olarak gerçekleşen nüfus artış hızının
gelecekte %1’e düşeceği düşünülmektedir. Artan nüfus ve dünya ülkelerinin gelişmeleri enerjiye olan
talebi de artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 2006 yılı dünya birincil enerji
talebi 11.7 milyar tep (ton eşdeğer petrol) olmuştur [3]. Aynı ajansa göre 2006 ile 2030 arasındaki 25
yıllık dönemde dünya enerji talebinin yıllık %1.6 ortalama oranda toplam %45 büyüyeceği tahmin
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edilmektedir. Bugün olduğu gibi 2030 yılında da fosil yakıtların (petrol başta olmak üzere) toplam
enerji tüketiminde baskın olacağı ve %80’lik orana sahip olacağı belirtilmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı gibi saygın kaynaklarca yapılan projeksiyon çalışmaları, en azından
önümüzdeki 30 yıllık dönemde fosil kaynakların enerji tüketiminde baskın olacağını, yenilenebilir enerji
türlerinde önemli kullanım artışı olmasına rağmen yine de tüm enerji tablosu içinde yenilenebilir enerji
türlerinin oranının küçük kalacağını göstermektedir. Odun gibi biyokütle kaynakların dışında kalan tüm
yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, dalga,...) dünya enerji
talebinde 2006 yılında %7 olan payının 2030 yılında %10’a yükseleceği tahmin edilmektedir.
Günümüzde yaşanan küresel iklim sorunları dünya enerji kaynaklarında karbonsuz enerji kaynağı
türüne gidişi gerektirmektedir. Mevcut enerji tüketim eğilimlerinin sürmesi durumunda enerji kaynaklı
karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınımı nedeniyle ortalama küresel sıcaklığın uzun
dönemde 6 oC kadar artacağı modellenmektedir. Enerji arzının sağlanması ve düşük karbonlu enerji
sistemlerine geçiş için uluslararası düzeyde ve hükümetler bazında radikal girişimlerin yapılması
gerekmektedir. IEA’nin referans senaryo projeksiyonlarına göre 2007-2030 arasında enerji sektörüne
26 trilyon ABD dolarlık yatırım yapmak gerekmektedir. Bunun %52’si olan 13.6 trilyon dolar elektrik
sektörü için düşünülmektedir.
1980’de 6 799 TWst (1 terawatt=1012 W) olan dünya elektrik tüketimi 2006’da 15 665 TWst olarak
gerçekleşmiştir. 2000-2006 döneminde yıllık %3.6 büyüyen tüketim talebinin 2015’e doğru %3.2’te ve
2015-2030 arasında %2’de gerçekleşmesi beklenmektedir. Elektrik üretiminde kullanılan enerji
kaynakları göz önüne alındığında 2006 yılında kömürün payı %41, doğalgazın payı %20, petrol
ürünlerinin payı %6, nükleerin payı %15 ve hidroelektriğin %16’lık payıyla birlikte tüm yenilenebilirlerin
payı %18 olmuştur. 2030 yılı için elektrik üretiminde yenilenebilirlerin (özellikle hidroelektrik ve
rüzgarın önemli katkılarıyla) payının az da olsa artarak %23’e ulaşacağı tahmin edilmektedir [3].
Yenilenebilirlerden elektrik üretiminde hidroelektrikten sonra rüzgarın ikinci sıraya yerleşeceği
düşünülmektedir. Rüzgar gücü son birkaç yıllık dönemde yılda %25 oranında büyüme göstermiştir.
Toplam elektrik üretiminde 2006 yılında %1’den az payı olan rüzgarın 2030 yılında %4.5’lik bir paya
ulaşacağı düşünülmektedir.
Tükettiği enerjinin %54’ünü ithal eden ve kişi başına yıllık 700 euro enerji ithalatına harcama yapan
Avrupa Birliği (EU) enerji konusunda önemli hamleler yapma hazırlığındadır. Enerji arzının
sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenli olmasını sağlamak için “20-20-20” stratejisini benimsemiş
durumdadır [4]. Bu stratejide 2020 yılına kadar sera gazı salınımlarının %20 azaltılması, enerji
tüketiminde yenilenebilirlerin bugün %9 olan payının %20’ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kömür dışında diğer fosil enerjide dışa bağımlı olan EU’da rüzgar,
güneş, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle ve deniz kaynakları gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesi EU için büyük önem arz etmektedir. Söz konusu stratejik pakette EU’da enerji tüketiminin
%15 düşürülmesi vardır. EU komisyonunun enerji güvenliği konusunda hazırladığı uzun dönemli
hareket planında beş önemli konu odaklanmaktadır: (1) Enerji altyapı gereksinimleri ve enerji arzının
çeşitlendirilmesi, (2) Uluslararası ilişkiler, (3) Petrol ve gaz stratejik rezervleri ve olası krizlerde tepki
mekanizmaları, (4) Enerji verimliliği ve (5) EU’nun yerli enerji kaynaklarının iyi kullanımı. Aslında bu
beş konu, Türkiye’de uzun dönemli enerji hareket planında, politikasında ve stratejisinde
odaklanılacak konulardır.
Enerjide bağımlılık gerçeği tüm ülkeler için geçerlidir. Enerjide bağımlılık; ülkelerin gelişmesini,
ülkelerarası ticareti ve rekabeti, uluslararası ilişkileri ve iklim konusunda küresel işbirliğini
etkilemektedir. Uluslararası ilişkilerde enerjiye politik öncelik vermek gerekmektedir. Enerji bağımlılığı
politikasında amaç talep güvenliği ile arz güvenliği arasında bir dengenin oluşturulmasıdır. EU’nun
ilgilendiği Güney Gaz Koridoru içinde Türkiye önemli bir konumdadır. Akdeniz elektrik enterkonnekte
sisteminin Avrupa’ya bağlanması yine Türkiye’yi ilgilendirmektedir. EU ile Hazar Bölgesi ülkeleri
arasındaki ilişkilerde Türkiye düşünülen ülke konumundadır.
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3. TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİR ELEKTRİK POLİTİKASI
Türkiye’de elektrik talebi yıllık olarak %7-8 oranında artış göstermektedir. Türkiye için yıllık elektrik
talebinde artış değerleri dünya ortalamasının iki katı kadardır. Gelişmekte olan Türkiye için elektrik
talebinin gelecekte de benzer oranlarda süreceği tahmin edilmektedir. Elektrik talebi artışı ekonomik
büyümeyle paralel oluşmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı tartışılmaz olan Türkiye için ekonomik
gelişmesini sürdürürken enerjide arz-talep dengesini sürdürülebilir olarak sağlamak hedeftir.
Hükümet elektrik sorununu çözmek için elektrik arzını arttırmak ve enerji tasarrufunu teşvik etmek (ve
dolayısıyla talebi kısmak) durumundadır. Bu arada, arzda sorun yaratan enerji kaynaklarına daha az
bağımlı olmak amaçlanmalıdır.
Türkiye’nin elektrik üretimini arttırma gereksinimi iki ana grupta değerlendirilebilir: 1) daha çok elektrik
arzı ve 2) arz edilebilecek yeni kaynakların geliştirilmesi.
Enerji Arzını Arttırmak: Arz artışı hedeflenen yeni ve yerli enerji kaynakları değerlendirilmelidir.
Hidroelektrik enerji, rüzgar-jeotermal-güneş-biyokütle gibi yenilenebilir enerji ve nükleer enerji
kaynaklarının arzını hızlandırmak, nükleer enerjide arzı sağlamak ve mevcut iletim ve dağıtım
hatlarının rehabilitasyonu hükümetin hedefi olmak durumundadır.
Dünyada elektriğin %15’i, Fransa’da %80’i, ABD’de %20’si nükleer enerjiden sağlanırken, Türkiye’de
elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı %0’dır. Eğer son 30 yıl içinde üç kez yapılmış olan nükleer
enerji ihalelerinden olumlu sonuç alınsaydı, Türkiye bugün belki de elektrikteki sıkıntıyı yaşamayacak,
elektrikte doğal gaza olan bağımlılığımız bugünkü gibi yüksek olmayacaktı. Nükleer santral yapımında
kamuoyu tarafından kabul görme, altyapı oluşturma, finans sağlama, atık sorununu çözme gibi çok
önemli aşamalar bizleri beklemektedir. Tüm bu sorunlar Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde çözülmek
zorundadır.
2006 yılı TEDAŞ verilerine göre Türkiye’de üretilen elektriğin %15’i kayıp-kaçak olarak belirlendi.
Resmi kurumlarca iletim sistemindeki iletim kaybı %2.5 olarak ifade edilmektedir [1]. Kalan %12.5’in
azaltılması gerekmektedir.
Şekil 1 Türkiye’de 1979-2007 döneminde gerçekleşen ve gelecek için tahmin edilen elektrik üretim
verilerini göstermektedir. Tablo 1’de ise birincil enerji kaynak rezervlerimiz (potansiyellerimiz) ve uzun
dönemde elektrik talebini karşılama durumu özet olarak gösterilmektedir. Dünya Enerji Komitesi
Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarafından yapılan çalışmada yerli enerji kaynaklarının tüm
potansiyelleri kullanıldığında ulaşılabilecek elektrik üretimi 409.5 milyar kWst olarak verilmektedir [5].
DEK-TMK raporunun hazırlandığı tarihte mevcut kurulu güç toplam 41 bin MW idi ve kurulu gücün
enerji kaynaklarına göre dağılımı Çizelge 1’de gösterilmektedir.
Özellikle hidroelektrikte Türkiye’de daha fazla elektrik üretme olanakları sık sık gündeme gelmektedir.
Türkiye’nin teknik ve ekonomik değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli en az 130 milyar kWst’tir.
Bazı değerlendirmeler söz konusu potansiyelin 200 milyar kWst’a kadar çıkabileceğini belirtmektedir.
2007 sonu itibariyle 130 milyar kWst’lik teknik ve ekonomik potansiyelin %36’sı olan 47 milyar kWst
elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Hidroelektrik santralların kurulu gücü yaklaşık 14 bin MW olup, yıllık
üretim/kurulu güç oranı olarak tanımlanan kapasite kullanımı %38 düzeyindedir. Teknolojideki
gelişmeler hidroelektrik arzını sağlayacak niteliktedir. Yatırım politikasında çekici teşvikler, söz konusu
arzı destekler görünmektedir. Halen yapımı sürdürülen çok sayıda özel sektör projelerinin yanı sıra
DSİ’nin Çoruh havzasındaki toplam 10 milyar kWst elektrik üretim kapasiteli projeleri, ayrıca Borçka
Barajı ve Ilısu projeleriyle sağlanacak ek ~5 milyar kWst’lik üretim projeleri, gelecek için umut
vermektedir. Yapımı sürdürülen projelerin devreye alınmasıyla hidroelektrikte ek olarak yaklaşık 19
milyar kWst’lik bir elektrik üretiminin sağlanabileceği tahmin edilmektedir.
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Şekil 1. Türkiye’nin Gerçekleşen Elektrik Üretimi ve Gelecek İçin Projeksiyonlar.
Tablo 1. Birincil Enerji Kaynak Rezervlerimiz (Potansiyellerimiz) ve Uzun Dönemde Elektrik Talebini
Karşılama Durumu.

Birincil Enerji Kaynak Rezervlerimiz ve Uzun
Dönemde Elektrik Talebini Karşılama Durumu
Birincil
Kaynak

Miktar

Linyit

9.3x109 Ton 18 000

Taş Kömürü

1.3x109 Ton

Hidroelektrik 190 milyar
kWst

Kurulu
Güç
(MW)
1 000

Enerji
(milyar
kWst)

Mevcut Kurulu
Güç (MW)

120

8 211

6.5

46 700 170

Jeotermal
(elektrik)

31500 MW

2 000

16

Rüzgar

48 bin MW

20 000

60

Biyokütle

*

5 000

30

Nükleer

9 bin Ton

1 000

7

Toplam

93 700 409.5
DEK-TMK, Aralık 2007

335
14 bin
25
333
12 bin
5 700
1 651
41 bin

İthal
Kaynaklar

Doğal Gaz
Sıvı Yakıt
İthal Kömür
Toplam
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Üzerinde çok konuşulan rüzgar ise yakın gelecekte en azından 10-15 bin MW’lık bir elektrik üretimini
sağlayabilir bir kaynak olarak görünmektedir. Rüzgar ihalelerinin lisanslama çalışmalarının hızla
tamamlanması sonucunda elektrik arzı, yaşanan elektrik açığı için çare olmasa da belirli bir arz açığını
kapatabilecek güçtedir. Son dönemde EPDK’ya yapılan 78 bin MW’lık rüzgar santralı kurma
başvurusu, başvuruların bazılarının çakışması ve ayrıca iletim hatlarının kapasitelerindeki sınırlamalar
nedeniyle, gerçekleşebilir proje durumunu yansıtmamaktadır. Toplam elektrik üretim kapasitesinde
kesikli rüzgar elektriğinin payının en çok %20 kadar olabileceği yetkililerce ifade edilmektedir. Mevcut
elektrik kurulu gücünün 42 bin MW (ani puant gücünün ise 30 bin MW) olduğu düşünülürse ancak 8
bin MW rüzgar elektriğinin devreye alınabileceği, gelecekte kurulu gücün 2 katına çıkarılması
durumunda bile rüzgar elektriğinin ulaşılabileceği gücün ancak 16 bin MW olacağı anlaşılmaktadır.
2008 yıl sonu itibariyle rüzgar kurulu güç 409 MW’tır [1].
Yenilenebilir enerji konularında önemli atılımlar yapan ABD ve AB ülkelerinde, kesikli enerji üreten
güneş ve rüzgar sistemlerinden üretilen elektriğin enterkonnekte elektrik iletim sistemlerine
bağlanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Yakın gelecekte elektrik depolayan ve kullanan
hibrit arabaların kullanımının da artacağı öngörüsüyle birlikte tüketicilerin elektriği arabalarında
depolamasının yaratacağı sorunları da düşünen ülkeler, enterkonnekte sistemlerinin kesikli elektriğe
daha esnak yapıda uygun ve akıllı enterkonnekte teknolojisi geliştirme çabası içindedir. Hedef, elektrik
iletim hatlarında kesikli elektrik payını %20’lerden yukarıya çıkarmaktır.
Türkiye’de zengin olduğunu bildiğimiz jeotermal enerji kaynakları henüz yeterli düzeyde
değerlendirilmemektedir. Son dönemde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan jeotermal
sahaların özelleştirilmesi ihaleleri, yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal enerjiyi daha güçlü
olarak enerji fotoğrafına sokabilecektir. Dünyada jeotermal elektrik kurulu gücü yaklaşık 10 GWe olup,
bunun %0.3’ü olan 32 MWe Türkiye’dedir ve elektrik üretiminde Türkiye dünyada 30. sıradadır. Yüksek
olmamasına rağmen, Türkiye’nin 500-1000 MWe’lık jeotermalden elektrik üretim potansiyeli olduğu
tahmin edilmektedir [6]. Başel vd.’nin yaptığı çalışmaya göre mevcut jeotermal sahalardan ısıl güç
üretim potansiyeli ise en az 14 bin MWt kadardır. Söz konusu potansiyellerin kullanılması, enerji
sorununu çözmese bile, enerjide dışa bağımlılığı azaltacağından dolayı önemlidir.
Yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, jeotermal ve güneşte Türkiye potansiyel olarak zengin bir
ülke sınıfındadır, encak enerji üretimi itibariyle söz konusu kaynakların yeterince değerlendirildiğini
söylemek olası değildir. Haziran 2008 itibariyle, Dünya’da ve Türkiye’de elektrik üretiminde rüzgar,
jeotermal ve güneşin kurulu güç (MWe) olarak katkıları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Dünyada ve Türkiye’de Rüzgar, Jeotermal ve Güneşten Elektrik Üretimi.
Dünya
Türkiye

Rüzgar
94 bin
333

Jeotermal
10 bin
32

Güneş
10 bin
---

Türkiye’de güneş sadece evlerin çatılarındaki güneş panelleriyle su ısıtma amaçlı olarak
kullanılmaktadır. ETKB’nın çalışmasına göre Türkiye’nin güneşten elektrik potansiyeli yılda 380 milyar
kWst olarak verilmektedir. Bu değer 2007 yılı elektrik üretimimiz olan 191 milyar kWst’in 2 katıdır.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi güneş enerjisinin yaygınlaştırılması için çekici bölgelerdir.
Yılda 3 bin saatlik güneşlenme süresi olan bölgelerimiz vardır. Güneş olduğu zaman elektrik üretildiği
için (tıpkı rüzgar olduğu zaman rüzgar türbinlerinden elektrik üretilmesi gibi) kesikli (sürekli olmayan)
bir elektrik üretimi söz konusudur. 6 watt’lık bir güneş panelininden bir yılda üretilen toplam elektriğin
ortalaması olarak ifade edilen sürekli güç değeri 1 watt’a karşılık gelmektedir. Güneşten elektrik
üretiminin Türkiye için üretim maliyeti kWst için 20 avro sent olarak verilmektedir. Dolayısıyla şimdilik
diğer elektrik kaynaklarıyla karşılaştırıldığında 3-4 kat daha pahalıdır. Teknolojisi hızla gelişen
fotovoltaik panellerle ve güneş pilleriyle üretilen güneş elektriğinin yaklaşık 10-15 yıl sonra ekonomik
duruma geleceği söylenmektedir. 2008 yılı için güneş elektriği sistemi kurulu güç maliyeti 1 watt pil için
6 dolar veya 4 avro veya 4 bin avro/kW’tır. Dünyada güneş elektriği teşvik edilerek geliştirilmektedir.
ABD ve Avrupa’da binalara yerleştirilen fotovoltaik panellerle elektrik üretimi teşvik edilmektedir.
ABD’de yapılan çalışmalar 2012 yılında güneş sistemi kurulum maliyetinin 2 dolar/W ve üretilen
elektrik maliyetinin 0.2 dolar/kWst düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Güneş enerjisi temiz enerji
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olup, CO2 ve sera gazları üretmemekte, küresel ısınma sorunu için çözümlerden birisi olarak
düşünülmektedir. Güneş enerjisinin Türkiye’de elektrik arzını arttırmakta şu an için önemli bir katkısı
beklenmemekle beraber, Ar-Ge çalışmalarının ve Türkiye için uygun teknolojilerin geliştirilmesine
yönelik teşvik çalışmalarının gelecek düşünülerek planlanması ve elektrik politikasında yer alması
gereklidir.
Tablo 2’de yerli enerji kaynakları potansiyelinin tümünün kullanılması durumunda, ithal kaynaklı
santralların mevcut kurulu güçte kullanılması durumunda ve ayrıca yeni nükleer santrallar kullanılması
varsayımları altında Türkiye’de ulaşılabilecek elektrik üretimi potansiyeli gösterilmektedir.
Elektrik üretiminin 176 milyar kWst olarak gerçekleştiği 2006 yılı hidroelektrik (HES), kömür ve diğer
kaynakların kurulu güçleri, elektrik üretimleri ve kapasite kullanımı Tablo 2’de üstteki dört satırda
verilmektedir. İncelemede göz önüne alınan kaynaklardan elektrik üretim potansiyeli beşinci satırda ve
bu elektrik üretim potansiyellerine ulaşabilmek için mevcut kurulu güce eklenmesi gerekli ek kurulu
güç ise son satırdadır. Tablo 2’den anlaşılacağı gibi, HES ve rüzgar için potansiyellerin nasıl
varsayıldığına bağlı olarak, elektrik üretim potansiyeli 417-570 milyar kWst arasında ve gerekli ek
kurulu güç ise 54-115 bin MW arasındadır. Tutucu bir yaklaşımla alt sınırlar alınırsa, elektrik üretim
potansiyeli 417 milyar kWst ve sisteme eklenmesi gerekli kurulu güç 54 bin MW’tır. Yakın dönemde
ekonomik olmayacağı varsayılarak güneş Tablo 2’de göz önüne alınmamıştır. Buna karşın, 4.5 bin
MW kurulu güçte nükleer santralların devreye alınması ve nükleer santrallardan 35 milyar kWst
elektrik üretimi toplam potansiyel içinde hesaba katılmıştır.
Tablo 2. Türkiye İçin Potansiyel Elektrik Üretimi Senaryosu.

Yerli Enerji Kaynakları Potansiyelinin Tümü, İthal Kaynaklı Santrallar Mevcut Kurulu
Güçte ve Yeni Nükleer Santrallar Kullanıldığında Ulaşılabilecek Elektrik Üretimi
2006 Yılı Elektrik Üretimi = 176 milyar kWst
HES
Kömür Doğal- Sıvı/Çok Rüzgar
JeoNükleer Toplam
gaz
Yakıt
termal
Kurulu Güç, 13 bin
10 bin
12 bin 5.7 bin
59
17.4
--41 bin
MW
44
46
77
8
0.129
0.094
--176
Üretim,
109 kWst
Kapasite
38
54
74
16
25
63
--50
Kullanımı*,
%
130-200
120
100+
Elektrik
8o
17-100x
7a
35b
417-570
Üretim
Potansiyeli,
109 kWst
Gerekli Ek
25-46
16
----8-48
1
4.5
54-115
Kurulu Güç,
bin MW
* Kapasite Kullanımı = Elektrik Üretimi / (Kurulu Güç x 8640)
+
Mevcut santrallar, %90 kapasite kullanımı, o Mevcut santrallar, %16 kapasite kullanımı
x
8-48 bin MW kurulu güç, %25 kapasite kullanımı, a Bin MW kurulu güç, %80 kapasite kullanımı,
b
4500 MW kurulu güç, %90 kapasite kullanımı
SONUÇ: 417 milyar kWst’lik elektrik üretim potansiyeli 2020 yılı için düşük senaryo
olarak verilen 406 milyar kWst’lik talep tahmini için yeterli olabilir. Sisteme eklenmesi
gerekli kurulu güç 54 bin MW olup, Türkiye her yıl ~5 bin MW’lık santralı sisteme almak
zorundadır.
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Talebi Kısmak: Şimdi de hükümetin elektrikte vurgulaması gereken bir başka konuya gelelim –
elektrik tasarrufu. Türkiye elektrik politikasında genel yaklaşım arz ağırlıklı olup, artan talebi
karşılamak için ek elektrik arzının sağlanmasına önem verilmekte ve elektrik verimliliği ile tasarrufu
ihmal edilmektedir.
Elektrik tüketiminde olduğu kadar üretiminde ve iletiminde verimlilik söz konusudur. Verimlilik
çalışmalarının başarılı olması için kamu, özel sektör ve sivil kesimlerin eş güdümlü hareket etmeleri
gerekmektedir. Yüksek verimli elektrikli ev aletlerinin kullanılması, aydınlatmada verimli teknolojilerin
tercih edilmesi, termik santralların verimlerini arttırmak için yüksek kapasitede kullanılmalarını
sağlayacak rehabilitasyonlar verimliliği yükseltmek ve tasarruf için ilk akla gelenlerdir.
Yatırımlar: Gelecekte elektrik arzının güvenle sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de
yatırımlardır. Elektrik santrallarının yapılması, gerekli iletim ve dağıtım hatlarının oluşturulması,
yenilenebilir enerji projelerinin devreye alınması için gerekli yatırım miktarı yılda 5-8 milyar dolar
civarındadır. Söz konusu miktarın kamudan karşılanması yerine, hükümetin söylemlerinden anlaşıldığı
gibi, özel sektörün devreye girmesi beklenmektedir. Özel sektör ise yatırımı karlı ve garantili
görmedikçe piyasaya girmeyecektir. Dolayısıyla şeffaf, rekabetçi ve liberal bir piyasa düzenine geçiş,
özel sektörün önünü görebileceği bir ortamının oluşturulması gerekmektedir. Avrupa Birliği ve enerji
piyasasına entegrasyon sürecini yaşayan, ABD ile enerji konularında işbirliğine sıcak davranan
Türkiye’nin yerli yatırımcıyı olduğu kadar yabancı yatırımcıyı da gözeten bir enerji ekonomisi
sürdürmesi yadsınamaz bir gereksinimdir. Elektrik sektörü riskli olduğu kadar büyük bütçeli olmak
zorundadır. Finans sıkıntıları olan Türkiye için yabancı yatırımcılar ve finans kaynakları elektrik
ekonomisinin ihmal edilmemesi gereken bileşenleridir. Elektrik piyasasının liberalleştirilmesi
çalışmalarının yanı sıra, kamu kuruluşlarının piyasa rekabeti altında çalışan verimli kuruluşlara
dönüştürülmesi gerekmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken hassas nokta, özelleştirme yoluyla kamudan özel sektöre geçilirken,
devlet tekelinin özel sektör tekeline dönmesinin engellenmesidir. Rekabet oluşmadan, piyasanın
büyük şirketlerin hâkimiyetine geçmesi önlenmelidir. Bu konuda, kamudaki düzenleyici kurumlara
önemli sorumluluklar düşmektedir. Bugünlerde yaşanan elektrik krizinin en önemli nedeni arzın düşük
olmasıdır. Arz fazla olunca, arz edenler rekabet ederler, fiyatlar düşer ve bundan tüketici yararlanır.
Tersi gerçekleşirse (arz talepten az), fiyatlar yükselir, tüketici zarar eder. Hükümet elektriği ucuza
tüketiciye ulaştırmanın sorumluluğunu taşımaktadır.
Politika ve Strateji: Öncelikle doğru politikaların ve uzun vadeli stratejilerin saptanması, bu
stratejilerde bilimsel yaklaşımlara dayanan bilinçli, kararlı; ekonomi, çevre ve dış politika gibi konuların
çıkarlarını gözeten bir yönetimin izlenmesi gerekmektedir.
Uzun vadeli stratejilerin saptanması ve politikaların uygulanması demek, elektrik politikasının hükümet
politikasından daha çok devlet politikası haline getirmek demektir. Politikaların hükümetten hükümete
değişmemesi gerekmektedir. Türkiye’de enerji yatırımlarının sürekliliğini sağlamanın yolu, yatırım
ortamının istikrarlı olmasından, ortam koşullarının hükümetten hükümete değişmemesinden
geçmektedir. Özellikle liberalleşme ve piyasa politikalarının hükümet politikası değil devlet politikası
olması gerekmektedir.
Arz güvenliğine dayanan, ucuz ve ulaşılabilir elektrik sunan bir politikanın gerçekleştirilmesinde esas
görev hükümete düşmektedir. Hükümetler; temel araştırmalar ve ticari görünen teknolojilerin
ticarileşmesi için gerekli desteği vermelerinin yanı sıra özel sektörün yeni Ar-Ge girişimlerini ve elektrik
arz zinciri içinde yatırımları teşvik edecek doğru politika altyapısını ve ortamını oluşturma
durumundadır. Doğru politika ve ortamı oluşturulurken doğru, somut, gerçekleşebilir hedeflerin
seçilmesi ve kararlı hareket edilmesi gerekmektedir.
Elektrik konusunda toplum bilincinin de rolü olduğu ihmal edilmemelidir. Yasal altyapının ve
yönetmeliklerin doğru uygulanmasında toplumun her kesiminin rolü vardır. Seçilen politikacıların
şüphesiz “uzman” danışmanları vardır, fakat bazen politik yaklaşımlar teknik ve ekonomik değerleri
kenara itebilirler. Toplumun bilinçlenmesi, seçilenlerin doğru yönlendirilmesi konusunda yarar sağlar.
Politikacılar oy verenleri duymak, görüşlerine değer vermek durumundadır. Toplumun içinde yer aldığı
sektör ve sektörü oluşturan birimler (tüketiciler, üreticiler, ileticiler, dağıtıcılar, ilgili kamu ve özel
kurumlar, araştırıcılar ve üniversiteler) elektrik konusunda en iyi konuşanlar olmak durumundadır.
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Üniversiteler sektördeki gelişmeleri izleyici değil gelişmelere katkı sağlayıcı olmak durumundadırlar.
Doğal olarak üniversitelerin en önemli katkıları endüstrinin gelecekteki liderlerini çekmek ve eğitmek
olacaktır. Eğitimin yanı sıra elektrik endüstrisinin sorunlarına çözüm üretmek ve endüstriye yardımcı
olmak için yapılandırılmalıdırlar.
Toplum yaşanan değişiklikleri kabul etmeli, sistem içinde elektrik arzının daha yüksek olması ve
elektriğin verimli kullanılması için gereksinimleri bilerek özverili davranmalıdır. Tasarruf evde başlar.
Elektrikte bağımsızlık ta aynı şekilde toplumu oluşturan kişilerde başlar ve kişilerin (vatandaşın) bu
sorumluluğu almama lüksü olmamalıdır.

SONUÇ
Türkiye’de elektriğin yenilenebilir ve yerli kaynaklardan karşılanmasını değerlendiren bu çalışmada
varılan sonuçlar özetle aşağıda sıralanmaktadır:
1) Türkiye, 2020 yılına kadarki dönemde bugünkü elektrik üretim kapasitesini en az ikiye
katlamak durumundadır.
2) Rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji
kaynağı olan kömürün potansiyelleri kullanılsa dahi, talebin karşılanması kolay
görünmemektedir.
3) Türkiye’nin enerji yatırım portföyünde nükleer enerji dahil mümkün olan her enerji türünün yer
alması zorunludur.
Enerji sektöründe arz-talep dengelenmesinde, arz güvenliğinde ve ilgili konuları kapsayan enerji
politikası ve stratejisinin oluşturulmasında en önemli görev hükümete düşmektedir. Hükümet elektrik
arz açığı sorununu çözmek için hızla kararlar almak durumundadır. Elektrikte yedek kapasiteye sahip
olmak gerekmektedir. Son üç yıllık dönemdeki kuraklık sonucunda, baraj havzalarında yeterli yağış
olmaması nedeniyle hidroelektrik barajlarındaki su seviyesi öngörülenden düşük kaldı ve ayrıca kış
aylarında İran ve Rusya doğalgazındaki aksama nedeniyle hidroelektrik üretim kapasitelerinin önemli
bir kısmı kış aylarında kullanıldı. Yedek kapasitedeki sıkıntı ve hidroelektrik barajların kapasitelerindeki
azalma elektrik arz açığı sorununa neden olmaktadır. Hidroelektrik üretim açığının kömür
santrallarından karşılanması düşünülürken, bu sefer de kömür santrallarının yüksek kapasitede
çalışması durumunda oluşabilecek olası arızalarını önlemek için bakım-onarım çalışmalarının zorluğu
gündeme gelmektedir.
Son dönemlerde DEK-TMK, TÜSİAD ve İTÜ’de [7] yapılan çalışmalar, tüm yerli enerji kaynaklarımızın
(kömür, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal vb.) potansiyellerine eşdeğer en yüksek kapasitede
kullanılması durumunda dahi, 2020 yılındaki elektrik talebinin karşılanamayacağını göstermektedir.
Dolayısıyla Türkiye için seçenek;
(1) Elektrikte arzı artıracak yeni doğalgaz ve nükleer santralların kurulması,
(2) Hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal gibi zengin olduğunu bildiğimiz yenilenebilir enerjilerin
potansiyellerinin teknoloji ve ekonominin elverdiğince en yüksek düzeyde kullanılması ve
(3) Elektrikte talebi düşürecek verimlilik ve tasarruf çalışmalarına ağırlık verilmesi olarak
görünmektedir.
Türkiye hızla karar vermek, uygulamak ve yatırım yapmak zorundadır.
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TÜRKİYE JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİ
E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Ümran SERPEN
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Türkiye’de MTA kayıtlarına göre ülke genelinde 277 alanda jeotermal oluşum olduğu bilinmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi, ülkedeki jeotermal kaynakların büyüklüğünü ve buralardan elde
edilebilecek güç üretim potansiyellerini belirlemek amacıyla Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının
değerlendirilmesi konusunda bir çalışma yürütmektedir.
İlk aşama olarak, MTA tarafından yayınlanan 2 adet jeotermal kaynak envanteri, literatürdeki mevcut
sahalar hakkındaki verilerle birlikte bölümümüzde çalışılan çeşitli projelerin saha verileri kullanılarak
tahmini görünür (tanımlanmış) kapasite hesabı yapılmıştır. Görünür kapasite; ölçülmüş debi ve üretilen
akışkanın sıcaklık değerine dayalıdır. 20oC referans sıcaklığı için toplam jeotermal görünür kapasite
yaklaşık 3700 MWt bulunmuştur. Bu konu hakkındaki ayrıntılı çalışma 2007 yılında yapılmıştır [1]. Bu
çalışma sonrasında, bilinen ve yeni sahalarda yapılan araştırma-geliştirme etkinlikleri sonrasında
gözlemlenen / ölçülen ek kapasitelerle birlikte jeotermal görünür kapasitenin 3700 MWt’den daha
büyük olduğu tahmin edilmektedir.
İkinci aşmada ise elektrik üretimine uygun jeotermal sahalardan elde edilebilecek üretilebilir güç
değerleri hacimsel rezerv hesabına göre tahmin edilmiştir. Bu amaçla 11 adet yüksek sıcaklıklı
jeotermal sahanın mevcut jeolojik, jeokimyasal, jeofizik ve sondaj verileri değerlendirilerek Monte
Carlo simülasyonu kullanılarak üretilebilir güçler hesaplanmıştır. Monte Carlo simülasyonu sonuçlarına
göre %90 olasılıkla 11 sahadan üretilebilecek elektrik güç potansiyeli 632 MWe ve üretilebilecek ısıl
güç potansiyeli ise 15833 MWt olarak hesaplanmıştır. Kullanılan yöntem ve ayrıntılar kaynak [2]’de
sunulmaktadır.
Üçüncü aşama olarak, doğrudan kullanıma uygun göreceli orta sıcaklıklı jeotermal sahalardan elde
edilebilecek üretilebilir ısıl güç potansiyelleri tahmin edilmiştir. Bu amaçla 19 adet jeotermal saha
değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar görünür kapasite,
simülasyon sonuçları ve üretilebilir ısılar cinsinden bu bildiride tartışılmıştır.
Bunlara ek olarak, Türkiye’nin yer altı jeotermal sıcaklık dağılımını belirlemek amacıyla ek bir çalışma
sürdürülmüştür. Mevcut ilksel bilgiler ışığında, 500 m derinlik için hesaplanmış sıcaklık dağılımı
haritası sunulmaktadır. Son olarak da, Türkiye genelinde ölçülmüş sıcaklık gradyanı verilerine
dayanan ısı içeriği sonuçları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji potansiyeli, Türkiye.

ABSTRACT
According to the statistical information of Mineral Research and Exploration Institute in Turkey (MTA),
277 areas are determined as the great resources having the geothermal formations in the country.
Istanbul Technical University currently carries out a study as to the evaluation of the geothermal
resources of Turkey in order to detect the potential electricity generation that may be derived from the
geothermal resources in Turkey and the size of these geothermal resources.
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As the first stage, 2 geothermal energy resource inventories published by MTA concluded the
estimated capacity computation by making use of the field data obtained from various projects
currently studied in our department along with the data of the current fields in the literature. The
apparent capacity depends on the measured flow rate and the temperature value of the liquid
generated. The total apparent capacity of geothermal was found out to be approximately 3700 MWt at
reference temperature of 20ºC. The study in more details about this issue was carried out in 2007 [1].
Following this study, it is estimated that the geothermal apparent capacity is bigger than 3700 MWt
together with the additional capacities observed/measured after the research – development activities
carried out in the existing and subsequent fields.
As the second stage, the producible electricity values, that may be derived from the geothermal areas
which are suitable for electricity generation, has been estimated as per volumetric reserve calculation.
To this end, the producible electricity values were calculated by means of using Monte Carlo
simulation having evaluated the existing geological, geochemical, geophysical and boring data of 11
geothermal areas of high-temperature. According to the results of Monte Carlo simulation,, the
producible electricity potential of 11 areas is calculated to be 632 MWe and the producible calorific
electricity potential is calculated to be 15833 MWt with a probability of 90%. The method used and the
details are given in resource [2].
In the third stage, the producible electricity potentials that may be derived from the geothermal areas
of relatively medium-temperature that may be used directly are estimated. For that purpose, 19
geothermal areas were evaluated and the results obtained were put forward. The obtained results
were discussed in this report in terms of the apparent capacity, simulation results and the producible
temperature.
Besides these, an additional study was carried out in order to determine the underground geothermal
temperature distribution in Turkey. In the light of the existing primary data, the chart of the temperature
distribution calculated for 500 meters of depth is introduced. In conclusion, the results are suggested
related to the heat content based on the gradient of the temperature measured around Turkey.
Key Words: Geothermal energy potential, Turkey.

1. GİRİŞ
Nüfus, endüstrileşme ve elektrik kullanımının her geçen gün artmasıyla Türkiye’nin enerji ve elektrik
gereksinimi sırasıyla her yıl yaklaşık 4.5% ve 7.5% olarak büyümektedir. Türkiye’nin enerji tüketimi
yaklaşık 106 milyon ton petrol eşdeğeri ve elektrik üretim kurulu kapasitesi ise yaklaşık 42 000
MWe’dir. Bu artışın büyük bir çoğunluğu ithal edilen ve enerji bağımlılığını arttıran daha fazla fosil
yakıtların (özellikle petrol ve doğal gaz) piyasaya girmesinden kaynaklanmaktadır.
Yenilenebilir kaynak olarak jeotermal enerji, ülkenin yerli enerji potansiyelinin artmasına az da olsa bir
olanak sağlamaktadır. Jeotermal kaynakların enerji arzını genişleteceği ve bilinen jeotermal
kaynakların özelleştirilerek daha fazla katma değer sağlayacağı düşünülmektedir.
Türkiye’nin jeotermal kaynakları hidrotermal ve geliştirilmiş jeotermal sistemler (GJS=EGS
“Engineered Geothermal Systems”) olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Günümüzde ülkedeki tüm
jeotermal arama ve geliştirme projeleri hidrotermal üzerine yoğunlaşmıştır.
Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir
değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Bu değerlendirme çalışmasında, mevcut ve ekonomik
hidrotermal kaynaklar ile yerkabuğunda belli derinlik aralığında depolanmış ısıl enerji (ısı içeriği)
araştırılmaktadır.
Türkiye’deki geleneksel hidrotermal kaynaklar hem elektrik hem de doğrudan kullanım
uygulamalarında kullanılmakta olup, her geçen gün bu uygulama sayısı artmaktadır. GJS ise
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hidrotermal kaynakların ötesinde olan geliştirilmiş/planlanmış jeotermal sistemlerdir. Bu sistemlerden
hem günümüz hem de gelecekteki teknolojiler kullanılarak ısı üretilmesi amaçlanmaktadır. GJS’in
dünya üzerindeki uygulamaları şimdilik birkaç adet olmakla birlikte, uzun dönemde bu sistemlerden
oldukça yüksek potansiyeller elde edileceğine inanılmaktadır.
Çalışmanın birinci aşamasında, jeotermal kaynaklar ayrıntılı incelenip, mevcut tüm saha ve kuyu
verileri değerlendirilmiştir. Ülkedeki bütün jeotermal oluşum ve sahalara ait anlamlı veriler analiz
edilerek tahmini görünür kapasiteler bulunmuştur [1]. İkinci aşamada, Monte Carlo tipi olasılık rezerv
(potansiyel) tahmin yöntemi kullanılarak yüksek ve orta sıcaklıklı her bir sahadan üretilebilecek ısılar
hem MWt hem de MWe cinsinden tahmin edilmiştir [2,3].
Çalışmanın üçüncü aşaması, Türkiye’nin yeraltında yüzeyden ilk 3 km derinlik içerisindeki jeotermal
kaynak içeriğinin (hesaplanmış depolanmış ısı) tahmin edilmesidir. Petrol, doğal gaz veya jeotermal
enerji arama veya üretimi için delinmiş en az 1 km derinlikteki kuyulardan elde edilmiş sıcaklık
ölçümleri ile 100 -150 m derinliklerdeki daha sığ kuyulardan elde edilen sıcaklıklar kullanılmışlardır. Bu
aşamanın sonucu olarak jeotermal kaynak ve hidrotermal potansiyeller bazı varsayımlar yapılarak
tahmin edilmiştir. Çalışmada yapılan tahminlerdeki belirsizlik bilinmekte olup asıl sıkıntı, kullanılan veri
sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmayla jeotermal kaynaklar değerlendirilerek,
tahmini hidrotermal kaynak değer aralığı ve ısının tahmini üretilebilir kısmı belirlenmeye çalışılmıştır.
Veri kalitesinin arttırılması ve tahminlerde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi devam etmektedir.
Ayrıca yer altı sıcaklık dağılımı haritası oluşturmak bu aşamanın bir diğer amacıdır.
Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar bu bildiride sunulup tartışılmaktadır.

2. SONUÇLAR VE TARIŞMA
2.1. Yer Altı Sıcaklık Dağılımı Haritası
Şekil 1, 500 m derinlikteki yer altı sıcaklıklarını göstermektedir. Şekilden rahatlıkla anlaşılacağı gibi
ülkenin batı bölgesi diğer bölgelere göre daha yüksek sıcaklıklar sergilemektedir [4]. Bu fark, kayaç
sıcaklıklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır.
Şekil 1’de gösterilen haritayı oluşturmak için iki ayrı veri seti kullanılmıştır:
Set 1) Mıhçakan vd., [5] ‘nin sıcaklık gradyanı haritası elde etmek için kullandıkları veriler.
Set 2) İlkışık vd., [6] ’nin Türkiye’nin ısı akısı haritasını geliştirebilmek için kullandığı veriler.
Mıhçakan vd., [5]’nin yapmış olduğu çalışmadan derlenen ve daha çok Trakya ve Güneydoğu
Anadolu’ya ait en az 1 km derinlikten yapılan sondajlardan elde edilen sıcaklık gradyanı değerlerinin
500 m derinliğe interpolasyonu ile elde edilen 241 adet ve yine İlkışık vd., [6]’nin ısı akısı çalışmasında
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Şekil 1. Türkiye’nin 500 m Derinliğindeki Sıcaklık Dağılımı Haritası [4].

Şekil 2. Sıcaklık Gradyanı Haritası [5].
kullandıkları 100-150 m derinlikteki sığ kuyuların elde edilen sıcaklık gradyanlarının 500 m derinliğe
extrapolasyonu ile elde edilen 543 adet sıcaklık verisi kullanılarak Şekil 1 oluşturulmuştur.
Dikkat edilirse, oluşturulan haritanın eldeki var olan veri setlerine bağlı olduğu, bilinen ve göreli olarak
daha yüksek sıcaklıklara sahip bölgelerin henüz resmedilmediği görülmektedir.
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2.2. Depolanmış Isıl Enerji
Belirlenen bir alan ve derinlik içerisindeki depolanmış ısıl enerji (jeotermal temel kaynak), farklı sıcaklık
sınıf aralıklarına göre tahmin edilmektedir. Jeotermal temel kaynak; ilk 3 km derinlikteki ve 15oC
sıcaklıktan yüksek kayaç ve akışkanın içerdiği toplam ısı olarak tanımlanmaktadır. Kayaç ve akışkan
ısısının birlikte düşünüldüğü hidrotermal sistemler için yer kabuğu içinde sınırlayıcı derinlik olarak 3 km
kabul edilmektedir. Sınırlayıcı derinlik olan 3 km, günümüzdeki mevcut ekonomik koşullarda geçerli
sınırlayıcı derinlik olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu amaçla, Türkiye’nin ilk 3 km derinliğindeki depolanmış ısıl enerjisi, Mıhçakan vd., [5]’nin
oluşturdukları yer altı sıcaklık gradyanı dağılımı haritası yardımıyla hesaplanmıştır. Bu haritadaki
gradyan konturlarının oluşturdukları alanlar planimetre kullanılarak hesaplanmıştır. Gradyan konturları,
hem ilgilenilen alanın hesaplanarak belirlenmesini hem de ilgilenilen o derinlikteki sıcaklığın
hesaplanılmasında kullanılmıştır.
Tablo 1, ilk 3 km derinlik içersinde depolanmış olan ısıl enerjilerin sıcaklık gruplarına göre dağılımını
göstermektedir. Depolanmış ısılar dört ayrı sıcaklık grubuna ayrılmıştır. Kullanılan sıcaklık grupları
aşağıdaki gibidir.
Grup 1: T< 100oC, Grup 2: 100<T<150oC, Grup 3: 150<T<250oC, Grup 4: T>250oC.
Kayacın hacimsel ısı kapasitesi sıcaklık, gözeneklilik, su içeriği ve de litolojiye bağımlı olmakla beraber
hesaplamalarda 2.5 J/(cm3-oC) değeri ortalama değer olarak varsayılmaktadır. Belirlenmiş bir sıcaklık
sınıfı için kaynağın içerdiği ısı denklem 1 kullanılarak hesaplanmaktadır.

Q = AHCv (T - 15)

(1)

Burada; A: kaynağın alanı (km2), D: kaynağın derinlik aralığı (km), Cv: hacimsel ısı kapasitesi (J/(km3o
C), ve T: kaynağın ortalama sıcaklığı (oC), 15: ortalama atmosfer sıcaklığı olarak bilinen referans
sıcaklığı olarak ifade edilmektedir.
Jeotermal temel kaynak ile ilgili çeşitli çalışma sonuçlarının gösterildiği Tablo 1’de, Türkiye için toplam
jeotermal temel kaynak değerinin ±1x1023 J standart sapma ile ortalama 3x1023 J olduğu tahmin
edilmektedir.
Akışkan içermeyen ve iletimin etken olduğu sıcak kuru kayaç veya son yıllarda kullanılan teknolojiyle
geliştirilmiş (destekli) jeotermal sistemler (GJS) için derinlik sınırı 10 km olarak alınmaktadır [7].
GJS uygulamaları için 3 -10 km derinlik aralığındaki ısı kaynağı incelenmiştir. Yer yüzeyinden 4.5, 6.5
ve 10 km derinliklerdeki depolanmış ısıl enerji, gradyan haritası kullanılarak hesaplanmış ve elde
edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Türkiye’nin İlk 3 km Derinliğinde Depolanmış Isıl Enerji Miktarı (1023 J)
Sıcaklık Grupları, oC
Yapılan
Çalışmalar
EPRI, 1978
Serpen, 1996
SerpenMıhçakan, 1999
Satman, 2007
Başel, vd. 2008

Toplam
Depolanmış
Isıl Enerji

Grup 1
(T<100)

Grup 2
(100<T<150)

Grup 3
(150<T<250)

Grup 4
(T>250)

1.9
1.6
0.71
(T<100)
1.8
1.7

0.84
093
1.1
(100<T<180)
1.2
1.3

0.23
0.32
0.15
(180<T<250)
0.63
0.64

0.014
--

3.1
2.9

--

2.0

0.0069
0.302

3.7
3.96

Depolanmış Isıl Enerji Aralığı: 2.9 - 3.96
Tablo 2. Türkiye’nin Farklı Derinliklerinde Depolanmış Isıl Enerji Miktarı (1023 J)
Derinlik,
km
3
4.5
6.5
10

Grup 1
(T<100)
1.72
1.77
1.77
1.77

Sıcaklık Grupları, oC
Grup 2
Grup 3
(100<T<150)
(150<T<250)
1.30
0.64
2.49
3.06
4.15
7.40
4.15
8.81

Grup 4
(T>250)
0.302
1.59
6.68
30.2

Toplam
Depolanmış
Isıl Enerji
3.96
8.91
20
45

2.3. Üretilebilir Isıl Güç Çalışması
Rezerv gelişimi ve üretimi değerlerine etki eden parametrelerdeki belirsizliğe bir yaklaşım sağlamak
amacıyla olasılık yöntemleri kullanılmaktadır. Monte Carlo simülasyon tekniğinde, her bir değişken için
değer aralıkları belirlenerek dağılımlar oluşturulmakta ve bu dağılımlardan her bir değişken için
olasılıklar hesaplanmaktadır. Bu teknik kullanılarak, değişkenlerin değerlerinin tayin edilmesinde ilk
olarak rastgele bir sayı üretilmekte ve daha sonra tanımlanmış olasılık dağılımları kullanılarak
değişkenlerin değeri tayin edilmekte ve en sonunda üretilen değerler kullanılarak depolanmış ısı
miktarı hesaplanmaktadır. Üretilebilir ısı hesabı (elektrik MWe /ısıl MWt) için bu işlemler, en iyi temsili
olasılık dağılımı üretilinceye kadar tekrarlanmaktadır. Her bir değişkenin tanımlanmasında farklı
dağılım tiplerinin kullanılması mümkün olabildiği gibi, bu çalışmada olduğu gibi üçgen ve düzgün
dağılımlar da kullanılmaktadır. Monte Carlo simülasyonundan elde edilen sonuçlar, belirli bir değerin
oluşum sayısını gösteren histogram ve yığınsal dağılım fonksiyonları (YDF) cinsinden ifade
edilmektedir. Yığınsal olasılık dağılımdaki orta değer (medyan) P50 değerini göstermektedir. P10, P50
ya da P90 terimleri ise sırasıyla, 10., 50. ve 90. yüzdeliklerdeki eşit veya küçük değerleri ifade
etmektedir [8,9]. Tek bir saha yerine birden fazla saha ile çalışılırken ve tüm bu sahalardan elde
edilecek toplam üretim güç değeri belirlenirken, her bir sahanın simülasyon sonucundan elde edilen
ortalama ve standart sapma değerleri log normal dağılımlar olarak ifade edilerek toplanmıştır. Elde
edilen toplam, 10000 kere simüle edilmiş ve sonuç yığınsal dağılım fonksiyonu şeklinde ifade
edilmiştir.
İlk olarak elektrik üretimine uygun yüksek sıcaklıklı 11 jeotermal saha değerlendirilmiştir. Bu
sahalardan üretilebilecek hem elektrik hem de ısıl güçler, Monte Carlo olasılık yaklaşımı kullanılarak
tahmin edilmiştir. Elektrik üretimi hesaplamalarında, sahaların ömürleri 30 yıl ve referans sıcaklıkları
100oC olarak varsayılmıştır. 11 sahadan üretilebilen elektrik gücü değerlerini gösteren yığınsal dağılım
fonksiyonlarındaki P10, P50 ve P90 değerleri sırasıyla 632, 759 ve 933 MWe’dir (Şekil 3). Referans
sıcaklığının 15 oC olması durumunda 11 sahadan elde edilecek ısıl güç değerlerinin yığınsal dağılım
fonksiyonundaki P10, P50 ve P90 değerleri ise sırasıyla 15 833, 19 642 ve 26 104 MWt olarak
hesaplanmıştır.
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Monte Carlo simülasyonu yaklaşımı ayrıca, merkezi ısıtma sistemine uygun düşük ve orta sıcaklıklı 19
jeotermal sahanın üretilebilir ısıl potansiyellerinin tahmininde kullanılmıştır [3]. Tahminlerde merkezi
ısıtma sistemlerinin proje ömrü 30 yıl, referans sıcaklığı ise 15oC ve 60oC olarak varsayılmıştır.
Tahmin sonuçları Şekil 4’de yığınsal dağılım fonksiyonu cinsinden ifade edilmektedir. Düşük ve orta
sıcaklıklı 19 jeotermal sahadan referans sıcaklığının 15oC olması durumu için üretilebilir ısıl
potansiyelin P10, P50 ve P90 değerleri sırasıyla, 2212, 2669 ve 3261 MWt’dir. Referans sıcaklığının
60 oC olması durumu için ise üretilebilir ısıl potansiyelin P10, P50 ve P90 değerleri sırasıyla, 1321,
1668 ve 2144 MWt’dir.
100
90

933

Yığınsal Olasılıklar, %

80
70
60
50

759

40
30
20
o

10

Tref: 100
Tref:
100 C
oC

632

0
400

500

600
700
800
900
Tahmini Üretilebilir Güç, MW e

1000

1100

Şekil 3. Elektrik Üretimine Uygun 11 Jeotermal Sahanın Yığınsal Olasılık Dağılımları (Referans
Sıcaklığı:100 oC).
100
90

Yığınsal Olasılıklar, %

80
70
60
50
40
30
20

o
TTref:
ref: 15
15 oCC

10
0
1000
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Tahmini Üretilebilir Isıl Güç, MW t

Şekil 4. Merkezi Isıtma Sistemine Uygun 19 Jeotermal Sahanın Yığınsal Olasılık Dağılımları
(Referans Sıcaklıkları: 15 oC ve 60 oC).
Çalışma kapsamında şimdiye kadar 27 jeotermal saha değerlendirilmiş olup, referans sıcaklığının
15oC olarak varsayılması durumunda, bu sahalardan elde edilebilecek üretilebilir ısıl güçler
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hesaplanmıştır. 27 saha için P10, P50 ve P90 değerleri sırasıyla, 16842, 20665 ve 27284 MWt olarak
hesaplanmış ve yığınsal dağılım fonksiyonu ise Şekil 5’te gösterilmektedir.
Şekil 6, değerlendirilmesi yapılmış 27 sahanın referans sıcaklığının 15oC olması durumu için sıklıkP10 değerlerini göstermektedir. Türkiye genelinde 277 jeotermal oluşumun 205 tanesinin bir başka
ifade ile %74’ünün görünür mevcut kapasite değerleri 5 MWt ve altındadır (Tablo 3). 5 MWt’lik kapasite
değeri çok küçük olduğundan oluşturulan sıklık grafiğinde (Şekil 8) bu oluşumlar değerlendirme dışı
bırakılmıştır.
100
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Şekil 5. Merkezi Isıtma Sistemine Uygun 27 Jeotermal Sahanın Yığınsal Olasılık Dağılımları
(Referans Sıcaklığı: 15 oC).
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Şekil 6. 27 Jeotermal Sahanın Sıklık-P10 Değerleri (Referans Sıcaklığı: 15 oC).
Şekil 7’de 27 jeotermal sahanın simülasyonları sırasında kullanılan en düşük sıcaklık değerlerine göre
sıklıkları ve aynı zamanda bunların yüzdece ifadesi gösterilmektedir.
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35

8
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Şekil 7. 27 Jeotermal Sahanın Sıklık-Sıcaklık Aralığı Değerleri.
25
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görünür kapasiteleri
20
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200-300

100-200

Görünür Kapasite Aralığı, MWt

80-100

60-80

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

5-10

0

Şekil 8. 72 Jeotermal Oluşumun Sıklık-Görünür Kapasite Değerleri (Referans Sıcaklığı: 15 oC).
Tablo 3. 277 Jeotermal Oluşumun Görünür Kapasite Aralık Değerlerine Göre Yüzdelikleri (Referans
Sıcaklığı: 15 oC).
Görünür Kapasite Aralığı, MWt

Jeotermal Oluşum Yüzdesi

0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80
80-100
100-200
200-300

74
8
5
4
1
1
1
2
0
3
1
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Satman vd., [1] 2007 yılında yapmış oldukları Türkiye için tanımlanmış jeotermal kapasite
çalışmasında, ülkedeki tüm jeotermal oluşumların debi değerleri ve buralardan üretilen akışkanların
ortalama sıcaklıkları dikkate alınmıştır. Referans sıcaklığının 15oC ve 20oC olması durumu için
sırasıyla tanımlanmış jeotermal enerji kapasitesi 3850 MWt ve 3700 MWt olarak hesaplanmıştır. Dikkat
edilecek olursa Satman vd., [1] ’nin yapmış olduğu çalışma ile Monte Carlo simülasyonu yönteminden
elde edilen sonuçlar farklıdır. Monte Carlo simülasyonu yöntemi ile jeotermal potansiyel
hesaplanırken, Satman vd., [1]’nin çalışması ülkedeki jeotermal (mevcut) görünür kapasiteyi
yansıtmaktadır.
Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak elde edilen tanımlanmış üretilebilir ısıl potansiyel
değerleri, toplam üretilebilir hidrotermal ısıl potansiyelinin tanımlanmış olan kısmını temsil etmekte
olup,10, 50 ve 90’lık yüzdelikler cinsinden sırasıyla, %23, %19 ve %14’dir.
Toplam ulaşılabilir ısıl potansiyel ile tanımlanmış ısıl potansiyel arasındaki fark olan keşfedilmemiş
ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli konusunda en kolay yapılabilecek yaklaşımlardan birisi
Stefansson[10] tarafından sunulmaktadır. Stefansson’a göre İzlanda ve ABD’deki koşullar
düşünüldüğünde jeotermal kaynağın toplam potansiyeli, tanımlanmış potansiyelin 5-10 katı daha
büyük olabilmektedir. Genelde, keşfedilmemiş kaynakların sayısının keşfedilmiş kaynaklardan daha
fazla olduğu kabul edilmektedir. Stefansson’un varsayımı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye için
ulaşılabilir hidrotermal kaynak potansiyeli, 3700 MWt’lik tanımlanmış potansiyel için en az 19000 MWt
ve en çok 37000 MWt kadardır [7].
Yeraltındaki herhangi bir jeotermal kaynağın hidrotermal kısmının tahmini kolay olmayıp, belirsizlikler
içermektedir. Hidrotermal kaynak ya da toplam jeotermal kaynağın ne kadarının üretilebileceğinin
kestirimi de oldukça önemlidir.
Depolanmış ısıl enerjinin üretilebilir kısmı bir başka değişle üretim faktörü en önemli parametrelerden
birisidir. Bu önemli parametre değeri için MIT [11], geliştirilmiş jeotermal sistemler için %2-%20
aralığını önerirken, Sanyal vd., [12] ABD’nin hidrotermal sistemleri için ise ortalama değer %11 olacak
şekilde %3-%17 aralığını önermektedir. ABD’deki üretilebilir enerji tahminleri için MIT geliştirilmiş
jeotermal sistemler için proje ömrünü 30 yıl ve terk etme sıcaklığını ise kayacın ilk sıcaklığının 10oC
altında olacağı şeklinde rapor etmiştir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
1. Türkiye’nin yüzeyden ilk 3 km derinliğinin içerdiği jeotermal kaynak potansiyeli, 3±1x1023 J olarak
tahmin edilmiştir.
2. Türkiye’nin yüzeyden ilk 10 km derinliğinin içerdiği jeotermal kaynak potansiyeli, 4.5x1024 J olarak
tahmin edilmiştir.
3. 277 jeotermal oluşumun %74’nin görünür mevcut kapasitesi 5 MWt ve altındadır.
4. Monte Carlo simülasyonu kullanılarak 27 saha incelenmiş ve bu sahaların P10, P50 ve P90 ısıl
enerji değerleri (MWt), referans sıcaklığının 15oC olması durumu için sırasıyla 16842, 20665 ve
27284 olacak şekilde bulunmuştur.
5. Mevcut veriler kullanılarak 500 m derinlik için sıcaklık dağılımı haritası oluşturulmuştur.
6. Referans sıcaklığının 15oC olması durumunda tanımlanmış sahaların toplam jeotermal kapasitesi
(görünür kapasite) 3850 MWt olarak hesaplanmıştır [1]. 2007 yılında yapılan kapasite çalışma
sonrasında geçen 2 yıl içersinde, bilinen ve yeni sahalarda yapılan araştırma-geliştirme etkinlikleri
sonrasında gözlemlenen/ölçülen ek kapasitelerle birlikte jeotermal görünür kapasitenin 3850
MWt’den daha büyük olduğu tahmin edilmektedir.
Çalışmalarımızda, yapılan tahminlerdeki belirsizliklerin farkındayız. Ancak bizi asıl kısıtlayan,
kullanılan veri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Jeotermal kaynakları değerlendirerek,
tahmini hidrotermal kaynak değer aralığını ve ısının tahmini üretilebilir kısmını belirledik. Veri kalitemizi
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ve tahminlerde kullandığımız yöntemleri geliştirme çabalarımız devam etmektedir. Jeotermal kapasite
ve potansiyel belirlemede, yeni, düzenlenmiş ve güncellenmiş veriler kullanılarak daha iyi ve doğru
tahminlere ulaşılması mümkündür.
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JEOTERMAL ENERJİ VE İLLER BANKASI UYGULAMALARI
Kemal AKPINAR

ÖZET
Jeotermal enerji etüdü, sondajı, test ve ölçümü, re-enjeksiyonu, tesislerin projesi, yapımı, ve
işletmesine kadar bütün faaliyetlerin mühendislik hizmeti alarak akılcı, bilimsel ve planlı yapılması
gerekir. Ülkemizde bazı yerel yönetimlerce finansmanı sağlanan ve başarılı müteşebbisler tarafından
hayata geçirilen son derece mükemmel çalışan muhtelif tesislerimiz mevcuttur. Bunların yanında
yeterli çalışmalar yapılmadığından bilinçsizce yapılan yanlış uygulamalara ve hatalara da
rastlanmaktadır. İller Bankasının jeotermal enerji konusunda çalışmalara başlamasının amacı; Ortağı
olan yerel yönetimlerin talebi halinde jeotermal etüt, jeotermal sondaj, kuyu test ve ölçümleri,
rezervuar ve re-enjeksiyon değerlendirmesi, teknik ve ekonomik değerlendirme, jeotermal merkezi
ısıtma sistemi gibi tesislerin projelerinin hazırlatılması veya yapılmış hazır projelerin incelenerek
eksikliklerinin giderilmesi, yapım işlerinin kontrollüğü gerçekleştirilmek ve bu konularda danışmanlık ve
denetim hizmeti verilmesi ile söz konusu faaliyetlerin finansmanına kredi desteği sağlamaktır. 2003 yılı
başından itibaren, Jeotermal Enerjiden faydalanmak üzere etüt, sondaj, rezervuara yönelik test ve
ölçüm çalışmaları bankanın kendi personeli ve malzemesi ile yapılmış olup merkezi ısıtma sistemi
projesi ve yapımla ilişkili kontrollük ve inceleme hizmetleri ile bu hizmetlerin kredilendirilmesi ile ilgili
çalışmalar sürdürülmektedir. 2008 Temmuz sonu itibariyle 26 adet ön etüt ve 24 adet kesin etüt raporu
hazırlanmıştır. 2008 Temmuz sonu itibariyle 69 adet kuyuda rezervuara yönelik test ve ölçüm
yapılmıştır. 6111 metre derinliğinde 20 adet Jeotermal Sondaj kuyusu açılmış, 27,8 °C – 76,8 °C ler
arasında sıcaklıktaki bu kuyularda toplam 709 lt/sn verimde su ölçümü yapılmıştır. Ayrıca merkezi
sistem ısıtma projesi incelenen ve eksiklikleri tamamlatılan projelerin yapımı için Bigadiç, Sorgun ve
Güre Belediyelerine toplam 6000-YTL kredi kullandırılmıştır.
Ülkemizde Jeotermal enerji etütlerine yeterli önem verilmemekte, birçok eksikleri bulunan raporlar
hazırlanmakta, etüt çalışmasını talep edenler de etüde harcanan parayı boşa harcanan para olarak
görmektedir. Bankamızca etüt çalışmalarından ücret alınmamaktadır. Jeotermal sondaj çalışmalarının
çok dikkatlice yapılması gerekli olup su alınabilecek seviyelerin çimento ve boru ile kapatılması
sonucu kuyudan ya hiç su alınamamakta veya çok az debide su ölçümü yapılmaktadır. Bu da
jeotermal havza ile ilgili yanlış düşüncelerin oluşmasına neden olmaktadır. Açılmış olan kuyuların
çoğunun tekniğine uygun olmadığı, kuyuların %90 nında test ölçüm ve rezervuar değerlendirme
çalışmalarının yapılmadığı, bunun yanında tekniğine uygun kuyuların açılmaması nedeniyle
sıcaksuların yeraltısularını ve yüzeysularını kirlettiği ve bazı jeotermal sahalarda sıcaklık ve basınç
düşümleri gözlendiği sektörde çalışanlarca çok iyi bilinmektedir. Jeotermal sondaj çalışmaları
sırasında tespit edilen en önemli sorun yeterli bilgi birikimine sahip sondaj mühendisi, litolojik
determinasyon, alterasyon minerolojisini bilen Jeotermal kuyu yönlendirebilecek jeoloji mühendisi,
sondör ve işçi personel eksikliğidir. Ayrıca kapasitesi yüksek sondaj makinesi ve malzeme ekipman
eksikliği de bulunmaktadır. Açılan kuyuların çoğu sondaj mühendisi kontrolünde açılmadığı gibi bu
kuyuların tekniğine uygun olarak açılmasını denetleyecek hiçbir kurum bulunmamaktadır. Etüt, sondaj
gibi araştırma çalışmalarına bile yeterince kaynak ayrılamamaktadır. Çoğu kuyu soğuksu kuyusu gibi
açılmakta olup sadece kompresörle çok uçuk rakamlarla debi miktarı belirlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel ısıtma projeleri, Sondaj.
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ABTRACT
Geothermal energy researches such as; studies, drilling, well test, reinjection, project of installation,
construction and running must be done with service engineering scientific and planned. There are
various and perfectly working entegrate systems have been financed by municipalities and successful
commercial companies in our country. Faulty applications have extanted because of deficiency
studies. Provinces Bank have been serving researches about geothermal to municipalities if they
request who is corporation with Provinces Bank such as; geothermal studies drilling well test and
evolution of reservoir, reinjection technical and economical support, checking central heating system
projects or have projects make, controlling constructions, consulting and controlling service and
financial support. All these studies have been carried on with professional personnel and well
equipment since at the beginning of 2003.
As from end of 2008 July, 26 preliminary researched reports and 24 final reports were prepared also
well test were done in 69 wells aimed at reservoir. 20 wells were drilled total 6111 m depth, are
temperatures between 27 °C and 76.8 °C, 709 l/s flow rate. 6000- YTL credit was given to Bigadiç,
Sorgun and Güre Municipalities for central heating system project and construction by Provinces
Bank.
It has not giving importance enough about geothermal energy in our country, reports have insufficient
researches because of this municipalities that have request these researches, do not believe
importance and have seen as waste money. These researches have been made without money from
Bank geothermal wells must be drilled cautiously otherwise hot water levels can be closed by cement
or pipes so hot water can be obtain insufficient flow rate or not obtained. Examination of geothermal
borehole studies as carefully are essential and as a result of closing levels which might be taken
water with cement and pipes, it is not taken any water or water measure is done in a very few flow.
This causes forming the wrong opinion about geothermal basin. People Who work in their sector know
that the most of these drilled wells were not suitable for borehole technique and reservoir evaluation
and test measure were not done. The most important reason which is determined during the
geothermal studies is lack of borehole engineer who has enough knowledge about it, lithologic
determination, geological engineer who knows alteration minerology and has enough knowledge to
guide geothermal wells, formen and worker. Beside there are lack of drilling machine which is high
capacity and material group. The most of wells which are drilled by private sector are not drilled under
control geological engineer and there is no any council to check appropriateness of these wells. Also,
sufficiency fountain are not left for investigation studies like study, boreholes. The most of wells as
drilling coldwater wells and flow quantity is determined by compressor in very eccentric number.
Key Words: District heating projects, drilling.

1. GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda bazı il ve ilçelerde kaynağın yapısı ve özelliklerine dayalı uygulamaların
yaygınlaşması, özellikle konut ve sera ısıtmacılığına yönelik tesislerin kurulması, termal turizm ve
sağlık amaçlı kullanımların giderek yaygınlaşması bu kaynağın daha iyi tanınmasına vesile olmuştur.
Diğer taraftan, genel olarak jeotermal kaynaklar ile aynı jeolojik sistem içerisinde bulunan mineralli
sulardan da daha fazla istifade edebilme yönünde yatırımlar da artmaya başlamıştır. Kaynağın
kullanım çeşitliliği, uygulamaların sayıca giderek artması, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular
kanun ve yönetmeliğinin çıkmış olması özel sektörün bu alanda daha çok yatırım yapmasına sebep
olacaktır. Özellikle son yıllarda artan temiz enerji ihtiyacı ve ısıtma amaçlı kaynak kullanım çeşitliliğine
yönelik araştırmalar ve çevre kirliliği yaratmayacak enerji kaynaklarına yönelim, Jeotermal kaynakların
önemini daha da arttırmıştır. Aynı şekilde mineralli suların yararlanmasına yönelik çoğalarak devam
eden uygulamalar, bu kaynağı da ekonomik anlamda önemli bir konuma getirmiştir.
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2. İLLER BANKASI’NDA JEOTERMAL ÇALIŞMALARIN GELİŞİMİ
Türkiye’de 50 derecenin üzerinde konut ısıtmacılığına uygun 94 Jeotermal saha bulunmasına rağmen
finansman desteği sağlayacak proje ve yapım işlerini kontrol edecek hiçbir kurum olmadığından
Bankamızın bu konuda çalışma yapması teşvik edilmiştir. Ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından
biri olan jeotermal enerjiyi en çok kullanan Belediyeler ve İl Özel idareleri Bankamızın Ortağı olup
Bankamız Harita, İmar, İçmesuyu, Kanalizasyon, Arıtma tesisleri, Katı Atık, Sondaj, Jeolojik ve
Jeoteknik araştırma, Belediye Binaları, Otogarlar, Termal Otellerin yapımı, Projeleri, Malzeme temini
ve Kredi verme konularında çalışmalarını devam ettirirken 1999 yılında Devlet Planlama Teşkilatının
Önerisiyle jeotermal enerjiyle Merkezi sistem ısıtma proje ve yapım işlerini de yatırım programına
almıştır. Konuyla ilgili çalışmalara başlaması konusunda Makina ve Sondaj Daire Başkanlığımız
görevlendirilmiştir.
Jeotermal uygulamaların yürütülmesi amacıyla Makina ve Sondaj Dairesi Başkanlığında 2 başkan
yardımcısı 4 şube müdürlüğü şeklinde organizasyonla 8 Jeoloji mühendisi, 2 Jeofizik mühendisi,
3 Makina mühendisi, 1 Elektrik mühendisi, 1 İnşaat mühendisi, 10 yardımcı personel ve
bölgelerimizle birlikte hizmet vermektedir. Bankamızın diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi öncelikle
jeotermalle ilgili çalışmaların ihale yapılarak özel sektöre yaptırılması planlanarak Yerel yönetimlerin
taleplerine cevap verebilmek için, jeotermal enerjinin aranması ve üretimi ile çeşitli tesislerin
projelendirilmesi ve yapımı konularında İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Bölümünün
katkıları ile toplam 12 adet şartname ve 1 adet yönetmelik oluşturulmuştur. Söz konusu “İller Bankası
Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 25.06.2001
tarih ve 24443 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2003 yılı başına kadar üç proje
ücreti karşılığı bir kurumla ortak olarak yapılmaya çalışılmış raporların anlaşmadan 500 gün daha
sonra teslim edilmesi nedeniyle 2003 yılı başında yapılan bir değerlendirme ile Jeotermal projelere
kredi verilmesi ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi ile birlikte mevcut personel ve malzeme
ekipmanında değerlendirilerek bazı işlerin başkanlığımızca yapılması kararı alınmış kesin etüt
raporları, jeotermal sondaj çalışmaları, test ve ölçüm çalışmaları, özel sektörce yapılmış merkezi
sistem ısıtma projelerinin kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi, yapım çalışmalarının kontrol ve denetim
hizmetleri bankamız personelince yapılır hale gelmiştir.

3. İLLER BANKASI’NCA YAPILAN JEOTERMAL ETÜT ÇALIŞMALARI
Ülkemizde Jeotermal enerji etütlerine yeterli önem verilmemekte, birçok eksikleri bulunan raporlar
hazırlanmakta, etüt çalışmasını talep edenler de etüde harcanan parayı boşa harcanan para olarak
görmektedir. Jeotermal enerji sektörünün gelişmesine katkı da bulunmak ve yerel yönetimlere hizmet
olması amacıyla Jeoloji, Hidrojeoloji, Jeokimya, Jeofizik etütler şu ana kadar ücretsiz olarak
yapılmıştır. Bankamızca ön etüt kapsamında 54 adet rapor hazırlanarak belediyelerimize
gönderilmiştir. Her türlü çalışmaları tamamlanan kesin etüt sayısı ise 22 adet olup belediyelerimize
raporlar iletilerek talep eden belediyelerimizin jeotermal sondaj test ve ölçümleri, rezervuar ve reenjeksiyon değerlendirmesi çalışmaları devam ettirilmektedir.

4. İLLER BANKASI’NCA YAPILAN JEOTERMAL SONDAJ ÇALIŞMALARI
Japonya’nın 30 derecenin üzerinde 100 sahası olmasına rağmen şimdiye kadar 23000 adet sondaj
yaptığı, Ülkemizde ise 173 saha olmasına rağmen özel sektörün delmiş olduğu sondajlarda dahil 980
adet sondajın olduğu ve açılmış bu kuyulara ait raporların çoğunun olmadığı ve konu ile ilgili
çalışmaların yetersiz olduğu uzmanlarca belirtilmektedir. Jeotermal enerji kaynağının sıcaklığı, debisi
ve rezervuara ait bilgilerin öğrenilmesinin tek yolu jeotermal sondajla arama yapmaktır. Bu nedenlerle
jeotermal sondaj çalışmalarının tekniğine uygun olarak yapılması çok önem kazanmaktadır. 2008
Temmuz sonu itibariyle toplam 21 adet kuyu açılarak 6411 metre derinliğinde jeotermal sondaj
yapılmıştır.
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Tablo 1. Jeotermal Sondaj Çalışmaları Tamamlanan Yerler
Jeotermal Kuyu Yerleri

Edremit (Balıkesir)

Erzincan
Niğde
Kızılcahamam (Ankara)
Bergama (İzmir)
Çiftehan (Niğde)

Kuyu Adı
EDJ-3
EDJ-4
EDJ-5
EDJ-7
EDJ-8
EDJ-2b
EJ-1
ERJ-3
ERJ-4
NJ-1
KHJ-1
KHJ-2
KHJ-3
BJ-2
DB-2b
BJ-4
İÇJ-1
İÇJ-2
İÇJ-3
İÇJ-4

Toplam

Derinliği (m)
266
296
216
246
250
300
245
595
592
600
350
295
385
565
360
350
200
200
205
402
6111 m

Debi (L/s)
86
86
45
30
39
54
60
21
47
20

Sıcaklık (oC)
59
49
58.7
58.3
59.9
55.2
27.8
34
29.4

39
56
12
709 L/s

54.4
65.4
44
-

Jeotermal sondaj çalışmalarının çok dikkatlice yapılması gerekli olup su alınabilecek seviyelerin
çimento ve boru ile kapatılması sonucu kuyudan ya hiç su alınamamakta veya çok az debide su
ölçümü yapılmaktadır. Bu da jeotermal havza ile ilgili yanlış düşüncelerin oluşmasına neden
olmaktadır. Delinmiş olan kuyuların çoğunun tekniğine uygun olmadığı, kuyuların %90' nında test
ölçüm ve rezervuar değerlendirme çalışmalarının yapılmadığı, bunun yanında tekniğine uygun
kuyuların açılmaması nedeniyle sıcak suların yeraltı sularını ve yüzey sularını kirlettiği ve bazı
jeotermal sahalarda sıcaklık ve basınç düşümleri gözlendiği sektörde çalışanlarca çok iyi bilinmektedir.
Jeotermal sondaj çalışmaları sırasında tespit edilen en önemli sorun yeterli bilgi birikimine sahip
sondaj mühendisi, litolojik determinasyon, alterasyon mineralojisini bilen Jeotermal sondajı
yönlendirebilecek jeoloji mühendisi, sondör ve işçi personel eksikliğidir. Ayrıca kapasitesi yüksek
sondaj makinesi ve malzeme ekipman eksikliği de bulunmaktadır. Açılan kuyuların çoğu sondaj
mühendisi kontrolünde açılmadığı gibi bu kuyuların tekniğine uygun olarak açılmasını denetleyecek
hiçbir kurum bulunmamaktadır. Çoğu soğuksu kuyusu gibi delinmekte olup sadece kompresörle çok
uçuk rakamlarla debi miktarı belirlenmektedir. Yeni kanun ve yönetmelikte bu sorunların teknik
sorumlularca çözülebileceği beklenmektedir.
4.1. Jeotermal Sondaj Maliyetleri
Yerel yönetimlerin Bankamızın ortağı olduğu düşünülerek Jeotermal sondajlar maliyetin bile çok
altında, birim fiyatları belirlenerek, çelik çekme borular kullanılarak açılmaktadır.
•
•
•
•

Birim fiyatlar her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Belirtilen hesaplamalar; geçilen formasyon, derinlik, kullanılan boru ve nakliyat mesafesine
göre değişiklik göstermektedir.
Bu sondajlara ait gerekli analizler yapılmakta ve kuyu bitirme raporları hazırlanmaktadır
Örnek olarak 2007 fiyatları ile Kızılcahamam KHJ-3 no.lu kuyunun (380 m) maliyeti
106.694,16- TL olarak hesaplanmıştır.
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5. İLLER BANKASI’NCA YAPILAN TEST VE ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI
Bankamızca Rezervuar ve Reenjeksiyon Değerlendirmesine esas olacak test ve ölçüm çalışmalarının
en sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla pompa testleri de dahil dünyanın en gelişmiş teknolojisi ile
üretilen basınç ve sıcaklık ölçümlerinde kullanılan ve toplam değeri 500 milyar tl olan malzeme ve
ekipman alınmıştır. Bu güne kadar muhtelif belediyeler için toplam 69 adet jeotermal kuyuda
Rezervuar ve Reenjeksiyon değerlendirmesine esas olacak test ve ölçüm çalışmaları yapılmıştır.

6. MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ PROJE ÇALIŞMALARI
Bankamızca jeotermal merkezi ısıtma sistemi projelerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve ekonomik
değerlendirme çalışmaları ilgili belediyelerin talepleri doğrultusunda sürdürülmekte olup, bu
çalışmaların tamamlandığı Bigadiç (Balıkesir), Sorgun (Yozgat), Güre (Balıkesir), belediyelerinin
Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Projelerinin kontrolü yapılarak eksiklikler tamamlattırılarak Bankamız
yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir.
Jeotermal enerji projeleri bir çok çizimden oluşur. Öncelikle dağıtım hattının projelendirilmesi ve
hidrolik optimizasyonunun yapılması gerekir. Sırf bu iş iyi yapılmadığı için bir çok jeotermmal ısıtma
projesinin aşırı elektrik tükkettiği bilinmektedir. Daha sonra mekanik, elektrik, inşaat ve otomasyon
projeleri hazırlanmalıdır (Şekil 1). Projelerin onaylatıltıktan sonra imalata başlanması ve imalat
sırasında yapılacak değişikliklerin ve tüm imalatın projelere işlenerek “as built” projenin
hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

7. MERKEZİ SİSTEM ISITMA YAPIMINDA KONTROLLÜK VE DENETİM HİZMETLERİ
Bankamız veya Yerel yönetimlerce veya birlikte ihalesi yapılan Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi
yapımı ile ilgili işlerin kontrolü ve denetimi Bankamızca yapılarak yapılan çalışmaların sağlıklı bir
şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Projeleri tamamlanan yerlerde belediyelerin talebi halinde
Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi inşaatlarının yapımına yönelik kontrollük hizmetleri de verilebilmekte
ve kredi kullanan belediyelerimizle müşterek kontrollük hizmetleri yürütülmektedir. Bigadiç (Balıkesir)
ve Sorgun (Yozgat) Güre (Balıkesir), belediyeleri ile imalatların kontrolü Bankamız ve Belediyesince
müştereken yürütülmüş tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmiştir.
DAĞITIM PROJESİ

ELEKTRİK PROJESİ

İNŞAAT PROJESİ
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OTOMASYON PROJESİ

Şekil 1. Jeotermal Enerji İle Kent Isıtması Yapılırken Hazırlanan Projeler.

8.YEREL YÖNETİMLERE VERİLEN KREDİLER
Yerel yönetimlerin her türlü jeotermal enerji çalışmasına yatırım programında olması halinde on yıl
olmaması halinde beş yıl vadeli yüzde 9 gibi çok düşük faizle kredi vererek destek olunmaktadır
merkezi sistem ısıtma projesi incelenen ve eksiklikleri tamamlatılan projelerin yapımı için Bigadiç
Belediyesine 2.000.000-TL ve Sorgun Belediyesine 2.500.000-TL Güre (Balıkesir) 1.500.000-TL kredi
kullandırılarak müşterek kontrollük yapılarak tesislerin yapımı bitirilmiştir. Sandıklı (AFYON
belediyesine 2.000.000-TL Malzeme kredisi Çay (AFYONKARAHİSAR) belediyesine 150.000-TL
Çamlıdere (ANKARA) belediyesine 110.000-TL sondaj yaptırma kredisi verilmiştir. Ayrıca Bankamız
yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu termal tedavi merkezleri ve kaplıca kullanımı şeklindeki
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla proje ve yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini yürütmekte ve bu
yapılar içinde krediler vermektedir. Ayrıca yurt dışı kredi olanaklarını uzun vadeli ve çok düşük faizli
olarak kullandırma amaçlanmakta olup verilen kredilerden de anlaşılacağı gibi İller Bankası en büyük
desteği merkezi sistem ısıtma projelerine vermektedir. Bununda nedeni yerli, bilimsel verilere göre
kullanıldığında çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynağından yerel yönetimlerimizin çok daha fazla
kullanımına yardımcı olmaktır.

SONUÇ
Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin elektrik üretimi, sera, konut ısıtmacılığı, termal tedavi
merkezlerinde kamu ve özel sektörce daha iyi değerlendirilebilmesi için 5686 sayılı kanun ve buna ait
yönetmelik çıkarılmış olup uygulamada görülebilecek aksaklıklar daha sonra değiştirilebilecektir.
Bankamız bu kanun ve buna ait yönetmeliğe göre yerel yönetimlerden talep olması halinde
çalışmalarını sürdürecektir.
Bankamızın amacı bilimsel kurallara ve tekniğine uygun üretim ve işletim yapıldığında tam anlamı ile
çevre dostu, yerli ve ucuz enerji olan Jeotermal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini
sağlayabilecek, Jeotermal kaynakların azalmasını, sıcaklık ve basınçlarının düşmesini önleyecek,
Jeotermal kaynaklardan yeterince faydalanılması için finansman sorunlarını çözen, jeotermal
potansiyelinin ve havzalarının tam olarak belirlenmesine katkı yapacak, Jeotermal kaynaklarla ilgili
tüm bilgilerin bilgisayar ortamında depolandığı, Jeotermal kaynakların kullanımını özendiren,
yatırımcıları teşvik eden, jeotermal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanımını sağlayacak,
jeotermal saha bazında tek bir su işletmecisinin olduğu, entegre kullanımı özendiren, yerinden
denetim ve kontrolün yapılabildiği, araştırma ve geliştirmeyi sağlayan, sistemin oluşturulmasını,
jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi ve ısıtma olmak üzere her alanda en iyi şekilde kullanılarak
ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamaktır.
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Esasen, gelişmekte olan bir ülke olarak, birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da sorunların en
önemlilerinden biri finansman sorunudur. Yatırımların finansman ihtiyacının karşılanması için
başvurulabilecek yöntemlerden biri de hiç kuşkusuz dış kredi ve hibe kaynaklardır. Jeotermal saha
sınırlarının tam olarak belirlenmemesi, jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin bakım, onarım ve
işletilmesi istenilen verimde ve bu alanların jeotermal dışı faaliyetlere kapatılmaması nedeniyle sera
yapımı, konut alanı olarak yerleşme gibi nedenlerle bu alanlarda yeterince etüt ve sondaj çalışması
yapılamamaktadır.
Hat kaçakları ve re-enjeksiyonun çoğu yerde yapılmaması, kabuklaşma, kamulaştırma sorunları,
Kuyuların bilinçli işletilememesi, depolama ve otomatik kontrol sisteminin yapılmamış olması gibi
nedenlerle suların kullanılmadan tahliye edilerek boşa akıtılması gibi birçok sorun bulunmaktadır.
Jeotermal enerjinin her aşamasını en iyi şekilde yönlendirecek yeterli sayıda uzman personel
bulundurulması, rezervuar değerlendirmeye yönelik testlerin yeterince yapılması, yatırımların çok
aceleye getirilmemesi, etüt, sondaj, test ölçüm çalışmalarının tekniğine uygun yapılması ve hibe
kaynak aktarılması gerekmektedir.
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EİE’DE JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Nazife DİKENOĞLU YILMAZ
Ali OĞUZ

ÖZET
Bu bildiride, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2003 yılında, başlatılan
“Jeotermal Enerji Kaynakları Potansiyelini Belirleme Çalışmaları”ndaki idari yapılanma ve teknik
çalışmalar anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye.

ABSTRACT
The administrative organization and technical studies in “Studies to Determine the Geothermal Energy
Resources” initiated in 2003 by EIE are illuminated in this report.
Key Words: Geothermal ebergy, renewable energy resources, Turkey.

1. GİRİŞ
EİE; 2003 yılından itibaren, hidroelektrik enerji potansiyelini değerlendirmedeki 73 yıllık; bazı yerli, yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmedeki 24 yıllık bilgi birikim ve deneyimini dikkate alarak
vizyonunu elektrikten enerjiye genişletmiştir. Bu değişiklik, 2819 sayılı, 24 Haziran 1935 tarihli kuruluş
yasamızın Madde 2, “A” Bendindeki “Memlekette mevcut su kuvvetleri ve sair enerji membalarını
tetkik edecek elektrik istihsaline en elverişli olanları tespit etmek,” şeklindeki ifadeye uygun olarak “sair
enerji membaları” ndan olan “rüzgar ve güneş enerjisi” nden sonra “jeotermal enerji kaynakları” ndan
elektrik enerjisi istihsaline ilişkin çalışmalara katılma, katkı koyma kararı almayı sağlamıştır. Bu amaçla
Kasım 2003 yılında “Jeotermal “Enerji Potansiyeli Belirleme Projesi” adı altında, 7 meslek disiplininden
(jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, maden, elektrik, makine ve ziraat mühendisleri) oluşan 9 kişilik ekiple
çalışmalar başlamıştır.
Ekibin oluşturulmasından kısa süre sonra MTA ve EİE Yöneticilerinin buluştuğu 15 Ocak 2004 tarihli
toplantı gerçekleşmiş ve toplantı sonrasında “MTA-EİE İŞBİRLİĞİ TUTANAĞI” imzalanmıştır.
Aşağıda, idari yapılanma ve teknik çalışmaların ayrıntıları verilmiştir.

2. İDARİ YAPILANMA VE TEKNİK ÇALIŞMALAR
•

Ulusal ve Uluslararası Literatür Taraması

EİE’de Kasım 2003 tarihinde başlatılan “Jeotermal Enerji kaynakları Belirleme Çalışmaları” ile yurt ve
dünya genelinde jeotermal alanda neler yapıldığını araştırmak amacıyla ulusal ve uluslar arası literatür
taraması yapılmıştır.
Jeotermal Enerji Semineri
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Jeotermal Enerji Sözlüğü Hazırlama Çalışmaları

Jeotermal enerji kaynaklarını değerlendirme çalışmalarında türetilen sözcükler; ortak kullanımda
standartlaşmanın sağlanması amacıyla derlenmiş ve Kurumumuzun tanıtım sayfasında
(www.eie.gov.tr) “EİE Enerji Terminoloji Sözlüğü” içinde kullanıma sunulmuştur.
•

MTA ile İşbirliği Olanaklarını Araştırma Çalışmaları

Ülkemizdeki jeotermal kaynakların araştırılmasından kullanımına kadar yapılan çalışmaların
incelenmesi sürecinde, jeotermal kaynakların arama aşamasından sonra bir boşluk olduğunu fark
edip, bu boşluğun proje yapma deneyimine sahip bir kurum olan EİE’nin yer alabileceği düşüncesiyle,
arama çalışmalarında tek yetkin kurum olan MTA ile işbirliği olanaklarının araştırılmasına başlanmıştır.
Bu amaçla MTA ve EİE Yöneticilerinin buluştuğu 15 Ocak 2004 tarihli toplantı gerçekleşmiş ve toplantı
tutanağında da belirtildiği üzere; EİE-MTA işbirliğinin detaylandırılacağı bir protokol’ün hazırlanması ve
protokol çerçevesinde ortak çalışmaların belirlenecek “proje planları” kapsamında başlatılması
ifadeleri yer almıştır. Bu olumlu görüşmenin sonrasında dönemin MTA Genel Müdürü’nün de
onayladığı “MTA-EİE İŞBİRLİĞİ TUTANAĞI” hazırlanmış ancak, MTA’da yaşanan yönetici değişikliği
nedeniyle imzaya sunulamamıştır.
•

Jeotermal Alanda Çalışma Yapan Kamu Kurum ve Kuruluş ile Özel Sektör Kuruluşlarına
İşbirliği Amaçlı Ziyaretler

Jeotermal alanda çalışma yapan kamu kurum ve kuruluş ile özel sektör kuruluşlarına işbirliği amacıyla;
başta İller Bankası olmak üzere, Doğan Jeotermal, Me-Ge Jeotermal, Hacettepe Üniversitesi,
Kızılcahamam Belediyesi, Simav Belediyesi ziyaret edilmiştir.
•

Jeotermal Enerji Kaynakları Şube Müdürlüğü’nün Kurulması

2003 yılının Kasım ayında, “Jeotermal “Enerji Potansiyeli Belirleme Çalışmaları” adı altında, 7 meslek
disiplininden (jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, maden, elektrik, makine ve ziraat mühendisleri) oluşan 9
kişilik ekiple çalışmalar başlatılmıştır. Yaklaşık 2.5 yıl çalışmalarına devam eden bu ekip, 2006 yılının
Haziran ayında “Jeotermal Enerji kaynakları Şube Müdürlüğü”nün kurulmasıyla 2 jeoloji mühendisi, 1
hidrojeoloji mühendisi, 2 elektrik mühendisi ve 1 makine mühendisiyle çalışmalarına devam etmiştir.
•

Resmi Gazete’de Yayımlanan Görev Oluru

2 Kasım 2005 tarih ve 25984 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, “Politika Öncelikleri ve Tedbirler”
başlığı altında, 2006-2008 yıllarında geçerli olmak üzere yenilenebilir enerji kaynak potansiyelini
belirleme ve uygulamalarını geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürmek üzere EİE sorumlu
kuruluş olarak belirlenmiştir.
•

Isı Pompalarının Kullanımının Yaygınlaştırılması Çalışmaları

Enerji talebi ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki artış, ısı geri kazanımı ve ısı pompalarının
kullanımı konusunda olumlu işaretler vermiştir. Bu süreçte, EİE bünyesinde, binalarda enerji verimliliği
konusunda yürütülmekte olan bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının daha etkin şekilde
gerçekleştirilmesi amacıyla inşaa edilen Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi - Örnek Binada; üst düzeyde ısı
yalıtım teknikleri, güneş enerjisi, fiber optik aydınlatma sistemi, ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar
gibi yeni teknolojilere birlikte, binanın ısıtılması ve soğutulması için de toprak kaynaklı ısı pompası
kullanılmıştır. Yazın soğutma, kışın ise ısıtma ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan ısı pompası
için gerekli olan elektrik enerjisinin tamamına yakını direkt olarak fotovoltaik güneş pillerinden
sağlanmaktadır. Isı pompası 80 metre derinliğinde açılan 3 adet kuyu vasıtasıyla yaz ve kış şartlarında
8-10°C olan toprak ısısından yararlanmakta ve mevsime göre sıcak veya soğuk akışkanın ısısını
fancoiller vasıtasıyla iç ortama göndererek binanın ısıtma veya soğutma ihtiyacını karşılamaktadır.
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Jeotermal Yasa Tasarısı Çalışmaları

Kurumumuz; kamu kurum kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarınca hazırlanan yasa tasarılarını
incelemiş; hidrolik enerjinin optimum değerlendirilmesi sürecindeki bilgi birikim ve deneyimlerinin
jeotermal enerjinin entegre üretimini hedefleyen bir anlayışla aktarmaya çalışmıştır.
Örneğin, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 28-30 Nisan 2006 tarihleri arasında
Bigadiç’te, 21 uzman jeoloji mühendisinin katılımıyla “Jeotermal Enerji ve Doğal Mineralli Sular Yasa
Tasarısı Hakkında Görüş Oluşturma” konulu çalıştaya katılarak, “Jeotermal Kaynaklar, Doğal Mineralli
Sular ve Türkiye Jeotermal Enstitüsü Kuruluşu Kanun Tasarısı Önerisi” nin hazırlanmasına katkı
koymuştur. Bu çalıştay sonrası, yine JMO tarafından, 12-15 Ekim 2006 tarihlerinde Ankara’da
“Jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu” düzenlenmiştir.
•

Jeotermal Sahalarda Durum Tespit Raporu Hazırlama Çalışmaları

EİE’de “Jeotermal Proje Çalışmaları”nın başladığı dönemde oluşturulan “Proje Planı” çerçevesinde
belirlediği “hedefler”i öncelikli olarak; mevcut jeotermal sahaların “Durum Tespit Çalışmaları”nı yapmak
ve özellikle elektrik üretimine uygun olanların potansiyel değerlendirme çalışmalarını yapmaktı. Bu
doğrultuda; ilk olarak, bulunduğumuz Ankara iline yakın olması nedeniyle Mayıs 2005 tarih ve 2005-13
sayılı yayın olan “Kızılcahamam Jeotermal Sahası’nın Durum Tespit Raporu” hazırlanmıştır.
Bu rapora göre; kapasite kullanımına bağlı olarak akışkanın fazla çekilmesi (aşırı pompaj) ve
işletmelerde kullanılan akışkanın dere yataklarına bırakılması (reenjeksiyon kuyularının açılmaması)
rezervuarın beslenmesi açısından “beslenim–boşalım” dengesini bozduğu, bu nedenle kullanılan
akışkanın mutlaka jeotermal sisteme reenjeksiyon yapılması ve kaynak koruma alanlarının tespit
edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda saha için; akışkanın kullanılabileceği potansiyel
yatırım alanları tahmin edildikten sonra sahada geliştirme çalışmalarının planlanması, ilçe ve yakın
çevresinde ısıtılabilecek toplam konut sayısının belirlenmesi, termal turizm potansiyelinin belirlenmesi,
ısıtma ve/veya termal havuz artığı akışkanın kullanılabileceği tarım sahalarının tespit edilmesi
yönünde önerilerde bulunulmuştur.
•

Şubenin Teknik Eleman Kapasitesini Geliştirme Çalışmaları amaçlı Kurslar ve Teknik
Ziyaretler

Kurumumuz bünyesinde kurulan “13 kişilik Proje Ekibi”nin bir jeotermal sahanın potansiyelinin
belirlenme sürecinde yapılan işlemleri ile sahada master plan ve fizibilite projesi hazırlama konusunda,
2005 yılı Temmuz ayı boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Bölümü Öğretim üyelerinden oluşan bir ekipten eğitim hizmeti alınmıştır. Teorik bu kurs sonrası Ege
Bölgesi’ndeki jeotermal sahalara 5 günlük teknik gezi yapılmıştır.
•

Kızıldere Jeotermal Sahası’nda Elektrik Üretimi Artırımına Yönelik Rezervuarın
Değerlendirilmesi Çalışmaları

Mart-Mayıs 2006 döneminde, EİE ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü “Kızıldere
Jeotermal Sahasında Elektrik Üretiminin Artırılmasına Yönelik Rezervuar Değerlendirme Projesi”
yürütülmüştür. Bu projenin sonucuna göre Kızıldere Sahasında; % 90 olasılıkla 60 MWe, % 50
olasılıkla 112 MWe, % 10 olasılıkla 182 MWe üretebilecek kapasite bulunduğu belirlenmiştir.
•

Düşük Sıcaklıklı sahalarda Elektrik Üretme Çalışmaları

Ocak 2008’de başlatılan “Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üreten Santral
Teknolojilerinin Araştırılması ve Fizibilite Çalışması” için MTA’da ilgili Birim Amiri ile elektrik üretimine
uygun bir jeotermal sahada, bu alanda ortak çalışmak üzere görüşülmüş ve değerlendirmeleri
beklenmektedir.
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Başka Amaçla Değerlendirilemeyecek Olan Bir Sahada Jeotermal Enerjiyi kullanarak
Hidrojen Üretme Çalışmaları

Ocak 2008’de başlatılan “Jeotermal Enerjiyi Kullanarak Hidrojen Eldesi Yöntemlerin Araştırılması ve
Fizibilitesinin Yapılması” için MTA’da ilgili Birim Amiri ile, elektrik üretimine uygun bir jeotermal sahada,
bu alanda ortak çalışmak üzere görüşülmüş ve değerlendirmeleri beklenmektedir.
SONUÇLAR
EİE’nin jeotermal çalışmalar için hazırladığı “Proje Planı” çerçevesinde belirlediği “hedefler”i öncelikli
olarak; mevcut jeotermal sahaların “Durum Tespit Çalışmaları”nı yapmak ve özellikle elektrik üretimine
uygun olanların potansiyel değerlendirme çalışmalarını yapmaktı. Bu doğrultuda; ilk olarak,
bulunduğumuz Ankara iline yakın olması nedeniyle Kızılcahamam Jeotermal Sahası’nın Durum Tespit
Raporu hazırlanmıştır.
Mart-Mayıs 2006 döneminde, EİE ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü “Kızıldere
Jeotermal Sahasında Elektrik Üretiminin Artırılmasına Yönelik Rezervuar Değerlendirme Projesi”
yapılmıştır. Bu projenin sonucuna göre Kızıldere Sahasında; % 90 olasılıkla 60 MWe üretebilecek
kapasite bulunduğu belirlenmiştir.
Isı pompası kullanımının yaygınlaştırılması, düşük sıcaklıklı jeotermal sahalardan elektrik üretim ve
jeotermal enerjinin hidrojen elde etmede kullanılması çalışmaları devam etmektedir. Ancak
çalışmaların bir pilot sahada sonuçlandırılabilmesi için MTA Genel Müdürlüğü’nün bu uygulamalarının
yapılabileceği bir sahayı EİE Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmaya sunması gerekmektedir. Nitekim
böyle bir çalışma için EİE ve MTA yetkilileri arasında bir işbirliği girişimi de gerçekleşmiştir.
EİE Genel Müdürlüğü, 2003 yılından bu yana, hidrolik potansiyelimizi ortaya çıkarırken oluşturduğu 73
yıllık bilgi birikimi ve deneyimini, her sempozyum, kongre, çalıştay ve toplantılarda, jeotermal sahaların
arama, araştırma, modelleme ve kullanma aşamalarına uygulanabilirliğini ifade etmiş ve bu sayede
tarif edilecek bir iş akış şemasının jeotermal kaynakların doğru ve sürdürülebilir kullanımında faydası
olacağını defalarca vurgulamıştır. “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasa Tasarısı”nın
oluşturulma aşamasında da bu görüşlerini ifade etmiştir.
Bundan sonraki çalışmalarında da “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Yasası”nda tarif edilen yetkin kurumlarla işbirliği yaparak, özellikle elektrik üretimine uygun jeotermal
sahaların projelendirilmesinde gönüllü olarak görev almaya ve yukarıda vurgulanan bilgi birikim ve
deneyimini bu alanda da aktarmaya hazırdır.
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JEOTERMAL AKIŞKANLARDA SU–KAYAÇ ETKİLEŞİMİ
Halim MUTLU

ÖZET
Jeotermal akışkanlara yönelik su-kayaç etkileşimi çalışmaları minerallerin denge durumları ve
doygunluk indekslerinin saptanması, çeşitli iyon aktivite ve faz diyagramlarının oluşturulması ile
akışkanların rezervuar sıcaklıklarının hesaplanması gibi çeşitli termodinamik uygulamaları
kapsamaktadır. Bu hesaplamalar WATEQ, WATEQF, WATSPEC, PHREEQE, SOLMINEQ ve
SOLVEQ gibi literatürden kolaylıkla temin edilebilecek çeşitli jeokimyasal yazılım programları ile
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sulardaki çeşitli ana iyonlar için hazırlanan diyagramlar sulardaki
çözünmüş katıların kökeni ve ayrıca karışım, kaynama gibi jeokimyasal işlevlerin belirlenmesinde
oldukça sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada, termal suların jeokimyasal değerlendirilmesi ülkemizin
muhtelif bölgelerinde yapılan araştırmalardan derlenen su kimyası verileri ile tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Su kimyası, su-kayaç etkileşimi, jeotermal.

ABSTRACT
Water-rock interaction studies for geothermal fluids comprise a series of thermodynamic applications
including estimation of equilibrium states and saturation indices of minerals and assessment of
reservoir temperatures of fluids on the basis of various ion activity and phase diagrams. These
computations are carried out with a variety of softwares such as WATEQ, WATEQF, WATSPEC,
PHREEQE, SOLMINEQ and SOLVEQ that can be easily obtained from the literature. Moreover,
diagrams based on abundance of various major ions are widely used to determine the origin of
dissolved solids as well as assessment of some geochemical processes such as mixing and boiling. In
this study, geochemical assessment of thermal waters is discussed based on water chemistry data
compiled from previous investigations conducted in different geothermal fields in Turkey.
Key Words: Water chemistry, water-rock interaction, geothermal.

1. GİRİŞ
Su-kayaç etkileşimi jeotermal sahaların sıcaklık potansiyelinin tespit edilmesinde önemli bir yer teşkil
etmektedir. Rezervuar sıcaklığının en az hata ile veya gerçeğe en yakın bir şekilde belirlenmesi
jeotermal arama çalışmalarının sonraki aşamalarına ışık tutmakla beraber jeotermal potansiyelin ne
amaçla kullanılması gerektiğine de yardımcı olmaktadır. Son yıllarda, kimyasal analiz teknikleri ve
jeotermometre denklemlerindeki gelişmeler rezervuar sıcaklıklarının daha hassas olarak
hesaplanmasına olanak tanımaktadır. Jeotermometre denklemlerinin kullanılması bunların esas
alındığı jeokimyasal süreçlerin ve bazı temel kimyasal prensiplerin bilinmesini öngörmektedir.
Kimyasal modellemenin amacı kısaca aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [1]:
Kimyasal reaksiyon modellemesinde, mevcut veriler (1) hangi tür kimyasal reaksiyonların
oluştuğu, (2) söz konusu reaksiyonların ne yönde geliştiği ve ne kadar devam ettiği, (3)
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reaksiyonların ne çeşit şartlar altında oluştuğu (açık-kapalı ortam, denge durumu, sabit
veya değişken sıcaklık v.b.) ve (4) su bileşimi ve mineralojinin, doğal işlevler ve sistemde
oluşan düzensizliklere karşı nasıl değiştiğinin saptanmasında kullanılmaktadır. Eldeki
veriler ise sıvı fazlarına ait kimyasal analiz sonuçları, hidrojeoloji, mineraloji, gaz
kompozisyonları, izotopik veriler ve diğer ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Büyük ölçüde
zihinsel bir egzersiz olan kimyasal reaksiyon modellemesi (1) denge ayrıştırması
(equilibrium speciation), (2) kütle-denge ve (3) reaksiyonun ne şekilde geliştiğine yönelik
hesaplamalar ile yürütülür.

2. JEOKİMYASAL TEORİ
Termal suların jeokimyasal değerlendirilmesinde sudaki bileşik ve iyonların termodinamik
davranışlarının bilinmesi gerekir. Bu bölümde, jeotermal suların jeokimyasal özelliklerinin
belirlenmesinde sıkça kullanılan termodinamik yaklaşımlar verilmiştir.
2.1. İyonik Ayrıştırma (Ionic Speciation)
İyonik ayrıştırma veya denge ayrıştırması, sıvı bileşiklerin dengesel olarak serbest iyonlar, iyon çiftleri
veya karmaşıklar şeklinde ifade edilmesidir. Bir başka deyişle, denge ayrıştırma hesapları, sıvı fazdaki
iyonik formların sudaki dağıtımını esas almaktadır. Bu tür bir iyonik dağıtıma yönelik literatürde çok
sayıda yazılım sistemi mevcuttur (WATEQ: [2]; WATEQF: [3]; WATSPEC: [4]; PHREEQE: [5];
SOLMINEQ: [6]; SOLVEQ: [7]). Bunlardan WATSPEC programı [4], WATEQ’in [2] gelişmiş bir
sürümüdür. Oluşum birlikteliği göstermeyen kimyasal bileşikler, çözeltide genellikle serbest iyon ve
değişik iyon çiftleri şeklinde bulunurlar. WATSPEC programı farklı bileşiklere ait toplam
konsantrasyonlardan (bir su örneğine ait kimyasal analiz sonuçları) yola çıkarak, su örneğinin detaylı
kimyasal bileşimini (tüm serbest iyonlar ve iyon çiftleri) hesaplar. 18 adet toplam element
konsantrasyonu, 70 adet bileşik ve 40 adet mineralden oluşan model, bileşikler arasında homojen bir
dengenin varlığını esas almaktadır. Örneğin, bir su kompozisyonu içindeki toplam sodyum
konsantrasyonu (ΣmNa), tüm sodyum bileşikleri konsantrasyonları toplamına eşittir.
ΣmNa = mNa+ + mNaHCO3º + m NaCO3- + mNaClº + m NaSO4-

(1)

İyonik bileşiklere ait konsantrasyonların hesaplanması söz konusu bileşiklerin sıcaklık bağımlı
çözünme reaksiyonlarını esas almaktadır. Örnek olarak, değişik sodyum bileşikleri, karbonat ve su için
reaksiyonlar aşağıda verilmiştir:
H2O ⇔ H+ + OHH2CO3º ⇔ HCO3- + H+
HCO3- ⇔ CO3-2 + H+
NaHCO3º ⇔ Na+ + H+ + CO3-2
NaCO3- ⇔ Na+ + CO3-2
NaClº ⇔ Na+ + ClNaSO4- ⇔ Na+ + SO4-2

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Diğer serbest iyon ve iyon çiftlerinin de göz önüne alınmasıyla, n sayıda reaksiyon elde edilir. n
bilinmeyenli n denklemin aritmetik çözümü sonucunda, su içindeki bileşik ve iyonların
konsantrasyonları hesaplanır. WATSPEC programı bu problemi sürekli fraksiyon ve yineleme
(iterasyon) metodu kullanarak çözmektedir. Yukarıda gösterilen reaksiyonların denge sabitleri
sıcaklığın fonksiyonu olarak değişmektedir. Yüksek sıcaklıklarda daha doğru sonuç alınabilmesi için,
WATSPEC programındaki bazı bileşiklerin denge sabitleri sıcaklık bağımlı çözünürlük denklemleri [8]
kullanılarak hesaplanabilir. Alterasyon mineralleri ile denge halinde olan jeotermal suların bileşiminde
basıncın fazla bir etki göstermediğini vurgulanmıştır [9]. Bununla birlikte, jeotermal sistemlerdeki
çözelti/mineral dengesinin 1–200 barlık bir aralıkta basınçtan fazla etkilenmediği ortaya konmuştur
[10]. Bu nedenle, denge – doygunluk hesaplamalarının 1 barlık basınç altında gerçekleştirilmesi ile
elde edilen sonuçlar oldukça güvenilirdir.
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2.2. Aktivite-Konsantrasyon İlişkisi
Çözelti içindeki bir bileşiğin termodinamik davranışı, bu bileşiğin konsantrasyonu ile değil aktivitesi ile
belirlenir. Ancak, çözünmüş bir iyon veya bileşiğin aktivitesini laboratuarda ölçmek mümkün değildir.
Bir iyonun kimyasal aktivitesi, molal konsantrasyonun aktivite katsayısı (γ) olarak bilinen bir faktörle
çarpımına eşittir. Aktivite ve konsantrasyon arasındaki ilişki aşağıdaki denklemlerle verilmektedir:
mi =

ci
10-3
wi

(9)

ai = mi γi

(10)

ci = i iyonunun konsantrasyonu (mg/l veya ppm)
wi = i iyonunun gram formül ağırlığı
ai = i iyonunun aktivitesi
mi = i iyonunun molalitesi
γi = i iyonunun aktivite katsayısı
Çözünmüş bileşiklerin aktivite katsayılarının hesaplanması için çok sayıda denklem önerilmiştir.
Bunlardan Debye-Hückel denklemi seyreltik çözeltiler (jeotermal sularda) için en sık kullanılanıdır:

− log γ i =

A.z i2 . I

(11)

1 + a 0 .B I

A ve B = Sıcaklığa bağlı Debye-Hückel çözücü parametreleri (Tablo 1),
I = İyonik güç
z = İyon yükü
a0 = İyon efektif çapı
Tablo 1. Debye-Hückel Denkleminde Kullanılan Sıcaklık ve İyon Bağımlı Parametreler [11].
T°C
0
5
10
15
20
25
30
40
50
60

A
0.4883
0.4921
0.4960
0.5000
0.5042
0.5085
0.5130
0.5221
0.5319
0.5425

B (x 10-8 Å)
0.3241
0.3249
0.3258
0.3262
0.3273
0.3281
0.3290
0.3305
0.3321
0.3338

a0 (x 108 Å)
2.5
3
3.5
4
4.0 – 4.5
4.5
5
6
8
9

İyon
NH4+,
K+, Cl-, NO3OH-, HS-, FSO4-2, PO4-3, HPO4-2
Na+, HCO3-, H2PO4CO3-2,
Sr+2, Ba+2, S-2
Ca+2, Fe+2, Mn+2
Mg+2
H+, Al+3, Fe+3

Debye-Hückel bağıntısı, sadece belirli bir yüke sahip iyonlar (katyon veya anyon) için kullanılmaktadır.
Yüksüz veya nötr iyon ve bileşikler için ise, aşağıda verilen ampirik formül kullanılır.
γi = e0.1 I

(12)

Aktivite katsayısı, katı bileşik konsantrasyonunun idealden gösterdiği sapmaların ölçümü olarak
tanımlanır. Sıvı haldeki bir bileşiğin aktivite katsayısı çözeltinin tuzluluğuna bağlıdır. Seyreltik
çözeltilerde, bileşik ve iyonların aktivite katsayısı 1’e eşittir ve bu durumda molaliteleri de aktivitelerine
eşittir. Çözeltinin toplam çözünmüş madde içeriği (TDS) veya tuzluluğu arttıkça, aktivite katsayısı da
1’den farklı değerler alır. Tuzluluğu ifade etmek için kullanılan termodinamik terim olan iyonik güç (I)
aşağıdaki şekilde tanımlanır:
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(13)

I = İyonik güç
mi = i iyonunun molalitesi
zi = i iyonunun yükü

3. AKIŞKAN-MİNERAL DENGESİ
3.1. Teori
Enerji dengesi, mevcut enerji veya sistemdeki her bir bileşiğin Gibbs Serbest Enerjisine bağlıdır. İdeal
bir sistemde, serbest enerji bileşiğin molalitesinin logaritması ile doğru orantılı olarak değişim gösterir.
Ancak, gerçek sistemler ideal davranış göstermediklerinde dolayı idealden sapmalar ortaya çıkar.
Böylece, termodinamik olarak etkin konsantrasyonlar veya aktiviteler (a) ideal olmayan sistemlerde
molal konsantrasyonların yerini alır. Belirli sıcaklık, basınç ve kimyasal kompozisyon şartlarında, her
bileşik için, bir standart veya referans durum tanımlanır ve referans durumda serbest enerji için bir
değer belirlenir. Gerçek sistemlerdeki bileşiklerin serbest enerjisi için bileşiğin standart durumdaki
değeri referans alınır. Gerçek sistemdeki bir bileşiğin Gibbs serbest enerjisi aşağıdaki şekilde
tanımlanır:
Gi = Gi° + R T ln ai

(14)

Gi = i bileşiğinin Gibbs serbest enerjisi
Gi° = i bileşiğinin standart haldeki Gibbs serbest enerjisi
R = Üniversal gaz sabiti (8.314472 J.K-1.mol-1 veya 1.987x10-3 kkal K-1 mol-1)
T = K cinsinden sıcaklık
ai = i bileşiğinin aktivitesi
Tanımdan yola çıkarak, reaksiyonun Gibbs serbest enerjisi:
ΔGR = Σ νj Gj (tepkimeden çıkanlar) - Σ νk Gk (tepkimeye girenler) = 0

(15)

ΔGR = Reaksiyonun Gibbs serbest enerjisi
Gj = Tepkimeden çıkan bileşiklerin Gibbs serbest enerjisi
Gk = Tepkimeye giren bileşiklerin Gibbs serbest enerjisi
νj = Tepkimeden çıkan bileşiklerin stokiyometrik sabitleri
νk = Tepkimeye giren bileşiklerin stokiyometrik sabitleri
Bileşiklerin standart haldeki (25°C) serbest enerji değerleri birçok jeokimya kaynak kitabında
verilmektedir [11, 12]. Bileşiklerin aktivitesi ve reaksiyonun serbest enerjisi arasındaki denge ifadesi
aşağıdaki gibi yazılabilir:
–ΔGR° = R T (Σνj ln aj – Σ νk ln ak)

(16)

Aşağıdaki denklemde, tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan bileşiklerin aktiviteleri bir oran şeklinde
gösterilmiştir. Reaksiyon dengede gerçekleştiğinde, Kütle Devinim Kanunu olarak bilinen bu oran sabit
bir değer alacaktır. Örneğin, tepkimeye giren B ve tepkimeden çıkan X ve Y bileşikleri arasındaki
reaksiyon aşağıdaki şekilde yazılabilir:
bB ⇔ xX + yY

(17)

b, x, y = Stokiyometrik reaksiyon sabitleri
B = Tepkimeye giren bileşik
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X,Y = Tepkimeden çıkan bileşikler
Bu reaksiyon için Kütle Devinim Kanunu yazılır ve aktivite oranları denge sabiti olarak alınırsa;
Keq =

(a X ) x (a Y ) y

(18)

(a B ) b

Keq = Denge sabiti
(aX)x, (aY)y = Tepkimeden çıkan bileşiklerin aktiviteleri
(aB)b = Tepkimeye giren bileşiğin aktivitesi
Saf katı bir maddenin aktivitesi 1’e eşit olacak şekilde, katılar için duraylı ortamlarda standart bir
durum tanımlanmıştır.
Denklem denge sabiti cinsinden ifade edilirse:
–ΔGR° = R T ln Keq
ln Keq =

log Keq =

(19)

− ΔG o
RT

(20)

− ΔG o
2.303RT

(21)

Denge sabiti değerleri genellikle yukarıdaki denklem kullanılarak hesaplanır. Keq değeri dengede sabit
tutulduğunda, reaksiyondaki herhangi bir bileşiğin aktivitesindeki değişiklik diğer bileşiklerin
aktivitelerinde de bir değişikliğe neden olacaktır. Bu da denge oluşumunu sağlayacaktır.
3.2. Termodinamik Denge Durumu (Mineral Doygunluğu)
Denklem (17)'deki B saf bir katı veya mineral olduğunda, aktivitesi 1'e eşit olacak ve denklem (18)
aşağıdaki şekle dönüşecektir:
Keq = (aX)x (aY)y

(22)

Bu tür bir ifade, katı malzemenin (fazın) iyonik aktivite ürünü olarak tanımlanır (ionic activity product,
IAP). Denklem (22)'deki denge sabiti (Keq) genellikle katının çözünme sabiti (solubility product, Ksp)
olarak alınır. Denge-dışı koşullarda, bir çözeltinin gerçek iyonik aktivite ürünü (IAP) çözünme ürününe
(Ksp) eşit değildir. Herhangi bir çözeltinin bir katı faz veya minerale göre doygunluk durumunu ortaya
koyan doygunluk indeksi (Dİ) şu şekilde tanımlanır:
IAP > Ksp veya Dİ = IAP / Ksp > 1 aşırı doygun
IAP = Ksp veya Dİ = IAP / Ksp = 1 doygun (denge hali)
IAP < Ksp veya Dİ = IAP / Ksp < 1 doygun değil

(23)
(24)
(25)

İyon ayrıştırma programlarının çoğunda, mineral çözünme reaksiyonlarına yönelik denge sabitleri
Van't Hoff Denklemi kullanılarak hesaplanır (denklem 26). Bu denklem yaklaşık 100ºC’ye kadar
hassas sonuçlar vermektedir. Ancak daha yüksek sıcaklıklarda mineral çözünürlükleri için önerilen [8]
termodinamik veri tabanı kullanılabilir.
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Van't Hoff denklemi:
2.303 log

KT2
KT1

=

− ΔH 25oC
⎛1 1⎞
R⎜⎜ − ⎟⎟
⎝ T2 T1 ⎠

(26)

KT1 = Reaksiyonun standart haldeki (25°C) denge sabiti
KT2 = Reaksiyonun istenilen sıcaklıktaki denge sabiti
T1 = 273.15°K
T2 = İstenilen sıcaklık (°K olarak)
ΔH25ºC = Reaksiyonun standart haldeki entalpisi
R = Üniversal gaz sabiti, 18.314472 J K-1 mol-1
3.3. Aktivite Diyagramları
Mineraller ve sıvı fazdaki bileşikler arasındaki kimyasal dengeyi ortaya koyan aktivite diyagramları
jeokimyacılar için önemli bir referans teşkil eder. Bu tür diyagramlar, minerallerin çeşitli jeokimyasal
işlevler ile oluştuğu kimyasal ortamların belirlenmesine ve yorumlanmasına olanak verirler.
Aktivite diyagramlarının çizilmesinde, istenilen sıcaklık ve basınç altında reaksiyonların Gibbs serbest
enerjilerini hesaplayabilen SUPCRT-92 bilgisayar kodu [13] kullanılmıştır. SUPCRT-92 çözücü ve
çözünenlerin elektrostatik özelliklerini göz önüne alarak, istenilen sıcaklık ve basınç altında
reaksiyonların G° değerini hesaplayarak denge sabiti için daha güvenilir sonuçlar sağlar.
Bir aktivite diyagramının oluşturulmasında ilk yapılacak şey, sistemde yer alacak minerallerin tespit
edilmesidir. Daha sonra, diyagramda ortak sınır oluşturan iki mineral fazı arasında (örneğin, muskovit
ve K-feldspat arasında) bir reaksiyon yazarak, söz konusu reaksiyonunun belirli bir sıcaklıktaki denge
sabiti (Keq) hesaplanır.
KAl3Si3O10(OH)2 + 2K+ + 6H4SiO4 ⇔ 3KAlSi3O8 + 2H+ + 12H2O
Muskovit

Keq =

a K3 − feld a H2 + a 12
H2 O
a mus a K2 + a H6 4 SiO4

(27)

K-feldspat

=

a H2 +
a K2 + a H6 4 SiO4

⇒ log Keq = - 2 log (aK+ / aH+) – 6 log aH4SiO4

Yukarıdaki reaksiyonda, alüminyumun katı fazlar (mineraller) içerisinde saklı tutulduğu kabul edilmiştir
ancak bu, alüminyumun hiçbir zaman çözeltiye geçmeyeceği anlamına gelmemelidir. Çözeltideki
bileşikler sadece K+ ve H+ şeklinde olduğundan, log aH4SiO4 için belirli bir değer alınarak (örneğin
çalışılan sahadaki ortalama H4SiO4 aktivitesi olarak -2.7) katı fazların ve suyun (muskovit ve Kfeldspat) aktivitelerinin 1'e eşit kılınmasıyla, denge sabitini aK+/aH+ cinsinden yazmak mümkündür.
Benzer şekilde, denge sabiti Na-içeren mineraller için aNa+/aH+ şeklinde ve K- ve Na-içeren mineraller
arasındaki reaksiyon için ise, her iki oranın kombinasyonu şeklinde olacaktır. Bu reaksiyonlar, belirli
sıcaklık, basınç ve silika aktivitesi (aH4SiO4) için tanımlanan katı fazlara ait faz sınırlarını göstermektedir
(Şekil 1).
100°C de, -9.757 = 2 log (aK+ / aH+) + 6 log aH4SiO4 ⇒ log (aK+ / aH+) = 3.22
125°C de, -8.814 = 2 log (aK+ / aH+) + 6 log aH4SiO4 ⇒ log (aK+ / aH+) = 3.70
150°C de, -8.002 = 2 log (aK+ / aH+) + 6 log aH4SiO4 ⇒ log (aK+ / aH+) = 4.10

(28)
(29)
(30)
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8

A
100 o C
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7
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Albite

6
Paragonite

Log
(aNa+ /aH+)
5

Kaolinite

4

Muscovite

K-Feldspar

3
2

3

4

5

6

Log (a + / a + )
K H
Şekil 1. Ömer – Gecek (Afyon) Sıcak Suları İçin Hazırlanan Aktivite Diyagramı [14].
3.4. Mineral Doygunluk Hesaplamaları
Bu tür bir modelleme, farklı sıcaklıklarda belirli bir su kompozisyonundan çökelebilecek minerallerin
denge durumu ile ilişkilidir (Şekil 2). Eğer bir mineral grubu belirli bir sıcaklıkta veya sıcaklık aralığında
denge durumuna yakınlık gösteriyorsa (Doygunluk İndeksi (DI) = 1), su kompozisyonun bu
minerallerle denge halinde olduğu ve bu denge sıcaklığının rezervuar sıcaklığını yansıttığı kabul edilir.
Diğer taraftan, bu tür sıcaklık tahmini esas olarak katı eriyik minerallerinin saf fazlarına yönelik bir
denge durumunu yansıttığından, elde edilen sonuçlar sadece bir yaklaşımdır [14]. Karışıma uğramış
suların (sığ sular), yüksek sıcaklığa sahip olsalar dahi, hidrotermal minerallere göre denge durumu
göstermedikleri göz ardı edilmemelidir.
Termodinamik denge durumuna bağlı bu tür diyagramların oluşturulması toplam element
konsantrasyonlarının alt bileşiklerine ayrıştırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, literatürde
mevcut bu çeşit programlardan biri olan WATSPEC [4] kullanılmıştır. Bu tür diyagramlar, herhangi bir
jeotermal sahadan toplanmış su örneklerinin kimyasal bileşimi esas alınarak söz konusu sahanın
rezervuar sıcaklığının belirlenmesinde oldukça faydalıdır (kimyasal jeotermometre uygulamalarına
destek).
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Şekil 2. Ömer – Gecek (Afyon) Sıcak Suları İçin Hazırlanan Mineral Doygunluk Diyagramı [14].

4. JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI
4.1. Jeotermometre Teorisi
Genellikle jeotermal sistemlerin rezervuar sıcaklıklarının belirlenmesi için kullanılan jeotermometreler,
rezervuarda mineral/su dengesinin oluştuğu temelini esas alırlar. Kimyasal jeotermometreler silika ve
katyon jeotermometreleri olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
4.2. Silika Jeotermometreleri
Silika jeotermometreleri, çeşitli silika minerallerinin çözünürlüklerindeki sıcaklık bağımlı değişimlerini
esas almaktadır. Sıcaklık 340°C'nin altına düştükçe, bütün silika minerallerinin çözünürlüğü logaritmik
olarak azalır. Kuvars, kalsedon, α-kristobalit, opal-CT (β-kristobalit) ve amorf silikanın çözünürlüğü 20
ile 250°C arasındaki sıcaklıklarda doğrusal bir ilişki sergiler. 300°C’nin altındaki sıcaklıklarda ve ticari
amaçlı sondajlarda ulaşılan derinliklerde, basınçtaki değişimlerin kuvars ve amorf silika çözünürlüğü
üzerinde fazla bir etkisi yoktur [15, 16]. 300°C üzerinde ise, basınçta ve toplam çözünmüş madde
içeriğindeki (TDS) en ufak değişiklik bile dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 180°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda, erimiş silika kuvars çözünürlüğü tarafından kontrol edilmektedir [17]. Kuvars
jeotermometresi aşağıda verilen varsayımlar göz önüne alınarak kullanılır:
*Rezervuardaki akışkanlar kuvars ile denge halindedir,
*Yüzeye yükselme sırasında, sıcak ve soğuk sular arasında herhangi bir karışım yoktur,
*Yükselen ya kondüktif olarak soğumakta ya da 100°C’de buhar ayrılması ile adyabatik bir
soğuma (kaynama) gerçekleşmektedir.
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

53 _______

Kimyasal jeotermometreler kullanılarak rezervuar sıcaklıklarının belirlenmesinde, çözücülerin
oluşturduğu komplekslerin genellikle ihmal edildiği ve analitik konsantrasyonların söz konusu sıvı
bileşiklerin aktivitelerine eşit kılındığı belirtilmiştir [18]. Silika jeotermometrelerinin uygulanmasında,
analiz edilmiş silika konsantrasyonun genellikle H4SiO4° bileşiğinin aktivitesine eşit olduğu kabul edilir.
Diğer bir ifadeyle, silika jeotermometresinin esas alındığı kuvars ve kalsedon çözünürlük eğrileri
H4SiO4° sıvı bileşiği ve söz konusu katılar arasında bir dengenin var olduğuna işaret etmektedir. Sıcak
sulardaki silika büyük ölçüde H4SiO4° formunda olduğundan, analiz edilen silika konsantrasyonun
H4SiO4° bileşiğini temsil ettiği yaklaşımının, pH değeri 9 ile 10 arasında değişen sular için geçersiz
olduğu ve analiz edilen silikanın ancak rezervuar sıcaklığının 200°C’yi geçtiği durumlarda H4SiO4°
bileşiğinin yerine kullanılabileceği vurgulanmıştır [18].
180°C‘nin altındaki sıcaklıklarda çözünmüş silika konsantrasyonunun kalsedon tarafından kontrol
edilmesi nedeniyle, kuvars jeotermometrelerinin kullanımı sakıncalı olabilir. Bu nedenle, kalsedon
jeotermometreleri geliştirilmiştir [19, 20]. Rezervuar sıcaklıkları 180°C’nin altında ise, sadece kuvars
değil kalsedon jeotermometresinin de hesaplanması gerektiği önerilmiştir [17].
4.3. Katyon Jeotermometreleri
Katyon jeotermometreleri, belirli çözünmüş elementlerin oranlarını sabitleyen sıcaklık bağımlı değişim
reaksiyonlarını esas almaktadır. Oluşum birlikteliği gösteren alkali feldspatlar arasındaki Na+ and K+
değişimi katyon jeotermometrelerinin esas alındığı temel için verilebilecek en güzel örnektir.
NaAlSi3O8 + K+ ↔ KAlSi3O8 + Na+

(31)

Yukarıda verilen reaksiyonun denge sabiti (Keq):

[ KAlSi O ].[ Na ]
[ NaAlSi O ].[ K ]
+

Keq =

3

8

+

3

(32)

8

Köşeli parantezler içinde verilen bileşiklerin aktivitesidir. Denklem (32)’ün kullanılması için yapılan
varsayımlar şunlardır:
*Katı fazların (minerallerin) aktiviteleri 1’e eşittir (yukarıdaki örnekte albit ve K-feldspat)
*Çözünmüş bileşiklerin aktiviteleri konsantrasyonlarına eşittir.
Bu durumda, denklem (32) aşağıdaki şekle dönüşür;
Keq =

Na
K

(33)

Çözünmüş bileşiklerin konsantrasyonları meq/l veya mg/kg gibi farklı birimlerle verildiğinde, denge
sabitinin (Keq) değeri de buna uygun olarak ayarlanmalıdır. Değişim reaksiyonu iki adet K+ ve bir adet
Mg+2 gibi tek ve iki değerli iyonları kapsadığında, denge sabiti şu şekilde yazılır:
Keq =

K
Mg

(34)

Denklem (32)’ü denklem (33)’e indirgemek için, reaksiyona giren ve reaksiyondan çıkan fazlara ait uç
kompozisyonların saf halde bulundukları varsayılmaktadır. Ancak katı eriyik serilerinde çok farklı
katyon yer alabildiğinden (örneğin plajiyoklazlardaki Na ve Ca ve simektitlerdeki Na, Ca, Mg, K ve Li),
bu duruma doğal sistemlerde pek rastlanılmamaktadır. Reaksiyonlar gerçek aktiviteler yerine saf
haldeki uç kompozisyonlar şeklinde yazıldıklarında, katı çözeltinin ihmal edilmesi belki de katyon
jeotermometrelerinin tek dezavantajıdır. Aynı tipteki katyon çiftleri için bile birçok araştırmacı
tarafından farklı denklemler geliştirilmiştir. Bu denklemlerdeki farklılık, su kimyasındaki değişim ve
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farklı alanlardaki jeotermal akışkanlarda farklı katı çözelti serileri oluşturan mineral (örneğin
feldspatlar) çözünürlüklerinden kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda, sıcaklık ve su tuzluluğu da
kullanılacak jeotermometre tipinin seçimi için bir kriter olabilmektedir. Özellikle sıcak su kaynaklarına
uygulandıklarında, katyon jeotermometrelerinin aynı sonucu verdikleri ender rastlanılan bir durumdur.
4.4. Karışım Diyagramları
Termal suların rezervuar sıcaklıkları, entalpi-silika (Şekil 3) ve entalpi-klorür (Şekil 4) diyagramları ile
de incelenebilir. Bu diyagramlarda sıcak suların maruz kaldıkları kaynama, karışım, soğuma ve
buharlaşma gibi çeşitli işlevler ayırt edilebilir. Her iki diyagramda yeryüzüne çıkış, kaynama ve
rezervuar sıcaklıklarına karşılık gelen entalpi değerleri Buhar Tablosundan [22] temin edilebilir.
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Şekil 3. Entalpi-Silika Diyagramı [19].
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Şekil 4. Entalpi-Klorür Diyagramı [21].
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5. TÜRKİYE’DEKİ SICAK SULARIN JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ
Bu bölümde, Türkiye’deki termal suların jeokimyasal karakteristikleri, rezervuar sıcaklıkları ve mineral
doygunluk durumları Cl-SO4-HCO3 (Şekil 5), Na/1000-K/100-√Mg (Şekil 6) ve doygunluk indeksi (Şekil
7) diyagramları ile açıklanmıştır.
Cl
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HCO 3

Şekil 5. Türkiye Sıcak Suları İçin Cl-SO4-HCO3 Üçgen Diyagramı [23].
Şekil 5’den de görüleceği üzere, ülkemizdeki sıcak sular genellikle Ca-HCO3, Na-HCO3 ve kısmen NaCl tipindedir. Kuzey ve Batı Anadolu sıcak suları nadiren Na- ve Ca-SO4 karakteri sergilerler. Suların
HCO3 bakımından zengin olmaları rezervuar kayaçlarının genellikle karbonatlı (mermer ve kireçtaşı)
birimlerden oluşması ve derin kökenli CO2 gazının suda çözünmesi ile yakından ilişkilidir.
Na/1000-K/100-√Mg [24] diyagramında (Şekil 6), Türkiye’deki jeotermal suların rezervuar
sıcaklıklarının 250°C’ye kadar çıktığı görülmektedir. Rezervuar sıcaklıkları bakımından bölgeler
gruplandırıldığında, açılma tektoniği ve buna bağlı olarak jeotermal gradyanın yüksek olduğu Batı
Anadolu bölgesindeki termal sularının en yüksek rezervuar sıcaklıklarına sahip olduğu görülmektedir.
Neojen volkanizmasının yaygın olarak gözlendiği İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ise ikinci sırayı
paylaşmaktadır.
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Şekil 6. Türkiye Sıcak Suları İçin Na/1000-K/100-√Mg Üçgen Diyagramı [23].
CO2 bileşiminin yüksek olduğu sularda, üretim sırasında karşılaşılacak en önemli sorunlardan biri
kalsit kabuklaşmasıdır. Bu bölümde, ülkemiz sıcak sularında oluşabilecek kalsit kabuklaşması sayısal
olarak değerlendirilmiştir. Şekil 7’de, sıcak suların debi sıcaklıklarında kalsite göre hesaplanan
doygunluk indeksi değerleri iyonik gücün fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Buna göre, yüksek sıcaklıklı
Batı Anadolu bölgesi termal suları kalsite göre aşırı doygun durumdadır. Özellikle Denizli, Aydın ve
İzmir gibi sıcak su üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki sular en yüksek kalsit doygunluğunu
göstermektedir (Şekil 7).
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Şekil 7. Türkiye Sıcak Suları İçin Doygunluk İndeksi (Kalsite Göre)-İyonik Güç Diyagramı [23].
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ÖZET
Çalışma alanı Balıkesir İli, Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Sındırgı jeotermal sistemi KB-GD
uzanan Simav grabeni içerisinde yer alan Mezozoik yaşlı Ofiyolitik birimleri kesen düşey faylara bağlı
olarak oluşmuştur. Mezozoik birimler alanda, kireçtaşı, radiolarite ve serpantinitlerden oluşmaktadır.
Birim üzerine uyumsuzlukla Neojen yaşlı kumtaşı, silttaşı ve killi kireçtaşlarının oluşturduğu seriler
gelmektedir. Çalışma alanındaki tüm birimleri Üst Pliyosen yaşlı volkanik kayalar uyumsuzlukla
örtmektedir. Sındırgı jeotermal sisteminin ana haznesini kireçtaşları oluşturmaktadır. Sıcak suların
büyük çoğunluğu fay sistemi boyunca kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır. Sındırgı jeotermal
sistemininden örneklenen suların izotop ve kimyasal yöntemlerle değerlendirildiğinde, çalışma
alanındaki sıcak suların kısa dolaşımlı meteorik kökenli olduğu, kaynakların sıcaklıkları 58.2-96.6oC,
elektriksel iletkenlikleri 597-1506 µS/cm arasında değiştiği belirlenmiştir. Jeotermal akışkan Na-HCO3
su tipindedir. Ayrıca, önemli oranda As, Al ve Li içermektedir. Alanda yüzeye yaygın bir şekilde çıkan
jeotermal sular tarvertenleri oluşturmaktadır. Örneği Türkiye’de başka bir alanda gözlenmemiş olan ve
baca şeklinde yükselen güncel traverten oluşumları, mutlaka korunması gereken doğal bir mirastır.
Sahada kuyu delinmesi yasaklanmalı. Sadece doğal boşalımları kullanacak, traverten oluşumuna
engel olmayacak projeler geliştirilmeldir.
Anahtar Kelimeler: Sındırgı-Hisaralan, jeotermal.

ABSTRACT
The study area is located within the borders of Balıkesir City, Sındırgı District. Sındırgı geothermal
system was formed as a result of the vertical faults that cut the Mesozoic-aged Ophiolitic units found
at Simav graben along KB-GD. Mesozoic units consist of limestone, radioloritine and serpentines.
Over the unit, there are blocks formed discordantly by sandstones, siltstones and clay limestone of
Neogene period. All units in the area of study are discordantly covered by Upper Plioecene aged
volcanic rocks. The main aquifer system of Sındırgı geothermal system is composed of limestone of
pressured-aquifer. A great deal of the hot water resources run to the surface of the earth along the
fault system. Upon the evaluation of the water samples from Sındırgı geothermal system with isotopic
and chemical methods, is it found out that the hot water in the area of study is short-circulatory and
meteoric-rooted and that the temperatures of the resources differ between 58.2 and 96.6 oC and their
electrical conductivity was found out to be within the range of 597-1506 µS/cm. the geothermal liquid
is in the form of Na-HCO3. In addition, it contains significant amounts of As, Al and Li. Geothermal
waters that spring close to the surface in the area form travertine. The current travertine formations
which are prototypes in Turkey and that heighten like a chimney are natural heritages that must be
protected. Digging well in the area should be forbidden. Projects that only have natural discharges and
that shall not prevent the formation of travertine should be developed.
Key Words: Sındırgı-Hisaralan, geothermal.
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1. GİRİŞ
Çalışma alanı, Balıkesir-Sındırgı ilçesinin 25 km doğusunda yer alır (Şekil 1). İnceleme alanında sıcak
sular, derin kuyular ve fışkıran kaynaklar biçiminde yüzeye çıkmaktadır. Özellikle, fışkıran kaynakların
oluşturduğu baca şeklindeki Kuvaterner yaşlı travertenler önemli doğal oluşumlardır.
Çalışma alanı içerisinde 1987 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 987 m
derinliğinde bir kuyu delinmiştir. Kuyunun 30 L/s debide üretim yaptığı ve maksimum sıcaklığın 106oC
olduğu ölçülmüştür. Kuyunun düşük sıcaklığa sahip olması nedeniyle elektrik üretimine uygun
olmaması, sahaya olan ilginin azalmasına neden olmuştur. Kaynağın en yakın yerleşim birimine
yaklaşık 30 km uzaklıkta olması, ısıtma projelerinin de fizibilitesini olumsuz etkilemektedir. Çevrenin
dağlık ve Çaygören Barajının koruma alanının içinde olması, bu alanda seracılık yapılmasına da
imkân vermemektedir. Jeotermal sistemin ve oluşturduğu ender görülen travertenlerin araştırılması ve
korunması önem taşımaktadır. Bu bağlamda yürütülen bu çalışmada Hisaralan jeotermal alanının
hidrojeolojik ve traverten oluşum mekanizmasının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Sındırgı-Hisaralan jeotermal sahasında, ortalama 150 L/s debide 96oC ye ulaşan sıcaklıkta jeotermal
akışkan yüzeye boşalmaktadır. Geçmişte bu sularla çalışan un değirmenleri kurulmuştur. Halen
yörede çok küçük kapasiteli kaplıcalar ve birkaç dönüm sera jeotermal enerjiyi kullanmaktadır.
Sındırgı’nın jeotermal enerji ile ısıtılması için yapılan projeler Sındırgı-Hisaralan arasındaki boru
hattının 18 km olması nedeniyle ekonomik olamamaktadır. Ancak, yüksek debili doğal çıkış ve bu
suların üretim maliyeti olmaması işletme için olumlu fırsatlar yaratmaktadır. Jeotermal alan ve çevresi,
Çaygören baraj havzasının koruma alanı olduğu için bu alan içerisinde yapılaşma çok sınırlıdır. Çevre
oldukça dağlıktır. Bu koşullar altında, bölgede jeotermal kaynağın termal tedavi ve turizm tesislerinde
kullanımı en uygun çözüm olarak değerlendirilmelidir.

Şekil 1. Çalışma Alanının Yer Bulduru Haritası.
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2. ÇALIŞMA ALANININ ÖZELLİKLERİ
2.1. Jeolojik ve Tektonik Yapı
Üst Kretase yaşlı serpantin, radyolarite ve rekristalize kireçtaşlarının oluşturduğu karmaşık birimler,
alanda temel kayalarını oluşturur [1]. Oldukça geniş alanlarda mostra veren birimler içerisindeki
serpantinit seviyeleri kalın, radyolarit seviyeleri ince katmanlıdır. Geçirdiği deformasyona bağlı olarak
kıvrımlanmış ve ilksel tabakalanma izlerini kaybetmişlerdir. Radyolarit, kırmızı renklerde olup, farklı
seviyelerde karmaşık içerisinde yer almaktadır. Karmaşık içerisinde bulunan rekristalize kireçtaşları
ise 50-100 m arasında kalınlığa sahiptir. Temeli oluşturan ve yukarıda bahsedilen karmaşığın kalınlığı
yaklaşık 400 m olarak belirlenmiştir [1]. Temel kayası üzerine açısal uyumsuzlukla gelen diğer önemli
bir kaya türü ise Neojen yaşlı sedimanter (çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve marnlı) ve mafik volkanik (dasit
ve tüfler) serilerdir. Sedimanter kayaçları oluşturan çakıltaşları ile başlayan seri üst seviyelerde
kumtaşları, silttaşları ve en üst seviyede marnlar ile devam etmektedir [1]. Ancak çalışma alanında
mostra vermemektedir. Neojen seriler içerisinde yer alan mafik volkanikleri ise genel olarak dasit ve
tüflerden oluşmaktadır (Şekil 2). Tüm birimleri kesen volkanik kayalar, çalışma alanında yaygın olarak
gözlenir. Sıcak su çıkışlarına bağlı olarak oluşan traverten ve çevredeki ayrışmış kayalardan oluşan
alüvyonlar ise kuvaterner yaşlı birimleri oluşturur. Alüvyonlar Simav Çayı yatağı boyunca, travertenler
ise jeotermal saha içerisinde yaygın olarak gözlenmektedir. Silisli bir yapı sunan travertenlerin
kalınlıkları 50 m’den incedir. Çalışma alanında yer alan tüm kayalar yoğun bir hidrotermal alterasyon
geçirmişlerdir.
Çalışma alanı yoğun bir tektonizmaya maruz kalmıştır. Özellikle Simav Grabeni olarak tanımlanan ve
KB-GD uzanan, Sındırgı sahasını da içine alan graben istemi Ege Bölgesinin en önemli sistemidir.
Ege bölgesinde yer alan birçok jeotermal sistem bu tektonizmaya bağlı olarak oluşmuştur. Çalışma
alanında oluşan fay sistemleri KB-GD ve D-B yönlü düşey atımlı fay sistemleridir [2]. Bu fay sistemleri
Ege Bölgesinde yer alan fay sistemlerine paralellik sunmaktadır. Ancak, bu fayları kesen KD-GB yönlü
faylar graben sistemlerin yanal yer değiştirmelerine neden olmuştur [3]. Ayrıca bu faylar sıcak suların
yüzeye çıkış doğrultularını oluşturmuşlardır. Diğer en önemli tektonik faaliyet ise alanda yer alan
volkanizmadır. Bölgedeki volkanizmanın yaşı Miyosen olarak belirtilmektedir [4]. Jeotermal sistemin ısı
kaynağının, Batı Anadolu’daki diğer yaygın örneklerinde olduğu gibi mağmatizma olduğu
düşünülmektedir. Derinlere inen sular graben tektonizmasının fayları boyunca yüzeye taşınmaktadır.
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Şekil 2. Çalışma Alanının Genel Jeoloji Haritası [1].
2.2. Hidrojeolojik Yapı
Jeotermal sahada, iki farklı rezervuar kaya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Pliyosen yaşlı lav
akıntılı, tüf ve dasitlerden oluşan, yüzeye yakın kayalardır. Diğeri, çalışma alanında Ofiyolit seri
içerisinde yer alan rekristalize kireçtaşlarıdır. Alanda yaygın olarak gözlenen ofiyolitik özellikteki
kayalar oldukça kalın bir örtü birimini oluşturur.
Sındırgı Hisaralan jeotermal sahsındaki tek kuyu olan HS-2, TPAO tarafından elektrik üretilmesi
amacıyla delinmiştir [5]. Kuyu derinliği 987 m olup, 1060C sıcaklıkta 30 L/sn debide üretim yapabilecek
özelliktedir. Kuyuda, İller Bankası tarafından yapılan testler bu çalışmada kullanılmıştır. Statik sıcaklık
testlerinde iki farklı üretim zonu belirlenmiştir (Şekil 3). Bunlardan birincisi, sığ üretim zonu olarak
adlandırılmıştır. Bu zon 0-50 m aralığında yer almaktadır, sıcaklık 98oC ye kadar yükselmektedir.
Daha sonra sıcaklık 200 m ye kadar azalmakta daha sonra yeniden artmaktadır. Derin üretim zonu
olarak adlandırılan ikinci zon 550-675 m arasında yer almaktadır. Derin üretim zonunda ölçülen
maksimum sıcaklık 107oC’ dir. Daha derinden yükselen jeotermal akışkan biri yüzeye yakın diğeri 500700 m arasında yer alan birimler içerisine boşalmaktadır. Akışkanlar fay ve kırıklar boyunca hareket
etmektedir. Yüzeye yakın zonun üzerine kapatacak geçirimsiz bir birim olmaması veya bu örtünün
aşınmış olması sahada yüzlerce doğal çıkışın varlığına neden olmaktadır.
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Şekil 3. Hisaralan Sahası Akışkan Yükselim Modeli ve HS-2 Kuyusu Statik Sıcaklık Ölçüsü.

2.2. Hidrojeokimyasal Özellikleri
Çalışma alanındaki sıcak ve soğuk sulardan yapılan kimyasal analiz sonuçları Tablo 2’de
sunulmuştur. Termal suların sıcaklıkları 32.1–96.6oC arasında değişmektedir. pH ve elektriksel
iletkenlik değerleri ise 6.14–8.35 ve 597–1506 µS/cm arasındadır. Sıcak sular zayıf alkali ve nötr su
özelliğinde olup, elektriksel iletkenliğine göre ise sıcak sular C3 sınıfında tuzlu suları oluşturur.
Suların sınıflamasında yaygın kullanılan üçgen diyagramlarına göre ise çalışma alanındaki sıcak
suların Na-HCO3 soğuk suların ise Ca-HCO3 tipi sular olduğu belirlenmiştir(Şekil 4). Bu durum özellikle
Batı Anadolu’daki jeotermal sahaların (denizden beslenen hariç) karakteristik bir özelliğidir.
Sıcak sulardaki baskın HCO3 karbonat çözünürlüğünü ve hazne kayasının kireçtaşları ile bağlantılı
olduğunu yansımaktadır. Buna karşılık, sıcak suların kayaç ortamı ile uzun süre temas etmesi
neticesinde ofiyolitik kayalar içerisindeki kil, serpantin gibi kayalardan Na; Ca ve Mg iyonlarıyla yer
değiştirerek hakim iyon oluşturur. Soğuk suların, daha kısa dolaşımlı olmaları nedeniyle sıcak sulara
göre iyon yükü daha azdır. Sıcak sularda Ca, 14.96 ile 62.52, Mg ise 1.24 ile 28.97 mg/L arasında
değişmektedir. Sıcak sulardaki killi, şeylli ve tuzlu bileşimlerden kaynaklanan Na ve K ise oldukça
yüksektir. Yukarıda belirtilen su kayaç ilişkisine ve kayaç litolojisine bağlı olarak konsantrasyonları
atmakta ve Na 321 mg/L, K ise 23.04 mg/L seviyelerine kadar çıkmakta ve soğuk sulara göre yüksek
değer vermektedir.
Anyonlar açısından sıcak sular soğuk sulara göre yüksek değer vermiştir. Özellikle, CI, HCO3 ve SO4
değerleri ile sıcaklık arasındaki pozitif korelasyon, su içerisindeki mineral içeriğinin sıcak akifer
kayasına bağlı olarak artış gösterdiğini yansıtmaktadır. Sıcak suların toplam sertliği soğuk sulara
oranla daha düşüktür. Sıcak sularda Na ve Ca-Mg iyon değişimi sertliği düşürmektedir. Suların katyon
analizlerinde Ca ve Mg (TSE standartları: Ca 200 mg/L, 50 mg/L) değerleri içme suyu standartlarının
altında olmasına rağmen, Na ve K değerleri TSE-266 içme suyu standartlarının üzerinde belirlenmiştir
[6]. Bu nedenle suların içilmesi önerilmez.
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Şekil 4. Çalışma Alanındaki Sıcak ve Soğuk Suların Piper Diyagramı Üzerindeki Yeri
Sıcak suların ağır metal ve iz element analizlerinde de önemli oranda metal saptanmıştır. Hidrotermal
alterasyon bağlı olarak gelişen sülfit oksidasyonları ve Fe oksidasyonu, kayadan sıcak sulara yüksek
oranda metal girdisi sağlamaktadır. Özellikle, Sındırgı jeotermal sularında Al, As, B, Fe, Li, Mn
standartların üzerinde değer vermiştir. Silikatların alterasyonundan suya geçen Al, H9 ve H15 nolu
kaynaklarda içme suyu standardı olan 200 µg/L değerinin üzerinde çıkmıştır. Diğer taraftan, pirit ve
arseonprit gibi sulfit alterasyonundan suya geçen ve toksititesi olan As, sıcak sularda 22-114 µg/L
arasında değişmekte ve 10 µg/L değerinin üzerinde belirlenmiştir [6]. Genel olarak sulama su kalitesini
etkileyen B, ise Sındırgı jeotermal sularında 0.3 – 7 ppm arasında değişmektedir. Bor sulama suları
için önerilen 1 ppm değerinin üzerindedir, ancak Batı Anadolu’ daki özellikle Gediz ve Mendere
grabenlerindeki 60 ppm değeri ile karşılaştırıldığında çok düşük görünmektedir. Soğuk sularda
yukarıda belirtilen elementler oldukça düşüktür (Tablo 2). Hidrotermal alterasyona bağlı gelişen Fe,
Mn ve silikatların alterasyonundan kaynaklanan Li ise sıcak sularda standartların üzerindedir. Özellikle
Fe, Li, Al ve As ile yüksek ve pozitif korelasyon vermesi, pirit ve arsenopirit gibi sülfit çözünürlüğünün
varlığına işaret etmektedir. Çalışma alanındaki sıcak suların su kayaç etkileşimine bağlı olarak mineral
yoğunluğu sıcak sulara göre daha fazladır. Bu özelliğine nedeniyle içme suyu olarak kullanılamamalı
ancak, banyo ve termal turizm amaçlı olarak kullanılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.
Derin ve sığ suların dolaşım mekanizmasını daha net ortaya konması için çalışma alanındaki soğuk ve
sıcak sularda izotop analizleri yapılmıştır (Tablo 2). Sahadaki yeraltı suyu ve yüzey suları Akdeniz ve
Global yağış suları çizgisi arasındadır (Şekil 5). İzotop çalışması, suların meteorik kökenli olduğunu
göstermektedir. HS-2 kuyusundan alınan H1 örneği, oksijen-18 zenginleşmesi göstermektedir. Bu
beklenen sonuçtur. Derin jeotermal suyu en iyi H1 örneği temsil etmektedir. Diğerleri yüzeye
yaklaşırken soğuk sularla karışmaktadır.
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Şekil 5. Çalışma Alanındaki Suların Akdeniz ve Global Yağış Suları İle Karşılaştırılması.
İzotop örneklerini, Ege Bölgesindeki diğer örneklerle karşılaştırdığımızda daha az 0ksijen-18
zenginleşmesi olduğu görülmektedir. Bu da Hisaralan jeotermal sahasının, diğer sahalara oranla daha
düşük sıcaklıklı bir ortama ve daha kısa dolaşım süresine sahip olduğunu göstermektedir.
Jeotermometre hesaplamaları ve Na-K-Mg üçgen diyagraımında, Hisaralan sularının henüz
olgunlaşmamış sular bölgesinde yer alıyor olması da bu görüşü desteklemektedir.
Jeotermometre çalışmalarına göre; silis jeotermometreleri hazne kaya sıcaklığının 158oC’ye kadar
yükselebileceğini, Na/K jeotermometresi 193oC, Mg düzeltmeli Na-K-Ca jeotermometresi 137oC
sıcaklık vermektedir (Tablo 2). Değerlendirmelerde ölçülen sıcaklıktan daha düşük hesaplanan
değerler Tablo 2’ye dahil edilmemiştir. Jeotermometre çalışması bölgede beklenebilecek en yüksek
sıcaklığın 150oC civarında olabileceğini göstermektedir. Na-K-Mg üçgen diyagramına göre jeotermal
sular, olgunlaşmamış sulardır (Şekil 6). Bu durumda katyon jeotermometreleri güvenilir değildir.
Sıcaklık olarak saha orta entalpili bir jeotermal alan olarak görülmektedir.
Tablo1. Jeotermometrelere Göre Olası Hazne Sıcaklığı[7,8,9,10 ]
Jeotermometre Türü
Kalseduan
Kuvars
Kuvars buhar kaybı
Na/K
Mg/Li
Na/K
Na-K-Ca Mg düzeltmeli b=1/3 için

Hesaplanan Hazne Sıcaklığı
(o
C)
96-129
126-158
121-151
147-193
109-127
110-159
116-137
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Tablo 2. Su Kimyası Analiz Sonuçları.
Örnek No

X

Y

Debi (l/s)

T
C

pH

0

EC TDS
µS/cm mg/l

Ca
mg/l

Mg
mg/l

Na
mg/l

K
mg/l

CI HCO3 SO4
mg/l mg/l mg/l

18

δO

2

δH

H-1

4348004 613888

30

96.0

7.79

1252 792.0 20.36 2.66 273.31 17.82

92

616.3 114

H-2

4348264 613827

2

58.2

7.51

1378 692.0 21.26 2.77 275.45 19.54

93

610.0 126

H-3

4348275 613834

20

18.0

8.35

738 346.0 70.51 28.97 45.98 6.17

31

390.0

H-4

4348168 613794

0.5

79.2

7.03

1331 802.0 21.48 2.30 266.83 19.60

87

606.0 117

H-5

4348026 613775

0.1

85.0

6.59

1287 678.0 24.04 2.87 267.39 17.85

85

614.0 117

H-6

4347965 613775

2

83.7

6.51

1283 858.0 21.96 2.54 285.41 18.81

89

630.0 126

H-7

4347943 613743

8

72.0

7.45

1388 688.0 19.83 2.58 272.40 18.82

86

611.0 117

-8.98 -61.4

H-8

4347876 613765

5

96.0

7.43

1196 479.0 14.96 2.16 275.04 17.73

84

609.1 114

-8.95 -61.3

H-9

4347651 613821

1

81.3

7.00

1487 877.6 20.76 1.99 321.75 15.19

69

655.0

H-10

4347674 613758

5

94.0

6.89

1275 894.0 28.06 6.27 258.16 18.53

83

630.0 114

H-11

4347186 613373

3

55.5

7.07

1252 616.0 19.35 2.85 269.71 17.29

85

610.0 114

H-12

4347561 614841

2

62.0

6.14

1490 789.1 52.83 3.54 305.00 12.82

66

783.7

96

H-13

4347574 614808

3

62.0

6.90

1225 636.3 37.51 1.24 261.77 8.90

54

596.7

72

H-14

4347942 614319

-

18.5

6.20

1391 815.2 36.63 1.34 289.01 11.23

64

650.1

81

H-15

4347927 613834

3

95.0

7.46

597 294.8 75.42 20.29 34.44 1.80

12

409.7

24

H-16

4347887 613779

5

96.6

6.80

1487 889.7 21.82 2.51 307.20 23.04

74

632.3 102

-8.05 -63.1

H-8A

4347876 613765

4

95.2

7.12

428

6

58.0

-7.94 -48.0

80.0 62.52 28.31 4.53

1.49

72

-8.05 -63.1
-7.94 -48.0

93

27

-9.04 -61.8
-8.67 -59.0
-8.55 -57.3

Şekil 6. Örneklenen Suların Na-K-Mg Üçgen Diagramındaki Durumu [11].
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3. KORUNMASI GEREKEN DOĞAL HARİKALAR
Travertenler hem oluşum dönemindeki iklim koşullarına yönelik veri barındırması açısından hem de
bölgenin geçirmiş olduğu tektonik evrime yönelik ipuçları taşıması açısından önemlidir. Bunun yanında
birer doğa harikası olmaları nedeniyle turizm açısından ayrı bir değeri vardır.
Traverten oluşumların da birçok faktör rol oynar. Bunların başında akışkanın kimyası gelir. Akışkan
bikarbonatça zengin olmalıdır. Bikarbonatça zengin akışkan yüzey koşullarına doğru yolculuğunda
sıcaklığında ve basıncında değişimler gerçekleşir. Bu değişimler CaO ve HCO3 iyonlarının CaCO3
formunda çökerek akışkandan ayrılmasına ya da ortamdaki CaCO3 çözerek CaO ve HCO3 formunda
bünyesine almasına neden olur. Bikarbonatça zengin akışkanın derinlerde CO2 kısmı basıncı
yüksektir. Yüzeye doğru yükselen akışkanın ortam basıncı azalır. Akışkanındaki CO2 kısmi basıncı
ortam basıncını yendiği noktada CaCO3 çökelmeye başlar. Bu çökelen kalsiyum karbonatlar damar tipi
travertenleri oluşturur. Yüzeye ulaşan akışkan hala CO2 kısmi basıncı yüksektir. Yüzeyde ortam
basıncı 1 atm olduğundan hızlı bir traverten çökelimi gerçekleşir. Kaynağın bulunduğu yerdeki ortamın
morfolojik nitelikleri, suyun sıcaklığı kimyasal içeriği iklim koşulları farklı tiplerdeki traverten
depolanmalarına neden olur.
3.1. Traverten Yataklanma Tipleri
Travertenler morfolojik niteliklerine göre damar, teras, sırt, fay önü, kanal, tabakalı ve tümsek tipi
travertenler olarak sınıflandırmışlardır [12,13,14]. Damar tipi travertenler kırık içinde kırık çeperine
paralel bantlar şeklinde çökelmişlerdir. Teras tipi travertenler bir yamaçtan boşalan akışkanın
çökeltmiş olduğu travertenlerdir. Oluşumunda suyun kimyasal niteliklerinin, yanı sıra HCO3’ca zengin
akışkanın akış rejimini de önemlidir. Yamaçtan boşalan akışkan yamaç aşağı akar iken bir engele
çarptığında tümsek şeklinde traverten çökeltir zamanla bu tümsek yay şeklinde gelişir. Yay gerisinde
havuz oluşur, havuzda akan suyun rejimi laminer iken havuz duvarında türbülanslıdır. Türbülans akış
rejiminde daha fazla CO2 ortamdan uzaklaşmasına bağlı olarak hızlı CaCO3 çökelimi gerçekleşir. Sırt
tipi travertenler morfolojik olarak eğimli olmayan düz bir alanda yarıktan çıkan suyun yarığın her iki
tarafına traverten çökeltmesi sonucu olmuştur. Bu yarık ya da çatlak bir faysa zamanla fayın hareketi
sonucu düşen blokta traverten çökelimi kalınlaşır yükselen blokta ise çökelim durur. Bu tip traverten
oluşumlarına fay önü traverten oluşumları denilmiştir. Kanal tipi traverten oluşumları ise kaynaktan
boşalan HCO3 zengin akışkan zamanla aktığı güzergah boyunca kanal şeklinde traverten çökeltir. Bir
kanal boyunca akan akışkanda kanal merkezinde akış rejimi laminer iken kanal duvarlarına yakın
kesimlerde ise türbülanslıdır. Laminer rejimde CO2 kaçışı az olduğundan traverten çökelim hızı da
yavaştır. Türbülanlı akımda hızlı CO2 kaçışı ile hızlı traverten çökelimini gerçekleştirir. Bu durum kanal
duvarlarının hızlı gelişimi ile sonuçlanır. Bu nedenle bu tip oluşuımların kesitler “M” şeklindedir. Kanal
duvarını aşan sular çağlayarak aktıkları için hızlı CO2 kaçışına neden olurlar. Bu hızlı CO2 kaçışı ise
kanal duvarlarının dışında düzensiz ondüleli traverten çökelimine neden olur. Tabakalı tip traverten
oluşumları, gölsel alanlarda toplanan akışkanda CO2 kaçışı yavaş olması nedeniyle bu tip alanlarda
yavaş bir CaCO3 çökelimi gerçekleşir. Bu durum düzgün laminalı tabakalı bir traverten oluşumuna
neden olur. Tabakalı traverten oluşumu için sadece gölsel bir alan zorunluluğu yoktur. Eğimi az
morfolojilerde yamaç boyunca akan su tabakalı tip travertenleri oluşturabilir. Bu tip yamaç boyunca
akan akışkandan oluşan tabakalı travertenlerde ondüleli bir laminalanma izlenirken gölsel tip
oluşumlarda çok düzgün bir laminalanma izlenir. Tümsek tipi travertenlerin oluşumu için eğimli bir
morfoloji ve debisi çok düşük bir kaynak gereklidir. Su sızarak akmalıdır. Su daha önce çökeltmiş
olduğu traverten üzerinde sızarak akar iken minör ölçekte teras yapıları oluşturur. Tümsek tipi
travertenler yamaç aşağı gelişir.
İnceleme alanında tabakalı tip travertenler kanal tipi travertenler tümsek tipi travertenlerin yanı sıra bu
bölgeye özgü baca şeklinde oluşmuş farklı bir traverten tipi gözlenmiştir (Şekil 7). Bir doğa harikası
görünümleri olan bu baca tipi traverten, hem oluşumu açısından ilginç olduğu gibi turizm açısından da
oldukça ilgi çekicidir. Yüksek basınca sahip olan akışkan yer yer kaynaktan 1-1.5 metre yükseğe
fışkırarak akmaktadır. Yapılan incelemelerde bu tip travertenin oluştuğu alanlarda akışkan yatay
düzleme dik olarak yüzeye fışkırmaktadır. Yatayla 90 dereceden farklı açılara sahip fışkıran
kaynaklarda baca tipi travertenin gelişmediği gözlenmiştir. Yüksek basınçla fışkıran akışkan tekrar
kaynak etrafına düşmek ve zamanla kaynak etrafında dairesel traverten çökeltmektedir. Akışkan
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basıncının izin verdiği yüksekliğe kadar travertenin gelişmesi mümkündür. Bu olayın güncel örnekleri
sahada mevcuttur.

Şekil 7. Baca Tipi Traverten Oluşumu.
Traverten litotipleri; Traverten depolanma alanlarında kristalin kabuk, çalı, pizolit, sal, kapanlanmış
kabarcık litofasiyesleri tanımlanmıştır. İnceleme alanında bu traverten litotipleri gözlenmiş ve
tanımlanmıştır.
Kristalin kabuk kaynağın çevresinde oluşur. Yatayda oldukça geniş, tipik olarak kalın çökelimler olup
yamaçta ve sarp yerlerde oluşurlar [15]. Kristalin kabuklar düşeyde çökelim yüzeyine kadar genellikle
yoğun, parlak beyaz kaba lifli uzun kalsit kristalleriyle yapılıdır. İnceleme alanında kaynaklar etrafında
çökelmiş travertenler. Çalı tipi litofasiyesi Traverten depolanma alanlarında sık gözlenir [16], [17], [18],
[19]. Çalı şeklinde görünümleri ile kolaylıkla ayırt edilirler mikrit/sparkalsit çalıları birkaç milimetreden
santimetre boyutlarına ulaşabilir. Donuk gri ya da donuk kahve renkli düşey olarak yönlenmiş düzensiz
dentritik bir morfolojiye sahiptir [19]. Bu tip litofasiyes teras havuzlarında ve depresyon alanı ve
düzlüklerde oldukça geniş ve kalın bir çökel oluşturur. İnceleme alanında küçük gölcüklerin etrafına
gözlenirler. Pizolit litofasiyesi, bu tip oluşumlar traverten depolanma alanlarında oldukça yaygın bir
şekilde gözlenir [19]. Pizolitler küçük teras havuzlarında dik yamaçlarda, depresyon alanlarında geniş
havuzlara kadar birçok depolanma alanlarında görülürler [20], [21]. İnceleme alanında termal suyun
aktığı güzergah boyunca çukurlarda gözlenmiştir. Traverten pizolitlerinin şekilleri küreselden düzensiz
yuvarlak şekillere doğru sıralanır. Beyaz ve donuk sarı renklidirler. Bu tip oluşumda temel iki tip ayırt
edilir. Tek merkezli laminalanma ve ışınsal çalı, Tek merkezli laminalanmış pizolitler çalkantılı ve
türbülanlı suda oluşurlar [21] . Nadiren taşınırlar, az aşınırlar bu tip pizolitlerin inorganik olduğu Işınsal
tip pizolitlerin ise organik faaliyetlerle ilgili olduğu düşünülür [21]. İnceleme alanında pizolitler çalkantılı
ortamda oluşmuş tek merkezli laminalanmış pizolitlerdir. İnce yaprağımsı sal litofasiyesi çalışma
alanında termal suyun biriktiği akış hızının oldukça düşük olduğu alanlarda suyun üzerinde yağımsı bir
tabaka şeklinde görülürler. Suyla hava sınırında çökelmişlerdir. Zamanla çukurun tabanında düzensiz
levhalar şeklinde depolanırlar. Sudan termodinamik yada mikrobiyal faaliyet sonucu ayrılan CO2
kabarcıkları sal tipi traverten içinde yada su yüzeyinde kapanlanır zamanla bu gaz karcığını etrafı
CaCO3 zarfıyla çevrelenir ve depolanma ortamında kabarcık şeklinde yığışır. Bu tip litofasiyese
kapanlanmış kabarcık litofasiyesi adı verilmiştir [16], [19]. İnceleme alanında suyun akış doğrultusu
boyunca yer yer gözlenmiştir. İnceleme alanında daha düşük kotlarda termal suyun yağmur yada
yüzey suyuyla seyreldiği alanlarda ortamdaki bitki örtüsünün etrafı CaCO3 la sıvanmış şeklinde
gözlenmiştir. Bu tip fasiyes literatürde saz tipi litofasiyes olarak adlandırılmıştır [20].
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Alanda yapılan hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmada, derin ve basınçlı akifer ortamından fay
düzlemleri boyunca yüzeye çıkan sıcak sular, yüzeydeki kırık sistemleri boyunca ortalama 150 L/s
debi ile serbest halde akmaktadır. Elektrik üretimi için delinen HS-2 araştırma kuyusunda yüzeyde 050 m arasında ve 550-675 m derinlikler arasında sıcak su üretim zonu belirlenmiştir. İzotop analiz
sonuçları, sıcak suların yüzeysel beslenmeli ve soğuk sulara göre daha uzun dolaşım sürelerine sahip
olduğunu ifade etmektedir. Su kimyası, sıcak suların önemli oranda mineral içerdiğini ve hazne
kayasının özelliklerine bağlı olarak sıcak suların Na-HCO3, soğuk suların ise Ca-Mg-HCO3 tipi suları
oluşturur. Jeotermal potansiyeli açısından değerlendirildiğinde saha orta entalpilidir. Ulaşılabilecek
maksimum rezervuar sıcaklığı 150oC dolayındadır. Jeotermal kaynak öncelikle sera, ısıtmacılık ve
termal turizm için kullanıma uygundur. Gelişen teknoloji ve artan enerji fiyatları daha düşük sıcaklıklı
akışkanlardan elektrik üretimini olanaklı kılmaktadır. Ancak, alanın yerleşim yerlerine uzaklığı dikkate
alındığında ısıtmacılık açışından ekonomik koşulları sağlamamaktadır.
Saha güncel ve ender görülen traverten tiplerinin ve litofasiyeslerinin izlenebileceği bir doğal park ve
miras konumundadır. Sahada jeotermal enerjiyi kullanmayı hedefleyen tüm projeler, sahanın bu
niteliğine zarar vermemelidir. Bu nedenle sahada kuyu delinmesi kesinlikle yasaklanmalı, mevcut HS2 kuyusu kullanılmamalıdır. Bu kuyunun kullanılması doğal çıkışların azalmasına ve kurumasına
neden olabilir. Diğer yandan sahada düşük kotlarda planlanacak ve sadece doğal akışla buralara
gelecek suları toplayacak bir kaptaj uygulaması yapılablir. Kaptajla alınacak sular ısıtma ve termal
turizm amaçlı kullanılabilir. Saha doğal sit alanı olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, korunmasına
yönelik çalışmalar ve izleme yapılmamaktadır.
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JEOFİZİK YÖNTEMLERLE GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ
JEOTERMAL POTANSİYELİN ARAŞTIRILMASI
Bade PEKÇETİNÖZ
Cem GÜNAY
Mustafa EFTELİOĞLU
Erdeniz ÖZEL

ÖZET
Çalışma alanı Gediz grabeni’ in bir parçası olan Gülbahçe Körfezini kapsamaktadır. Ege Bölgesinde
kıyıda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerden jeotermal enerjiye sahip rezervuarların deniz altında
devam etme olasılığının yüksek olduğu düşünülmesine rağmen henüz bu konuda yapılan çalışmalar
yok sayılabilir. Bu amaçla Gülbahçe körfezinde, yüksek ayrımlı sismik (3.5 kHz) ve sonar çalışmaları,
geoteknik çalışmalar ile ısı akısı ölçümleri yapılarak körfezdeki jeotermal kapasitenin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Körfezde doğal çıkışların olduğu alanlardaki sıcaklık değerleri yaklaşık olarak 30-35°C
olarak ölçülmüştür. Kara verileri derindeki rezervuar sularının 100°C ve üzerinde olduğunu
göstermektedir. Hem kara verileri hem de Gülbahçe Körfezinden elde edilen veriler, çalışma alanın
jeotermal açıdan aktif olduğunu ve gelecekte yüksek potansiyelli alternatif enerji üretim merkezi olma
olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gülbahçe Körfezi, jeotermal potansiyel.

ABSTRACT
The area of study is consists of Gülbahçe Gulf which is a part of Gediz graben. Even though it is
considered according to the data acquired in the studies carried out in Aegean Region at the coast
that the reservoirs that have geothermal energy most probably continue under the sea, it can be said
that there is not yet a research or study carried out in this regard. For that purpose, high-differential
seismic (3.5 kHz) and sonar studies, geotechnical studies and heat flow measures were carried out in
the gulf in order to determine the geothermal capacity in the gulf. The temperature values in the areas
where there are natural discharges in the gulf were measured to be approximately 30-35°C. Land data
shows that the reservoir waters in the depths of the sea have a temperature of 100°C and more. Both
land data and the data gathered from Gülbahçe Gulf have shown that the area of study is the active
field in sense of geothermal resources thus the location has a high possibility of being an alternative
energy production center with high potential in the future.
Key Words: Gülbahçe gulf, geothermal potential.

1. GİRİŞ
Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin ve buna elverişli jeoloji ortamlarına sahiptir. Batı
Anadolu graben sisteminin bir parçası olan İzmir ve çevresi tektonik açıdan oldukça aktif olup,
jeotermal potansiyeli yüksek olan bir bölgedir. İzmir Körfezini çevreleyen kara parçası ve özellikle
Karaburun Yarımadası üzerindeki birçok yerde sıcak su çıkışları bulunmaktadır. İzmir Körfezinin Batı
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kesiminde yer alan Gülbahçe Körfezi ve çevresi de mevcut konumuyla bir sıcak su kaynak alanıdır.
İzmir Körfezi ve civarındaki jeotermal aktivitenin araştırılması da bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Bu amaç çerçevesinde veriler; termal aktivitenin yüksek olduğu, İzmir Körfezinin batısında K-G
doğrultulu bir iç körfez özelliğinde olan Gülbahçe Körfezinden toplanmıştır. Gülbahçe Körfezi coğrafi
olarak İzmir Körfezinin bir iç Körfezi konumunda olup yaklaşık 17 km uzunlukta; kuzeyde yaklaşık 11
km, güneye doğru 6.5 km genişliktedir (Şekil 1).
Çalışma alanı Gediz grabeni’ in bir parçası olan Gülbahçe Körfezini kapsamaktadır. Gediz grabeni
üzerinde birçok stratigrafik, petrografik ve tektonik çalışmalar yapılmıştır [1-3]. Bu çalışmalar daha çok
graben yapıları ve tektonik özelliklere odaklanmıştır. Son çalışmalar ana fayın güney tarafının sıyrılma
fayı özelliği gösterdiğini ve bunun Menderes masif kayaları ile Neojen Tersiyer sedimentlerini
ayırdığını belirtmektedir [4-12]. Ege de Körfezlerle sonuçlanan Gediz Grabenlerinin temelini Menderes
masifine ait metamorfitler oluşturmaktadır. Jeotermal rezervuar olarak ta metamorfitler üzerine tektonik
dilimler halinde allokton olarak örtülmüş İzmir filişi içinde değişik derinlikte ve kalınlıkta olan spilitler,
meta kumtaşları, releristalize kireçtaşları rezervuarı oluşturmaktadır. Ayrıca bunun altında konumlanan
metabazik, metadiyabaz, metaserpantinik türü kayaçlar ise fay zonlarına yakın yerlerde bulunmaları
sekonder permabiliteye sahip olmaları halinde rezervuar kaya rolü oynayabilmektedirler. Örtü görevini
ise filişin kendi veya neojen istifleri oluşturmaktadır. Yapılan değişik amaçlı deniz ve kara çalışmaları
Körfezde örtü-rezervuar ilişkilerinin daha iyi olduğunu işaret ettiğinden körfezdeki jeotermal
kapasitenin daha yüksek olma olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca jeotermal suların hidrojeolojik özelliği
ve jeokimyasal karakteristiği de incelenmeye çalışılmıştır [13].

Şekil 1. Çalışma Alanı Bulduru Haritası.
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2. ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİK YAPISI
Ege’nin aktif tektonizması iki önemli jeolojik olayın etkisi altındadır. Bunlar, Ege dalma-batma sistemi
ve Arabistan levhasının Bitlis Sütur Zonu boyunca Anadolu’ yu kuzey yönünde sıkıştırmasıdır. Ege
bölgesinden uzakta olmasına rağmen, Arabistan ile Avrasya levhalarının, yaklaşık 40 milyon yıl önce
Bitlis Sütur Zonu boyunca çarpışmaları [14] ve yakınlaşmaya devam etmeleri, hem Anadolu’nun hem
de Ege Bölgesinin jeolojik gelişiminde önemli rol oynamıştır [15].
Egedeki neotektonik yapısal hareketi başlatan sistemin Anadolu/Arap levhalarının çarpışmasından
oluştuğu düşünülürse, Afrika levhasına göre daha hızlı hareket eden Arap levhasının Anadolu’ yu
batıya doğru hareketinin Yunan makaslama zonu tarafından engellenmesi sonucu, bölgede genel bir
doğu-batı sıkışmaya neden olmaktadır. Bu doğu-batı sıkışması kuzey-güney açılma ile karşılanmaya
başlanmıştır [16-17]. Bu sistemin sonucu olarak Batı Anadolu’ da, batıdan doğuya doğru grabenler
meydana gelmiştir. Egedeki grabenleşme genç Miosen ve Pliyosenden başlayarak evrimlerini
pleistosen de sürdürmüşlerdir. Bu arada ayrıca Pleistosen içinde de yeni doğu-batı doğrultulu
grabenlerde oluşmuştur. Bunlardan Küçük Menderes grabeni Pleistoseni en iyi şekilde
belgelemektedir. Gediz ve Büyük Menderes grabenlerinin oluşum zamanlarının geç Miosen-erken
Pliosen, Edremit grabeninin ise tam çözülmemiş olmasına rağmen oluşumunun Miosende başladığı ve
Kerme grabeninin Pliyosen yaşlı olduğunu vurgulanmaktadır. Egedeki doğu-batı grabenlerinin oluşum
ve gelişmeleri ile, neotektonik öncesi zamandan (paleotektonik) kalan kuzey-kuzeydoğu yönlü, vereveğim atımlı faylarda görev yapmış ve grabenleri bağlayıcı özellik göstererek, genel kuzey-güney yönlü
genişlemeye katkıda bulunmuşlardır [18-19]. Bunun sonucu Gülbahçe Körfezi, orta doğu Ege
çöküntüsünü oluşturan ve batıdan doğuya doğru genelleştirilmiş sıra ile Karaburun yükseltisi, Foça
yükseltisi, Yamanlar yükseltisi, Akhisar yükseltisi ve Menderes yükseltisi çizgisel basamaklardan olan
Karaburun yükseltisi ile Foça çöküntüsü arasındaki yapısal eşiği oluşturmaktadır.

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bu çalışmanın amacı, Gülbahçe Körfezinin jeotermal kapasitesini araştırmaya yönelik olup aynı
zamanda körfez civarında karada yapılan çalışmaların devamı olacaktır. Bu amaçla, jeotermal
sistemin belirlenmesi ve aktif tektonizmanın belirlenip jeomorfolojik özelliklerin (sıcak su çıkışları v.b.)
çıkarılması için Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün Piri Reis araştırma
gemisiyle yüksek ayrımlı (3.5 kHz) sığ sismik yansıma çalışması yapılmıştır Yüksek ayrımlı (3.5 kHz)
sistemler, deniz tabanından itibaren ortalama 30 m derinliklere kadar olan üst tortul katmanın yüksek
ayrımlı sismik görüntüsünün sürekli şekilde elde edilmesini sağlarlar ve yüksek ayrımlı deniz tabanı
araştırmalarında ana yöntemlerden biri olarak geniş çapta kullanılırlar.
Deniz tabanının morfolojik yapısının belirlenmesi amacıyla da, yüksek ayrımlı (3.5 kHz) sığ sismik
yansıma çalışmasında koşulan aynı hatlar üzerinde yanal taramalı sonar çalışması yapılmıştır.
Sistemin çalışma ilkesi, geminin her iki yanına bakan transduserler (tow-fish) yardımıyla üretilen
yüksek frekanslı (10-500 kHz) ses sinyallerinin, dar ve yelpaze şekilli ışınlar şeklinde yayınması
esasına dayanmaktadır.
Su içerisinde tespit edilen sıcak su bacalarının sıcaklığını ölçmek (0°C’den 70°C’ye kadar) ve ortam
termik dengesi hakkında bilgi edinebilmek ve doğru olarak kaydetmek için, tasarlanan 12 adet sıcaklık
kaydedici cihaz kullanılmıştır. Hem bacaların yerleri hem de sıcaklık kaydedici cihazların konum
denetlemesi Robot Kamera (ROV) ile yapılmıştır. Sıcak su çıkış noktalarından alınan jeolojik
örneklemeler grab örnekleyici ve gravity core ile gerçekleştirilip tane boyu analizleri yapılmıştır.
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4. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bölgede yaklaşık olarak toplam 52 km uzunluğundaki hatlar üzerinde yüksek ayrımlı 3.5 kHz sığ
sismik ve yanal taramalı sonar çalışmaları yapılmıştır (Şekil 2). Aktif tektonizma ve güncel yapılar
araştırılmaya çalışılmıştır.
Sismik kesitlerde deniz tabanı üzerindeki yükseltiler ‘Morfolojik Yükselti’ olarak adlandırılmıştır (Şekil
3). Bu yükseltiler akustik sinyalin yayılımını etkilemektedir. Zaman zaman da sinyalin derine nüfus
etmesine izin vermektedir. Kesitlerin bazılarında taban yüzeyi ekosu alınmış olup bu yükseltiler taban
üzerinde bir birikinti şeklinde yorumlanabilmiştir. Bu karmaşayı net olarak çözmek için yapılan gravite
türü örnek alımıyla metaryelin yapısı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış, bu birikintilerin mercan
kümelenmesinden kaynaklandığı saptanmıştır.
Yanal Taramalı Sonar kesitlerinin hem sancak hem de iskele tarafında morfolojik yükseltiler koni ve
dairesel şekilli bir görüntü vermektedir (Şekil 4). Konik yayılım gösteren bu yükseltilerin yüksekliklerinin
birkaç metre, çaplarının da 1 metre ile 20 metre arasında değiştiği tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Gülbahçe Körfezinde Sismik ve Yanal Taramalı Sonar Veri Toplama Çalışmalarının
Gerçekleştirildiği Hatları Gösteren Veri Haritası.
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Şekil 3. 03 nolu 3.5 kHz Yüksek Ayrımlı Sismik Kaydı.

Şekil 4. 8 Nolu Yanal Taramalı Sonar Kaydı.
Çalışma alanındaki 18 noktadan (Şekil 2) gravite örnekleyicisi (gravity core) yardımıyla deniz
tabanından numune alımı sağlanmıştır. Örnekler taban yapısına bağlı olarak yaklaşık 50-250 cm
uzunluğundadır. Morfolojik yükseltilerin üzerinden alınan numunelerde bir takım mercan türleri tespit
edilmiştir (Şekil 5). Numunelere uygulanan geoteknik ve sedimantolojik laboratuar değerlendirilmesi ile
yapılan incelemelerde bu mercan türünün Cladocora caespitosa olduğu belirlenmiştir. Bu türün varlığı
bölgedeki termal aktivitenin varlığını konusunda yapılan çalışmaları desteklemektedir.

Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

80 _______

Şekil 5. Sediment Örneklerinde Tespit Edilen Mercanlar (Cladocora Caespitosa).
Gülbahçe Körfezinde hem sismik hem de sonar kesitlerinde gözlenen morfolojik yükseltiler üzerindeki
26 noktada deniz tabanı sıcaklık ölçümü yapılmıştır. 26 noktadaki sıcaklık ölçümleri aynı gün içinde ve
aynı iklim koşullarında gerçekleştirilmiştir. Normal deniz tabanındaki su sıcaklığı ortalaması 21 °C iken
sıcak su çıkışlarının olduğu alanlarda, su sıcaklığı ortalamasının 0.695 standart sapma ile 22.880 °C’
dir. Bu durum yaklaşık 30-35 °C olan çıkışların bölgesel olarak ortamda 1°C ve üzeri sıcaklık artışına
neden olduğunu göstermektedir.

SONUÇ
Gülbahçe Körfezi ve çevresi mevcut konumuyla jeotermal kapasitenin geniş bir alana yayıldığı bir
sıcak su kaynak alanıdır. Türkiye’ nin batısındaki diğer jeotermal sistemlerde olduğu gibi, Gülbahçe
körfezindeki termal suların yayınımı büyük faylar ve kırılma zonlarıyla yakından ilişkilidir. Deniz suyu
ve civardaki meteorik sular, faylar ve kırılma zonları boyunca rezervuar kayacı doldurup derinde
ısınarak konveksiyon akımları yardımıyla tektonik hatlar boyunca yüzeye doğru çıkarlar. Körfezde
doğal çıkışların olduğu alanlardaki sıcaklık değerleri yaklaşık olarak 30-35°C olarak ölçülmüştür. Kara
verileri derindeki rezervuar sularının 100°C ve üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu alanın, gelecekte
yüksek potansiyelli alternatif enerji üretim merkezi olması beklenmektedir. Deniz tabanı üzerinde
morfolojik yükseltilere neden olan mercan grubunun (Cladocora caespitosa), 3.5 kHz yüksek ayrımlı
sismik kesitlerden tespit edilen KD-GB doğrultulu atımlı aktif fayın her iki bloğunda, fay düzlemine
yakın bölgelerde kümelenmiş olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda; fay düzlemi boyunca oluşan
sıcak su çıkışları, bu mercan türünün gelişmesi için uygun bir ortam hazırlamıştır.
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ÖZET
Dünyadaki enerji tüketimi; nüfus artışına, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak her
geçen gün artmaktadır. Enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, çevreye verilen zararı en aza indirme
amacı, fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmaktadır. Jeotermal enerji,
sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemli bir parçasıdır. Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi
oturmuş bir teknolojidir ve dünyada çok sayıda jeotermal güç santralleri mevcuttur. Türkiye, jeotermal
kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen, bu kaynakların çoğu güç üretiminde
kullanılmamaktadır.
Bu çalışmada, orta sıcaklıkta jeotermal kaynaklara sahip olan Kütahya-Simav bölgesi incelenmiştir.
Güç üretiminde en uygun çevrimleri belirlemek için termodinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Bu
çevrimler; tek flaş, çift flaş, çift akışkanlı, kombine ve rejeneratörlü çevrimlerdir. Seçilen çevrimler net
güç, enerji ve ekserji verimlerini maksimum yapan türbin giriş basıncına göre optimize edilmiştir.
Analizlerde enerji ve ekserji verimleri, ekserji kayıpları, enerji ve ekserji akış diyagramları kullanılmıştır.
Bu çalışmayla, verilen bir kaynak için seçilecek çevrimler termodinamik açıdan karşılaştırılmıştır. En
uygun çevrimlerin ve optimum çalışma şartlarının belirlenmesiyle jeotermal kaynağın en optimum
biçimde kullanılması mümkün olacaktır. Elde edilen sonuçlara göre, çevrimler için maksimum enerji
verimleri % 5.1 ile % 7.3 arasında değişirken, maksimum ekserji verimleri % 28.4 ile % 41 arasında
değişmektedir. Maksimum güçler dikkate alındığında; en iyi çevrimlerin eşanjörlü rejeneratif çift
akışkan çevrimi, çift flaşlı çevrim ve rejeneratörlü çift akışkan çevrimi olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, jeotermal enerji, optimizasyon.

ABSTRACT
Turkey is rich in geothermal resources while most resources are not exploited for power production. In
this study, we consider geothermal resources in Kutahya-Simav region having geothermal water at a
temperature suitable for power generation. The study is aimed to yield the method of the most
effective use of the geothermal resource and a rational thermodynamic comparison of various cycles
for a given resource. The cycles considered include single-flash, double-flash, binary, combined
flash/binary, regenerative binary and regenerative binary with an internal heat exchanger. The
selected cycles are optimized for the turbine inlet pressure that would maximum power output and
energy and exergy efficiencies. Maximum energy efficiencies change between 5.1% to 7.3% while
exergy efficiencies change between 28.4% to 41% depending on the cycle considered. The maximum
power output is estimated for the regenerative binary cycle with an internal heat exchanger followed
by the double flash cycle and regenerative binary cycle.
Key Words: Kütahya, geothermal energy, optimization.
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1. GİRİŞ
Günümüzde enerji gereksiniminin % 70’ini ithal kaynaklardan karşılamak durumunda olan ülkemizde
gerekli önlemler alınmazsa enerjide dışa bağımlılık giderek artacaktır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri olan jeotermal enerji; yerli, ucuz, temiz, güvenilir ve sürdürülebilir olma özellikleri
ile öne çıkan bir enerji türüdür. Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın önde gelen
ülkelerindendir. Jeotermal enerji, diğer enerji kaynaklarına göre çevreci, ekonomik, sürdürülebilir
olması gibi önemli avantajlara sahiptir.
Jeotermal enerji yaygın olarak, güç üretiminde güvenilir bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Dünyada
8900 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip 24 ülkede jeotermal güç santralleri bulunmaktadır [1].
Dünyada jeotermal güç santrallerinin birçoğu 1973 yılında yaşanan petrol krizinden sonra 1970’ler ve
1980’lerde kurulmuştur [2].
Jeotermal enerji başta elektrik üretimi olmak üzere bölgesel ısıtma ve soğutma, endüstriyel prosesler
ve sera ısıtmasında kullanılmaktadır. Dünyadaki jeotermal kurulu güç üretim kapasitesi ve doğrudan
kullanım kapasitesi yaklaşık olarak sırasıyla 8933 MW ve 28268 MW’tır [3]. Genellikle 150°C’nin
üzerindeki yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar güç üretimi için uygundur. Orta sıcaklıktaki (90150°C) ve düşük sıcaklıktaki (<90°C) jeotermal kaynaklar ise, doğrudan kullanım için uygundur [4].
Güç üretiminde bir jeotermal kaynağın uygunluğu, kaynağın debisi, basıncı ve sıcaklığı gibi
termodinamik özelliklere ve ekonomik parametrelere bağlıdır. Jeotermal güç santralleri kullandıkları
termodinamik çevrimlere göre çeşitlilik gösterirler. Bunlar arasında kondensersiz ve kondenserli kuru
buhar çevrimleri, tek ve çift flaşlı çevrimler, çift akışkanlı çevrim, kombine (flaş/çift akışkan) çevrim ve
rejeneratörlü çevrimler sayılabilir. Jeotermal bir kaynak için en uygun çevrimin seçilmesi son derece
kritiktir ve kaynaktan maksimum çıktının elde edilmesinde en önemli faktörlerden biridir.
Literatürde jeotermal güç santrallerinin performans analizine yönelik birçok çalışma mevcuttur. Dağdaş
vd. (2005) [5], Denizli-Kızıldere jeotermal güç santralinin gerçek datalarını kullanarak, santralin
termodinamik optimizasyonunu yapmışlardır. Mevcut santral yerine ikili çevrim uygulamasıyla
optimum basıncın 200 kPa olarak % 18 oranında güç artışı sağladığı ve izobütanın en iyi aracı
akışkan olduğu vurgulanmıştır.
DiPippo (2004) [6], yaptığı çalışmada düşük sıcaklıklı bir jeotermal kaynaktan güç üreten çift akışkanlı güç santralinin
performansını ikinci yasa analiziyle incelemiştir. Çalışmasının sonucunda, çift akışkanlı güç santralinin ısıl veriminin % 812 arasında değiştiğini belirtmiştir. Çift akışkanlı güç santrallerinin çok yüksek ikinci yasa veriminde çalışabileceği
göstermiştir.

Hettiarachchi vd. (2007)[7], düşük sıcaklıkta jeotermal ısı kaynağı kullanarak organik Rankine
çevriminin optimum tasarım kriterlerini belirlemişlerdir. Optimum çevrimin performansı amonyak,
HCFC123, n-pentan ve PF5050 gibi aracı akışkanlarla çalışılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır.
Çevrimlerde kullanılan amonyağın diğer aracı akışkanlara göre kıyasla optimizasyonda daha uygun
olduğunu ekserji analiziyle ortaya koymuşlardır.
Nowak vd. (2008) [8], bir çift akışkanlı jeotermal güç santralinin ısı pompasıyla birleştirilmesiyle elde
edilen sonuçları analiz etmişlerdir. Bu sistem düşük sıcaklıklı Clausius Rankine çevrimi çerçevesindeki
ısı pompası evaporatörü ve kondenserinden oluşmaktadır. Clausius Rankine çevriminin veriminin,
yoğuşma sıcaklığındaki azalma ile buharlaşma sıcaklığındaki artışla eş zamanlı olarak arttığını
göstermişlerdir.
Saleh vd. (2007) [9], organik Rankine çevrimindeki proseslerde kullanılan farklı soğutucu akışkanların
termodinamik özelliklerini tartışmıştır. Isıl verimi ve termodinamik özellikleri hesaplamak için temel bir
denkleme ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. En yüksek ısıl verim, yüksek kaynama sıcaklığına sahip nbütan ile %13 olarak hesaplanmıştır.
DiPippo (2007) [6], jeotermal çift akışkanlı güç santrallerine uygun ideal bir model olarak Carnot
çevrimini ele almıştır. Carnot çevrimi yerine daha faydalı bir model olacağı belirtilen trilateral çevrimi
incelenmiştir. Bu kapsamda 100-140°C sıcaklıkta bir kaynak kullanan çevrimin verimi % 58 olarak
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hesaplanmıştır. Bu sıcaklık aralığındaki bir çift akışkanlı santralinin net gücü ve verimi tahmini olarak
ifade edilmiştir.
Bu çalışmada, Kütahya-Simav bölgesinde bulunan jeotermal kaynaklar incelenmiştir. Kütahya-Simav
bölgesi Türkiye’nin batısında yer almakta olup, bu bölge Türkiye’nin 15 önemli jeotermal bölgesinden
birisidir. Bölgedeki açılmış kuyulara ait özellikler Tablo 1’de verilmektedir. Bu çalışmada, kaynağın
özellikleri dikkate alınarak en uygun çevrimlerin seçilmesi amaçlanmaktadır. Çevrimler türbin giriş
basıncına göre optimize edilecektir. Çevrim tiplerinin belirlenmesi ve bu çevrimlerin çalışma
koşullarındaki optimizasyonundaki amaç, jeotermal kaynaktan elde edilecek gücün maksimize
edilmesidir.

2. JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMLERİ
Bu çalışmada, bölge için incelenen termodinamik çevrimler (tek-flaş, çift flaş, çift akışkanlı, kombine
flaş/çift akışkanlı, rejeneratörlü) Şekil 1’de gösterilmiştir. Buhar yüzdesinin düşük olduğu veya
jeotermal akışkanın tamamen sıvı fazında olduğu durumlarda flaş buhar çevrimleri kullanılır. Flaşlama
işleminin çıkışında basıncının daha düşük, entalpisinin girişteki akışkanla aynı olması sebebiyle,
jeotermal akışkanın belli bir yüzdesi buharlaşır (Şekil 1a, 1b).
Düşük sıcaklıkta olan sıvı ağırlıklı jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde çift akışkanlı çevrimler
kullanılmaktadır. Bu çevrimlerde ikincil akışkan olarak çeşitli akışkanlar (izobütan, R-114, izopentan,
vd.) kullanılmaktadır. Aracı akışkan buharlaştırıcı içerisinde aldığı ısıyla doymuş buhar haline ya da
kızgın buhar haline gelmektedir. Buhar türbinden geçtikten sonra, buharlaştırıcıya pompalanmadan
önce su-soğutmalı kondenser içerisinde yoğuşmaktadır (Şekil 1c).
Kombine çevrimler, hem flaş hem de çift akışkanlı çevrimlerin avantajlarından aynı anda yararlanmayı
amaçlamaktadır. Kombine çevrimler yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar için uygundur. Jeotermal
akışkanın flaş havuzunda püskürtülmesiyle elde edilen buhar, bir buhar türbininden geçerek güç elde
edilmektedir. Ayırıcıdan ayrılan jeotermal akışkan, yer altına reinjekte edilmeden önce ısı
değiştiricisinde ikincil akışkanı buharlaştırmak için kullanılır. Isı değiştiricisinden ayrılan ikincil akışkan,
türbine gönderilerek ilave güç elde edilir ve çevrim tamamlanır (Şekil 1d).
Jeotermal güç uygulamalarında Şekil 1e ve Şekil 1f’de gösterilen rejeneratörlü çevrimler kullanılabilir.
Şekil 1e’de gösterilen çevrimde açık beslemeli organik ısıtıcı (ABOI) türbinden ayrılan buhar ile aracı
akışkanı ön ısıtmak için kullanılmaktadır. Şekil 1f’de gösterilen rejeneratörlü çift akışkan çevriminde
açık beslemeli organik ısıtıcının yanı sıra, aracı akışkanı ön soğutmak için ısı değiştiricisi
kullanılmaktadır.

3. ÇEVRİMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Herhangi bir kontrol hacmi için, kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilerek kütle, enerji ve
ekserji denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibi yazılır:

∑ m& =∑ m&
g

ç

(1)

Q& + W& = ∑ m& ç hç − ∑ m& g hg

(2)

E& xısı + W& = ∑ E& ç − ∑ E& g + İ

(3)
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& ve W& net ısı ve iş girdisi, m& kütlesel debi, h entalpi, İ
Burada “g” girişi, “ç” çıkışı göstermekte olup, Q
ekserji kaybıdır. “0” indisi ölü hali simgelemektedir.

E& xısı , T sıcaklığındaki bir ısıl kaynaktan elde

edilen net ekserji transferini belirtmekte olup,

E& xısı = ∑ (1 − T0 / T )Q&

(4)

denklemiyle ifade edilmektedir. Özgül ekserji,

ex = h − h0 − T0 ( s − s 0 )

(5)

ile verilmektedir. Toplam ekserji ise, özgül ekserjiyle kütlesel debinin çarpımıyla

E& x = m& ex

(6)

bulunur. Türbinin ekserjetik verimi, türbinden elde edilen gerçek işin elde edilebilecek maksimum işe
(tersinir iş) oranı olarak

η t,ex =

W& t
W& t, tr

(7)

tanımlanmaktadır. Burada, W& t gerçek türbin gücüdür. W& t, tr tersinir türbin gücü olup, W& t

+ İ ’ye eşittir.

Pompanın ekserjetik verimi

η p,ex

W& p, tr
=
W&

(8)

p

bağıntısı ile ifade edilmektedir. Burada, W& p gerçek pompa gücüdür. W& p, tr tersinir pompa gücü olup,

W& p − İ ’ye eşittir.
Çift akışkanlı çevrimlerde, ısı değiştiricisi için enerji dengesi

m& jeo (h jeo − hpn ) = m& binary (ht,g − hf,binary )

(9)

ve

m& jeo (hpn − hreinj ) = m& binary (hf,binary − hID,g )

(10)

& jeo ve m& binary sırasıyla jeotermal ve ikincil akışkanın kütlesel
denklemleriyle ifade edilir. Burada m
debileridir. hf , ikincil akışkanın doyma sıcaklığındaki doymuş sıvı entalpisidir. hpn , jeotermal
akışkanın pinch noktası sıcaklığındaki entalpisidir.
Isı değiştiricisi (evaporatör ve kondenser) için ekserjetik verim ise, soğuk akışın ekserjisindeki artışın,
sıcak akışın ekserjisindeki azalışa oranlanmasıyla elde edilmektedir [11]:

η ex,ID,K =

( E& xç − E& x g ) soğuk
( E& x g − E& xç ) sıcak

(11)
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Denklemde pay ve payda arasındaki fark, ısı değiştiricisi ve kondenser için ekserji kaybını ifade
etmektedir. Kondenserde sıcak akışkanın verdiği ekserji santraldeki ekserji kayıpları içinde
değerlendirilebilir.
Jeotermal güç santrallerinin enerji verimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

η th =

W& net
W& net
=
m& jeo ( h jeo − h0 )
E& g

(12)

Paydadaki kısım güç santraline giren enerjidir. Jeotermal akışkanın ekserjisi santrale giren ekserji
girdisi olmak üzere, jeotermal güç santralinin ekserji verimi,

η ex =

W& net
E& xg

(13)

şeklinde ifade edilmektedir.
Bu çalışmada, yapılan kabuller aşağıdaki gibidir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santrallere giren jeotermal akışkanın sıcaklığı ve debisi sırasıyla, 162°C ve 100 kg/s,
Ölü hal sıcaklığı ve basıncı sırasıyla 25°C ve 100 kPa,
Türbin ve pompa izentropik verimleri 0.85,
Çift akışkanlı çevrimlerde aracı akışkan izobütan,
Çift akışkanlı çevrimlerdeki ısı değiştiricilerin pinch noktası sıcaklık farkı (ΔTpn)=6°C,
Tek flaşlı ve çift flaşlı çevrimler için kullanılan ejektörlerdeki buharın kütlesel yüzdesi %10,
Çift akışkanlı çevrimler için ısı değiştiricilerin etkinliği 0.80,
Santralde üretilen gücün flaşlı çevrimlerde % 5’inin çift akışkanlı çevrimlerde % 15’inin santral
içinde (pompa, fan, vs.) tüketildiği varsayılmıştır. [12].

SONUÇLAR
Çevrimler, önceki bölümde belirtilen formüller ve kabuller kullanılarak termodinamik özellik
fonksiyonlarını içeren bir bilgisayar programı (Engineering Equation Solver) ile modellenmiştir [13].
Çevrimlerdeki tüm noktaların özellikleri hesaplanmış olup, Tablo 2-7’de verilmektedir. Türbin giriş
basıncının net güce, enerji ve ekserji verimlerine etkisi Şekil 2-14’de gösterilmektedir. Optimum
çalışma koşullarındaki ekserji ve enerji verimleri Tablo 8’de verilmektedir. Çevrimlerin optimum türbin
giriş basınçları ve bu basınçlardaki net güçleri Tablo 9’da verilmektedir.
Tüm çevrimlerin net güçleri ve verimleri, türbin giriş basıncıyla maksimum bir noktaya kadar artmakta
ve daha sonra düşmektedir. Flaşlı çevrimlerde, flaş basıncı (türbin giriş basıncı) arttıkça buhar yüzdesi
azalmaktadır, fakat buharın entalpisi artmaktadır. Bunun sebebi; flaşlama işleminden sonra, flaş
basıncının artışıyla sıcaklığın yükselmesidir. Bu noktalar, gücü maksimum yapan optimum
basınçlardır.
Maksimum güç için elde edilen optimum basınç ile enerji ve ekserji verimleri için elde edilen optimum
basınç birbirinden farklı görülmektedir. Verim maksimum iken, güç maksimum olmayabilir. Bu
durumda jeotermal akışkan santrali daha yüksek sıcaklıklarda terketmektedir. Jeotermal akışkanın
santralden yüksek sıcaklıkta ayrılması durumunda, akışkanın absorpsiyonlu soğutma ve bölgesel
ısıtma gibi diğer uygulamalarda kullanılması uygun olacaktır.
Çevrimler için maksimum enerji (ısıl) verimleri % 5.1 ile % 7.3 arasında değişirken, maksimum ekserji
verimleri % 28.4 ile % 41 arasında değişmektedir (Tablo 8). En yüksek ısıl verimin eşanjörlü rejeneratif
çift akışkan çevriminde % 7.3 olarak gerçekleştiği ve bunu % 6.6 ile çift flaş çevrimin takip ettiği
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görülmektedir. En düşük ısıl verim % 5.1 ile tek flaş çevrimde ortaya çıkmaktadır. Ekserji verimleri
açısından da çevrim sıralamasının aynı olduğu Tablo 8’de görülmektedir.
Maksimum güçler dikkate alındığında; en iyi güç elde edilen çevrimlerin eşanjörlü rejeneratif çift
akışkan çevrimi (4250 kW), çift flaşlı çevrim (3216 kW) ve rejeneratörlü çift akışkan çevrimi (3673 kW)
olduğu görülmektedir. Eşanjörlü rejeneratif çift akışkan çevriminin net gücünün tek flaşlı çevrime göre
yaklaşık % 40 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, maksimum verim için elde edilen optimum
basıncın enerjetik ve ekserjetik yaklaşıma bağlı olarak farklı olabileceğini göstermektedir.
Bilinen bir jeotermal kaynak üzerine kurulacak santral için en uygun çevrimin seçilmesi son derece
kritiktir ve kaynaktan maksimum faydanın elde edilmesinde en önemli faktörlerden biridir. Bir kaynak
için en iyi çevrimin seçilmesinde termodinamik analize ilave olarak ekonomik analizin de yapılması
gerekmektedir.

TEŞEKKÜR
Bu çalışmada, Kütahya-Simav jeotermal bölgesine ait kuyu verilerinin sağlanmasında katkılarından
dolayı Simav Belediyesine teşekkür ederiz.

SEMBOLLER

Q&
W&
m&

h
E& x

I&

T
ex
s
ABOI

Isı, kW
Güç, kW
Kütlesel debi, kg/s
Özgül entalpi, kJ/kg
Ekserji oranı, kW
Ekserji kaybı, kW
Sıcaklık, °C
Özgül ekserji, kJ/kg
Özgül entropi (kJ/kg K)
Açık besleme organik ısıtıcısı

İndisler
0
g
ç
t
P
tr
jeo
reinj
ID
K
binary

Ölü hal
Giriş
Çıkış
Türbin
Pompa
Tersinir
Jeotermal akışkan
Reinjeksiyon
Isı değiştiricisi
Kondenser
İkincil akışkan
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Tablo 1. Kütahya-Simav Jeotermal Bölgesine Ait Kuyuların Özellikleri
Kuyu No

Yıl

Derinlik (m)

Sıcaklık (ºC)

Debi (kg/s)

EJ-1
E-6
E-8
EJ-3
E-9
E-10
E-11

1987
1994
1997
1997
2005
2005
2005

725
169
205
424
208
288
502

162
157
161
151
98
108
99

72
60-80
50
40-60
60
80-100
35

Basınç (bar)
(Kuyu başı)
6
5.5
5
4.5-5
5.5
5.5
4.5

Tablo 2. Tek Flaşlı Çevrim İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
1
2
3
4
5
6
7

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
Su
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Su
Su
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan

Ölü hal
Ölü hal
Doy. buhar
Sıvı-buhar
Doy. sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı-buhar

Sıcaklık
(°C)
25
18
100.3
45.8
45
18
45
162
100.3

Basınç
(kPa)
100
102.6
10
10
2.1
9.6
649.7
102.6

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
75.5
2676
2381
188.4
75.5
188.4
684.4
684.4

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
0.268
7.351
7.514
0.639
0.268
0.639
1.963
2.017

Debi
(kg/s)
10.5
10.4
10.5
204.4
204.4
100
100

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
75.5
2728
2668
2354
188.4
75.5
188.4
684.4
684.4
571.5

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
0.268
6.97
7.417
7.428
0.639
0.268
0.639
1.963
1.972
1.722

Debi
(kg/s)
4.7
7.3
12
12
229.6
229.6
100
100
94.8

Ekserji (kW)
5152
1533
28.4
1010
10377
8758

Tablo 3. Çift Flaşlı Çevrim İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
Su
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Su
Su
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan

Ölü hal
Ölü hal
Doy. buhar
Doy. buhar
Sıvı-buhar
Doy. sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı-buhar
Sıvı-buhar

Sıcaklık
(°C)
25
18
135.9
94.9
45.8
45
18
45
162
135.9
94.9

Basınç
(kPa)
100
321.1
84.2
10
10
2.1
9.6
649.7
321.1
84.2

Ekserji (kW)
3084
3349
1723
32.3
1134
10377
10099
5959
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Tablo 4. Çift Akışkanlı Çevrim İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
0´´
1
2
3
4
5
6
7
8

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
İzobütan
Su
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Su
Su

Ölü hal
Ölü hal
Ölü hal
Sık. sıvı
Sık. sıvı
Kız. buhar
Kız. buhar
Sıvı
Sık. sıvı
Sıvı
Sıvı

Sıcaklık
(°C)
25
25
18
12
13.1
146.8
95.7
162
86.8
18
45

Basınç
(kPa)
100
100
410
2263
2263
410
649.7
423
2.1
2.1

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
259.4
75.5
228.2
232
793.3
722.5
684.4
363.7
75.5
188.4

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
1.207
0.268
1.099
1.101
2.658
2.692
1.963
1.155
0.268
0.639

Debi
(kg/s)
57.1
57.1
57.1
57.1
100
100
250
250

Ekserji
(kW)
46.1
231.2
5780
1156
10377
2402
1235

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
259.4
75.5
2739
2266
188.4
228.2
232
760
693.2
607
419.6
684.4
684.4
75.5
188.4
75.5
188.4

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
1.207
0.268
6.892
7.153
0.639
1.099
1.101
2.578
2.611
1.782
1.308
1.963
1.967
0.268
0.639
0.268
0.639

Debi
(kg/s)
3.6
3.6
3.6
35.5
35.5
35.5
35.5
96.4
96.4
100
100
66.8
66.8
146.1
146.1

Ekserji
(kW)
2501
501.3
9.8
28.6
143.6
3260
535.7
7742
3319
10377
10243
329.9
721.8

Tablo 5. Kombine Çevrim İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
0´´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
a1
a2
a3
a4

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
İzobütan
Su
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Su
Su
Su
Su

Ölü hal
Ölü hal
Ölü hal
Doy. buhar
Sıvı-buhar
Sıvı-buhar
Sık. sıvı
Sık. sıvı
Kız. buhar
Kız. buhar
Doy. sıvı
Sık. Sıvı
Doy. sıvı
Sıvı-buhar
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı

Sıcaklık
(°C)
25
25
18
144.1
45.79
45
12
13.09
134.1
81.23
144.1
100.1
162
144.1
18
45
18
45

Basınç
(kPa)
100
100
405.6
10
10
410
2263
2263
410
405.6
405.6
649.7
405.6
2.1
9.6
2.1
9.6
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Tablo 6. Rejeneratörlü Çift Akışkan Çevrimi İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
0´´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
İzobütan
Su
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
Jeo. Akışkan
Jeo. Akışkan
Su
Su

Ölü hal
Ölü hal
Ölü hal
Doy. sıvı
Sık. sıvı
Doy. sıvı
Sık. sıvı
Kız. buhar
Kız. buhar
Kız. buhar
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı

Sıcaklık
(°C)
25
25
18
12
12.39
61.56
62.7
146.8
118.4
84
162
102.6
18
45

Basınç
(kPa)
100
100
235.1
900
900
2167
2167
900
235.1
649.7
111.2
2.1
9.6

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
259.4
75.5
228.1
229.4
353.9
356.9
795.8
759.4
703.3
684.4
430.2
75.47
188.4

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
1.207
0.268
1.1
1.101
1.502
1.504
2.669
2.685
2.715
1.963
1.336
0.2676
0.6385

Debi
(kg/s)
44.3
44.3
57.9
57.9
57.9
13.6
44.3
100
100
186.4
186.4

Ekserji (kW)
2263
2315
3302
3452
8748
6354
1981
10367
3624
921.2

Tablo 7. Eşanjörlü Rejeneratif Çift Akışkan Çevrimi İçin Enerji ve Ekserji Değerleri
Hal
No
0
0´
0´´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Akışkan

Faz

Jeo. Akışkan
İzobütan
Su
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
İzobütan
Su
Su

Ölü hal
Ölü hal
Ölü hal
Doy. sıvı
Sık. sıvı
Sık. sıvı
Doy. sıvı
Sık. sıvı
Kız. buhar
Kız. buhar
Kız. buhar
Kız. buhar
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı

Sıcaklık
(°C)
25
25
18
12
12.4
58.9
61.6
62.4
146.8
124.7
90.5
28.0
162
98.7
18
45

Basınç
(kPa)
100
100
235.1
900
900
900
1833
1833
900
235.1
235.1
649.7
96.83
2.1
9.6

Entalpi
(kJ/kg)
104.8
259.4
75.5
228.1
229.4
346.7
353.9
356.1
804.1
773.6
716.2
598.9
684.4
413.7
75.5
188.4

Entropi
(kJ/kg°C)
0.367
1.207
0.268
1.1
1.101
1.481
1.502
1.503
2.708
2.722
2.751
2.398
1.963
1.293
0.268
0.639

Debi
(kg/s)
59.4
59.4
59.4
60.4
60.4
60.4
1.1
59.4
59.4
100
100
195
195

Ekserji
(kW)
3033
3102
3341
3444
3559
8924
6838
2789
2076
10367
3290
963.6
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Tablo 8. Optimum Türbin Giriş Basınçlarına Göre Çevrimlerin Enerji ve Ekserjetik Verimleri

Tek Flaşlı
Çevrim
Parça
Su-soğutmalı
kondenser
Türbin
Isı değiştiricisi
Pompa
Su-soğutmalı
Kondenser 1
Su-soğutmalı
Kondenser 2
Pompa 1
Pompa 2
Evaporatör
Çevrim
Çevrim

Çift Flaşlı
Çevrim

Çift
Akışkanlı
Çevrim

Kombine
Çevrim

Rejeneratörlü
Çift akışkan
Çevrimi

Eşanjörlü
Rejeneratif
Çift akışkan
Çevrimi

Ekserjetik verim (%)
67.1

67.1

89.9

-

30.6

99.3

85.8
-

85.8
-

87.4
69.6
84.2

86.5
70.5
84.2

87.1
-

87.3
33.5
-

-

-

-

67.1

-

-

-

-

-

70.3

-

-

28.4

37.0

31.0

84.3
86.7
78.6
35.4

84.3
86.7
75.8
41.0

5.1

6.6

6.3

7.3

33.8
Isıl verim (%)
5.5
6.0

Tablo 9. Çevrimlerin Optimum Türbin Basınçları ve Net Güçleri
Çevrim
Tek flaşlı çevrim
Çift flaşlı çevrim
Çift akışkanlı çevrim
Kombine çevrim
Rejeneratörlü çift akışkan çevrimi
Eşanjörlü rejeneratif çift akışkan çevrimi

Optimum Türbin
Giriş Basıncı (kPa)
102.6
321.1
2263
444.4
2167
1833

Net Güç
(kW)
2951
3841
3216
3508
3673
4250
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Şekil 1b. Çift Flaşlı Çevrim
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Şekil 1d. Kombine Çevrim
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6
5

Güç
Türbin

Güç
Türbin

Jeotermal
Akışkan

Evaporatör
8

Jeotermal
Akışkan

7

8

10
ABOI

10

ABOI

9 4

7

Evaporatör

6

Soğutma
Suyu

11 5

11
Kondenser

3

3

4
Pompa 2

2
9
12

Pompa 2
Reinjeksiyon
Reinjeksiyon

Pompa 1

Şekil 1e. Rejeneratörlü Çift Akışkan Çevrimi

Pompa 1
1

Soğutma
Suyu

13
Kondenser

Şekil 1f. Eşanjörlü Rejeneratif Çift Akışkan Çevrimi
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0.40

Tek Flaşlı Çevrim

0.056

Tek Flaşlı Çevrim

3400

0.054

0.35

3000
2800
2600

0.30

0.050
0.048

0.25

0.046

0.20

2400

0.044
0.15

2200
2000
50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

0.10
50

250

0.042

70

90

Türbin giriş basıncı (kPa)
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE BİNA İÇİ
SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, açık ve kapalı dağıtım devrelerinin
ve bina içi kontrol sistemlerinin bölge devresinde dolaşan akışkanın dönüş sıcaklığına olan etkisi
araştırılmıştır. Jeotermal ısıtma uygulamalarının büyük çoğunluğunda, jeotermal akışkanların korozif
veya taş yapıcı özelliğinden dolayı, bölge ısıtma devresi bir ısı değiştirgeci yardımı ile jeotermal
akışkandan ayrılmakta ve kapalı dolaşım devresi olarak kurulmaktadır. Geniş dağılımı ve yükseklik
farkı olan bölgelerde, farklı binalar arasındaki hidrolik dengesizlikleri sınırlamak ve bina içi dağıtımı
daha iyi kontrol etmek üzere, bina içi devresi dolaşımı bölge devresinden tekrar ayrılmaktadır. Ancak
ısı değiştirgeçlerinde oluşan sıcaklık farkı, jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının bina devresine göre
yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, jeotermal akışkanın enerjisinden yararlanma oranını
azaltmaktadır. Diğer yandan bina içi ısıtma ve kontrol sisteminin tasarımı, suyun enerjisinden en
yüksek oranda yararlanmaya izin verecek şekilde olmalıdır. Bu şekilde, bölge devresi su dolaşım
debisinin azaltılması ve jeotermal akışkanın enerjisinden en yüksek oranda yararlanılması sağlanmış
olur.
Bu çalışmada, bina içi devresi bölge devresinden ayrılmış ve ayrılmamış olan dağıtım sistemleri için,
bina iç mahal sıcaklık kontrolünün bölge devresi dolaşım debisine ve jeotermal akışkan dönüş
sıcaklığına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda örnek olarak Balçova bölge jeotermal ısıtma sistemi
incelenmiş, jeotermal akışkan kullanımının mevcut ısıtma yükleri değişmeden yıllık toplamda Balçova
jeotermal bölge ısıtma sistemi için %15’e varan oranlarda azaltılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balçova Jeotermal bölge ısıtma sistemi, bölgesel ısıtma sistemlerinde sıcaklık
kontrolü, bölgesel ısıtma sistemi.

ABSTRACT
The temperature of the water returning from the network affects greatly the efficiency of a geothermal
district-heating system. The temperature of the returning water depends on whether there is a heat
exchanger between network flow and indoor circulation. Most of the geothermal district heating
systems geothermal flow is separated from district flow to prevent corrosive or scale effects of
geothermal fluid. Indoor circulation is separated also from network circulation to balance water
distribution. In this paper, four control logics are defined to supply comfort temperature in living
rooms. Return temperature and circulation rate of network flow are calculated for Balçova Geothermal
district heating system. The results show that the flow rate of the network flow and annual
consumption of the geothermal fluid could be decreased about 10% or over by using optimum control
logic in this heating area.
Key Words: Balcova geothermal district heating systems, temperature control for district heating
system, district heating system
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1. GİRİŞ
Bir jeotermal sahadan yararlanma miktarı, jeotermal akışkan üretim miktarı ile sınırlıdır. Sınırlı
jeotermal akışkan üretimi ile sahadan en yüksek oranda yararlanma, ancak akışkanın dönüş
sıcaklığının düşürülmesi ile orantılıdır. Jeotermal akışkanın dönüş sıcaklığının en düşük düzeyde
tutulması, birim akışkandan daha çok enerji kullanmayı sağlamanın yanı sıra, bölge dolaşım dönüş
sıcaklığının ve dolaşım debisinin azalmasını ve bağlı olarak pompalama ve ilk yatırım maliyetlerinin
düşmesini sağlayacaktır.
Jeotermal akışkanın özelliklerinin uygun olması durumunda, jeotermal akışkan ısıtma sisteminde
doğrudan dolaştırılabilir. Özellikle düşük sıcaklıklı (40°C-60°C) kaynaklardan beslenen ısıtma
sistemlerinde, jeotermal akışkanın ısıtma sistemine doğrudan verilebilmesi, ilk yatırım ve işletme
giderleri açısından önemlidir. Bu durumda, jeotermal akışkanın enerjisinden daha yüksek oranda
yararlanılmakta, ısıtma devresi ilk yatırım maliyeti düşük olmakta ve pompalama giderleri
azalmaktadır. Bir bölge ısıtılması uygulamasında, jeotermal akışkanın doğrudan ısıtma devresinde
dolaştırılması ile dönüş sıcaklığı düşürülmüş ve kapalı devrede 75 000 m2 olan ısıtma yüzey alanının
95 000 m2 ye yükseltildiği bildirilmiştir [1]. Aynı uygulamada, dolaşan akışkan debisi de azaltılarak
elektrik giderlerinden %26 tasarruf sağlanmıştır. Bu uygulamada, jeotermal ısıtma devresinde
korozyon önleyici katkılar kullanılmıştır.
Bölgesel ısıtma uygulamalarının büyük çoğunluğunda, jeotermal akışkanların korozif veya taş yapıcı
özelliğinden dolayı, bölge ısıtma devresi bir ısı değiştirgeci yardımı ile jeotermal akışkandan
ayrılmakta ve kapalı dolaşım devresi olarak kurulmaktadır. Geniş alana dağılmış ve yükseklik farkı
olan bölgelerde, farklı binalar arasındaki hidrolik dengesizlikleri sınırlamak ve bina içi dağıtımı daha iyi
kontrol etmek üzere, bina içi devresi dolaşımı bölge devresinden tekrar ayrılmaktadır. Ancak ısı
değiştirgeçlerinde oluşan sıcaklık farkı, jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının bina devresine göre
yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, jeotermal akışkanın enerjisinden yararlanma oranını
azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, ısı değiştirgeci kullanılması, bölge ve bina devrelerinde ek basınç
kaybına neden olmaktadır.
Bina içi ısıtma ve kontrol sisteminin tasarımı, suyun enerjisinden en yüksek oranda yararlanmaya izin
verecek şekilde olmalıdır. Bu sayede, bölge devresi su dolaşım debisinin azaltılması ve jeotermal
akışkanın enerjisinden en yüksek oranda yararlanılması olanaklı olur. Yapılan bir çalışmada, bölge
devresi besleme su sıcaklığının 80°C olması durumu için, bina içi gidiş su sıcaklığının ~71°C’ da sabit
tutulmasının, bütün bir ısıtma sezonu göz önüne alındığında en düşük su tüketimini sağladığı
hesaplanmıştır [2]. Çalışma yapılan bölgede (Rejkavik, İzlanda), ısıtma sistemi dış ortam tasarım
sıcaklığı −15°C dır.
Bina içi devresi bölge devresinden ayrılmış ve ayrılmamış olan dağıtım sistemleri için, bina iç mahal
sıcaklık kontrolünün jeotermal akışkan dönüş sıcaklığına etkisi önceki çalışmalarda incelenmiştir [3,4].
Elde edilen sonuçlar, Balçova Jeotermal bölge ısıtma sistemi (Balçova JBIS) için, bölge su dolaşım
debisinin ve jeotermal akışkan kullanımının ısı yükü değiştirilmeden %6-15 kadar azaltılabileceğini
göstermektedir. Bu bildiride, Balçova JBIS için kullanılması olası bina içi sıcaklık kontrol sistemlerinin
etkileri tekrar irdelenecek ve sonuçlar özet olarak aktarılacaktır.
2. BİNA İÇİ SICAKLIK KONTROLU
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kullanılan en yaygın ısıtma elemanı sıcak sulu radyatörlerdir. Bir
radyatörün ısıtma kapasitesi, besleme su sıcaklığına ve debisine bağlıdır. Debinin azaltılması ile, ısı
yükünün azaltılması mümkün iken, debinin nominal değerin üzerine çıkması ile elde edilebilecek artış
sınırlıdır. 90/70ºC ile tasarlanmış bir radyatörde, besleme sıcaklığı 90ºC sabit tutulurken, debinin iki
misline çıkarılması ısıl kapasiteyi %10 arttırır [5,6]. Debinin %50 ye düşmesi durumunda ise, ısıl yükü
%15 azalacaktır. Sıcak sulu radyatörlerin bu özelliği, hidrolik dengeleme yapılmamış dağıtım
sistemlerinde, ana dağıtıma yakın radyatörlerden geçen debinin aşırı miktarda artışına karşın ısıl
kapasitenin sınırlı ölçüde artması, uzak radyatörlerde ise yeterli ısınma temin edilememesi şeklinde
ortaya çıkar. Sıcak sulu bina ısıtma sistemlerindeki dengesizliklerin en önemli nedeni bu husus olup,
ısıtma sisteminin projelendirilmesinde önemle dikkate alınmalıdır.
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Bina içi sıcaklık kontrolünde uygulanabilecek temel ilkeler aşağıda verilmiş ve buna göre dağıtımın
bölge devresi ile ortak veya ayrılmış olduğu 4 ayrı işletme durumu için akışkan sıcaklıklarının değişimi
incelenmiştir.
2.1. Açık Devre Dağıtımı
Açık devre uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir husus, geniş alana yayılmış ve seviye
farklarının fazla olduğu dağıtım bölgelerinde, dağıtım şebekesinde oluşacak basınç farklarıdır. Bina içi
ısıtma elemanlarında basıncın 0.7-0.8 Mpa’ı aşması istenmez. Bina içi basınç en uç ve yüksek
radyatörde vakum olmayacak ve en düşük seviyeli radyatörde ise izin verilen değeri aşmayacak
şekilde tasarlanmalıdır. Kot farklarının fazla olduğu veya geniş bölgeye yayılmış uygulamalarda,
ısıtma bölgesi dağıtım zonlarına ayrılabilir.
Açık devre uygulamalarında, en basit kontrol yöntemi, ısıtma elemanları üzerinden geçen debinin
termostatik vana kullanılarak ayarlanması durumudur. Bu yöntemin uygulandığı hallerde, ana dağıtım
hattına yakın ısıtıcılardan aşırı debi geçmesinin engellenmesi için uygun basınç dengelemesi (reglaj)
veya kısma yapılarak her bir ısıtıcıdan geçebilecek maksimum debi sınırlandırılmalıdır.
Dış ortam

İç ortam
Termostatik
vana

Bölge
devresi

Jeotermal
devre

Q

Q
Isıtıcı

Ayar (reglaj)
vanası

Bölge ısı
değiştirici

Şekil 1. Durum A: Bina İçi Açık Devre Dağıtım Sistemi – Sabit Dağıtım Sıcaklığı Durumu
Isıtıcılardan geçen debinin değiştirilmesinin istenmediği durumda ise, bina içi dağıtım sıcaklığı dış
sıcaklığa bağlı olarak kontrol edilmelidir
Dış ortam

İç ortam

Sıcaklık
algılayıcı

Sıcaklık
algılayıcı

Bölge
devresi

Jeotermal
devre

Bölge ısı
değiştirgeci

Q

Q

Üç yollu vana

Şekil 2. Durum B: Bina İçi Açık Devre Dağıtım Sistemi – Değişen Dağıtım Sıcaklığı Durumu
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2.2. Kapalı Devre Dağıtımı
Bina içi devresi bir ısı değiştirgeci ile bölge devresinden ayrılarak bağımsız durma getirilmiştir. Isıtıcı
elemanların ısıtma kapasitesi, yaklaşık olarak bina içi devresi su gidiş ve dönüş sıcaklığının ortalaması
ile değişmektedir. Dönüş sıcaklığının düşük tutulması, su gidiş sıcaklığının yüksek tutulması ile
sağlanır. Bina iç mahallerinde sıcaklık kontrolü termostatik vana kullanılarak sağlanır (Şekil-3).

Dış ortam

İç ortam
Termostatik
vana

Bina içi
devresi

Q

Q
Isıtıcı

Bölge
devresi

Jeotermal
devre

Ayar
vanası

Bina içi ısı
değiştirgeci

Bölge ısı
değiştirgeci

(reglaj)

Termostatik
vana
(sbt. su sıcaklığı)

Şekil 3. Durum C: Bina İçi Kapalı Devre Dağıtım Sistemi – Sabit Dağıtım Sıcaklığı Durumu
Diğer bir yöntem, bina içi dağıtım sıcaklığının dış sıcaklığa bağlı olarak değiştirilmesidir. Bu durumda,
ısıtıcılardan geçen debi sabit kalmaktadır.
Dış ortam
Sıcaklık
algılayıcı

İç ortam
Sıcaklık
algılayıcı

Q

Bina içi
devresi

Isıtıcı
Bölge
devresi

Jeotermal devre

Bölge ısı
değiştirgeci

Bina içi ısı
değiştirgeci
Su Sıcaklığı Kontrol
vanası

Şekil 4. Durum D: Bina İçi Kapalı Devre Dağıtım Sistemi – Değişen Dağıtım Sıcaklığı Durumu
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3. BESLEME VE DÖNÜŞ SICAKLIKLARININ DEĞİŞİMİ
Yukarıda belirtilen çalışma durumları için bina içi ve bölge devreleri besleme ve dönüş sıcaklıklarının
dış hava sıcaklığına bağlı değişimleri hesaplanmıştır. Bölge dağıtım sıcaklığı sabit ve 85ºC dır.
Tasarım noktasında bina iç mahal sıcaklığı 20ºC, dış ortam sıcaklığı 0ºC alınmıştır. Isıtıcıların ısı yükü
ortam ile ısıtıcılar arasındaki logaritmik sıcaklık farkının üstel kuvveti ile değişmektedir. Dış ortam
sıcaklığı arttıkça ısı yükü azalmakta ve su dönüş sıcaklığı iç ortam sıcaklığına yaklaşmaktadır.
Hesaplama detayları [3] ve [4] numaralı kaynaklarda verilmiş olup, burada sonuçlar verilecektir.
2.1. Bina içi ve bölge devresinin ortak olma durumu için dönüş sıcaklıkları
Tasarım noktasında bina içi besleme sıcaklığı 85ºC, dönüş sıcaklığı 40ºC seçilmiştir. Su geliş ve
dönüşü ile iç mahal arasındaki logaritmik sıcaklık farkı 38.2ºC dir. “A” durumunda besleme sıcaklığı
sabit tutulmakta ve dönüş sıcaklığı dış sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. “B” durumunda ise debi
sabit tutulmakta, besleme ve dönüş sıcaklıklarının her ikisi birden değişmektedir. Her iki durum için
dönüş sıcaklığının dış ortam sıcaklığı ile değişimi verilmiştir (Şekil-5).
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Şekil 5. A ve B Durumları İçin Besleme ve Dönüş Sıcaklıklarının Dış Hava Sıcaklığı İle Değişimi
2.2. Bina İçi ve Bölge Devresinin Ayrılmış Olması Durumu İçin Dönüş Sıcaklıkları
Bina içi ve bölge devreleri bir ısı değiştirgeci ile ayrıldığı bu durumlar için bina içi gidiş sıcaklığı tasarım
noktasında bölge devresi sıcaklığından 5ºC küçük olarak 80ºC alınmıştır. Logaritmik sıcaklık farkının
bölge ve bina devresinin ortak olduğu durumla aynı kalması için (38.2ºC), bina içi devresi dönüş
sıcaklığı 42.4ºC ve bölge dönüş sıcaklığı bundan 5ºC yüksek, 47.4ºC seçilmiştir. “C” durumunda bina
içi devresi besleme sıcaklığı sabit tutulmakta, ısıtıcılardan geçen debinin kısılması ile dönüş sıcaklığı
ve ısı yükü azalmaktadır. Bekleneceği gibi ısı yükünün azalması ile birlikte bina içi ve bölge devreleri
dönüş sıcaklıkları birbirine yaklaşmaktadır (Şekil-6).
Dolaşım sıcaklığı, °C
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Şekil 6.“C” Durumu İçin Besleme ve Dönüş Sıcaklıklarının Dış Hava Sıcaklığı İle Değişimi
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Bina içi dolaşım dış sıcaklığa göre değiştiği “D” durumu için besleme ve dönüş sıcaklıklarının değişimi
ise Şekil-7’de verilmiştir. “C” durumuna benzer şekilde, ısı yükü azaldıkça bina içi ve bölge devreleri
dönüş sıcaklıkları birbirine yaklaşmaktadır.
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Şekil 7. D Durumu İçin Besleme ve Dönüş Sıcaklıklarının Dış Hava Sıcaklığı İle Değişimi
Bölge dağıtım sıcaklığı yukarıdaki tüm durumlar için aynı ve 85ºC alınmıştır. Bölge dönüş sıcaklığı
ise, dış sıcaklığın 10ºC olduğu bir gün için “A” durumunda 24.4ºC, “B” durumunda 33ºC, “C”
durumunda 26.1ºC ve “D” durumunda 34.3ºC olarak hesaplanmıştır. Bölge devresi akışkanının
enerjisinden “D” durumunda “A”, “B” ve “C” durumlarına göre sırası ile %16, %3 ve %14 daha az
yararlanılmış olmaktadır.
3.3. Abone Sistemi
Jeotermal bölge ısıtmasında abonelik için yaygın olarak kullanılan iki ayrı sistem, sabit ücret veya
sayaç sistemleridir. Sabit ücret sisteminde, abone ısıtma sezonu için sabit bir ücret ödemektedir.
Sayaç sisteminde ise, bölge ısıtma sisteminden alınan branşman üzerine sayaç kurularak, dolaştırılan
su miktarı üzerinden ücret alınmaktadır. Bu durumda, abone dolaşımdaki su miktarını azaltmaya ve
aynı enerjiyi kullanabilmek üzere dönüş sıcaklığını düşürmeye teşvik edilmiş olmaktadır. Yapılan
araştırmalar, bu öngörüyü genel olarak doğrulamıştır [2]. Ancak yararlanılan kaynaklar, sayaç
sistemine geçilmesi ile su tüketimindeki azalma oranını net bir rakam olarak vermemişlerdir. İki sistem
arasında, benzer koşullardaki konutlar için yıllık su tüketimi farkının yurdumuz koşullarında
karşılaştırılması gerekmektedir. Abonenin kullandığı enerji miktarına göre ödeme yapması ise, dönüş
sıcaklığının düşürülmesi yönünde teşvik edici bir unsur olmamaktadır.

4. BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ DÖNÜŞ SICAKLIKLARININ DEĞİŞİMİ
Yukarıda anlatılan genel bilgiler doğrultusunda, yurdumuzda mevcut en geniş kapasiteli jeotermal
ısıtma sistemi olan Balçova ısıtma sistemi incelenmiştir. Balçova jeotermal sisteminde, yüzey ve derin
kuyulardan elde edilen jeotermal üretim sıcaklığı 80°C-140°C arasında değişmektedir. Ortalama
üretim sıcaklığı 115°C olarak kabul edilebilir. Sistemde jeotermal devre, bölge dağıtım devresi ve bina
içi devresi birbirlerinden ısı değiştirgeçleri ile ayrılmıştır. Bölge devresi dolaşım sıcaklığı 85°C dir. 0°C
dış hava sıcaklığı için pik ısı yükü 2002 yılı verilerine göre 73 MW alınmıştır. Isı yükü ve kuyu işletme
durumu yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte, uygulama esaslarının gösterilmesi açısından
yukarıdaki veriler yeterlidir.
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Isıtma yüküne esas
sıcaklık farkı, °C

Isı yükü, iç mahal ve dış ortam sıcaklık farkına göre doğrusal olarak değişmektedir. Bina iç ortam
sıcaklığı 20ºC alınmış ve dış sıcaklığın 15ºC altına düştüğü durumda ısıtma yapıldığı kabul edilmiştir.
Balçova için tipik yıl kabul edilen 1993 yılına ait meteorolojik veriler kullanılarak, iç ve dış sıcaklık
arasındaki ısıtma yüküne esas farkların yıllık ortalama süresi çıkarılmıştır (Şekil-8). Bu bölgede yıllık
toplam ısıtma süresi 3615 saat ve ısıtma derece-saat miktarı 39470ºC-saat dir. Tasarım ısı yükünün
iç ve dış sıcaklık arasındaki farkla doğrusal değiştiği göz önüne alınarak Balçova JBIS yıllık toplam ısı
yükü 144066 MW–saat veya 518.6*106 MJ olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 8. Balçova-İzmir Bölgesi İçin Isıtma Yüküne Esas Derece-Saat Değerleri
Bölge devresi su debisi ve jeotermal akışkan debi ihtiyacı, farklı dış sıcaklıklar için ısı yüküne ve
seçilen çalışma durumuna bağlı olarak hesaplanmıştır (Tablo 1, 2). Tablo-3 te ise, yıllık toplam bölge
su dolaşımı ve yıllık toplam jeotermal akışkan tüketimi verilmiştir. Tabloların incelenmesi ile
görülebileceği gibi, en düşük dönüş sıcaklığının sağlandığı “A” işletme durumunda, dolaşım debisi ve
jeotermal akışkan tüketimi diğer işletme durumlarına göre en düşüktür. Bina içi devre ile bölge
devresinin ayrılmış olduğu sistemde “C” veya “D” işletme durumlarının karşılaştırılmasında ise, “C”
işletme durumunda “D” durumuna göre yıllık toplam bölge su dolaşımının %10, jeotermal akışkan
tüketiminin ise %6 oranında daha düşük olduğu görülmektedir. Hesaplama detayları kaynak [4] de
verilmiştir
Tablo 1. Balçova JBIS Isı Yükü ve Dolaşım Debisinin Dış Ortam Sıcaklığı İle Değişimi
Bölge dolaşım debisi (m3/saat)

73

Durum
A
1397

Durum
B
1397

Durum
C
1673

Durum
D
1673

3.00

62.05

1060

1140

1190

1213

6.00

51.10

797

899

851

934

9.00

40.15

581

676

605

695

12.00

29.20

402

468

408

478

15.00

18.25

244

277

245

281

Tdış(°C)

Q (MW)

0.00
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Tablo 2. Balçova JBIS Jeotermal Akışkan Tüketiminin Dış Ortam Sıcaklığı İle Değişimi
Jeotermal akışkan tüketimi (m3/saat)

73

Durum
A
850

Durum
B
850

Durum
C
944

Durum
D
944

3.00

62.05

673

704

723

732

6.00

51.10

523

565

545

578

9.00

40.15

391

431

401

439

12.00

29.20

275

304

278

308

15.00

18.25

168

183

169

185

Tout (°C)

Q (MW)

0.00

Tablo 3. Bölge Devresi Akışkan Dolaşımı ve Jeotermal Akışkan Tüketiminin Yıllık Toplamı

Bölge devresi akışkan
dolaşımı, (m3/yıl)
Jeotermal
akışan
tüketimi, (m3/yıl)

Durum A

Durum B

Durum C

Durum D

2188202

2464909

2329315

2570415

1445020

1562561

1502095

1602964

5. SONUÇLAR
Hem bölge dağıtım sisteminin kapasitesinden daha yüksek oranda yararlanmak, hem de jeotermal
akışkan kullanımını azaltmak, bölge dağıtım sistemindeki akışkan dönüş sıcaklığının düşürülmesi ile
mümkündür. Tablo ve grafiklerin incelenmesi ile görüldüğü gibi, bina içi sıcaklık kontrol sisteminin
etkili şekilde işletilmesi dönüş sıcaklıklarının düşmesini sağlamakta ve işletme verimliliğini
arttırmaktadır. Balçova bölge ısıtma sistemindeki çoğu uygulamada, bölge devresi ve bina devresi
birbirinden ayrılmış durumdadır. Sistemin daha etkili işletilmesi için, aşağıdaki hususlara genel olarak
dikkat edilmelidir:
•

Bina içi dağıtım sıcaklığının maksimum olması, dönüş sıcaklığının düşürülmesini sağlar.
Ancak, bu durumun gerçekleştirilebilmesi, her bir ısıtıcıdan (radyatörden) geçen debinin
termostatik vanaları yanı sıra balans (dengeleme) vanaları yardımı ile sınırlandırılmasına ve
bina içi hidrolik dengelemenin sağlıklı bir şekilde yapılmasına bağlıdır.

•

Kapalı devre uygulamasının devam edeceği abonelerde, dönüş suyu sıcaklığının sabit
tutulması uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu yöntem konfor koşullarını sağlamamaktadır.
Uygulamada istenilen dönüş sıcaklığı elde edilememiştir. Bunun yerine, bina içi besleme
sıcaklığının sabit veya dış sıcaklığa göre ayarlandığı sistemlerden biri seçilmeli, ancak her bir
binanın bölge devresinden çekebileceği su miktarı tasarım şartlarına göre sınırlandırılmalıdır.

•

Son yıllarda yaygınlaşan bir uygulama, abonenin enerji tüketimini ölçerek, ısı yükü üzerinden
ücretlendirme yapmaktır. Bu sistem, dönüş sıcaklığının düşürülmesini özendirmemektedir.
Binaya verilen su miktarının sayaçla ölçülerek ücretlendirmenin bölge devresinden su kullanım
miktarına göre yapılması, jeotermal merkezi sistemler için en uygun yöntem olacaktır. Bu
durumda abone, aynı su miktarından daha fazla ısı elde edebilmek için gerekli önlemleri
alacaktır. Uygun konfor koşullarının sağlanması, merkezi ısıtmalı, besleme su sıcaklığı
yüksek, dönüş sıcaklığı düşük binalarla temin edilecektir.

Yapılan hesaplamalarda bina içi ısıtma sisteminin bölge devresinden ayrıldığı iki ayrı kontrol sistemi
için jeotermal akışkan kullanımındaki fark %6 olarak hesaplanmıştır. Ancak, Balçova JBIS sisteminin
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mevcut durumu ile karşılaştırıldığında, tasarruf potansiyeli bundan çok daha yüksektir. Kontrol
sistemlerinin etkin olarak kullanılması ve mevcut uygulamaya oranla dönüş sıcaklığının 10°C
düşürülmesi halinde, aynı bölge dağıtım sistemi dağıtım kapasitesi yaklaşık %20 artacak, jeotermal
kaynak tüketimi ise yaklaşık %15 azalacaktır. Jeotermal enerji kullanılan bölge ısıtma sistemleri,
yurdumuzun çeşitli yörelerinde ciddi bir ısınma alternatifidir. Tasarım aşamasında farklı seçeneklerin
titizlikle incelenmesi, bu temiz, ucuz ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağımızın etkin kullanımı ve
yaygınlaştırılması için gerekli görülmektedir.
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JEOTERMAL ENERJİ İLE SERA ISITMA SİSTEMLERİ
TASARIM ESASLARI
Cihan ÇANAKÇI
Sercan ACARER

ÖZET
Ülkemizde jeotermal kaynaklar üzerinde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edilmektedir.
Bu seralar kazan kullanılarak ısıtılacak şekilde tasarlanmıştır. Kazan kullanılarak yapılan ısıtma ve
jeotermal kaynaklı ısıtmanın önemli farkları vardır. Kazanlarda giriş sıcaklığı değiştirilebilir, jeotermal
kaynaklarda bu pek olası değildir. Minimum miktarda jeotermal akışkan kullanmak için, çıkış
sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmek gerekir. Bu nedenle seraların çoğunda kurulduktan sonra
ısınma problemleri çıkmaktadır. Bu çalışmada jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılan ısıtmalar için
temel tasarım kriterleri ve yukarıda belirtilen sorunu yaşayan bir serada uygulanan çözüm yöntemi
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sera, jeotermal enerji.

ABSTRACT
Almost all of the greenhouses founded on the geothermal resources in our country are imported.
These greenhouses are designed to use boilers as heating system. There are significant differences
between heating by means of boilers and geothermal energy. The input heats of the boilers may be
changed whereas this is not possible in case of geothermal resources. In order to use minimum
amounts of geothermal liquid, the output heat should be decreased as much as possible. Therefore,
there arise heating problems in most of the greenhouses after they are founded. This study suggests
the principal design criteria for heating by means of geothermal resources and the solutions applied in
a greenhouse experiencing the problem given above.
Key Words: Greenhauses, geothermal energy.

1. GİRİŞ
Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik
olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan
yapılardır. Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması,
istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu
için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok
yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır.
Ülkemizde ilk seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Antalya’da başlamıştır, günümüzde 30178,6 hektara
ulaşmıştır. Yetiştirilen ürünlerin %96’sını sebze türleri %3’ünü kesme çiçek ve süs bitkileri %1’ini de
meyveler oluşturmaktadır.
Ancak ürün kalitesi ve verim istenilen düzeyde değildir çünkü ısıtma giderlerinin yüksekliği nedeniyle
sera üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine yönelmişler, ısıtmayı
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sadece bitkilerini dondan korumak amacıyla düzensiz ısıtma yapma yoluna gitmişlerdir. Bu da düşük
verim ve kalitenin yanında, hormon kullanımı ve aşırı ilaç kullanımı gibi sorunlara sebep olmuştur.
Ülkemizde seralar büyük ölçüde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşmıştır, bununla birlikte
Marmara ve Karadeniz bölgesinde de seracılık yapılmaktadır. İller bazında da Antalya (%51), Mersin
(%29.8) ve Muğla (%6.5) en çok sera alanlarına sahip illerdir [1]. Toplam jeotermal kaynaklı sera alanı
1400 dönüme yaklaşmıştır [2]. Bunda bu bölgelerin yumuşak iklime sahip olmaları belirleyicidir çünkü
bir seranın giderlerinin %40-80lik bölümünü ısıtma giderleri oluşturur. Ancak Türkiyedeki seraların
hemen hepsi dışarıdan ithal olup kazan destekli çalışmaktadırlar. Ancak uygun bir tasarımla jeotermal
kaynaklarımız pik yükler haricinde sera ısıtmaya yetecek düzeydedir. Bu makalede kazan
giderlerinden kurtulmuş yeterli ısıtma sağlayabilen yerli jeotermal seraların teşviki hedeflenmiştir.
1.2. Jeotermal Seracılık
Seraların ısı kaybının betonarme yapılara göre özellikle geceleri çok yüksek olması, güneş enerjisinin
kullanımının sınırlı olmasına ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin işletme maliyetlerinin çok yüksek
boyutlara ulaşmasına dolayısıyla da ürün fiyatlarının çok yüksek olmasına sebep olur. Bu da seracılığı
ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine yöneltir.

Şekil 1. Ülkemizde Jeotermal Kaynakların Dağılımı [2].
Jeotermal enerji düşük sıcaklıklı kaynağın da sera ısıtmasında kullanılabilir olduğu göz önüne
alındığında sera ısıtmasında kullanılmaya çok uygundur, bu sebeple seracılık için çok önemli ve
ekonomik bir kaynaktır; Nitekim jeotermal enerjinin en çok kullanıldığı yerlerden biri de seralardır. Şekil
1’i incelediğimizde Ege Bölgesi’nin jeotermal kaynak açısından en zengin, Akdeniz Bölgesi’nin ise en
fakir bölge olduğu görülmektedir. Bu açıdan seracılık için Ege Bölgesi değerlendirilebilirse daha iyi
imkanlara sahiptir nitekim bu özelliğinden dolayı Ege Bölgesi Seracılığı gelişmesini jeotermal enerji ve
teknolojiyi de kullanarak sürdürmektedir.
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2. SERALAR
2.1. Sera Türleri
2.1.1. Örtülerine göre sınıflandırma
• Cam örtülü sera,
• Naylon örtülü sera,
• Fiberglas ve benzeri rijit plastiklerle örtülü sera,
• Bunların ikisinin veya üçünün kombinasyonu
kullanılan malzemelerdir.
Cam seraların ışık geçirgenliği çok iyi olmasına rağmen ısı kaybının yüksek olması, pahalılığı ve
ağırlığı sebebiyle daha güçlü kafese ihtiyaç duyması kullanılabilirliğini sınırlar, yine de ışığa çok
hassas bitkilerin yetiştirildiği seralarda kullanımı gerekli olabilir. Bu tip seralarda çatı cam ile kaplanır,
yan yüzeyler hafiflik ve ekonomiklik açısından fiberglasla kaplanır. Isı kaybını azaltmak için çift camlı
kaplamalar mevcut olmasına rağmen ekonomik nedenlerden ve çift camın ısı geçirgenliğini
azaltmasından dolayı pratik değillerdir.
Naylon filmli seraların ısı kaybı azdır, bu seralarda çift katlı naylon film arasına hava basılarak yalıtımı
önemli ölçüde arttırılır. Ancak ışık geçirgenliğinin cam seralara göre az olması kullanımını sınırlar.
Fiberglas ve benzeri malzemelerin ise hafiflik avantajı olmasına karşın ışık geçirgenliği cama göre
daha düşüktür. Genelde seraların yanal duvarlarında kullanılırlar. Kafesler çoğunlukla galvenizli demir,
çelik veya alüminyum çubuklardan, temel ise metal kolonun altında tüm kuvveti toprağa ileten beton
kolonlardan oluşur.
2.1.2. Geometrilerine göre sınıflandırma
Seralar kafeslerine göre (Şekil 2):
• Tekil sera
• Blok sera
• Bitişik sera

(a)

(b)

(c)

Şekil 2. (a) Tekil Sera, (b) Blok Sera, (c) Bitişik Sera.
2.1.3. Çatı şekillerine göre sınıflandırma
•
•
•

Beşik (veya M) Çatılı,
Yuvarlak Çatılı,
Basit Çatılı

Şeklinde sınıflandırılabilir. Beşik çatılı seralar üçgen şekillidir, güneye bakan tarafın daha uzun kenarlı
olması verimi arttırır. Yuvarlak çatılı seralar aynı kaplama için gün ışığından en verimli yararlanan
seralardır, basit çatı ise bitişik serada bulunur ve çatının güneye bakması tercih edilir. Genelde çatının
simetri ekseninin her iki tarafında kapaklar bulunur, bunlar havalandırma yapılmasını ve nem
kontrolünü sağlar (Şekil 3).

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

118 _______

Şekil 3. Seralarda Havalandırma ve Nem Kontrolü.
Bu sınıflandırmaların haricinde seraları sıcaklığına göre, büyüklüğüne göre ve yararlanma şekillerine
göre de sınıflandırmak mümkündür.
2.2. Sıcaklığın Seracılıktaki Önemi
Seracılıkta yeterli verim ve kalite ancak yetiştiriciliği yapılan bitkinin istediği çevre koşullarının homojen
olarak sağlanması ile mümkündür. Bu çevre koşullarından en önemlisi de sıcaklıktır. Seralarda
yetiştirilen bitkiler genelde yazlık bitkiler olduğu için sıcaklık istekleri yüksektir, minimum sıcaklık
istekleri 10°C civarındadır.
Tablo 1. Seralarda Yetiştirilen Bazı Sebze ve Kesme Çiçeklerin Optimal Sıcaklık İstekleri [3].
Sebze
Domates
Patlıcan
Biber
Hıyar
Kavun
Fasulye

Gündüz (°C)
19-24
25-30
21-27
22-24
20-25
22-26

Gece (°C)
14-18
18-19
15-19
16-18
16-18
12-16

Kesme Çiçek
Karanfil
Lilium
Gladiol
Krizantem
Gerbera
Gül

Gündüz (°C)
12-15
18-20
16-20
18-21
20-22
21-23

Gece (°C)
7-10
13-15
10-12
12-13
10-12
15-16

Çevre koşullarını oluşturan diğer unsurların da uygun olması koşulu ve yetiştirilen bitki için izin
verilecek en yüksek sıcaklığı aşmamak kaydıyla, sera içi sıcaklık derecesinde her 10°C’lik artışın bitki
gelişimini 2 kat artırdığı belirlenmiştir [3]. Belli bir değerin üzerindeki sıcaklık da bitkiler için zararlıdır
çünkü sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi artar, bu da bitkilerde terlemeyi azaltır, sıvı
ortam sebebiyle mantar (fungal) hastalıklara sebep olur ve polen tozu dağılımını zorlaştırır. Dolayısıyla
sıcaklık kontrolüyle aslında nem kontrolü de yapılmış olur.
2.3. Hesap Yöntemi
Seralarda ısı kaybı; geçirgenlik kaybı ve havalandırma kaçaklarından olan olmak üzere iki şekilde
gerçekleşir.

a) Geçirgenlik kaybı hesabı için yerel yıllık iklim verileri alınır ve en düşük dış sıcaklık belirlenir, iç

sıcaklık ise yetiştirilecek bitki türüne göre bilinmektedir.
Her malzeme için yaklaşık bir ısıl geçirgenlik (U) değeri vardır. Bu değer iç ve dış ortam
taşınım katsayılarının ve malzemenin iletkenlik katsayısının bir bileşimidir. Dış taraftaki rüzgar
hızı değişimi bu değerde oynamaya sebep olsa da alınan yaklaşık bir U değeri tasarım için
genelde yeterlidir. Bu değerler cam için 6,25 W/m2K, fiberglas için 5,68 W/m2K, polikarbonat
için 3,60 W/m2K ve polietilen için 6,53W/m2K’tir.
O halde geçirgenlik kaybından kaynaklanan ısıtma ihtiyacı (W):
Qgeçirgenlik= Σ (U.A. ΔT)

(1)

Denklemi ile hesaplanır. Burada U Isıl geçirgenlik katsayısı (W/m2K), A alan (m2), ΔT sıcaklık
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farkı (K)’ dir.

b) Hava kaybından kaynaklanan kayıpları Qinf(W) ise
Qinf=0,373*a*V* ΔT

(2)

Denklemiyle tahmin edilebilir. Burada;
a: Hava değişim katsayısı (W/m3K)
V: Sera hacmi (m3)
Toplam ısıtma ihtiyacı (Qtoplam) bu iki ısı kaybının toplanmasıyla oluşur:
Qtoplam=Qgeçirgenlik+Qinf

(3)

Bu ısıtma kapasitesinin sağlanması için eşanjörün yeterli kapasitede olması gerekir, eşanjör
seçildikten sonra denklem 4’e göre belirlenen sera devresi sıcaklık farkına (ΔT) bağlı olarak uygun
debi seçimiyle ısıtma kapasitesi ayarlanır.
Q’=m’ cp ΔT

(4)

Denklem 4’de Q’ eşanjörün ısıtma kapasitesi (W), m’ sirkülasyon debisi kg/s, Cp suyun özgül ısısı
(W/kg.K) Debiyi hassas olarak ayarlamak için sistemde frekans kontrollü pompalar kullanılmalıdır.
Sıcaklık farkı belirlendikten sonra hattaki ortalama sıcaklığa göre ısıtma ekipmanı boyutu (düz boru ve
serpantin için uzunluk) seçilir. Yaygın olarak kullanılan düz borulu sistemler için “uzunluk ve boruda içi
ve ortam sıcaklığı arasındaki ortalama fark” başına düşen ısıtma kapasitesine göre toplam boru
uzunluğu belirlenir.

3. SERA ISITMA SİSTEMLERİ
Sistem seçiminde esas kriter jeotermal enerjinin verimli kullanımı veya ekonomiklikten çok, yetiştirinin
tercihidir. Başka bir ifadeyle yetiştirilecek ürün açısından verim esas kriterdir. Ancak burada kaynak
sıcaklığı seçimde büyük rol oynar. Sera jeotermal ısıtma sistemleri temel olarak 4 tanedir:
a) Kanatçıklı boru (serpantin) sistemleri,
b) i Fanlı serpantin (fan coil) sistemleri,
ii Standart ısıtma üniteleri,
iii Düşük sıcaklı ısıtma üniteleri,
c) Topraktan ısıtmalı sistemler,
d) Düz borularla (doğal taşınımla) ısıtma sistemleri.
Sera ısıtma sistemlerinde genelde jeotermal akışkan doğrudan kullanılmaz eşanjör vasıtasıyla
jeotermal ve temiz su döngüsü birbirinden ayrılır.
Bunun nedeni çelik borulu sistemlelerde korozyon ve çökelme, topraktan ısıtmalı ve düz borulu ısıtma
sistemleride ise (doğal taşınım olduğu için) hassas sıcaklık kontrolünün sağlanması ve çökelmenin
önüne geçilmesidir.
3.1. Serpantin Sistemleri
Serpantin genellikle çelik boru üzerine çelik veya aluminyum kanatçıkların yuvarlak ve dikdörtgen
şekilde eklenmesi ile yapılır.
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Şekil 4. Çelik Boru Üzerine Yuvarlak Şekilde Eklenmiş Kanatçıklı Bir Serpantin.
Serpantin boyu hesaplaması için firma kataloğundaki belli sıcaklıktaki su girişinde birim uzunluk için
verilen kapasite farklı sıcaklık girişi için düzeltme faktörüyle çarpılır, buradan kapasiteye göre uzunluk
bulunur. Doğal taşınımlı serpantin sistemleri düşük sıcaklıklarda çok büyük uzunlukta döşemeye
ihtiyaç duydukları için sera ısıtmasına kullanımı pratik değildir; buna ek olarak cebri havalandırmanın
gerektiği yerlerde iyi verim sağlamazlar. Ancak bakım masrafları oldukça düşüktür ve fan
kullanmamalarından dolayı elektrik tasarrufu sağlarlar [4].
3.2. Zorlanmış Taşınımlı Serpantin Üniteleri
Bu sistemlerde - özellikle bakır boru kullananlarda- korozyon çok önemli bir tehlike olduğu için
jeotermal su doğrudan kullanılmamalıdır. Sıcaklık kontrolü fan hızıyla ayarlanabilir. Bu sistemler hazır
kasetler içinde olabileceği gibi kasasız da serada kurulabilirler; çok yüksek ısıtma ihtiyaçlarını
karşılayabilirler ve ani sıcaklık düşüşlerine kolay cevap verebilirler.
3.3. Topraktan ısıtmalı sistemler
Toprak altına yerleştirilen borular önce toprağı ordan da havayı ısıtır. En yaygın boru malzemesi
sıcaklığa dayanımı (80oC’ye kadar) ve elastikliğiyle polibütilen borulardır; PVC borular ise rijittirler ve
sıcaklığa polibütilen kadar dayanıklı değildirler (Şekil 5). Bu sistemler homojen ısıtma sağlamasına
rağmen ısı ihtiyacının tamamını karşılayamaz, sadece temel ısıtmayı karşılamalıdır; çünkü kaynak
yeterli sıcaklıkta olsa bile toprağın fazla ısınması bitkilere zarar verebilir. Tepe yüklerde ikincil bir ısıtıcı
devreye girmelidir. Tasarımda izlenecek yol şu şekilde olmalıdır:
i) Seranın ısıl yükünün bulunması,
ii) Buna göre gerekli taban sıcaklığının hesaplanması,
iii)Boru çapları, derinliği ve aralıkların hesaplanması.

Şekil 5. Topraktan Isıtmalı 2 Sistemden Örnek.
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İçinde insan bulunan seralarda önerilen en yüksek toprak sıcaklığı 30oC’dir. Bitkiler biraz daha yüksek
sıcaklıklara dayanabilirler [4]. Bu sistemin uygulanmasında dikkat edilecek önemli noktalardan biri
hesaplarda boru uzunluğu çok uzun çıkarsa basınç kayıplarının azaltılması olmalıdır; bunun için
tesisat paralel hatlara bölünerek basınç kayıpları dengelenir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken durum
ise ısıtmanın homojen sağlanabilmesidir. Bunun için hesaplanan boru içi sıcaklık düşümü yaklaşık
olarak 8oC’den fazlaysa aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çift sıralı döşeme yapılması ısı akışını sera
boyunca daha homojen yapacaktır.

(a)
(b)
Şekil 6. Tek (a) ve Çift (b) Sıralı Döşeme
3.4. Düz Borulu Sistemler
Bu sistemlerde küçük çaplardaki polibütilen (ve benzeri metal olmayan borular) veya yaygın olarak
kullanılan çelik borular yerden belli yüksekliklere küçük kümeler halide konumlandırılırlar (Şekil 7). Bu
konumlandırma mümkün olduğunca yere yakın olmalıdır. Sıcaklık kontrolü ve yukarıda belirtilen diğer
nedenlerden ötürü ara eşanjör kullanılmalıdır. Eşanjöre ek olarak sıcaklık kontrolü birçok noktada
bulunan vanalar vasıtasıyla da yapılır. Doğal taşınım, toplam boru uzunluğunu yüksek tutacağından
soğuk iklimlerde kullanımı ilk yatırım ve pompa işletmesi açısından ekonomik olmaz ancak uygun iklim
koşullarında hassas sıcaklık kontrolüyle çok uygun ve yaygın bir alternatiftir. Tasarım algoritması şu
şekildedir [4]:
1)Elverişli jeotermal akışkan debisinin belirlenmesi
2)Isı kayıplarının hesaplanması, sağlanacak su debisinde sıcaklık düşümünün ve tesisattaki ortalama
su sıcaklığının saptanması,
3)Ortalama su sıcaklığında 1m boru uzunluğunun verebileceği ısı miktarının hesaplanması,
4)Isı ihtiyacının sağlanması için gerekli boru uzunluğunun bulunması.

Şekil 7. Ege Bölgesinde Düz Boruyla Isıtma Yapan Bir Seranın Yapım Aşamasından 2 Kesit.
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

122 _______

Besleme hattı

Dönüş hattı
Şekil 8. Tichelman Metodu.
3.4.1. Tichelman Metodu
Isınmanın homojen olması bir sera için çok önemlidir. Bunun için de hidrolik denge sağlanmalıdır.
Isıtma borularını Tichelman Metodu’na göre döşemek hidrolik dengeyi sağlar çünkü her bir ısıtma
elemanının (U parçası) dönüş hattını en kısa yoldan döşemek yerine besleme ile ilerleyen yönde
paralel döşemek her elemanın boru uzunluğunu sabit tutar ve bu da eşit kayba sebep olur. Bu sayede
her ısıtma elemanından eşit akışkan debisi geçer (Şekil 8)
3.5 Isı Değiştiriciler
2 Temel görevi vardır:
•
•

Agresif ve çökelmeye sebep olan jeotermal akışkanı temiz su hattından ayırmak,
Sıcaklık kontrolünü sağlamak.

Sıcaklık kontrolünü sağlamak için ısıtma borusu içindeki sıcaklık kontrol edilmelidir. Bu da en kolay
eşanjöre giren jeotermal akışkan debisiyle oynanarak sağlanır.
Jeotermal uygulamalarda yaygın olarak plakalı tip eşanjörler kullanılmaktadır bunun sebebi kompakt
yapısıyla birim hacimdeki kapasitesinin yüksek olması ve plakaların sökülerek bakımının kolay
yapılmasıdır. Böylece ısıl kapasiteyi zamanla düşüren kabuklaşma etkisi ortadan kalkar.
Ancak plakalı eşanjörlerin yüksek sıcaklık ve basınca dayanımı borulu eşanjörün dayanımından azdır,
bu yüzden yüksek basınçlı ve sıcaklıklı uygulamalarda gövde-boru tipi ısı değiştirici kullanılması
gerekir.
Eşanjör malzemesi olarak korozyona dirençleriyle genelde jeotermal suyun kimyasal özelliğine göre
titanyum veya paslanmaz çelik plakalar kullanılır, bazı durumlarda paslanmaz çelik korozyona
uğrayabilir.
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Şekil 9. Plakalı Eşanjör.
Hesap yöntemi şu şekildedir:
Eşanjörden transfer edilecek ısı, eşanjörün 2 tarafındaki akışkandan biri için:
Q=(m . cp . ΔT)Primer =(m. cp . ΔT)Sekonder

(5)

denklemiyle hesaplandıktan sonra
Q = U x A x ΔTm
Şeklinde ifade edilen eşanjör ısı transferi denkleminde yerine yazılır. Burada;

(6)

U : Eşanör toplam ısı geçiş katsayısı [W/m2K]
A : Eşanjör toplam yüzey alanı
T1 : Sıcak akışkan giriş sıcaklığı,K
T2 : Sıcak akışkan çıkış sıcaklığı,K
T3 : Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı,K
T4 : Soğuk akışkan giriş sıcaklığı,K
ΔTm: Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (K)olup (LMTD) hesabı aşağıdaki gibidir:

ΔT1
ΔT2

LMTD =

(ΔT1 − ΔT 2)
⎛ ΔT 1 ⎞
ln⎜
⎟
⎝ ΔT 2 ⎠

(7)

Burada devamlı çizgi primer devreyi (jeotermal su devresi), kesikli çizgi sekonder devreyi (sera
devresi) göstermektedir. Isı geçiş katsayısının (U) bulunması için plaka duvarı direnci ve plakanın her
2 tarafındaki akışkanların dirençleri bilinmelidir. Toplam ısı geçiş katsayısı toplam dirençle ters
orantılıdır.
Rplaka = s / k
Rsoğuk = 1 / hsoğuk
Rsıcak = 1 / hsıcak
Burada s: Plaka kalınlığı
(m)
k: Plaka ısı iletim katsayısı
(W/mK)
h: Akışkanın ısı taşınım katsayısı (W/m2K)
Rtoplam=Rplaka+Rsıcak+Rsoğuk

(8)

(9)
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(10)

Plakanın ısı iletim katsayıları titanyum için 19 W / moK , paslanmaz çelik için 14 W / moK alınabilir. Bu
değerler bakırın ısı iletim katsayısıyla kıyaslandığında (384 W / moK) oldukça düşüktür [4], ancak
bakırın özellikle jeotermal kaynaklarda bulunan sülfür bileşiklerine olan dayanıksızlığı bakırın eşanjör
plakası veya boru olarak kullanılması engellemektedir.
Plakanın 2 yüzeyinden geçen suyun ısı taşınım katsayısı sıcaklık, hız, akışkan türü gibi parametrelere
bağlı olarak değişir. Ancak akan su için yaklaşık olarak 1000-20000 W/m2K arasında hıza göre tahmin
edilebilir.
Eşanjör sıcaklık farkı hesaplandıktan sonra alan denklemden çekilerek bu alana göre plaka sayısı
belirlenir. Eşanjör seçerken fazla sayıda plakanın neden olduğu basınç kaybıyla eşanjör ısıl verimi
arasında bir optimizasyon yapılmalıdır. Bunun yanında plakalardaki kabuklaşma ısıl verimi ve basınç
kaybını arttırdığından belli aralıklarla plakalar sökülüp temizliği yapılmalıdır.
4. ÖRNEK PROJE
Örnek proje Manisa’nın Salihli İlçesi’ nde kurulu olup toplam 137491m2 üretim alanına sahip 4 eşit
seradan oluşmaktadır.
Ağırlıklı olarak domates yetiştirilen serada ısıtma kazan destekli jeotermal enerji ile yapılmakta ve
ısıtıcı olarak toplam 181,5km düz çelik boru kullanılmaktadır.
Sistemin mevcut haliyle eşanjör 85oC’ lik jeotermal suyu 65oC ‘ye düşürmekte, ancak bu sıcaklık farkı
ısıtma ihtiyacını karşılamayıp kazan bulunmasını gerektirmektedir.
Kazanı sistemden çıkartıp sadece jeotermal enerji ile ısıtma yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre
jeotermal su 85oC’den 53 oC düzeyine indirilip daha fazla enerji alınması gerekmektedir.
Çözüm eşanjöre plaka ekleyerek kapasitesini artırmak ve optimum debi-ΔT kombinasyonu
oluşturmaktır.
Bunun için Q’=m’ c ΔTsu gir-çık ve Q’=U A ΔTboru-ortam denklem kombinasyonunu kullanarak debi, ΔTsu
ve Alan değişkenleri arasında optimum bir değer bulma yoluna gidilmiştir.

giriş-çıkış

Bu parametrelerin hassas kontrolü için frekans kontrollü pompa eklenme ve bunun kontrolünün
sağlanması çalışmasına geçilmiştir.
SONUÇ
Günümüz modern dünyasında her mevsim sağlıklı sebze-meyve edinme isteği seracılığı en önemli
tarımsal etkinliklerden biri haline getirmiş, burada yetişen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması günümüz
standartlarında çok önemli bir hale gelmiştir.
Bitkilerin belirli bir sıcaklığa ihtiyaç duyması, ısıtma sisteminin kalitesindeki bir aksaklığın doğrudan
ürün kalitesini etkilemesine sebep olduğu için seracılıkta ısıtma hayati derecede önemlidir.
Ancak geleneksel yollarla ısıtma çevreye zarar vermektedir ve çok pahalıdır. Isıtmanın sera
giderlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu gözüne alındığında bu durum ürün fiyatlarına
yansımaktadır. Bu sebeple alternatif enerjiye olan ihtiyaç büyük bir hızla artmaktadır.
Jeotermal enerji sera ısıtması için çok elverişlidir ve uygun bir sistem tasarımıyla seralar kurulum
yüksek olsa da geleneksel ısıtma sistemlerinden çok daha ekonomik ve homojen ısıtılabilir.
Bunun için şu yaklaşım benimsenmelidir:
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Jeotermal devre için yüksek bir sıcaklık düşümü belirlenmelidir, bu durum sera devresi için de
esneklik sağlar.
Bu sıcaklık düşümüne göre enerji dengesinden jeotermal su debisi belirlenmeli (kuyudan
çekilebilecek debi bunu sınırlıyorsa başta belirlenen sıcaklık düşümü küçültülebilinir).
Gerekli enerjiyi çekecek eşanjör plaka sayısı belirlenmeli,
Mümkün olduğunca büyük bir sekonder devre sıcaklık düşümü belirlenmelidir. Yüksek sıcaklık
farkı debiyi düşüreceği için pompa maliyetlerini de düşürür.
Belirlenen sekonder devre sıcaklık düşümüne ve ısıtma kapasitesine göre bir debi belirlenmeli,
Her iki devrede de debileri hassas kontrol edebilmek için frekans kontrollü pompa
kullanılmalıdır.
Sera devresindeki ortalama sıcaklıkla sera sıcaklığı farkına göre yeterli kapasitede ısıtıcı
seçilmelidir. Isıtıcı olarak kolay montajıyla ve ekonomikliğiyle yaygın olarak düz borular
kullanılmaktadır. Borular hidrolik dengenin sağlanması için Tichelman Metodu’na göre
döşenmelidir.

Makalede tartışıldığı gibi dikkatli bir tasarımla pik yüklenme durumları hariç çoğu durumda sadece
jeotermal enerji ile ısıtılabilen seralar yapılabilmektedir ve bu yerli kaynaklarla yapılabilecek bu
tasarımların ithal edilen kazan destekli seralara göre ne kadar avantajlı konumda olduğu
görülmektedir.
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SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL
ENERJİDEN YARARLANMA
Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Denizlerde ve göllerde ağ kafeslerde veya karalarda havuzlarda insan kontrolünde balık üretmeye "Su
Ürünleri Yetiştiriciliği" denir. Bu çalışmada, önce su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden
yararlanma kapsamında geliştirilen bazı örnek projeler kısaca anlatılmış, genel tasarım ve hesaplama
bilgileri verilmiştir. Sonra, su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisi kapsamında ele alınan bir havuzdaki
buharlaşma, taşınım, ışınım ve iletim ile olan ısı kayıplarına ait hesaplama yöntemleri ve bu kayıpların
önlenmesi için bazı öneriler üzerinde durulmuştur. Amaç, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal
enerjiden yararlanarak yapılacak havuzlara ait ön ısıl hesaplama bilgilerini vermektir.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri yetiştiriciliği, jeotermal enerji.

ABSTRACT
“Aquaculture” stands for producing fish in seas and lakes in net cages or pools on land under the
control of humans. In this study, first, some example projects developed in order to utilize geothermal
energy in aquaculture is shortly explained and general design and calculation information are given.
Second, calculation method of heat loses due to evaporation, convection, radiation and conduction in
a pool treated with aquaculture technology are given and some advice on how to prevent the heat
losses is given. The purpose is to provide information about the leading heat calculation in pools that
shall be founded by utilizing geothermal energy in aquaculture.
Key Words: Aquaculture, geothermal energy.

1. GİRİŞ
Denizlerde ve göllerde ağ kafeslerde veya karalarda havuzlarda insan kontrolünde balık üretmeye "Su
Ürünleri Yetiştiriciliği" denir. Su ürünleri yetiştiriciliği, en çok desteklenen ve gelişme gösteren dünya
gıda sektörlerinden biridir. Dünya su ürünleri üretimi 140 milyon ton seviyesindedir ve bu üretimin %33
kadarı yetiştiricilik yolu ile sağlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise toplam 1.3 milyon ton
seviyesinde bir üretim vardır ve kişi başına balık tüketimi 23 kg miktarını bulmaktadır [1].
Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim miktarlarının artırılması için taze suyun ya da deniz
organizmalarının kontrollü bir çevrede bulunması gerekir. Bu yöntemle sazan, yayın balığı, levrek,
tilapya, kurbağa, kefal, yılan balığı, somon, mersin balığı, karides, ıstakoz, kerevit, yengeç, istiridye,
çift kabuklular, tarak, midye, denizkulağı, kiklid (çiklet balığı) ve çeşitli timsah türleri üretilebilir. Su
ürünleri isimlerinin İngilizce-Türkçe ve Latince karşılıkları Ek 1 ile verilmiştir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde sadece güneşten sağlanan ısı enerjisine karşın jeotermal enerjinin
kullanılması ile kısa bir süre içerisinde daha fazla üretim sağlandığı görülmüştür. Su sıcaklığı istenen
değerlerin altına düştüğünde balıkların vücut metabolizmaları olumsuz yönde etkilenir ve balıklar
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beslenme yeteneklerini kaybeder. İstenen özeliklere sahip bir jeotermal su ile sabit bir sıcaklık
değerinin sağlanması, bu olumsuzluğu ortadan kaldırılabilir.
Ortam sıcaklığının, karada yaşayan canlılarla karşılaştırıldığında su ürünleri türleri için genelde daha
önemli olduğu söylenebilir. Şekil 1 ile bazı kara ve su ürünleri türlerinin büyüme eğilimleri verilmiştir.
Kara hayvanları, 10°C sıcaklıktan 20°C sıcaklığa kadar olan geniş bir sıcaklık aralığında iyi bir şekilde
yetiştirilebilmektedir. Karides ve yayın balığı gibi su ürünleri türleri ise, daha yüksek sıcaklıkta ve dar
bir sıcaklık aralığında üreme yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte alabalığın üreme yeteneği ise daha
düşük bir sıcaklıkta yer almaktadır.
Dünyada başta Çin olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail, İzlanda, Japonya ve
Gürcistan gibi ülkelerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır [2].
Bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında önce Oregon
Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen örnek bir proje kısaca ele alınmış ve genel tasarım ve hesaplama
bilgileri verilmiştir. Sonra, su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisi kapsamında ele alınan bir havuzdaki
buharlaşma, taşınım, ışınım ve iletim ile olan ısı kayıplarına ait hesaplama yöntemleri ve bu kayıpların
önlenmesi için bazı öneriler üzerinde durulmuştur. Amaç, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal
enerjiden yararlanarak yapılacak havuzlara ait ön ısıl hesaplama bilgilerini vermektir.

Şekil 1. Bazı Kara Hayvanları ve Su Ürünleri Türleri İçin En Uygun Yetiştirme Sıcaklıkları [2]

2. JEOTERMAL PROJE ÖRNEKLERİ
Japonya’da en çok yetiştirilen türlerin başında sazan ve yılan balığı gelmektedir. En karlı olanı ise
yılan balığıdır. Yılan balıkları, çapı 25 cm ve uzunluğu 0.90 m olan topraktan yapılmış borular
içinde yetiştirilmektedir. Borulardaki su, sıcak kaynak suyu ve ırmak suyunun karıştırılması ile 23°C
sıcaklıkta tutulmaktadır. Erişkin yılan balıklarının ağırlığı 100 gr ile 150 gr arasında değişmekte ve yıllık
toplam üretim 3800 kg dolayında olmaktadır. Jeotermal sularda turizm amaçlı olarak çeşitli cinste
timsahlar da yetiştirilmektedir [2, 3].
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İzlanda’da bulunan on adet balık üretme tesisinde jeotermal su kullanılarak yılda 610000 adet somon ve
alabalık yavrusu üretilmektedir, [2, 4].
Amerika Birleşik Devletleri’nde jeotermal su kullanan su ürünleri yetiştiriciliği projeleri Arizona, Idaho,
Nevada, Oregon ve California bölgelerinde bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Buhl yakınlarında kurulu bulunan bir su ürünleri şirketi, yüksek yoğunluklu
betondan yapılmış su kanallarında yaklaşık 30 yıldır yayın balığı üretmektedir. Su kanallara, artezyen
jeotermal kuyulardan 32°C sıcaklıkta 380 litre/s debide sağlanmaktadır. Kaynaklardan ve derelerden gelen
soğuk su ise, jeotermal suyu -en iyi üretim sıcaklığı olan- 27°C ile 29°C arasındaki sıcaklıklara kadar
soğutmak için kullanılmaktadır. Üretilen balıkların depolanma yoğunluğu 80 kg/m³ ile 160 kg/m³ arasında
değişmektedir. Yıllık üretim genellikle taşıma kapasitesinin üç ya da dört katıdır. Oksijen ve amonyak, üretimi
sınırlayan başlıca etmenler arasında yer almaktadır [2, 5]. Üreticiler yayın balığı yetiştirmeye ek olarak
tilapya da yetiştirmektedir. Bunların üretimi sırasıyla 227 ton ve 45 ton seviyesindedir. Gökkuşağı alabalığı
ve mersin balığı soğuk suda bir birine komşu arazide yetiştirilir. Bu balıkların piyasaya verilmek üzere
işlenmesi sırasında yılık olarak 90 tonun üzerinde atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların imha problemini
çözmek için, üreticiler 1994 yılında Amerikan timsahı yetiştirmeye başlamışlardır. Timsahlar balık atıklarıyla
beslenmektedir ve et ve derileri için yıllık olarak hasat edilirler [2, 6].
Amerika Birleşik Devletleri’nde Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde 1975 yılından 1988 yılına kadar dev tatlı su
karidesleri (Macro brachium rosenbergii) yetiştirilmiştir. Bu araştırma alanında alabalık kültürü ve
sivrisinek balığı (Gambuzia affinis) üzerinde de araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, su sıcaklığı en
uygun düzeyde tutulduğunda, -7°C gibi düşük sıcaklığa sahip soğuk iklim koşullarında bile su ürünleri
canlılarının ve tropikal eklembacaklıların yetiştirilebileceğini göstermiştir. Başlangıçta, her biri 0.2 ha (1
ha = 10000 m²) olan yetiştirme havuzları inşa edilmeden önce, 1.2 m derinlikte iki küçük dış mekan
havuzu kullanılmıştır. Seçilmiş bir grup damızlık dev karides küçük bir kuluçkalık binasında tutulmuş,
burada larvalar yapay tuzlu suda yumurtadan çıkartılmış ve larva sonrası aşamaya kadar bekletilmiştir.
En fazla hayvan yoğunluğu için 900 cm² değerinde yüzey alanı ile ayda 2 cm değerinde büyüme oranları
(tropikal alanlardakinin iki katı olarak) elde edilmiştir. En uygun sıcaklığı sağlamak için (27°C ile 30°C)
besleme havuzlarındaki sistem, delikli dağıtıcı borular, kontrol vanaları ve sıcaklık kontrol
elemanlarından oluşturulmuştur. Bu sistem ile jeotermal enerjinin havuzların her tarafına da eşit biçimde
dağıtımı sağlanmıştır [2, 7]. Şekil 2 ile Oregon Teknoloji Enstitüsü’ndeki jeotermal havuz tasarımı
verilmiştir.
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Şekil 2. Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde Geliştirilen Örnek Bir Proje [2, 7]
1987 yılında, en büyük ve en başarılı tatlı su balık üretme çiftliklerinden biri Yeni Zelanda’da bulunan
Kuzey Adası’nda kurulmuştur. Wairakei güç santralı alanındaki jeotermal atık ısısından yararlanmak
amacı ile balık çiftliği bu adada kurulmuştur. Balık çiftliğinde büyüklükleri 0.2 ha değerinden 0.35 ha
değerine ve derinlikleri 1.0 m değerinden 1.2 m değerine kadar değişen dokuz adet havuz
bulunmaktadır. Havuzlardaki su 24°C sıcaklıkta tutulmaktadır ve havuzların bir ucundan diğer
ucuna gidildiğince sıcaklık sadece 1°C olarak değişmektedir. Balık çiftliğinden yılda 30 ton
değerine kadar karides üretebilmektedir. Erişkin karidesler yaklaşık 9 ayda hasat edilmektedir ve
30 veya 40 adedi 1 kg gelmektedir. Yakın gelecekte Wairakei santralının diğer tarafına da 40 ha
değerinde ek bir su ürünleri çiftliği kurulacaktır. Bu balık çiftliğinde yapılacak ikinci bir santralın atık
soğutma suyu kullanılacaktır ve böylece bu çiftliklerden yılda 400 ton değerinde bir üretim
sağlanacaktır [2, 8].
Oregon Teknoloji Enstitüsü’nde elde edilen deneyimler sonucunda karides, sivrisinek balığı ve alabalık
için en iyi havuzların 0.1 ha yüzey alanına sahip olanlar olduğu görülmüştür. Hasat için en iyi havuz
boyutu ise 15 m x 60 m olarak saptanmıştır. Ticari işletme için en az yüzey alanı değeri 3 ha ile 4 ha
olmalı ve yaklaşık 30 adet ile 40 adet havuz içermelidir. Her bir havuz için düşünülmesi gereken en
fazla yüzey alanı 0.2 ha olmalıdır. Tropikal balıklar için boyutları 5 m ile 30 m arasında değişen
havuzlar kullanılabilir.
Ele alınması gereken en önemli konu, suyun kalitesi ve hastalıklardır. Eğer jeotermal su doğrudan
kullanılacak ise, jeotermal suda balık ya da karideslerin yaşayıp yaşayamayacağını belirlemek için
florür, klorür ve arsenik gibi maddelerin araştırılması gerekmektedir. Suyun balık havuzlarına
verilmeden önce havalandırılması genellikle kimyasal sorunu çözer. Eğer gerekirse, jeotermal suyu
havuz suyundan ayırmak için bir ısı değiştiricisi kullanılabilir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilecek en iyi türler Çizelge 1 ile verilmiştir.
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Çizelge 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek En İyi Türler [2]
Tür
Çiklet balığı (kiklid)
Yayın balığı
Alabalık
Karides
Tilapya

Yetiştirme süresi (ay)
2-3
4-6
4-6
6-9
6-9

Su sıcaklığı (°C)
23-27
27-29
13-18
27-30
22-30

Ciklet balıkları genellikle yetiştirmesi en kolay olan balıklardır ve küçük bir yatırım ile yüksek verim
elde edilebilir. Bu balıklar için yukarıda verilen değerlerden daha küçük havuzlar kullanılabilir. İri tatlı
su karidesleri özellikle fileto olarak yüksek piyasa değerine sahiptir. Üretim oranları su kalitesine ve
suyun akış miktarına göre değişir. Tatlısu balığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen su
ürünlerinden biridir ve jeotermal işletmeler için çok uygundur.
Üstü açık havuzlar iklime de bağlı olarak, 0.2 ha açık yüzey alanı için 38°C ile 66°C sıcaklığındaki
jeotermal suya ve 10 litre/s ile 25 litre/s tepe değerinde su akışına gereksinim duyar. Dalga hareketini ve
ısı kaybını azaltmak için havuzun uzun ekseni egemen rüzgar yönüne dik olarak inşa edilmelidir. Sızıntı
kaybını önlemek için havuzlar genellikle ekskavatör ile kazılmış ve kil ya da plastik ile astarlanmış olarak
inşa edilir. Havuzlar, kabarcıklı plastik ile örtülerek ısı kayıpları önlenebilir. Böylece kuyulardan elde edilen
jeotermal akışkan gereksinimi azaltılır. Tesis maliyeti, jeotermal kuyular ve borular hariç, hektar başına (1
US$ = 1.5 TL alınırsa), 112500 TL ile 187500 TL arasında değişmektedir [2].

3. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL HAVUZ TASARIMI
Jeotermal enerji kaynaklarının kullanıldığı su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde ilk yapılması gereken
hesap, jeotermal havuzun boyutlarının belirlenmesidir. Bu tür uygulamaları içeren birçok projede
havuzların büyüklükleri, jeotermal enerji kaynaklarından çekilebilen en fazla ısı miktarı ile
sınırlandırılmıştır. Jeotermal enerji kaynaklarının su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmasına ait
havuzlardan olabilecek ısı kayıplarını içeren ön hesaplamalar Bölüm 4 ile verildiği gibi olabilir.
Isı kayıplarını hesaplayabilmek için önce havuzun sahip olması gereken sıcaklığın belirlenmesi
gerekmektedir. Çizelge 2 ile bazı su canlıları için uygun sıcaklıklar verilmiştir.

4. ISI KAYIPLARINA AİT ISI TRANSFERİ MEKANİZMALARI
Üstü örtülmeyen havuzlardaki su kütleleri ile atmosfer arasındaki ısı kayıplarını içeren ısı transferi,
buharlaşma, taşınım, ışınım ve iletim olmak üzere 4 değişik yol ile gerçekleşebilir.
Bir havuzdan olabilecek en fazla ısı kaybı buharlaşma ile gerçekleşir. Buharlaşma ısı kaybı ile birlikte
kütle kaybını da içerir. Buharlaşmanın olabilmesi için havuz sistemine ısı verilmesi gerekmektedir. 1 kg
suyun buharlaşması için gerekli ısı, sıcaklığa ve basınca bağlıdır ve normal atmosfer koşullarında
(normal koşullarda gazlar için sıcaklık 0°C ve basınç 1 atm alınır) gerekli ısı miktarı yaklaşık olarak
2440 kJ değerindedir. Havuzdan suyun buharlaşması sırasında havuzda kalan su kütlesinden ısı
çekilmesi gerekmektedir. Yani, 1 kg su buharlaştığında yaklaşık 2440 kJ değerinde ısı kaybı
gerçekleşir [9, 10].
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Çizelge 2. Bazı Su Canlılarına Ait Sıcaklık Gereksinimleri ve Büyüme Evreleri [9, 10]
Sıcaklık sınır değerleri
(°C)
0-36
0-31
4-?
11-40
4-25
24-32
17-35
0-36
8-41
4-38
0-32
0-30
?-30

Tür
İstiridye
Istakoz
Karides (Kuruma)
Karides (Pembe)
Somon
Büyük boy karides
Yayın balığı
Yılan balığı
Tilapya
Sazan
Alabalık
Tatlısu levreği
Çizgili levrek

En uygun yetiştirme
sıcaklığı (°C)
24-26
22-24
25-31
22-29
15
27-30
27-29
23-30
22-30
20-32
15
22-28
16-19

Büyüme evresi
(gün)
730
730
182-243
182-243
182-365
182-365
182
365-730
182-243
304
182-243

Buharlaşma kayıpları, su sıcaklığı ortam sıcaklığının altında olsa dahi gerçekleşebilmektedir.
Buharlaşmayı etkileyen etkenler, hava hızı ve havuz suyu basıncı ile havanın buhar basıncı arasındaki
farktır. Havuz suyu sıcaklığı arttıkça veya havanın nem oranı azaldıkça buharlaşma oranı artmaktadır.
Buharlaşma miktarı, Denklem (1) ile verildiği gibi yazılabilir, [11].
& = (S)(11 + 4.3V )(P − P )
V
a
v
a

(1)

& , buharlaşma hızını (kg/h); S, havuz yüzey alanını (m²); V , hava hızını
Denklem (1) ile verilen V
a
(m/s); Pv , havuz suyunun buharlaşma basıncını (bar-mutlak) ve Pa , havanın çiğlenme noktasındaki
buharlaşma basıncını (bar-mutlak) göstermektedir.

Kapalı havuzlar için ise Denklem (2) ile verilen eşitlik kullanılabilir, [11].
& = (14.46)(S)(P − P )
V
v
a

(2)

Çizelge 3 ile bazı sıcaklıklar için Pv ve Pa değerleri verilmiştir.

Çizelge 3. Bazı Sıcaklıklar İçin Pv ve Pa Değerleri [9, 10]
Su sıcaklığı (°C)
15
20
25
30

Pv (bar)
0.0170
0.0234
0.0317
0.0424

Pa (bar)
Tasarım kuru termometre sıcaklığı 0°C sıcaklığının altında olan
açık havuzlarda 0.0061 bar olarak alınabilir.
Kapalı havuzlarda yaklaşık 24°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl
nem için 0.0145 bar olarak alınabilir.

&
Buharlaşma ile gerçekleşen ısı kaybı ( Q
buharlaşma ), Denklem (3) ile verildiği gibi, buharlaşma miktarının

buharlaşma entalpisi (2440 kJ/kg) ile çarpılması ile bulunur. Hesaplanacak bu değer “en fazla” ısı
kaybıdır. Böylece en kötü durumdaki tasarım değeri bulunmuş olur. Daha yüksek dış ortam
sıcaklıklarında ve farklı bağıl nem değerlerinde bu değer azalabilir. Ayrıca buharlaşma kaybının değeri
havuz ile havadaki su buharının basıncı arasındaki farktan etkilenir. Düşük su sıcaklığı, buharlaşma
basınç farkını dolayısıyla buharlaşma miktarını düşürür [9, 10].
&
&
Q
buharlaşma = V(2440 kJ / kg)

(3)
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&
Denklem (3) ile verilen Q
buharlaşma , buharlaşma ile gerçekleşen ısı kaybının birimi (kJ/h) olarak

alınacaktır.
Rüzgar hızının buharlaşma ve taşınım kaybına önemli etkisi vardır. Isı kaybını hesaplarken emniyetli
olması için aşırı yüksek hava hızlarına göre hesap yapılmasına gerek yoktur. Çünkü genelde çok
soğuk ortamlarda hava hızı çok yüksek değildir.
Ayrıca yüksek rüzgar hızlarının görüldüğü anlar uzun değildir. Suyun sahip olduğu ısıl kütle, yüksek
rüzgar hızlarında suyun sıcaklığının düşmesini önler. Tasarım için ortalama rüzgar hızlan Meteoroloji
İşleri Genel Müdürlüğünden elde edilebilir.
Havuz yüzeyi alanı, dalga veya damlama tipi havalandırma cihazlarının oluşturduğu yüzey
bozulmalarından etkilenebilir. Hesaplamalarda kullanılan yüzey alanı havuzun durağan olduğu kabulü
ile hesaplanır. Eğer dalgalanma mevcutsa, yüzey alanı arttırılmalıdır.
Havuzdan olan ikinci önemli ısı kaybı mekanizması taşınımla olan kayıptır. Havuzun üzerinden geçen
soğuk hava akımının havuz yüzeyinden ısı çekmesi ile gerçekleşir. Hava hızı ve hava ile havuz
arasındaki sıcaklık farkı taşınıma etki eder [12]. Açık havuzlar için Denklem (4) ile taşınım ile olan ısı
kaybı hesaplanabilir.
&
Q
taşınım = (9.045Va )(S)(Th − Ta )

(4)

&
Denklem (4) ile verilen Q
taşınım , taşınım ile olan ısı kaybını (kJ/h); Va , hava hızını (m/s); S, havuz yüzey

alanını (m²); Th , havuz suyu sıcaklığını (°C) ve Ta , hava sıcaklığını (°C) göstermektedir.
Havuzun şekli ve egemen rüzgar yönü, taşınımla olan ısı kaybının değerini etkiler. Burada kullanılan
yöntem, uzunlukları 30 m değerine kadar olan havuzlar için geçerlidir. Çok büyük havuz alanlarında
taşınım ile olan kayıplar, bu yöntemle hesaplanacak kayıplardan en fazla %25 daha düşük olabilir.
Kapalı havuzlar için Denklem (5) ile verilen eşitlik kullanılabilir [9, 10].
1.25
&
Q
taşınım = (22.6)(S)(Th − Ta )

(5)

Isı kaybının üçüncü önemli bileşeni havuz ile hava sıcaklığının fonksiyonu olan ışınım kaybıdır. Işınım
ile olan ısı transferi genelde katı cisimler arasında gerçekleşir. Havanın ve boşluğun ışınım ile olan ısı
transferine etkisi yoktur. Ama ışınım yutma ve ışınım yayma katsayısı yüksek olan su buharı ve
karbondioksit gibi gazlar ışınım ile olan ısı transferini etkiler. Havuzun üzerindeki hava, havuzdan olan
buharlaşma kaybından dolayı büyük miktarda su buharı içermektedir. Bu durumda havuz suyu ile
havayla aynı sıcaklığa sahip havadaki su buharı arasında ışınım ile ısı transferi gerçekleşir. Açık
havuzlar için Denklem (6) ile ışınım ile olan ısı kaybı hesaplanabilir [9, 10].
−8
4
4
&
Q
ışınım = (1.836.10 )(S)[(492 + 1.8Th ) − (492 + 1.8Ta ) ]

(6)

&
Denklem (6) ile verilen Q
ışınım , ışınım ile olan ısı kaybını (kJ/h); S, havuz yüzey alanını (m²); Th , havuz

suyu sıcaklığını (°C) ve Ta , hava sıcaklığını (°C) göstermektedir.
Havuzun yan duvarlarından ise iletim ile ısı kaybı olur. İletimle olan ısı kaybı diğer kayıpların yanında
ihmal edilebilir değerdedir. Havuzlardan iletim ile olan ısı kaybı Denklem (7) ile hesaplanabilir [9, 10].
&
Q
iletim = [ (L + W)(12.45) + (L)(W)(0.4084) ][ Th − (Ta + 8.33) ]

(7)

&
Denklem (7) ile verilen Q
iletim , iletim ile olan ısı kaybını (kJ/h); L, havuz uzunluğunu (m); W, havuz
genişliğini (m); Th , havuz suyu sıcaklığını (°C) ve Ta , hava sıcaklığını (°C) göstermektedir.
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Yukarıda verilen hesaplama dikdörtgen kesitli havuzlar için geçerlidir ve havuz duvarlarında hiç sızıntı
olmadığı varsayılmaktadır.
Hesaplanacak tüm kayıplar “en fazla” değerlerdir ve yılın herhangi bir zamanındaki kayıplar, bu
değerlerin altında kalacaktır. Havuzun yıllık ısıtma gereksiniminin, hesaplanacak en fazla ısı kaybı
değerinin 8760 h/yıl ile çarpılması ile hesaplanamayacağına dikkat edilmelidir. Çünkü sıcaklık, rüzgar,
nem ve güneşten olan ısı kazancı yılın her gününde değişiklik göstermektedir [9, 10].
Çizelge 4 ile 50 m2 yüzey alanına sahip (L = 10 m ve W = 5 m) örnek bir havuz için yapılan
hesaplamaların sonuçları verilmiştir.
Çizelge 4. Örnek Isı Kaybı Hesabı Değerleri* [9, 10]
Isı Kaybı Türü
Isı Kaybı (kJ/h)
Buharlaşma
67900
Taşınım
39600
Işınım
30000
İletim
5500
TOPLAM
143000
*
Havuz suyu sıcaklığı 25°C, hava sıcaklığı -10°C ve
rüzgar hızı 2.5 m/s olarak alınmıştır.

Oranı (%)
47
28
21
4
100

4.1. Havuzlarda Yüzey Örtüsü
Havuzdan olan ısı kayıpları rüzgar hızından ve hava ile havuz sıcaklığı arasındaki farktan
etkilenmektedir. Açık havuzlardaki kayıpları engellemek için yüzen köpük kullanımı uygun olabilir.
Havuz yüzeyinde 127 mm kalınlığında yüzen köpük kullanımının etkileri Çizelge 4 ile verilen değerler
kapsamında Çizelge 5 ile verilmiştir.
Çizelge 5. Yüzey Örtüsünün Isı Kayıplarına Etkisi [9, 10]
Isı Kaybı Türü
Buharlaşma
Taşınım
Işınım
İletim
TOPLAM

Isı Kaybı (kJ/h)
0
6400
3500
5500
15400

Oranı (%)
0
41
23
36
100

Çizelge 5 ile verilen değerler incelendiğinde kayıpların yaklaşık %11 oranında azaldığı görülmektedir.
Yüzey örtüsü ile buharlaşma kaybının oluşmadığı görülmüştür. Bunun yanında yüzey örtüsünün ticari
amaçlı uygulamalarda pratik bir yöntem olarak değerlendirilmediği söylenebilir [9, 10].
4.2. Kapalı Havuzlar
Kapalı havuz tasarımı ile ısı kayıpları azaltılabilir. Kapalı havuzların, hava hızının azalması, hava ile
havuz sıcaklığı arasındaki farkın azalması, hava ile havuz arasındaki buhar basıncı farkının azalması
ve bağıl nemi artması gibi artıları vardır. Bu etkiler taşınım, buharlaşma ve ışınım kayıplarını da azaltır.
Üzeri kapatılmış bir havuz için Çizelge 4 ile verilen değerler altında, hava hızı 0.05-0.15 m/s aralığına
düşürülür, bağıl nem %90 oranına ve hava sıcaklığı 9°C sıcaklığına (dış hava sıcaklığı ile havuz suyu
sıcaklığının ortalaması) yükseltilirse havuzun ısı kaybı Çizelge 6 ile verildiği gibi olabilir.
Çizelge 6 ile verilen değerler incelendiğinde kayıpların %54 oranında azaldığı görülmektedir. Kapalı
havuzlarda hava doygun duruma gelmez ve Çizelge 6 ile de verildiği gibi buharlaşma kaybı oluşur.
Kapalı havuzlarda, hacim çatısının ve duvarlarının iç sıcaklıkları kış boyunca havanın çiğlenme
noktasının altındadır ve havuzdan buharlaşma ile sürekli sıvı kaybı olmaktadır [9, 10].
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4.3. Isıl Kütle
Isı kayıplarını azaltmada kullanılan diğer bir yöntem de havuz suyunun sahip olduğu büyük ısıl
kütlenin kullanılmasıdır. Su çok iyi bir ısı depolama malzemesidir. Havuz derinliği 1.5 m olarak kabul
edilirse, 50 m² yüzey alanı için toplam hacim 75 m³ olur. Suyun yoğunluğu 1000 kg/m3 olarak alınırsa
havuzdaki su kütlesi 75000 kg olarak hesaplanır. 1 kg suyun 1°C soğuması için 4200 J ısı çekilmesi
gerekir [13]. Yani, 75000 kg su 1°C soğutulduğunda 315000 kJ ısı açığa çıkar. Hesaplanan bu
depolanmış ısı kapasitesi, sistemin en fazla ısı gereksinimini azaltmak için kullanılabilir. Çizelge 4 ile
verilen 143000 kJ/h değerindeki en fazla ısı gereksinimi kullanarak aşağıda verilen hesaplamalar
yapılabilir.
Çizelge 6. Kapalı Havuzda Oluşan Isı Kayıpları [9, 10]
Isı Kaybı Türü
Buharlaşma
Taşınım
Işınım
İletim
TOPLAM

Isı Kaybı (kJ/h)
37100
15300
19200
5500
77100

Oranı (%)
48
20
25
7
100

En fazla ısı gereksiniminin 8 saat boyunca oluşacağı kabul edilebilir. Bunun dışındaki sürelerde hava
sıcaklığının artması ve güneşten olan ısı kazancı nedeniyle ısı yükü gereksinimi düşer. Ayrıca, ısıtma
sisteminin en fazla ısı gereksiniminin %80 kadarını karşılamak için tasarlandığı kabul edilsin. Bu
kabuller altında havuz sıcaklığı Denklem (8, 9 ve 10) ile verildiği gibi hesaplanabilir.
Q%80 = (8 h)(0.8)(143000 kJ / h) = 915000 kJ

(8)

Qfark = (8 h)(143000 kJ / h) − Q%80 = 229000 kJ

(9)

ΔTsu = Qfark / ⎡⎣(75000 kg)(4.2 kJkg −1K −1 ) ⎤⎦ = 0.73°C

(10)

Denklem (8) ile, sistemin %80 kapasiteye göre karşılaşabileceği ısı miktarı hesaplanmıştır. Havuz
suyunun soğumasına izin verilerek karşılanması gereken ısı miktarı farkı ise Denklem (9) ile
bulunmuştur. Bu ısı miktarı farkını karşılamak için havuz suyu sıcaklığında gerçekleşmesi gereken
düşüş değeri ise Denklem (10) ile elde edilmiştir.
Böylece su, 0.73°C soğumuş olur ama gün boyunca daha yüksek sıcaklıklar ve güneşten olan ısı
kazançları nedeniyle ısı gereksiniminin daha az olduğu zamanlarda ısıtma sistemi havuz sıcaklığını
eski sıcaklığına geri getirir.
Bu hesaplamada diğer bir yöntem, havuz ısı kaybı hesaplamalarında kullanılan çevre sıcaklığının
seçimidir. En az hava sıcaklığı yerine ortalama hava sıcaklığının kullanılması, tasarımda havuzun ısıl
kütlesinin ısı kaybı üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmasına izin verir. Ortalama değerden
daha yüksek hava sıcaklığının kullanılması çok ılıman iklimlerde güneşten olan ısı kazancının gün
boyunca havuzun ısınmasını sağlayacağı kabul edildiğinde uygun olabilir [9,10].
Isıl depolamanın ısıtma sistemi tasarımını ne derece etkileyebileceği, çevresel koşullara, havuz
özelliklerine ve havuz içinde yetiştirilen türlere bağlı karmaşık bir durumdur. Karides gibi bazı türler,
sıcaklık değişimlerine duyarlıdır [9, 14].
4.4. Akışkan Gereksinimi
Bir havuzun en fazla ısı gereksinimini karşılamak için kullanılacak jeotermal akışkanın debisi, havuz
suyu ile jeotermal kaynak arasındaki sıcaklık farkının bir fonksiyonudur. Gerekli debi Denklem (11) ile
verildiği gibi hesaplanabilir [9, 10].
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& =Q
m
toplam /[c p (Tjeo − Th )]
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(11)

&
& , jeotermal akışkanın debisini (kg/s); Q
Denklem (11) ile verilen m
toplam , buharlaşma, taşınım, ışınım ve

iletim ile olan havuzun toplam ısı kaybını (J/s); c p , özgül ısıyı [J/(kgK)]; Tjeo , jeotermal kaynak
sıcaklığını (°C) ve Th , havuz suyu sıcaklığını (°C) göstermektedir.
Denklem (11) ile hesaplanacak değer, en fazla ısı gereksinimi için belirlenen en fazla debi değeri
olacaktır. Hesaplanacak bu anlık değerin dışındaki tüm debi değerleri, bu değerin altında olacaktır.
Havuzlarda yetiştirilecek türlere göre değişen sıcaklık seviyesinin üzerindeki sıcaklıklardaki ısıtma
suyu, sıcaklığının düşürülmesi için soğutma suyuyla karıştırılmalıdır. Karıştırma için iki yöntem
uygulanabilir. Birincisi, yeterince soğuk su varsa, sıcak su ile soğuk suyu havuza ulaşmadan önce
karıştırmaktır. İkincisi ise, yeterli soğuk su yoksa havuz suyunu sıcak su ile karıştırmak üzere gerekli
dolaşımın sağlanmasıdır. Bu dolaşımın yararlı etkisini artırmak için dolaşım suyu bir havalandırma
sistemi ile birleştirilebilir. Her iki durumda da soğuk veya dolaştırılan su miktarı Denklem (12) ile
belirlenebilir.
& soğuk =
m

& sıcak (Tsıcak − Tk )
m
Tk − Tsoğuk

(12)

& soğuk , soğuk su debisini (kg/s); m
& sıcak , sıcak su debisini (kg/s); Tsıcak , sıcak su
Denklem (12) ile verilen m
sıcaklığını (°C); Tsoğuk , soğuk su sıcaklığını (°C) ve Tk , karışım suyu sıcaklığını (°C) göstermektedir [9,
10].

SONUÇ
Bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında geliştirilen
örnek projeler kısaca ele alınmış ve jeotermal havuzlar için ısı kaybı denklemleri verilmiştir. Verilen
yöntemler, bu konuda çalışma yapacak kişilere havuzlardan olan ısı kayıpları konusunda genel bir
bilgi vermek üzere sunulmuştur. Verilen denklemler çok karışık ilişkilerin basitleştirilmiş durumlarıdır ve
bu denklemler sadece ön hesaplamalarda kullanılmalıdır. Bu çalışmada çeşitli havalandırma
düzeneklerinden ve diğer durumlardan dolayı meydana gelebilecek kayıplardan üzerinde
durulmamıştır. Son tasarım için yetkin bir kişiden yardım alınması önerilir.
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EK 1. SU ÜRÜNLERİ İSİMLERİNİN İNGİLİZCE-TÜRKÇE VE LATİNCE KARŞILIKLARI
Bu çalışmada yer alan su ürünleri isimlerinin İngilizce-Türkçe ve Latince karşılıkları açıklamalı olarak
Çizelge E1 ile verilmiştir.
Çizelge E1. Su Ürünleri İsimlerinin İngilizce-Türkçe ve Latince Karşılıkları
İngilizce
Abalone
Alligator
Bass
Carp
Catfish

Türkçe
Deniz kulağı
Timsah
Levrek
Sazan
Yayın balığı

Clams

Çift kabuklular

Crab
Crayfish
Crustaceans
Eel
Frog

Yengeç
Kerevit
Eklembacaklılar
Yılan balığı
Kurbağa

Açıklama ve Latince Karşılığı
Bu isim altında birçok türü vardır. Türkiye'de görülen: Haliotis lamellosa
Amerikan timsahı: Alligator mississippiensis, Çin timsahı: Alligator sinensis
Genel isimlendirme
Cyprinus carpio
Silurus glanis
Bu isim altında birçok türü vardır. Midye, istiridye gibi çift kabuklu
yumuşakçalar)
Bu isim altında birçok türü vardır.
Astacus leptodactylus
Yengeç, karides ve istakoz gibi canlılar
Anguilla anguilla
Genel isimlendirme

Çizelge E1. Su Ürünleri İsimlerinin İngilizce-Türkçe ve Latince Karşılıkları (Devam)
Lobster

İstakoz

Mosquito fish

Sivrisinek balığı

Mullet

Kefal

Mussel

Midye

Oyster
Penaeid
shrimpkuruma
Penaeid
shrimp-pink

İstiridye

Bu isim altında birçok türü vardır. Türkiye denizlerinde görülen: Homarus
gammarus
Bu isim altında birçok türü vardır.
Sivrisinek ile savaşımda kullanılır.
Genelde kefal balıklarına verilen isimdir. Bu isim altında birçok türü vardır.
Bu isim altında birçok türü vardır. Kara midye: Mytilus galloprovincialis,
Mytilus edulis
Ostrea edulis

Kuruma karidesi

Penaeus japonicus

Rainbow
trout
Red mullet

Derinsu pembe
karidesi
Büyük
boy
karides
Gökkuşağı
alabalığı
Barbunya/tekir

Salmon

Somon

Scallop

Tarak

Shrimp
Striped bass
Sturgeon
Tilapia
Tropical fish
(cichlids)
Trout
Yellow perch

Karides
Çizgili levrek
Mersin balığı
Tilapya
Kiklid
(Çiklet
balığı)
Alabalık
Tatlısu levreği

Prawn

Parapenaeus longirostris
Bu isim altında birçok türü vardır.
Oncorhynchus mykiss
Bu isim altında birçok türü vardır. Atlantik somonu: Salmo salar, Pasifik
somonu: Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus nerka
Çiftkabuklu yumuşakça türündendir. Bu isim altında birçok türü vardır.
Türkiye'de görülen: Pecten jacobaeus
Bu isim altında birçok türü vardır.
Morone saxatilis
Acipenser struio
Bu isim altında birçok türü vardır. Türkiye'de görülen: Tilapia nilotica
Bu isim altında birçok türü vardır. Tilapya'da bu türdendir.
Alabalıkların tümüne verilen isimdir.
Perca flavescens
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JEOTERMAL UYGULAMALAR VE ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRME (ÇED)
Gülden GÖKÇEN
Nurdan YILDIRIM ÖZCAN

ÖZET
Jeotermal enerjinin hem elektrik üretiminde hem de elektrik dışı kullanımlarında (konut, sera, havuz
ısıtma, balık yetiştirme vb.), fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyo-ekonomik çevreye olumlu ve olumsuz
etkiler söz konusudur. Temiz enerji kaynakları sınıfında yer alan jeotermal enerjinin, sahadan sahaya
değişkenlik gösteren olumsuz çevresel etkilerinin de bulunduğu ülkemizde gözardı edilmektedir.
Bu çalışmada; pek çok jeotermal uygulamanın görüldüğü ülkemizde, özellikle elektrik üretiminde
belirlenen çevresel etkiler ortaya konulup, jeotermal kaynakların 1900’lerden bu yana mevzuattaki yeri,
Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) prosedürü ve jeotermal projeler açısından ÇED
değerlendirilecektir.
Amaç, mevcut uygulamalardaki etkileri gözönüne sererek jeotermal uygulamaların çevresel etkileri
konusunda bilinç oluşturmak ve yeni projelerde bu etkilerin dikkate alınmasını sağlamak amacıyla
“Çevresel Etki Değerlendirme” ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: ÇED, Jeotermal enerji.

ABSTRACT
While using geothermal energy both in power generation and for other purposes (residence,
greenhouse, pool heating, aquaculture, etc.); physical, chemical, biological and socio-economical
environment is positively and negatively affected. It is not taken into consideration in our country that
geothermal energy, included in the clean energy resources, has negative environmental impacts that
differ according to the area.
This study puts forward the environmental impacts detected especially during power generation in our
country where there are several geothermal applications and the place of geothermal resources in
regulations since 1900s and the procedure of Environmental Impact Assessment (EIA) and EIA in
terms of geothermal projects shall be evaluated.
The purpose is to display the impacts of the existing applications and to raise awareness as to the
environmental impacts of geothermal applications and to emphasize the necessity of legal regulations
about “Environmental Impact Assessment” in order to take these impacts into consideration while
carrying out new projects.
Key Words: Environmental impact assessment, geothermal energy.
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1. GİRİŞ
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED); belirli bir proje veya uygulamanın çevre üzerindeki önemli
etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu, kendi başına bir karar verme süreci değil karar verme süreci ile
birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreç olup yeni proje ve uygulamaların, çevreye olabilecek
sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak
şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.
ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar
karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden
tesbit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
ÇED’in temel görevi; projelerle ve uygulamalarla ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara
etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alacak şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için
onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.
ÇED, projelerle ilgili bütün tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri
demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve
görüşlerle projenin en optimum şekilde gelişimine katkı sağlarlar.
İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaf tabiatı sayesinde, halka/diğer ilgili taraflara danışarak ve
olabildiğince gerçekleştirilmesi istenen projeye ilişkin ve geniş çapta bilgi toplayarak, projenin
uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, henüz projenin tasarım aşamasında
çözülebilir veya hafifletilebilir. Bu yolla (bazen öngörülen) problemlerin pek çoğu, fiili uygulama
başlamadan çözülmeye çalışılır ve böylelikle maliyetli zaman kaybı önlenmiş olur.
Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel
faydaları artırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Halkın
katılım süreci sayesinde; ilgili taraflar, proje sahibi ile kamu kurum ve kuruluşları arasında güven
duygusu oluşturur ve katılımcı tabiatı sayesinde de ÇED süreci, o ülkenin genel demokratik sürecine
katkıda bulunur [1, 2].

2. TÜRKİYE’DE ÇED PROSEDÜRÜ
1982 Anayasasının 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”
denilmekte ve çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve
vatandaşların ödevidir hükmünü getirmektedir. 1983 yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış,
1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur.
11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanmış olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu, çevreyle doğrudan ilgili
olarak hazırlanmış olan bir dizi yasal düzenlemenin başında gelmektedir. Bu yasanın çağdaş bir çevre
koruma ilkesi olan “kirleten öder” ölçüsünü benimsemiş olması en büyük kirletici olan devlete düşen
sorumlulukları da artırmıştır.
Çevre Kanunu’nda yer alan temel ilkeler; çevrenin korunması konusunda devlet yanında vatandaşın
da sorumluluk taşıdığı, çevre korunması ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin tesbit ve
uygulamasından bunların kalkınma çalışmalarına olan etkileri dikkate alınarak değerlendirilmesi
gerektiğidir [3].
ÇED, ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır [2]. ÇED Yönetmeliği ile ilgili
revizyon yapılmış ve 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu
yönetmeliğe dayanılarak 24.02.2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de Yeterlik Tebliği
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ÇED Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda Yeterlik Belgesi
şartı getirilmiştir [4].
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ÇED Prosedürü, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.
ÇED Yönetmeliğine göre [4], ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki
gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED
Gerekli"dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır. İkinci
grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV’e göre hazırlayacağı üç adet
Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve
imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV’de yer
alan kriterler çerçevesinde toplam yirmi beş işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve
belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç
sonucunda ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir. ÇED gerekli değildir kararı alınan
faaliyetler için 5 iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır ve 5 yıl içinde yatırıma
başlanmalıdır.
ÇED Raporu hazırlanması gerektiren faaliyetler için; Bakanlık, planlanan faaliyetin belirtilen yerde
gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından uygun olup olmadığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
nezdinde yapacağı araştırma sonucunda karar verir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için proje
tanıtım dosyasının uygunluğu, halkın katılımıyla oluşturulan özel format yatırımcıya verilir ve bunun
sonucunda hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED
gerekli kararı verilmişse, ÇED prosedürü uygulanır. ÇED prosesi iş akım şeması Şekil 1’de verilmiştir.
ÇED gerektiren faaliyetler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça
uygunluk yönünden incelenir ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur. İDK Genel
Değerlendirme Toplantısı ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri Bakanlık yetkileri ile proje sahibi ve/veya
temsilcilerinden oluşur. Komisyonun kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında
bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin
gerçekleştirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı
düzenlenir. ÇED sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla anket, seminer
vb. çalışmalar yapılabilir. Komisyon çalışmalarından önce halkın katılımı sağlanmış olur. Komisyon
tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanacak olan ÇED Raporunun formatı belirlenir. Halkın Katılımı
Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak özel format ile ÇED Raporunu hazırlayacak
çalışma grubu belirlenir. Halkın Katılımı, Bilgilenme, Kapsam Belirleme ve Özel format verme işlemleri,
12 işgünü içerisinde tamamlanır.
Özel formata uygun olduğu tespit edilen ÇED Raporu, proje sahibi tarafından yeterli sayıda
çoğaltılarak maksimum bir yıl içerisinde Bakanlığa sunulur. Bakanlık, ÇED Raporunu incelemek ve
değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde raporu komisyon
üyelerine gönderir.
ÇED Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde
duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş
bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler komisyon tarafından dikkate
alınır. İnceleme, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bildirilen görüşler dikkate alınmaz.
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Proje

EK.1-EK.2 Listesine
dahil değil

EK.2 Listesinde

EK.1 Listesinde

Ön ÇED
ÇED’e gerek yok
EK.4 Seçme Eleme Kriterleri Dosyasını
Hazırlama (Proje Sahibi Tarafından)
Çevre ve Orman Bakanlığına Başvuru
Bakanlık İncelemesi

Uygun değil

Tamamlansın/Düzenlensin

Uygun

ÇED gerekli
değil

ÇED Raporu Gerekli

ÇED Presedürü Uygulanır

Şekil 1. ÇED Prosesi İş Akım Şeması [2, 5].
Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on işgünü içinde inceler
ve değerlendirir. Komisyonun değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanmış bir tutanakla saptanır.
Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, İDK 'nun Rapor hakkındaki
kararını esas alarak, Bakanlık "ÇED Olumlu Karan" ya da "ÇED Olumsuz Karan" verir. 5 iş günü
askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır [2]. Uygulanmakta olan ÇED prosedürü
Şekil 2’de gösterilmektedir.
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ÇED Raporu
EK.3 – Proje Tanıtım Genel Formatı Hazırlanması
(Genelde Danışman Kuruluşlar Hazırlıyor)

Bakanlık İncelemesi
Uygun değil

Uygun

Tamamlansın /
Düzenlensin

Bakanlıkça İDK Kurulması
Proje Sahibinin İDK Üyesi Kadar Dosya
Sayısını Çoğaltıp Bakanlığa Teslimi

İDK’nın
Projeye
İlişkin
İnceleme,
Analiz
Talepleri

İDK
İncelemesi

Bakanlığın Dosyaları İDK Üyelerine Göndermesi
İlk İDK Toplantısı ve İDK İncelemesi
(Proje Sahibi Projeyi İDK Üyelerine Tanıtıyor.İDK
Üyeleri isterse yerinde inceleme, analiz, deney v.s.
talep ediyor. Masrafları Proje Sahibi karşılıyor)
Evet

Proje Yeri Yasaklı

Proje Ret

ÇED Raporunda
Eksik Var
Evet

Hayır

Eksiklikleri
Tamamlama

Hayır

Bakanlık’tan Valiliğe Halkın
Bilgilendirilmesi Toplantısı İçin Yazı
Valiliğin Toplantı Yerini Belirlemesi
ve Bakanlığa Bildirimi

İDK
İncelemesi

ÇED Raporu
Eksik
Hayır

Toplantı İlanı

Nihai ÇED Raporu
Bakanlığa Sunulur

Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı
Rapor
Olumlu

Evet
İDK’nın Özel Formatı Belirlemesi ve
Uzmanların Belirlenmesi

Projeye Son
Verilmesi

ÇED Raporu Hazırlama
(Uzmanlar Hazırlayacak)

Hayır

Evet
Projeye
Başlama

ÇED Raporunu Bakanlığa Sunulması

Bakanlığın Raporu İnceleyip
İDK’ya Göndermesi

Şekil 2. ÇED Prosedürü [2, 5].
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06.06.2002 tarihli ÇED yönetmeliğinde toplam 117 iş günü olan ÇED süreci, 16.12.2003 tarihli
yönetmelikle 38 iş gününe indirilmiştir.

3. STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) PROSEDÜRÜ
“Stratejik ÇED”, ihtiyaç duyulan yeni bir işletmenin, henüz yer seçimi yapılmadan, ülke genelinde
çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan en uygun yer alternatifinin belirlenmesi ve bunlar içinden özellikle
çevresel sorunlara en az neden olabilecek yerin seçilmesi ve daha sonrasında, o yerde kurulacak
tesis için ÇED çalışmalarının yapılmasını öngörmektedir [4].
Temmuz 2004’de AB Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifi (20001/42), hem plan ve
programların geliştirilmesindeki hem de bu plan ve programlar hakkında karar verme sürecindeki
potansiyel çevresel etkileri dikkate alma hedefini sağlamak için yürürlüğe girmiştir. Direktif, çevre
üzerinde olası önemli etkilere sahip tüm düzenleyici plan ve programlara uygulanmasını
amaçlamaktadır. Direktif, plan ve programlara ait etkilerin sistematik bir süreci için temel gerekçelerin
ana hatlarını belirlemektedir. Direktif, temel çevresel bilgilerin toplanmasını ve sunumunu, plan ve
program alternatiflerinin çevresel etkilerine göre geliştirilmesini ve karşılaştırılmasını, ve halkın ve ilgili
kamu kuruluşlarının SÇD sürecindeki danışılmalarını belirtmektedir.
SÇD Yönetmeliği, tam anlamıyla uygulandığı zaman, daha iyi bilgilendirilmiş ve daha geniş biçimde
destek bulmuş planlama kararlarının üretilmesine yardımcı olacaktır. Bu sırasıyla, çevre için daha üst
seviyede koruma ve daha sürdürülebilir bir kalkınma sağlayacaktır.
Öngörülen Avrupa Birliği’ne katılımda, Türkiye yaklaşım sürecini başlatmıştır ve AB SÇD Direktifi
gerekliliklerini kendi ulusal mevzuatına uyarlamıştır. Bu sürecin sonucu olarak Taslak Türk SÇD
Yönetmeliği oluşturulmuştur [6].
Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) prosedürü Şekil 3’de gösterilmektedir.

4. JEOTERMAL KAYNAKLARIN MEVZUATTAKİ YERİ
Ülkemizde jeotermal kaynaklardan değişik adlar altında herhangi bir hak/ruhsat aranmaksızın
yüzyıllardır yararlanılmıştır. Bu kaynaklarla ilgili ilk hak verme işlemleri, uygun ve yeterli bir mevzuatın
olmadığı 1900’lü yılların başlarına doğru bazı padişahların fermanları ve Atatürk‘ün vermiş olduğu bazı
imtiyazlar ile başlamıştır [7, 8]. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile bazı jeotermal kaynaklar ve
mineralli sulara işletme imtiyazları verilmiştir. Bu kaynaklarla ilgili doğrudan sağlıklı düzenlemenin
olmadığı o yıllardan bu güne, bu kaynaklardan bilimsel ve teknik olarak tüm özelliklerine dayalı
faydalanmadan ziyade, kamu yararı gözetilerek özellikle ılıca/kaplıca ve içmece amaçlı
geleneksel/klasik şekilde yararlanılmakta olduğu bilinmektedir.
Ağırlıklı olarak 26.03.1322 (1906) tarihli Maadin Nizamnamesi ile başlayan dönemde bazı içmece,
maden suları/mineralli su, ılıca ve kaplıcalara işletme imtiyazlarının verilmesiyle bu kaynakların bir hak
verme sistemine bağlandığı görülmektedir. Bunun yanında, 17.06.1942 tarihinde yürürlüğe giren
4268 sayılı Madenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkında Kanun ile içmeye ve yıkanmaya mahsus
olup, keşfedilmiş veya henüz keşfedilmemiş sıcak ve soğuk suların rüsum ve temettü hisselerinin İl
Özel İdarelerine bırakıldığı belirtilerek hususi idareler bu suları doğrudan işletebilecekleri gibi
taliplerine de işletme ruhsatnamesi vermek sureti ile de ihale edilebileceği hususu belirtilmiştir. Bu
Kanun, daha çok önceki hakların korunması amacıyla düzenlenmiş olup, mülga olan bu kanunun
belirtilen hususla ilgili 2 nci maddesi 1957 yılında yürürlüğe giren 6977 sayılı kanunla değiştirilmiş
olup daha sonar 927 sayılı kanuna derç edilmiş ve halen yürürlüktedir.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

Çevre ve Orman Bakanlığı, yönetmelikteki Ek-I ve
Ek-II’ye göre bir plan/proglama SÇD uygulanıp
uygulanmayacağına karar verir.

149 _______

Çevre ve Orman Bakanlığı, kararı
hakkında halkı bilgilendirir.

Yetkili kurum, yönetmelikteki Ek-III’ü göz önünde
bulundurarak taslak SÇD raporu kapsam belirleme
dokümanını, kapsam belirleme ve kalite kontrol
aşamalarında yapılacak halkın katılımı toplantıları ile
ilgili önerileri de içerecek şekilde hazırlar.

Yetkili kurum, Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili
kuruluşlar ve yetkili kurumun belirleyeceği
organizasyonların katılımı ile kapsam belirleme
toplantısını düzenler

Yetkili kurum, SÇD raporunun özel formatı ile ilgili
halkın görüşlerini almak için halkın katılımı
toplantısını düzenler

Çevre ve Orman Bakanlığı
toplantıya gözlemci sıfatı ile katılır
ve yetkili kurum toplantı ile ilgili
sekreterya görevini yerine getirir.

Yetkili kurum taslak kapsam belirleme dokümanını
sonlandırarak SÇD raporu formatını belirler

Yetkili kurum taslak SÇD raporunu hazırlar.
Yetkili kurum, hazırlanan SÇD raporu hakkında
halkın görüşlerini almak için halkın katılımı
toplantısını düzenler

Çevre ve Orman Bakanlığı
toplantıya gözlemci sıfatı ile katılır
ve yetkili kurum toplantı ile ilgili
sekreterya görevini yerine getirir.

Yetkili kurum SÇD raporunu sonlandırır ve Çevre ve
Orman Bakanlığı’na sunar.

Çevre ve Orman Bakanlığı SÇD raporunu inceler ve
değerlendirir ve yetkili kuruma raporun kalitesi ile
ilgili görüşlerini bildirir.

Eğer Çevre ve Orman Bakanlığı
raporda eksik unsurlar ve yanlışlar
bulursa, yetkili kurumdan
bunları düzeltmesini talep eder.

Yetkili kurum plan/program hakkında kesin kararını
verir ve (onaylanmış) plan/programı bilgilendirici
rapor ve izleme programı ile birlikte Çevre ve Orman
Bakanlığı’na sunar.

Yetkili kurum ayrıca SÇD sürecine katılmış halka ve
ilgili kurumlara ve organizasyonlara aldığı karar
hakkında bilgi verir.

Yetkili kurum rapordaki eksik
unsurları tamamlar ve/veya
yanlışları düzeltir.

Yetkili kurum ve Çevre ve Orman Bakanlığı
uygulama sırasında plan/programın önemli olumsuz
çevresel etkilerini izler.

Şekil 3. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Prosedürü [6].
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30.06.1926 tarihinde yürürlüğe giren 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Suların İstismarı ile
Kaplıcalar Tesisatı hakkında Kanun yürürlükte olup bu düzenleme esasında İl Özel İdarelerine
sadece maden sularının/mineralli suların şifa amaçlı kullanımı ve jeotermal kaynakların düşük entalpili
kesimin yıkanma amaçlı yararlanmada rüsum ve temettü hisselerinin alımı için görev ve yetki
vermekte, ihale ile ilgili hususlar belirtilmektedir. Bu düzenlede ile sadece içmeye ve yıkanmaya
mahsus olan ve sıcaklığı ortalama 40°C ve üzerinde olan jeotermal kaynaklar ve mineralli sular göz
önünde bulundurulmuştur.
23.06.1945 tarih ve 6039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4759 sayılı İller
Bankası Kanunu dayanak gösterilerek İller Bankası tarafından 25.06.2001 tarihinde çıkarılan İller
Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik ile de jeotermal
enerjinin aranabileceği, bu kaynağın aranmasına ve işletilmesine yönelik etüt ve sondaj çalışmalarına
dair sonuç raporlarının düzenleneceği hususu öngörülerek, yönetmelik normlu bir düzenleme ile
jeotermal kaynakların il, ilçe ve beldelerde aranabileceği yönünde de hükümler getirilmiş ve yönetmelik
sonrası düzenlenen şartnamelerle jeotermal kaynaklara yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
11.03.1954 tarih ve 8655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6309 sayılı Maden
Kanununda bu kaynaklarla ilgili bir hüküm yer almamıştır. 18.06.1983 tarihinde jeotermal enerji
kaynaklarının, içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sular hakkındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu
kaynakların Maden Kanununa tabi tutulması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 05.05.1983 tarih
ve 110/144-439/66317 sayılı yazısı üzerine 6309 sayılı Maden Kanununun 11.07.1963 tarih ve 271
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca 09.05.1983 tarihinde
kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulunun 83/6568 sayılı bu kararı ile jeotermal kaynaklar kapsam
itibariyle tamamen 6309 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmıştır. 6309 sayılı Kanuna, Bakanlar
Kurulu kararıyla 1983 yılında ilk kez “jeotermal” ibaresi eklenmiş ve “jeotermal enerji” konseptinden
bahsedilmiştir. Böylece, bu kaynaklara bir sistem ve bütüncül bir anlayışla yaklaşılması yirmi beş yıl
öncesinden itibaren benimsenmeye başlanmıştır. Ancak, 1985 yılında çıkarılan ve 6309 sayılı Maden
Kanununu yürürlükten kaldıran (15.06.1985) 3213 sayılı Maden Kanununda bu kaynaklarla ilgili
düzenlemenin yer almaması, bu kaynaklarla ilgili mevzuat boşluğunu yeniden gündeme
getirmiştir [7, 9].
Bu mevzuat yetersizliği ve boşluğunun uzun sürmesi bu alana yatırım yapmak isteyenler üzerinde
uzun süre caydırıcı rol oynamıştır. Bu nedenle ilk kez 04.07.2002 tarihinde İzmir Valiliği tarafından
çıkarılan tebliğ ile bir çözüm aranmaya başlanmıştır. Bu pratik çözümün gerekçesi, «İlimizin yeraltı
zenginlikleri arasında önemli bir yeri olan jeotermal kaynaklarının son zamanlarında denetimsiz
olarak açılan ve kullanılan kuyular nedeniyle tahrip edilmekte olduğu ve mevcut rezervlerin yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı…» şeklinde devam etmektedir. İzmir ilinde bulunan
jeotermal kaynakların araştırılması kuyu açılması ve işletilmesiyle ilgili ruhsatlandırılmasına
ilişkin esas ve usullerin uygulanmasına dair karar tebliğ ile bu kaynaklarla ilgili faaliyetler, 927
sayılı Kanunun yanında bu tebliğ vasıtasıyla bazı vilayetlerce yürütülegelmektedir [10].
Jeotermal kaynaklarla doğrudan ilgisi olmadığı halde soğuk su ile ilgili arama ve araştırma yapılırken
değişik nedenlerle jeotermal kaynak kapsamında kalan kaynağı aramak, araştırmak ve
işletmek/üretmek de diğer uygulanagelen önemli bir sorundur. Halbuki 23/12/1960 tarih ve 10688
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun’un istisnalar başlıklı
19 uncu maddesi “6309 sayılı Kanun hükümleri gereği maden telakki edilen sularla 927, 4268 ve
6977 sayılı Kanunların hükümlerine tabi bulunan içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı maden
suları, bu Kanun hükümlerinden istisna edilmiştir....“ denilmektedir.
27.10.1988 tarihinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa eklenen (ek madde-1) 3487 sayılı
Kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığına bu kaynaklarla ilgili bazı yetkiler verilmiştir. Buna göre ilan
edilen turizm alanı ve merkezleri içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden
suları/mineralli sular için verilmiş ve kullanılmakta olan haklar, tapuda müseccel haklar saklı tutulmak
üzere turizm yatırımcılarına bu kaynakların kullanımı için bazı haklar verilmiştir. Yürürlükte olan bu
kanun (ek madde-1) ile ilgili uygulamalar devam etmektedir. Bu kanun, ilk bakışta sadece şifa ve
turizm amaçlı kullanımlar ile ilgiliymiş gibi görünmekle beraber, 31.12.1993 tarihinde yayımlanan
Turizm Alan ve Merkezlerinde Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik incelendiğinde; Turizm Alan ve Merkezlerinde yer alan termal suların
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değerlendirilmesi, yeni bulunacak termal suların kullanılması, termal suların araştırılarak, alanların
potansiyellerinin belirlenmesi, potansiyellerin arttırılması ile ilgili çalışmalar, bu kaynağın jeotermal
enerjisinden yararlanma, jeotermal enerjiden entegre olarak ısıtma, soğutma gibi uygulamalara izin
verme yetkisi, rezervuar performansının belirlenmesi ve re-enjeksiyon uygulamaları ile ilgili karar,
görev ve yetkiler, Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. Ancak, bu yönetmelik hükümleri tam olarak
uygulanamamıştır. Pek çok uygulamalara imkan veren bu düzenlemeler halen yürürlükte olup bu
düzenlemeye dayalı elde edilen haklar bazı çevrelerce tartışılabilmektedir.
18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanıma İlişkin Kanunda
yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal kaynağa da yer verilmiş olup elektrik enerjisi
üretimine yönelik jeotermal kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılmasını öngören bir
teşvik yasası niteliğindedir ve sektöre alım garantisi de verilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinin
görevlendirdiği bu kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının
yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevrenin korunması gibi
amaçları bulunuyor [7, 9, 11].
24.04.1930 tarihinde çıkarılan 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 9 uncu bölümünde maden suları
ve kaplıcalarla ilgili (madde 200-210 maddeleri arası) şifa hassaları, himaye mıntıkası ve kimyevi
terkibi ile yurtdışından getirilecek maden sularının/mineralli sularının ithalinin müsaadesi ile ilgili
hususlar yer almakta olup bu kanun da halen yürürlüktedir. Bu kanuna dayanılarak 24.08.2001
tarihinde çıkarılan ve 09.12.2004 tarihinde de bazı maddeleri değiştirilen kaplıcalar yönetmeliği ile
01.12.2004 tarihinde çıkarılan doğal mineralli sular yönetmeliği gibi düzenlemeler de sadece
jeotermal kaynakların yıkanmaya uygun kesimi ve mineralli suların içilebilir nitelikleri ile ilgili hususları
içermekte olup, bu kanun ve yönetmeliklerin uygulanması Sağlık Bakanlığının görev ve yetkisinde
devam etmektedir. Bu düzenlemeler ağırlıklı olarak bu kaynakların şifa özellikleri ile ilgilidir.
3213 sayılı Maden Kanununda 15.06.1985 tarihinden itibaren bu kaynaklara yönelik düzenleme
olmaması nedeniyle daha önce bazı düzenlemelere göre verilmiş hakların devamının sağlanması
veya uzatılması ile ilgili hususlar dikkate alınarak 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı
Kanunun geçici 5 inci maddesi ile mülga 1322 ve 4268 tarih/ sayılı nizamname ve kanunla daha önce
bir hakka bağlanmış ve temdidi gelmiş ancak, hem yatırımcının muhatap bulamaması hem de
mevzuat boşluğu gibi nedenlerle zamanında yapılamamış bazı içmece, maden suları/mineralli sular,
ılıca/kaplıcaların temditleri öngörülmüştür. Bununla ilgili temdit projeleri Maden İşleri Genel
Müdürlüğüne (MİGEM) intikal etmiş, bu projeler değerlendirilerek intibak işlemleri tamamlanmış ve bu
kaynaklara dayalı bazı işletme imtiyazları yirmi yıla kadar uzatılmıştır.
Yine 5177 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre jeotermal kaynaklara ve mineralli sulara
yönelik faaliyet izni verilmeden önce Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması
zorunluluğu getirilmiştir. Bu maddeye göre;
•
•

•
•

•

Talepler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne incelettirilir. Uygun bulunmayan
faaliyetlere izin verilmez.
Jeotermal kaynaklar ve mineral suların bulunduğu yerlerde; bu kaynakların işletilmesi ve
değerlendirilmesine yönelik tesisler için ihtiyaç duyulan araziler, çevresinde bulunan arazilere
zarar vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, kullanım şekline ve niteliğine ve vasfına
bakılmaksızın bu amaçla kullanılmak üzere tahsis edilir.
Jeotermal kaynak ve mineralli su sahalarında kaynak koruma alanlarının belirlenmesi zorunlu
olup, bu alanlara ilişkin öngörülen tedbirlerin uygunluğu ve denetlenmesi Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda,
faaliyetlerin bilim ve tekniğine, kaynağın ve çevrenin korunmasına ve koruma alanları için
öngörülen tedbirlere uygun yürütülmediğinin tespiti halinde, alınacak tedbirler Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar bu tedbirleri yerine
getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde faaliyetlere izin verilmez.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün almış olduğu buluculuk hakları saklıdır. Ayrıca
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yatırım programları çerçevesinde yaptığı çalışmalar
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ile kaynak varlığını ortaya çıkardığı alanların veya sondaj ile elde ettiği akışkanın bulucusu
olarak tescil edilir.
5177 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile hem Yüksek Çevre Kurulunun tavsiyesine uyulmuş
hem de gelişigüzel kaçak kuyu açmanın ve buna dayalı olarak çevrenin kirletilmesinin önlenmesi
amaçlanmıştır. 05.06.2004 tarihinden itibaren jeotermal kaynaklar ve mineralli sular ile ilgili
işlem ve izinler, 5177 sayılı Kanun bu geçici maddesi çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır
[7, 9, 12].
03.06.2007 tarihinde jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması,
araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve
hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile
ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanunu [13] çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanmasına dair usül ve esasları düzenlemek için ise
11.12.2007 tarihinde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama
Yönetmeliği [14] oluşturulmuştur.

5. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Diğer fosil enerji kaynakları ile kıyaslandığında temiz ve çevre dostu olarak bilinen jeotermal enerjinin
uygulamalarında gerekli hassasiyet gösterilmezse çevreye karşı birçok olumsuz etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Bu olumsuz etkiler nedeniyle, hava, toprak ve su ortamlarında önemli kirlenmeler
oluşurken bütün bunlar biyolojik ve sosyo-ekonomik hayatı da etkilemektedir.
Dünya’da 1969 yılında ABD’de çevreyi korumak amacıyla birçok yasal düzenlemeler oluşturulmaya
başlanırken, ülkemizde çevre konusundaki ilk ciddi düzenlemeler 1983 yılında Çevre Kanunu’nun
çıkarılması ile başlamış olup, belirli bir proje veya uygulamanın, çevre üzerindeki önemli etkilerinin
belirlendiği bir süreç olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili yönetmelik ise ancak 1993
yılında çıkartılabilmiştir. Jeotermal enerji ve kullanımıyla ilgili hukuki konularda önemli mevzuat
sorunları yaşanmıştır. Jeotermal enerji kaynakları uzun yıllar Maden Kanunu kapsamında yer almış ve
ilk defa 2007 yılında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile
“jeotermal” kelimesi bir kanun adında kullanılmıştır. Fakat bu Kanun’la da jeotermal kaynaklar ve
doğal mineralli suların niteliklerinin farklılığı göz önüne alınmadan tek bir yasa ile düzenlemeye
gidilmiştir. Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması,
geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların
devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usul
ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 5686 sayılı Kanunun uygulanmasına dair usul ve esasları
belirten ve 2007 yılı Aralık ayında çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nde de durum farklı değildir. Yönetmelik verimlilik ve geri dönüşümün
sağlanmasına, kaynakların etkin kullanımına, denetimine uygun hükümleri içermediği gibi çevresel
konularda da çok net ve açık tabirler yer almamaktadır. Genelde çevre mevzuatına uygun olmak ve
çevre limitlerini aşmamak gibi genel ibareler kullanılmakta olup net olarak ilgili kanunlardan
bahsedilmemektedir.
Çevre yönetiminde yaygın olarak kullanılan bir araç olan ÇED ile ilgili 1993 yılında çıkartılıp, en son
güncellemesi 16.12.2004 tarihinde yapılan 25672 sayılı ÇED Yönetmeliği jeotermal enerji açısından
incelendiğinde, öncelikli olarak yönetmeliğin EK-2 listesinde (Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak
Projeler Listesi) Enerji başlığı altında 24. maddede “ısıl kapasitesi 5 MWt ve üzeri olan jeotermal
kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler” den bahsedildiği görülmektedir. EK-2’ de
yer alan tesisler için ise ÇED raporu tamamen zorunlu bir hale getirilmemiştir. Bu tesislerde öncelikli
olarak bir Ön ÇED raporu oluşturup Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirme
ve Planlama Müdürlüğü, Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunulur ve incelemeler
sonucu ÇED Raporu’nun gerekli olup olmadığı kararı verilir. ÇED Raporu gerekli değildir kararı verilen
tesisler İşletme Ruhsatı’nı alarak faaliyete geçerler. Nitekim özellikle Jeotermal Binary Santralları’ndaki
değerlendirmeler genelde bu yönde olmuştur. Örneğin, Salavatlı-Aydın’da kurulan ve 2006 yılında
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faaliyete geçen 7.3 MWe kapasiteli Jeotermal Elektrik Santralı ve Tuzla-Çanakkale’de kurulması
planlanan 7.5 MWe kapasiteli Jeotermal Elektrik Santralı için de “ÇED Raporu gerekli değildir” kararı
çıkmıştır. Re-enjeksiyon yapmayı taahhüt etmeleri, sistemin kapalı çevrimden oluşması (su atığının
olmaması) ve hava soğutmalı kondenserlere sahip olmaları bu tip Santralların ÇED Raporu
konusunda avantajlı duruma geçmelerine neden olmuştur [15, 16]. Jeotermal sistemler dinamik yapıya
sahip olduklarından zaman içerisinde akışkan özelliklerinde değişim söz konusu olabilmektedir. Bu
durum jeotermal sistemlerde izleme faaliyetlerini işletmenin her anında çok önemli kılmaktadır. Gerek
Santralın kurulumu sırasında, gerek faaliyete başlangıç ve de gerekse işletme süresince düzenli
olarak jeotermal sistemler ve etkilediği çevresel ortama yönelik ön ÇED raporunda belirtilen ve taahhüt
edilen hususların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü için izleme faaliyetleri yapılmalıdır.
Nitekim ÇED yönetmeliği Madde 2’de yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme
sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesi yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu
nedenle, jeotermal uygulamalar da ÇED kapsamında düşünülmeli ve onlar için de izleme ve
denetleme zorunlu hale getirilmelidir.
Jeotermal Elektrik Santralları’nın en önemli gaz emisyonlarından biri karbondioksit (CO2)’dir. ÇED
Yönetmeliği’nde CO2 ile ilgili olarak da Madencilik başlığı altında 35/d maddesinde “Karbondioksit ve
diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı ve işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler” EK-2 de
yer almakta olup yine bunlar için de ÇED Raporu gerekliği Ön ÇED raporunun sonucuna göre
belirlenmektedir.
ÇED yönetmeliğinde jeotermal enerji uygulamalarıyla ilgili olabilecek diğer bir kriter de yer altı suyu
kullanma miktarıdır. Yönetmeliğin EK-1 listesinde (ÇED Uygulanacak Projeler Listesi) 13. maddede 10
milyon m3/yıl ve üzeri yer altı suyu çıkarma veya depolama projeleri ÇED kapsamına alınmıştır.
Diğer yandan 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği’nin [17], su ortamına doğrudan boşaltımı esasa bağlayan 27. Madde’sine göre; “…….Yer
altından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının
debisi 50 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona re-enjeksiyon ile bertaraf edilmesi
zorunludur. Re-enjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Re-enjeksiyonun
mümkün olmadığı bilimsel olarak ispatlanmış bu tür termal suların bertaraf yöntemi yapılacak bir
çevresel etki değerlendirmesi sonucu belirlenir” denmektedir. Dolayısıyla, jeotermal sisteme mümkün
olması durumunda re-enjeksiyon zorunluluk kapsamına alınmıştır. Aksi takdirde, ÇED kapsamındaki
değerlendirme sonucunda bertaraf yöntemi belirlenecektir. Yönetmelikte jeotermal kaynaklar için
verilen alıcı ortama deşarj standartları Tablo 1’de listelenmiştir.
Tablo 1. Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular)
[17].
Kompozit örnek
Parametre
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Yağ ve Gres
Toplam Siyanür (CN⎯)
Sıcaklık
pH

(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(ºC)

2 saatlik

24 saatlik

60
20
6–9

30
10
0,5
35
6–9

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 37. maddesi’ne göre alıcı su ortamına atıksu deşarj izni; “… bir
alıcı su ortamının, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini
düzeltmek amacı ile alıcı su ortamına, bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan Havza Koruma Planı
çalışması yapılıncaya kadar alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi
dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar
yapılabilir…” şeklinde esasa bağlanmıştır. Dolayısıyla, tesislerin deşarj standartları değil alıcı ortam
standartları uygulanmaya başlanmıştır [18].
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Hava kirliliği açısından jeotermal tesisler incelendiğinde, en önemli kirletici gazlar; karbondioksit (CO2,
genellikle en önemli bileşen), hidrojen sülfür (H2S), civa (Hg), amonyak (NH3) ve borik asit (H3BO3)
olarak verilebilir. 01.11.2004 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği'ne göre kısa vadeli sınır değerler μg/m3 olarak; H2S için 40, SOx’ler için 400,
NO için 300, NO2 için 600 ve hidrokarbonlar için 140 olarak verilmektedir. Sınır değeri aşan
işletmelerde filtre sistemlerinin kullanılması gerekmektedir [19].
Gürültü ve vibrasyon etkisi insan sağlığı üzerine doğrudan etkileri (fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve
performans kaybı) nedeniyle jeotermal sistemlerde izlenmesi gereken bir diğer parametredir. Gürültü
Kontrolü Yönetmeliği (2003)’e göre; günde 7.5 saat çalışmada maksimum maruz kalınabilecek gürültü
seviyesi 80 dBA’dır. Oysa sondaj sırasında gürültü seviyeleri bu değerin üzerindedir. Dolayısıyla,
kaynağında gürültünün önlenmesine yönelik olarak tedbir alınması, Saha’da çalışanların ve yakın
yerleşik halkın sağlığını koruyacaktır [20, 21].
16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre, jeotermal sahalar onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak
alan olarak tesbit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar kapsamına alınmıştır.
Fakat ÇED yönetmeliğinde jeotermal sistemler için çevresel açıdan çok net zorunluluklar
getirilmemiştir. Ön ÇED raporu istenilmekte ve genelde bu raporun değerlendirilmesi ile ÇED
uygulaması gerekli değildir kararı verilmektedir ve bu şekilde projeler hayata geçirilmektedir. Diğer
yandan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu (JKDMSK) Uygulama ve ÇED
Yönetmeliği ve Çevre Kanunu arasında çelişkiler söz konusudur. Örneğin, JKDMSK Uygulama
yönetmeliğinde İşletme ruhsatı verildikten sonra Çevresel Etki Değerlendirme işlemlerinin yapılacağı
yönünde düzenleme mevcuttur. Oysa Çevre Kanununun 10. maddesinde "Çevresel Etki ve
Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça
projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilmez" hükmü getirilmiştir. Kanunun bu
açık ifadesine karşı Yönetmelikte getirilen düzenleme açıkça Kanunun emredici hükmüne aykırıdır.
Jeotermal sistemler için işletme ruhsatı, jeotermal sistemin fiziksel, kimyasal ve radyoaktivite özellikleri
ile bir bütün olarak tanımlanması ve ilgili alanda çevresel ekosistemin hali hazır durumun belirlenmesi
çalışmaları tamamlandıktan sonra verilmelidir. Bu gibi nedenlerle yönetmelikte düzenlemelere gidilmeli
ve jeotermal enerji sistemleri için de ÇED zorunlu hale getirilmelidir. Jeotermal enerji sistemleri için
hazırlanan ÇED raporu Şekil 4’de belirtilen içerikleri kapsamalıdır.
Sonuç olarak en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan ve ülkemizin de bu kaynaklar
açısından zengin olduğu jeotermal enerji ve kullanımı ile ilgili Türkiye’de önemli hukuki eksiklikler ve
yanlışlıklar söz konusudur. Öncelikle jeotermal enerjiyi tamamen bağımsız şekilde ele alan, bilimsel ve
teknik gelişmelere uygun olarak kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi,
üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi,
kaynaklarda ve uygulanacak projelerde verimlilik ve geri dönüşümün sağlanmasına, kaynakların etkin
kullanımına, denetimine ve bütün bu süreçlerde çevrenin korunmasına yönelik dinamik ve
uygulanabilir anlayışla açık ve net hükümleri içeren kanun ve yönetmeliğin oluşturulması
gerekmektedir.
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JEOTERMAL GELİŞİM PROJESİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Giriş

Önerilen faaliyet
Genel bilgi ve geçmiş
Amaç ve ihtiyaçlar

Yerel düzenlemeler ve
proje gelişiminin tarihi

Önsöz
Konum ve yerel düzenlemeler
Alanın jeolojisi
Jeotermal kaynaklar

Proje
gelişiminin
tanımlanması

Kuyular
Buhar ve su bazlı sistemler
Jeotermal üretim

Önerilen
faaliyeti
içeren alternatifler

Alternatif proje yeri
Alternatif iletim yeri
Önerilen faaliyet
Su kullanımı hidrolojik izleme

de

Çevresel değerlendirme
ve
düzenlemeleri
nakletmek

Toprak mülkiyeti tarihi
Gereksinimler ve gereksinimlerin gerçekleştirilmesi
İlgili faaliyet ve çevresel düzenlemeleri gözden geçirmek

Etkilenen
çevre
çevresel sonuçlar

Jeoloji ve toprak
Jeotermal ve hidrolojik kaynaklar
Biyolojik kaynaklar
Meteroloji ve hava kalitesi
Kültürel kaynaklar
Jeolojik miraslar
Gürültü
Görsel kaynaklar
Topral kullanımı
Rekreasyon
Yol ve ulaşım
Sosyo-ekonomi
İnsan sağlığı ve güvenliği/sistem bozuklukları
Uygulamalar ve kamusal hizmetler

ve

Sonuç ve öneriler

Alandaki mevcut, önerilen ve olası öngörülen
Potansiyel kümalatif etkiler ve yayılımının değerlendirmesi

Referanslar

Projede kullanılan referanslar

Yazar listesi

Ekler

ÇED’ten sorumlu kuruluş çalışanları
ÇED danışman listesi
Katkıda bulunan diğer kişi ve kuruluşlar
İletişim kurulan kişi ve kurumlar
Haritalar
Veriler
Resimler

Şekil 4. Jeotermal Enerji Sistemleri İçin Önerilen ÇED Raporu İçeriği [5].
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JEOTERMAL SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Doğan AKAR

ÖZET
Büyük Menderes Havzası tarımsal potansiyeli bakımından Türkiye’nin önemli havzalarından birisidir.
Bu havzanın kuzeyinde, Aydın-Germencik’ten Denizli-Kızıldere’ye kadar uzanan ve Pamukkale’yi de
içerisine alan Menderes Grabeni’ndeki tektonik fay hatları boyunca yüksek potansiyele sahip jeotermal
kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynakların geliştirilerek çeşitli amaçlarla yöre insanı ve ülkenin
hizmetine sunulması çok büyük önem arz etmektedir.
Ancak, bu doğal kaynakların geliştirilmesi esnasında, havzadaki su ve toprak gibi diğer önemli doğal
kaynakların zarar görmemesi için oluşabilecek potansiyel olumsuz çevresel etkilerin uygun bir şekilde
bertaraf edilmesi gerekmektedir. Çünkü jeotermal suların içerisinde çevreyi olumsuz etkileyebilecek
oranda zararlı maddeler özellikle yüksek oranda bor elementi yer almaktadır. Bu elementin ise su ve
topraklarda fazla oranda bulunması, bu kaynakların sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte ve özellikle
bu elemente karşı çok duyarlı olan narenciye gibi endüstriyel bitkilerinin zarar görmesine neden
olmaktadır.
Bu çalışmada, Havzada uzun süredir işletme halinde olan Denizli-Sarayköy Jeotermal Santrali ile
işletmeye yeni açılan Aydın-Salavatlı Jeotermal Santrali’nin Büyük Menderes Nehri’ne deşarj edilen
jeotermal atık sularının; nehir suyunda ve bu su ile sulanan verimli tarım arazileriyle bu arazilerde
üretimi yapılan narenciye bitkisinde oluşturduğu zararlı etkiler araştırılacaktır..
Anahtar Kelimeler: Bor, Büyük Menderes Nehri, narenciye, jeotermal atık su, Kızıldere sahası,
Türkiye.

ABSTRACT
Buyuk Menderes River Basin is one of the most important basins of Turkey regarding agricultural
potential. High potential geothermal hot water springs are found in Menderes Graben along with
tectonic fault line which are in the north of the basin and cover the area from Aydın-Germencik to
Denizli-Kızıldere including Pamukkale. It is very important to develop and provide these resources to
the benefit of local people and the country for some purposes.
However, appropriate way of eliminating the potential negative environmental impacts of these
resources to other important natural resources such as soil and water in the basin while developing
them are being required. Since these resources contain harmful substances, particularly high
concentration of boron, they have negative impacts to the environment. High concentration of boron in
water and soil affects the sustainability of these resources negatively and has negative impacts to the
industrial crops particularly citrus trees, which are over sensitive to boron element.
In this study, Environmental negative impacts of geothermal wastewater of the Kızıldere Geothermal
Power Plant, which has been in operation for a very long time and Aydın-Salavatlı Geothermal Power
Plant which has newly put into operation, discharge directly into Buyuk Menderes River, to the river
water and productive land irrigated with this water and also citrus trees being cultivated in the area will
be searched.
Key Words: Boron, Buyuk Menderes River, Citrus Trees, Geothermal Wastewater, Kızıldere Field,
Turkey.
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1. GİRİŞ
Türkiye’nin Güneybatısında yer alan Büyük Menderes Havzası, ülkede en verimli tarım alanlarının
bulunduğu havzalardan birisidir. Büyük Menderes grabeninde aynı zamanda ülkenin en büyük
jeotermal kaynakları bulunmaktadır. 1968 yılında ortaya çıkarılan Kızıldere jeotermal alanı bu
kaynakların en önemlilerinden birisidir. Bu alanda, yüksek derecede sıcak su ve doygun su buharı
hidrolik olarak rezervuarla irtibat halindedir [1].
Kızıldere jeotermal alnında 12-15 MW dolaylarında elektrik enerjisi üreten bir jeotermal santral inşa
edilerek 1984 yılında işletmeye açılmıştır. Bu santral tam kapasite ile çalıştırıldığında 140-150oC’ deki
yaklaşık 1500-1800 ton/saat sıcak atıksu doğrudan Büyük Menderes Nehri’ne deşarj edilmektedir. Bu
atıksuyun içeriğinde 25–30 mg/l Bor elementi bulunmakta ve elektrik kondaktivitesi 4000
micromhos/cm, Sodyum Absorbsiyon Oranı ise (SAR) 57 dolaylarındadır. Bu üç parametre, Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen en önemli sulama suyu kriterlerini
oluşturmaktadır. Bu tebliğde sulama sularındaki asgari değerler Bor için 1 mg/l, Elektriki Kondaktivite
için 2000 micromhos/cm ve SAR için 26 olarak verilmiştir. Atıksuyun deşarj edildiği Büyük Menderes
Nehri suları, havzada birçok kültür bitkisini sulanmasında kullanılmaktadır.
Bor, bitki büyüme ve gelişmesi için zorunlu olan elementlerden birisidir. Ancak, bu elementin sulama
sularındaki miktarı veya topraktaki çözünürlüğü bitkilerin ihtiyaçlarından fazla olduğunda bitki büyüme
ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu çalışmada, Devlet Su İşleri tarafından yapılan su analizleri, Menemen Köy Hizmetleri Araştırma
Enstitüsü tarafından yapılan toprak analizleri ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile Aydın İl Tarım
Müdürlüğü tarafından yapılan narenciye yaprak analizlerinden yararlanılarak Bor Elementi’nin sutoprak ve dolayısıyla bitkilere olan olumsuz etkileri değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Jeotermal atıksuyun Büyük Menderes Nehri’ne deşarj edildiği noktadan hemen sonra başlayan Aşağı
Büyük Menderes Havzası, bu çalışmada esas alınmıştır. Havzanın bu kısmında 130 000 hektar
civarında sulanabilir verimli tarım arazisi bulunmakta olup bu arazinin yaklaşık 60%-70%’i Menderes
Nehri’nin taşıdığı sedimentlerle oluşan alluvial orijinlidir. Bu alandaki topraklar; derin profilli ve
çoğunlukla orta bünyelidir. İyi permeabilitede olan toprakların pH değerleri genellikle 7,5-8, çok yüksek
olan kalsiyum karbonat oranları %37-40,92 arasında değişmekte ve oldukça düşük olan organik
madde miktarı ise alanın önemli kısmında %1 den daha az oranda bulunmaktadır. Bu alanlarda tarımı
yapılan önemli bitki türleri; narenciye, pamuk, zeytin, incir, meyve, mısır, çilek ve sebzeden
oluşmaktadır. Jeotermal atıksu deşarjından sonra nehirden alınan su ile ilk sulanan alanlar olan
Kuyucak ve Nazilli civarlarındaki toplam 22 hektar alanda narenciye tarımı yapılmaktadır. Kuyucak
yöresindeki ekim alanlarının dağılımı Tablo 1’de, meyve ürünleri ekim alanları ise Tablo 2’de
verilmiştir. Çalışma alanındaki arazilerin tamamına yakınında sulu tarım yapılmaktadır. Sulama suyu
kaynağı ise Büyük Menderes Nehri ve yan kollarıdır.
DSİ tarafından jeotermal atıksuların nehire deşarjından önce ve sonra nehrin birçok noktasından 1992
yılından itibaren periyodik olarak su örnekleri alınıp bor elementi analizleri yapılmakta ve bu noktalarda
nehir suyunun debisi de ölçülmektedir. Nisan 2006 tarihine ait ölçümler Şekil 1’de, bu noktalardan
alınan su örneklerinin 2001–2004 yılları arsındaki bor içerikleri Tablo 3’te, atıksu deşarjından önce ve
sonra alınan toprak örneklerindeki Elektriki Kondaktivite, Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) ve Bor
miktarları Tablo 4’te, narenciye yapraklarındaki bor değerleri Tablo 5’te, bitkilerin sulama sularındaki
bor elementine toleransları da Tablo 6’da verilmiştir. Sulama suyunda tespit edilen Bor
Konsantrasyonları ve bitkilerin bu konsantrasyonlara karşı toleransları Tablo 6’daki değerlerle
karşılaştırılmıştır.
Su ve toprak örneklerindeki bor miktarları, Colorimetric Karmen Metodu [2] ile Elektriksel Kondaktivite,
doygun exstrakta ve doygun toprak çamurunda Wheatstone bridge yöntemi (U.S. Salinity Lab. Staff,
1954) ile yaprak örneklerindeki bor konsantrasyonu ise Azomethin-H Metodu[3] ile belirlenmiştir.
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Tablo 1. Kuyucak İlçesi Kültür Arazilerinin Dağılımı (Kuyucak Tarım İlçe Müdürlüğü, 2006)
Arazi Kullanımı

Alan (ha)

Külltür Arazisine Oranı
(%)

Toplam Alana Oranı
(%)

Tarla Ürünleri

14,276

60,00

21,85

Meyve Ürünleri

8,814

37,00

13,48

Sebze Ürünleri

721

3,00

1,10

Toplam

23,811

100

36,43

Tablo 2. Kuyucak İlçesi Arazilerindeki Meyve Ürünleri Ekim Alanları (Kuyucak Tarım İlçe Müdürlüğü,
2006)
ÜRÜN ADI

Alan (ha.)

Ağaç Adedi

Meyve Alanına Oranı
(%)

1-ARMUT

23

7.000

0,20

2-AYVA

8

2.000

0,10

3-ELMA (Golden)

231

57.750

2,70

4-ELMA (Starking)

529

138.250

6,00

5-ELMA (Amasya)

3

750

0,10

6-ELMA (Diğer)

34

8.500

0,40

7-YENİDÜNYA

1

250

0,10

8-ERİK

27

8.250

0,30

9-KAYISI

3

1.000

0,10

10-KİRAZ

190

40.200

2,20

11-VİŞNE

26

7.750

0,30

12-ANTEP FISTIĞI

21

7.500

0,20

13-BADEM

1

300

0,10

14-CEVİZ

39

7.320

0,50

15-KESTANE

42

10.440

0,50

16-ÇİLEK

1

60.000

0,10

17-İNCİR

1999

361.260

22,60

18-NAR

2

5.250

0,10

19-MANGALİNA (Satsuma)

3

1.000

0,10

20-MANDALİNA (Clementine)

3

1.750

0,10

21-MANDALİNA (King)

1

1.250

0,10

1466

411.040

16,20

23-PORTAKAL (Yafa)

3

840

0,10

24-TURUNÇ

3

900

0,10

25-ZEYTİN (Yağlık)

2272

501.600

25,30

26-ZEYTİN (Sofralık)

1883

415.140

21,40

Toplam

8.814

22-PORTAKAL (Washington)

100
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B.Menderes Nehri
Yenice Regülatörü
3
Q = 0,894 m /s
B = 0,2 ppm

Yenice
Hamamlar
ı
Q = 1,0
lt/sn
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Yenice
Hamamları
Q = 1,5 lt/sn
B = 2,8 ppm

B.Menderes Nehri
Sarayköy Köprüsü
Q = 14,220 m3/s

Yatay uzaklık 14,75 km

Kızıldere Jeotermal
Q = 0,198 m3/s
B = 27,0 ppm

Yatay uzaklık
3,78 km

B. Menderes Nehri
Çubukdağ
Köprüsü
Q = 12,700 m3/s

Yatay uzaklık
12,71 km

B. Menderes Nehri Kızıldere
Jeotermal Santral Suyu
Karıştıktan Sonra
Q = 12,834 m3/s

Hıdırbeyli Göleti
Baraj Aksı
Q = 0,181 m3/s
B = 4,9 ppm
Ortaklar Gümüşçay
Karayolu Köprüsü
Q = 0,100 m3/s
B = 2,9 pmm

uzaklık

B. Menderes Nehri
Yenipazar Köprüsü
Q = 21,000 m3/s
B = 0,2 ppm

B. Menderes Nehri
Feslek Regülatörü
Q = 12,700 m3/s
B = 1,1 ppm

Yatay

43,78 km

B. Menderes Nehri
Nazilli Köprüsü
Q = 18,600 m3/s
B = 0,4 ppm

Tekke Ilıcaları
Q = 1,182 m3/s
B = 4,2 ppm

Dandalas Çayı
BaşaranAzizabat Köprüsü
Q = 0,840 m3/s
B = 0,2 ppm

B. Menderes Nehri
Akçay Regülatörü
Q = 1,800 m3/s
B = 0,0 ppm

B. Menderes Nehri
Aydın Köprüsü
Q = 30,000 m3/s
B = 0,2 ppm
B. Menderes Nehri
Koçarlı Köprüsü
Q = 31,200 m3/s
B = 0,2 ppm
B. Menderes Nehri
Söke Regülatörü
Q = 65,400 m3/s
B = 0,3 ppm

Şekil 1. Büyük Menderes Nehri Yenice - Söke Regülatörleri Arası Bor Değişimi Şeması.
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Tablo 3. Büyük Menderes Nehri’nden 2001–2004 Yıllarında Alınan Su Örneklerinin Bor İçerikleri
(mg/l)
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Tablo 3. Devam
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Tablo 4. Jeotermal Atıksuyun Büyük Menderes Nehri’ne Deşarjından Önce ve Sonra Topraklardaki
Bazı Parametre Değerleri [4].
Deşarj Öncesi
Toprak Profili
Derinliği
(cm)

Deşarj Sonrası

EC25 x 106
ESP
(mikrosiemens)

Bor
(ppm)

EC25 x !06

ESP

Bor
(ppm)

mikrosiemens)
0-20

0,349

8,67

0,15

4,46

55,30

13,90

20-40

0,259

9,41

0,08

4,03

12,03

11,71

40-60

0,386

7,24

0,11

2,15

43,51

2,31

60-80

0,251

8,17

0,06

1,96

31,85

4,49

80-100

0,158

7,15

0,19

1,93

21,12

3,66

Tablo 5. Kuyucak Ve Nazilli Alanlarındaki Narenciye Yapraklarında Tespit Edilen Bor Değerleri (ppm)
[4].

Yıl
1992
1994
1996
1997

Minimum
77
338
330
302

KUYUCAK ARAZİLERİ
Ortalama Maksimum
418
528
340
397

441
734
344
443

Alınan Önek
Adedi
27
29
6
9

NAZİLLİ ARAZİLERİ
1989
1990
1991

103
180
76

221
372
296

849
575
716

41
50
118
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Tablo 6. Çeşitli Bitkilerin Sulama Sularında Dayanabildikleri Bor Limitleri [5].
Etkili bor limiti
Direnç durumu
Bitki Türleri

2 - 4 ppm

1 - 2 ppm

0,3 - 1 ppm

Dayanıklı
Kuşkonmaz

Yarı dayanıklı
Ayçiçeği

Duyarlı
Ceviz

Hurma

Patates

Kuru fasulye

Pancar

Pamuk

Erik

Yonca

Domates

Armut

Glayöl

Bezelye

Elma

Bakla

Zeytin

Asma

Soğan

Arpa

İncir

Turp

Buğday

Kiraz

Lahana

Mısır

Şeftali

Marul

Darı

Kayısı

Havuç

Yulaf

Kara dut

2 ppm

Bal kabağı

Portakal

Dolmalık biber

Altıntop

1 ppm

Limon
0,3 ppm

NOT: Tabloda sıralanan her grup bitkide başta olanlar maksimum derecede dayanıklı olup sona doğru
dayanıklılık minimuma düşmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Şekil 1’de görüldüğü gibi Büyük Menderes Nehri üzerinde jeotermal atıksu deşarjından sonra ilk
gözlem noktaları olan Çubukdağ Köprüsü ile Feslek Regülatörü’nde, nehrin bor konsantrasyonu 1,1
ppm (mg/l) olarak tespit edilmiştir. Kuyucak ve Nazilli ovaları Feslek Regülatörü’nden alınan su ile
sulanmaktadır. Tablo 6’nın son sütununda vurgulandığı gibi 1,1 ppm bor, bu elemente duyarlı birçok
bitkinin sulama sularında dayanabildikleri bor limitinin üzerindedir. Şekil 1’de, yine jeotermal santralin
membasında yer alan Yenice Hamamları’ndaki bor miktarının da önemli oranda yüksek olduğu
görülmektedir. Ancak, bu hamamlardaki suyun debisi ile bor konsantrasyonunun jeotermal atıksuyun
debisi ve bor miktarından oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Yenice Hamamları’ndaki
bor miktarının Büyük Menderes Nehri suyundaki bor konsantrasyonu artışına etkisi çok fazla
olmamaktadır.
Tablo 5’te, Kuyucak ve Nazilli yörelerinde yetiştirilen narenciye yapraklarındaki maksimum bor
miktarlarının çok yüksek olduğu, hatta Kuyucak Yöresi’nde minimum değerlerin bile sınır değerlerin
üzerinde olduğu görülmektedir.
Bitkiler sulama suyundan aldıkları Bor’u yapraklara taşıyarak yaprakların uç ve kenar kısımlarında
depolamaktadırlar. Olgun bir yapraktaki bor miktarı 50-100 ppm dır. Yapraklarda 20 ppm kadar bor
miktarı bor noksanlığını, 250 ppm’den fazlası da toksik birikimi göstermektedir [5].
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Kuyucak Yöresi’nde üretimi yapılan narenciyelerde yüksek miktardaki bor elementinin zararlı etkileri,
yaprak uçlarında; önce sararma sonra kahverengiye dönüşme daha sonra da yaprak uçlarının
tamamen kuruması şeklinde tespit edilmiş, dolayısıyla bitkilerin önemli oranda zarar görerek ürün
kalite ve miktarının dikkate değer ölçüde düştüğü gözlenmiştir. Bu zararı en aza indirmek için yaz
aylarında özellikle sulama suyunun yoğun olarak kullanıldığı bitki gelişim sürecinde jeotermal santral,
ilgili kurumlarla çiftçilerin yoğun talepleri üzerine yaklaşık iki ay boyunca çalıştırılmayarak bakıma
alınmaktadır.
Temmuz ve Ağustos aylarında bakıma alınan santralin etkileri Tablo 3’teki analiz sonuçlarından
izlenebilmektedir. Santralin faaliyeti; 2001 ve 2002 yıllarında Temmuz ve Ağustos aylarında kısmen,
2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında ise aynı aylarda tamamen durdurulmuştur. Şekil 1’de; Jeotermal
atıksuyun deşarj edildiği noktadan hemen önceki istasyonda yer alan Sarayköy Köprüsü’nde Büyük
Menderes Nehri’ndeki Bor miktarının çok düşük olduğu ancak, atıksuyun deşarj edildiği noktadan
sonra gelen ilk ve ikinci gözlem noktaları olan Çubukdağ Köprüsü ile Feslek Regülatörü’nde oldukça
yüksek olduğu görülmektedir. Aynı sonuçlar Tablo 3’ te, her üç istasyon için analiz sonuçları bulunan
tüm aylarda izlenebilmektedir. Feslek Regülatörü’nden sonraki gözlem istasyonlarında nehirdeki Bor
miktarının tekrar düştüğü görülmektedir. Bunun nedeni ise birbirlerine yaklaşık 43,78 km mesafe
bulunan Feslek Regülatörü ile Nazilli Köprüsü arasında, birçok yan kolun nehire boşalması sonucu
nehirdeki suyun debisinin yükselmesi dolayısıyla nehir suyundaki Bor konsantrasyonunun düşmesi
olarak açıklanabilir.
Tablo 3 ‘teki analiz değerlerinden çıkarılan diğer önemli bir sonuç ise santralin faaliyetinin
durdurulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumda; Çubukdağ Köprüsü ile Feslek Regülatörü’ndeki bor
değerleri Sarayköy Köprüsü’ndeki değerler kadar düşük olmakta, Santralin Eylül ayında
çalıştırılmasından sonra, Ekim ayında değerler tekrar yükselmektedir. Bu irdeleme; Büyük Menderes
Nehri’ne deşarj edilen Sarayköy Jeotermal Santrali atıksularının, özellikle yukarı havzalarda nehir
suyundaki bor konsantrasyonunu önemli derecede arttırdığını açıkça göstermektedir. Ancak, özellikle
yağışın çok yüksek olduğu dönemlerde nehirdeki suyun debisinin yükselmesiyle birlikte bor
konsantrasyonunda da azalma meydana gelmektedir. Bu durum Tablo 3’te, Şubat 2001 ve Aralık
2003 değerlerinde izlenebilmektedir.
Tablo 4 incelendiğinde, jeotermal atıksuyun Büyük Menderes Nehri’ne deşarjından sonra toprakların
özellikle 0-20 ve 20-40 cm profil derinliklerinde; Elektriksel Kondaktivite’nin 9-10 kat, ESP’nin 6-7 kat,
Bor’un ise 60-70 kat arttığı görülmektedir. Bu ise atıksu deşarjından sonra sulama suyunda
konsantrasyonu yükselen Bor elementinin topraklarda da birikerek sorun oluşturduğunun açık
göstergesidir.
Topraklardaki bor miktarının olumsuz etkileri toprağın nem miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Örneğin, topraklarda ortalama 17 ppm Bor, kurak iklimlerde yararlı, ancak 0,1-2,5 ppm Bor ılıman
iklimlerde zararlı etkiler göstermektedir. Aynı şekilde organik madde miktarı düşük ve tabansuyu
yüksek olan topraklarda, çözünürlüğü yüksek olan Bor’un bitkiler tarafından alınması kolay olmaktadır
[6]. Ana tarımsal faaliyetin narenciye olduğu Feslek Nazilli Ovası topraklarında, organik madde miktarı
çok düşük toprak nemi ise oldukça yüksektir [7]. Bu nedenle topraklarda bulunan yüksek orandaki Bor,
bu alandaki narenciye bitkisinin büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Tablo 2’de, Kuyucak Yöresi’ndeki diğer bazı bitkilerin ekiliş oranlarının yüksek olduğu görülmesine
karşın bu bitkilerden bazıları, yüksek eğimli arazilerde kuru koşullarda yetiştirilmektedirler. Ova
kısımda özellikle sulu tarım alanlarında hakim ürün narenciyedir. Sonuç olarak Büyük Menderes
Nehri’ne deşarj edilen jeotermal atıksular, hem sulama suyunda hem de bu su ile sulanan topraklarda
olumsuz etkiler oluşturmakta dolayısıyla bu alanlarda tarımı yapılan bitkilere özellikle de Bor’a çok
duyarlı olan narenciye ağaçlarına zarar vermektedir. Bu nedenle, jeotermal santrallerin atıksuları
kesinlikle yüzey ve yeraltısularına deşarj edilmemeli, bu suların re-enjeksiyon yoluyla Akiflere tekrar
geri basılması olanakları araştırılmalıdır. Bu yöntem, jeotermal atıksuların olumsuz çevresel etkilerinin
ortadan kaldırılması, aynı zamanda jeotermal rezervuar basıncının korunması ve kapasitesinin
sürdürülebilirliği bakımından en akılcı yol olarak düşünülmektedir.
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Sıcak su rezervuarındaki Akifer koşulları nedeniyle re-enjeksiyonun mümkün olmadığı durumlarda,
deniz ekosistemini dikkate almak kaydıyla derin deniz deşarjı alternatif bertaraf etme yöntemi olarak
incelenmelidir.
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JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLARI VE GAZ ALMA
SİSTEMLERİ
Nurdan YILDIRIM ÖZCAN
Gülden GÖKÇEN

ÖZET
Konvansiyonel jeotermal elektrik santrallarında, tüm ekipmanlar jeotermal akışkan ile dolayısıyla da
akışkanın içerdiği çeşitli korozif ve kabuklaşma potansiyeline sahip kimyasallar ile temas ederler. Bu
kimyasallardan gaz fazında bulunan yoğuşmayan gazlar ayrıca santral performansını da olumsuz
yönde etkilerler. Dolayısıyla santralın termodinamik verimini optimize edebilmek için yoğuşmayan
gazlar sistemden uzaklaştırılmalıdır. Bu nedenle jeotermal elektrik santralları büyük kapasitede “Gaz
Alma Sistemleri’ne ihtiyaç duyarlar. Bu sistemler, santralın ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde önemli
bir paya sahiptir.
Dünya’daki jeotermal elektrik santrallarının %63’ünü flaş buharlı jeotermal santrallar oluşturmaktadır.
Yaygın bir kullanıma sahip olması nedeniyle bu çalışmada tek kademeli flaş buharlı jeotermal elektrik
santralları ele alınmış ve bu santrallar ile birlikte kullanılabilecek gaz alma sistemleri tanıtılmıştır.
Kızıldere Jeotermal Santralı kuyubaşı özelliklerine sahip bir santral, dört farklı gaz alma sistemi (buhar
jet ejektör sistemi, kompresör sistemi, hibrit sistem (buhar jet ejektörü + sıvı halkalı vakum pompası)
ve reboiler sistemi) için modellenmiş ve santralın net elektrik üretiminin değişimi; farklı türbin giriş
basıncı (100-1000 kPa) ve yoğuşmayan gaz oranı (%0-25) koşullarında incelenmiştir. Sonuçlar,
Kızıldere Jeotermal Santralı’nın işletme koşulları ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kondense olmayan gazlar, jeotermal elektrik santrali.

ABSTRACT
In the conventional geothermal power plants, all equipments have a contact with the geothermal liquid
so with the corrosive chemicals and the chemicals that have a potential of caking. Non-condensing
gases found in the gas phases among these chemicals have a negative impact on the performance of
the plant. Therefore, non-condensing gases should be kept away from the plant in order to optimize
the thermodynamic efficiency of the plant. Thus, geothermal power plants have a great need for
“Degassing Systems” of great capacity. These systems have a great role in the first investment and
operational costs of the plant.
63% of the geothermal power plants in the word are composed of flash steam plants. Single-stage
flash steam geothermal power plants are covered in this study since they have a common usage and
degassing systems that may be used together with these plants are introduced. Kızıldere Geothermal
Plant is designed to be a plant that has wellhead characteristics, four different degassing systems
(steam jet ejector system, compressor system, hybrid system (stem jet ejector + liquid ringed vacuum
pump) and reboiler system) and the net power generation changes of the plant were analyzed under
conditions of different turbine input pressure (100-1000 kPa) and the non-condensing gas ratio (%025). The results were compared with the operational conditions of Kızıldere Geothermal Plant.
Key Words: Non-condensable gases, geothermal power plants.
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1. GİRİŞ
Yoğuşmayan gazlar (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) jeotermal akışkanların doğal bileşenleridir ve rezervuar koşullarında yüksek basınç
altında çözünmüş halde bulunurlar. Jeotermal akışkan, üretim kuyusunda yüzeye doğru ilerledikçe
üzerindeki hidrostatik basınç azalır. Kuyu içerisinde belli bir derinlikte basınç kaynama noktasına ulaşır
ve flaşlanma (buharlaşma) başlar, böylece jeotermal akışkanın su bileşeninin bir kısmı buhara
dönüşür. Çözünmüş gaz içeren su, saf suya göre daha yüksek basınçta buharlaşır. Flaşlanma
sırasında büyük miktarda buhar açığa çıktığı için, tipik bir kuyuda iki fazlı akışkan kuyubaşına
ulaştığında buhar içindeki gaz oranı göreceli olarak düşüktür. Seperatörde buhar fazı başlangıçta
çözünmüş gazın hemen hemen tamamını içerirken, seperatörü terkeden sıvı küçük bir miktar
çözünmüş gaz içerir [1,2].
Jeotermal santrallarda türbinden elde edilen iş miktarını sınırlayan parametrelerden biri jeotermal
buharın içerdiği yüksek yoğuşmayan gaz oranıdır. Yoğuşmayan gazların kondenserde birikmesi
sonucu kondenser basıncı artar ve buna bağlı olarak türbinin iş üretimi azalır. Bu nedenle, jeotermal
elektrik santrallarının termodinamik analizlerinde yoğuşmayan gazların ihmal edilmeyip hesaplamalara
dahil edilmesi zorunludur [3].
Yoğuşmayan gaz oranı (f); buhar içerisinde ağırlık yüzdesi olarak bulunan yoğuşmayan gaz miktarını
ifade edilir ve sahadan sahaya hatta aynı saha içinde kuyudan kuyuya değişiklik gösterebilir. Tablo
1’de çeşitli jeotermal sahalarda jeotermal buharın ağırlıkça içerdiği yoğuşmayan gaz miktarları
verilmiştir [2,4-6]. Kızıldere Jeotermal Sahası %10-21 oranındaki yoğuşmayan gaz oranı ile
Dünya’daki en yüksek yoğuşmayan gaz oranına sahip sahalardan biridir.
Tablo 1. Çesitli Jeotermal Sahalara Ait Yoğuşmayan Gaz Oranları [2, 4-6].
Jeotermal Saha
Kızıldere, Türkiye
Larderello, İtalya
Broadlands, Ohaaki, Yeni Zelanda
Geysers, ABD
Wairakei, Yeni Zelanda
China Lake, California, ABD
Puna field, Hawaii
Palinpinon, Filipinler
Tongonan, Filipinler
BacMan, Filipinler

Yoğuşmayan gaz oranı
(% ağırlık)
10-21
10
3-6
0.5-2
0.2
0.2
0.1
1.3
3
5

Jeotermal santrallarda yüksek yoğuşmayan gaz oranlarının yarattığı problemlerden bazıları aşağıda
listelenmiştir [2, 7-8];
•
•
•
•
•

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 maliyetlerinin fosil yakıtlı santrallarda kullanılanlara göre daha yüksek
olması,
CO2 ve H2S gibi korozif gazların suda çözünmesi, buhar ve yoğuşkan ile temas eden ekipman
ve borularda korozyona neden olmaları,
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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).

Bu çalışmada; jeotermal santrallarda kullanılan başlıca gaz alma sistemleri kısaca tanıtılacak, tek
kademeli flaş buharlı bir jeotermal elektrik santralı için farklı gaz alma sistemlerinin kullanılması
durumunda net elektrik üretimi; türbin giriş basıncı (100-1000 kPa) ve yoğuşmayan gaz oranı (%0-25)
değişimi için termodinamik olarak incelenecek, sistemler birbirleri ve Kızıldere Jeotermal Santralı
işletme koşulları ile karşılaştırılacaktır.

2. GAZ ALMA SİSTEMLERİ
Yoğuşmayan gazların jeotermal santrallarda yarattığı problemler göz önüne alındığında, bu gazların
sistemden uzaklaştırılmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Gaz alma sistemi seçiminde göz önünde
bulundurulması gereken parametreler; sistemin kapasitesi, güvenilirliği, ilk yatırım masrafları, işletme
masrafları (enerji ve bakım), yer gereksinimi, bina masrafları, bakım sıklığı ve zorluğudur.
Konvansiyonel jeotermal güç santrallarında yoğuşmayan gazların türbinden geçmesine izin verilir ve
bu gazlar kondenserden bir gaz alma sistemi yardımı ile uzaklaştırılırlar. Yoğuşmayan gaz
konsantrasyonu ağırlıkça buharın %12-15’inden küçükse vakum kondenserler, büyükse buharın
türbinden sonra doğrudan atmosfere atıldığı atmosferik kondenserler ekonomiktir. Fakat atmosfere
gaz atımı, birçok ülkede çevresel yasalarla sınırlandırılmıştır. CO2 ve H2S’in kondenserden
uzaklaştırıldıktan sonra şartlandırılması istenir. Kondenser basıncı, yoğuşmayan gazların
uzaklaştırılması ile tasarım değerinde tutulabilir. İşletme sırasında gaz alma sistemi devre dışı kalırsa,
kondenser basıncı kondenser içinde yoğuşmayan gazların birikmesi nedeniyle yavaş yavaş yükselir.
Bu da türbin ile kondenser arasındaki basınç farkını azaltarak santralın durmasına bile neden olabilir
[9].
Gaz alma sistemleri akış kapasitelerine (debi) göre sınıflandırılırlar.
•
•
•
•

Buhar Jet ejektörleri: Düşük yoğuşmayan gaz oranları için kullanılır (<%3).
Sıvı halkalı vakum pompası: Yoğuşmayan gaz debisinin oldukça düşük olduğu durumlarda
kullanılır. Jeotermal uygulamalardaki kapasite sınırlamaları nedeniyle tek başına kullanımları
sınırlıdır.
Hibrit sistem (buhar jet ejektörü+sıvı halkalı vakum pompası, buhat jet
ejektörü+kompresör vb.): Buhar jet ejektörlerinin sıkıştırma oranı küçük olduğu için ikinci bir
kademe olarak vakum pompası yada kompresör kullanılır.
Roto-dinamik (kompresörler, radyal üfleyiciler vb.): Yüksek yoğuşmayan gaz oranlarında
kullanılırlar (>%3) [4].

Yoğuşmayan gazları buhardan bir diğer ayırma yöntemi ise reboiler kullanımı ile gazları türbine
girmeden önce (upstream) sistemden uzaklaştırmaktır.
2.1. Buhar jet ejektörleri
Buhar jet ejektörleri, konvansiyonel termik ve jeotermal elektrik santrallarında yaygın olarak
kullanılırlar. Jeotermal elektrik santrallarında genellikle iki kademeli buhar jet ejektör sistemi kullanılır.
Ejektör bir çeşit vakum pompası veya kompresördür. Ejektörler; vana, rotor ve piston gibi hareketli
parçalara sahip olmadıkları için ucuzdurlar, işletmeleri kolaydır ve daha az bakım gerektirirler.
Şekil 1’de tek kademeli bir buhar jet ejektörü gösterilmektedir. Buhar jet ejektörü venturi prensibine
göre çalışır ve buhar lülesi, emme odası ve yakınsak-ıraksak yayıcıdan oluşur. Jeotermal buhar
basıncı, buhar lülesi vasıtasıyla emme dizayn basınç değerine getirilerek bir düşük basınç alanı
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yaratılır. Böylelikle buharın basınç enerjisi lüle çıkışında kinetik enerjiye dönüştürülür. Emme odasında
sağlanan vakum etkisiyle kondenserde biriken yoğuşmayan gazların emme odasına alınarak jeotermal
buhara karışması sağlanır. Lüle çıkışında yüksek sesüstü hızlarda olan buhar ve yoğuşmayan
gazlardan oluşan karışım emme odasını geçerek yakınsak-ıraksak yayıcıya girer. Burada karışımın
kinetik enerjisi, Bernoulli prensibine göre, çıkışta tekrar basınç enerjisine dönüştürülür [4, 10].

Şekil 1. Tek Kademeli Buhar Jet Ejektörü [10].
Tek kademeli buhar jet ejektörlerinin sıkıştırma oranları dolayısıyla kapasiteleri boyutlarından dolayı
sınırlıdır. Daha büyük sıkıştırma oranı gereken durumlarda iki veya daha fazla ejektör seri bağlanarak
kullanılabilir Şekil 2).

Şekil 2. İki Kademeli Buhar Jet Ejektör Sistemi [10].
İki kademeli buhar jet ejektörlü gaz alma sisteminin tek kademeli flaş buharlı bir jeotermal elektrik
santralında uygulanışı Şekil 3’te gösterilmiştir. Birden fazla buhar jet ejektörü içeren bu sistemlerde
kademeler arasında kondenserler kullanılarak gaz ile birlikte ejektöre sürüklenen su buharının
yoğuşması ve ikinci kademeye gidecek olan akışkan miktarının azalması sağlanır. Böylelikle hem
ikinci kademedeki buhar jet ejektörünün kapasitesi hem de kullanılan jeotermal buhar debisi minimize
edilmiş olur. İkinci kademeden sonra kullanılan kondenser gürültü seviyesinin azaltılmasına da
yardımcı olur.
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Şekil 3. Tek Kademeli Flaş Buharlı Jeotermal Santral (İki Kademeli Buhar Jet Ejektörlü Gaz Alma
Sistemi İle).
2.2. Kompresörler
Kompresörler, yüksek yoğuşmayan gaz oranına sahip jeotermal santrallarda tercih edilirler. Yaygın
uygulama, santrifüj pompaların ana turbo-jeneratör tarafından doğrudan ya da bir hız artırıcı vites ile
çalıştırılmasıdır. Genel konfigürasyon; iki ya da üç ara gaz soğutuculu, çift gövdeli bir kompresördür.
İlk rotor ünitesi doğrudan turbo-jeneratöre bağlıdır ve 3000 rpm hıza sahiptir. İkinci ünite ilkinden tahrik
alır ve 4000 rpm hızındadır [4, 9].
Tek kademeli bir kompresör Şekil 4’de şematik olarak verilmiştir. Kompresörlerde gazın santrifüj
kuvvetle (impeller dışına) savrularak hızlanması ve impeller çıkışında yığılması, taşıdığı kinetik
enerjinin basınç enerjisine dönüşmesini sağlar.

Şekil 4. Kompresör [11].
İki kademeli kompresörlü gaz alma sistemine sahip bir jeotermal santralın şematik gösterimi Şekil 5’te
verilmiştir.
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Şekil 5. Tek Kademeli Flaş Buharlı Jeotermal Santral (İki Kademeli Kompresörlü Gaz Alma Sistemi
İle).
2.3. Hibrit sistem
Buhar jet ejektörlü gaz alma sistemleri düşük ilk yatırım maliyeti ve bakım kolaylığı avantajlarına
rağmen, gaz alma işlemi sırasında yüksek miktarda buhar tüketimi gibi bir dezavantaja sahiptirler. Jet
ejektörlerinin buhar tüketiminin azaltılması ve dolayısıyla performanslarının iyileştirilebilmesi amacıyla
hibrit sistemler geliştirilmiştir. Hibrit sistem olarak buhar jet ejektörü ilk kademede yer almak koşuluyla
buhar jet ejektörü-kompresör, buhar jet ejektörü-sıvı halkalı vakum pompası gaz alma sistemi
uygulamaları mevcuttur. Şekil 6’da ilk kademede buhar jet ejektörü, ikinci kademede sıvı halkalı
vakum pompası kullanılan iki kademeli bir gaz alma sistemine sahip bir jeotermal santral şematik
olarak gösterilmiştir.
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Şekil 6. Tek Kademeli Flaş Buharlı Jeotermal Santral ( İki Kademeli Hibrit Gaz Alma Sistemi İle).
Sıvı halkalı vakum pompası Şekil 7’de şematik olarak verilmiştir.

Şekil 7. Sıvı Halkalı Vakum Pompası [12].
Sıvı halkalı vakum pompaları dönel yer değiştirmeli bir mekanizmaya sahiptir, şaft ve çok kanatlı
çarktan başka dönen kısım yoktur. Kanatlar eksantrik olarak pompa gövdesine monte edilmiştir.
Göbekten itibaren radyal yönde oluşan kanatlar pompa muhafazasıyla bir seri halinde adeta odacıklar
meydana getirir. Çark dönerken dönmenin yarısında işletme sıvısı her zaman pompada bulunur,
santrifüj kuvvet etkisiyle dış çepere itilerek aynı hızda dönen bir sıvı halkası oluşturur. Meydana gelen
odacıklar (pocket) üst kısımda tamamen işletme sıvısıyla dolar ve çark döndükçe bu sıvının yerini
emmeden gelen gaz alır. Dönme devam ettikçe bu sefer sıvı, gaz dolu odacıklara itilir, gazı sıkıştırır ve
onu çıkış portuna iter. Bu işlem çarkın her bir odacığı için tekrarlanır ve bir vakum akışı veya basınç
akışı oluşturur [12].
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2.4. Reboilerler
Yoğuşmayan gazları buhardan bir diğer ayrıştırma yöntemi ise kondenser yerine gazları türbine
girmeden önce (upstream) reboiler kullanımı ile uzaklaştırmaktır. Reboilerli bir gaz alma sisteminin
jeotermal elektrik santralında kullanımı Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. Tek Kademeli Flaş Buharlı Jeotermal Santral (Reboilerli Gaz Alma Sistemi İle).
Reboiler sistemleri direkt ve indirekt temaslı reboilerler olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. İndirekt
temaslı reboilerler ise düşey borulu tip, yatay borulu tip ve kettle tip olmak üzere üç alt gruba ayrılırlar.
Reboilerlerin çalışma prensibine örnek olarak Şekil 9’da düşey borulu tip bir reboiler şematik olarak
gösterilmiştir. Düşey borulu tip reboilerler gövde-boru tipi ısı eşanjörleridir. Buhar, eşanjörün gövde
tarafında yoğuşur, yoğuşmayan gazlar ve bir miktar buhar bir ventilasyon akımı ile eşanjörün üst
tarafından dışarı alınır. Reboiler içerisinde yoğuşan buhar, boruların dış duvarlarından aşağı akarak
yoğuşkan transfer tankına gider, buradan da depoya akar. Yoğuşkan, depodan bir sirkülasyon hattı ile
reboilerin üst kısmına pompalanır ve boruların içerisinden film halinde akar. Bu sırada boruların
dışında gerçekleşen yoğuşma işleminde açığa çıkan enerji boru içindeki suyun buharlaşmasını sağlar
ve elde edilen buhar, temiz buhar hattı ile türbine gönderilir [13].
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Şekil 9. Düşey Borulu İndirekt Temaslı Reboiler [9].
Reboiler sistem tipleri ve özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.
Reboilerlerin küçük ölçekli saha testleri;
• türbin öncesi gaz alma işleminin H2S emisyon kontrol standardını karşılama,
• türbin ve kondensere giden asidik gazların azaltılması,
• H2S şartlandırmasında kimyasal kullanımı ve bakım gereksinimlerinde azalma,
• santral kapasite faktörününün artması ve
• kondenser tasarımının basitleştirmesi gibi avantajlara sahip olduğunu göstermiştir [9, 13, 1418].
Reboiler sistemlerinin dezavantajları ise;
• ilave ekipmanlar için ilk yatırım masraflarının artması (reboiler ünitesi, yoğuşkan pompası,
valfler, kontrol üniteleri) ve
• basınç düşümüdür [14].
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Tablo 2. Reboiler Sistem Tipleri ve Özellikleri [9].
Reboiler Tipleri
Düşey Borulu

Yatay Borulu

Jeotermal
Avantajları
Uygulamaları
Pilot
• Kirlilik
seviyede;
potansiyeli
Geysers, ABD
olan
ve
akışkanlarda
Cerro Prieto, • Düşük
Meksika
bekleme
zamanı
• Az miktarda
su depolama
• Küçük oturma
alanı
Uygulama yok • Yüksek
basınç
farklarında
çalışabilir
• Temizlemek
kolay
• Düşük statik
basınç

Kettle

Ticari
uygulama,
Yeni Zelanda

Direkt Temaslı

Ticari
uygulama,
Latera, İtalya
Deneysel
olarak,
Kızıldere
Türkiye

Dezavantajları

Referanslar

• Yükseklik
fazla (stabilite
problemleri)
• Tasarım
zorluğu
• Yüksek
basınç farkı
borularda
çökmeye
neden olabilir

[14-21]

• Kirlenme
gövde
tarafında
olursa
temizlemek
zor
• Yüksek ısı
akılarında
buhar
bloklaması

[14, 21-22]

• Sağlam
• Pahalı
konstrüksiyon
malzeme
• Tasarımı
• Kontrol ya da
kolay
stabilite
problemleri
• Basınç
• Sıvı depolama
düşümü
küçük
fazla
• Yüksek
basınçlarda
ekonomik
değil
• Kirliliğe neden
olan
akışkanlara
uygun değil
• Temizlemek
zor
• Kirliliğe neden • Kontrol
olan
problemleri
akışkanlarda
• Ucuz
• Konstrüksiyon
basit

[7,14, 21,
23-24]

[7, 14, 2526]

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

183 _______

3. ENERJİ ANALİZİ
Tek kademeli flaş buharlı bir jeotermal santral Bölüm 2’de tanıtılan;
•
•
•
•

buhar jet ejektör sistemi (ES),
kompresör sistemi (KS),
hibrit sistem (buhar jet ejektörü + sıvı halkalı vakum pompası) (HS),
reboiler sistemi (RS)

için modellenmiş ve santralın net elektrik üretiminin değişimi; değişen türbin giriş basıncı (100-1000
kPa) ve yoğuşmayan gaz oranı (%0-25) koşullarında incelenmiştir.
3.1. Kabuller
Tek kademeli flaş buharlı elektrik santralı için Kızıldere Jeotermal Elektrik Santralı kuyubaşı verileri
kullanılmıştır. Enerji analizinde kullanılan genel kabuller ve sabit parametreler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Enerji Analizinde Kullanılan Genel Kabuller ve Sabit Parametreler.
Sabit Parametreler
Kuyubaşı basıncı [27]
Kuyubaşı toplam debi [27]
Atmosferik basınç [27]
Yıllık ortalama dış hava sıcaklığı [28]
Yaş termometre sıcaklığı (Tyt) [28]
Bağıl nem [28]
Yoğuşmayan gaz oranı (ağırlıkça) [27]
Yoğuşmayan gazların içinde CO2 oranı [29]
Kondenser basıncı (Pkond) [29]
T23 (Şek.3) [29]
Genel Kabuller

(kPa)
(kg/s)
(kPa)
(°C)
(°C)
(%)
(%)
(%)
(kPa)
(°C)

1426
870.1
95
16
13
65
13
96-99
10
29

(%)

75

(%)

90

η SHVP

(%)

40

T21-Tsıcak,hava (Şek.3) [10, 30]
T20- T21 (Şek.3) [10]
(P13- P14) (buhar jet ejektörü, kompresör ve hibrit sistemlerde)
(P13- P14) (Şek.8) (reboilerli gaz alma sisteminde)

(°C)
(°C)
(kPa)
(kPa)
(%)

6
3
10
330
70

ηpm, ηfm

(%)
85
(kPa) 100
(kPa) 105
Tyt
(°C)
(kPa) 0.90Pkond

ηkomp
ηjen

ηpompa, ηfan

ΔP pompa , ΔP fan
P19 [4]
TCO2 [10]
P16 (Şek.3) [4]
Kuyubaşında jeotermal akışkan doymuş sıvı-buhar karışımıdır.
CO2’in ideal gaz olduğu ve de suda çözünmediği kabul edilmiştir.
Türbin verimi, ηt, Baumann Kuralına [31] göre hesaplanmıştır.
Türbin çıkışında izentropik özellikler hesaplanırken yoğuşmayan gaz hesaba katılmıştır.
Gaz alma sistemleri iki kademelidir ve herbir kademe için eşit basınç oranı alınmıştır.
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3.2. Eşitlikler
Enerji analizinde, EES (Engineering Equation Solver) [32] yazılımı kullanılarak jeotermal
santralda üretilen net elektrik enerjisi ve toplam parazitik yük her bir gaz alma sistemi için

& ), türbin elektrik üretiminden ( W& .η ) toplam
hesaplanmıştır. Net elektrik üretimi ( W
net
t
jen

& )
parazitik yüklerin ( W
par

çıkarılması ile Eşitlik 1’de verildiği gibi hesaplanmaktadır.

η jen

jeneratör verimidir.

W& net = W& t .η jen − W& par

(kW)

(1)

Parazitik yükler, gaz alma sistemi ( W& gaz ), sirkülasyon pompaları ( W& pompa ), soğutma kulesi fan
tüketimleri ( W& fan ) ve diğer iç tüketimlerin ( W& diger ) toplamıdır (Eşitlik 2). Ana yağ pompası,
dozaj pompaları, hava kurutucular vb. gibi küçük yardımcı ekipmanların iç tüketimleri toplamı
150 kW olarak kabul edilmiştir.

W& par = W& gaz + ∑ W& pompa + ∑ W& fan + W& diger

(kW)

(2)

(kW)

(3)

Pompa elektrik tüketimi Eşitlik 3’e göre hesaplanır.
W& pompa =

ν&.ΔP
η pompa .η pm

ν&
ΔP

η pompa ,η pm

: hacimsel debi (m3/kg)
: pompa basınç farkı (kPa)
: pompa ve pompa motoru verimi (%)

Soğutma kulesi fanlarının elektrik tüketimi de Eşitlik 3’e göre hesaplanır.
Buhar Jet Ejektör Sistemi (ES)
Buhar jet ejektör sistemi enerji tüketiminin hesaplanabilmesi için ejektörlere giden jeotermal
buhar debisinin belirlenmesi gerekir. Separatörden sonra buhar jet ejektör sistemine giden ve
& 33 ve m& 34 )
yoğuşmayan gaz oranına bağlı olarak artan jeotermal buhar debisi (Şekil 3’te m
Eşitlik 4’e göre hesaplanır [4, 10].
& 33 = THE1 , m
& 34 = THE 2
m
HB1
HB2

THE
HB

(kg/s)

(4)

: Toplam hava eşdeğeri (kg/s)
: Hava buhar oranı (-)

Hibrit Sistem (HS)
Şekil 6’da şematik olarak gösterilen hibrit sistemin ilk kademesinde kullanılan buhar jet ejektörü için
gerekli jeotermal buhar debisi Eşitlik 4, ikinci kademede kullanılan sıvı halkalı vakum pompasının
elektrik tüketimi ( W& SHVP ) ise Eşitlik 5’e göre hesaplanır [30].
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& CO .RCO .TCO ⎡ ⎛⎜ 1− 1 ⎞⎟ ⎤
⎡ γ ⎤m
2
2
2
⎜
⎟
W& SHVP = ⎢
⎥
⎢(r )⎝ γ ⎠ − 1⎥
ηSHVP
⎦
⎣
⎣ γ − 1⎦

γ

η SHVP

: Cp/Cν oranı (-)
: Sabit basınç özgül ısısı (kJ/kgK)
: Sabit hacim özgül ısısı (kJ/kgK)
: Gaz sabiti (kJ/kgK)
: Sıcaklık (K)
: Basınç oranı (-)
: Sıvı halkalı vakum pompası verimi (%)

& CO
m
2

: Yoğuşmayan gaz (CO2) debisi (kg/s)

Cp
Cν
R
T
r

(kW)
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(5)

Kompresör Sistemi (KS)
Enerji analizinde öngörülen kompresörlü gaz alma sistemi akış şeması Şekil 5’te verilmiştir.
Kompresör elektrik tüketimi ( W& komp ) hesaplamasında (Eşitlik 6) kompresör izentropik verimleri
%75 olarak kabul edilmiş, karışımdaki CO2 miktarı santralın her noktasında olduğu gibi
kompresör giriş ve çıkışında da dikkate alınmıştır.

& .( Δh )
W& komp = m
&
m

: Kompresöre giren akışkan debisi (kg/s)

Δh

: Kompresör giriş-çıkış entalpi farkı (kJ/kg)

(kW)

(6)

Reboiler Sistemi (RS)
Reboiler sistemi olarak düşey borulu tip seçilmiştir (Şekil 7). Yoğuşmayan gazın %98’inin
ventilasyon yolu ile sistemden uzaklaştırıldığı, ventilasyonda yoğuşmayan gaza eşlik eden
buhar miktarının yoğuşmayan gaz miktarına eşit olduğu kabul edilmiştir. Diğer üç sistemden
farklı olarak reboiler sisteminde separator-türbin arası basınç düşümü 330 kPa olarak
alınmıştır [3, 9, 33].
3.3. Sonuçlar
Eşit basınç oranına sahip iki kademeli buhar jet ejektörü, kompresör, hibrit ve reboiler sistem
alternatiflerinin kullanıldığı tek kademeli flaş buharlı bir jeotermal elektrik santralının net elektrik
üretimi; 10 kPa kondenser basıncı ve 13°C yaş termometre sıcaklığında ve türbin giriş basınç (1001000 kPa) ve yoğuşmayan gaz oranı (%0-25) aralıklarında hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 10’da
verilmiştir. Şekil’den de görüleceği gibi, net elektrik üretimi belli bir türbin giriş basıncına kadar
yükselmekte ve o noktada maksimuma ulaşmaktadır. Net elektrik üretiminin maksimum olduğu bu
basınç değeri optimum türbin giriş basınç değeridir. Türbin giriş basıncının yükselmesi separatör
basıncının yükselmesini zorunlu kıldığından optimum türbin giriş basıncının üzerindeki basınçlarda
separatör basınçları artacak, dolayısı ile de seperatörde üretilen buhar debisi ve net elektrik üretimi
azalacaktır. Yine Şekil 10’dan görüleceği gibi aynı yoğuşmayan gaz oranı için optimum türbin giriş
basıncı her bir gaz alma sistemi için farklıdır. Örneğin; %13 yoğuşmayan gaz oranı için optimum türbin
giriş basıncı; buhar jet ejektörü sistemi için 480 kPa, hibrit sistem için 320 kPa, reboiler sistemi için
260 kPa ve kompresör sistemi için 220 kPa olmaktadır.
Jeotermal buhar içerisinde yoğuşmayan gazın olmaması durumunda (f=0), reboiler sistemi dışında
diğer sistemler benzer davranış gösterir. Reboiler sistemi net elektrik üretiminin diğer sistemlere göre
daha düşük olmasının nedeni, reboiler sisteminde seperatör ile türbin arasındaki basıç farkının yüksek
oluşudur. Yoğuşmayan gaz oranının artışı ile herbir alternatifte net elektrik üretimi azalır. Gaz alma
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Net Elektrik Üretimi (kW)
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sistemi alternatifleri içinde buhar jet ejektörü sistemi diğerlerine göre artan yoğuşmayan gaz oranına
daha hızlı tepki vermektedir.
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Şekil 10. Türbin Giriş Basıncı ve Yoğuşmayan Gaz Oranı Değişimleri İçin Net Elektrik Üretimi.
Tablo 4, yoğuşmayan gaz oranına göre optimum separatör basınçlarında net elektrik üretiminin
değişimini iki farklı yoğuşmayan gaz oranı için (%2 ve %13) örneklemektedir. Tabloda her bir gaz alma
sistemi alternatifi için optimum türbin giriş basıncı ve bu basınç değerinde üretilen net elektrik enerjisi
miktarları karşılaştırılmaktadır. Tablodan da görüleceği gibi artan yoğuşmayan gaz oranı ile optimum
türbin giriş basınç değerleri artmakta, net elektrik üretimleri azalmaktadır. Kompresör sistemi gaz alma
sistem alternatifleri içinde artan yoğuşmayan gaz oranından en az etkilenen sistem olmaktadır.
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Tablo 4. Yoğuşmayan Gaz Oranına Göre Optimum Separatör Basınçlarında Net Elektrik Üretiminin
Değişimi.

Gaz alma sistemi
Kompresör sistemi (KS)
Hibrit sistem (HS)
Buhar jet ejektör sistemi
(ES)
Reboiler sistemi (RS)

Yoğuşmayan gaz oranı
(%)
2
13
Optimum
Net
Optimum
Net
türbin giriş elektrik türbin giriş
elektrik
basıncı
üretimi
basıncı
üretimi
(kPa)
(kW)
(kPa)
(kW)
180
12192
220
11403
220
11376
320
7651
300
9936
480
5415
220

7614

260

Net elektrik
üretimindeki
değişim
(%)
6.5
32.7
45.5

6500

14.6

Tablo 5. Kompresörlü Sistem İçin Optimum ve İşletme Separatör Basınçlarında Elektrik Üretim ve
Tüketim Değişimleri.
Optimum türbin giriş
İşletme türbin giriş
Değişim
basıncı
basıncı
Türbin
elektrik
üretimi (kW)
Parazitik
yük
tüketimi (kW)
Net elektrik üretimi
(kW)

(220 kPa)
13978

(450 kPa)
12026

(%)
14

2575

1919

25.5

11403

10107

11.4

Jeotermal santrallar işletme sırasında tasarım değerleri dışında çalışırlar. Ortalama yoğuşmayan gaz
oranı %13 olan Kızıldere Jeotermal Santralı’nın optimum türbin giriş basıncı 220 kPa (Şekil 10) olarak
belirlenmiş olmasına rağmen işletme basıncı 450 kPa’dır [27]. Tablo 5’de %13 yoğuşmayan gaz
oranında kompresörlü gaz alma sistemi için işletme ve optimum türbin giriş basıncı değerlerinde türbin
elektrik üretimi, parazitik yükler ve net elektrik üretiminin değişimi verilmiştir. 450 kPa işletme
basıncında optimum basınca göre parazitik yük enerji tüketiminin %25.5 azalmasına karşın santralın
net elektrik üretiminde 1.3 MW’a karşılık gelen %11.4’lük bir düşüş görülmektedir.
Kızıldere Jeotermal Santralı işletme değeri olan 450 kPa türbin giriş basıncında tüm gaz alma sistemi
alternatiflerinin %0-25 aralığındaki yoğuşmayan gaz oranlarında net elektrik üretiminin değişimi Şekil
11’de gösterilmiştir. Şekil 11’den de bir kez daha görüleceği gibi kompresör sistemi, yoğuşmayan gaz
oranı artışından en az etkilenen sistemdir. Yoğuşmayan gaz oranındaki %1’lik artış net elektrik
üretiminde kompresörlü sistem için ortalama %0.4’lük bir azalmaya neden olurken, buhar jet ejektörlü
sistemde %2.7, hibrit sistemde %2.2 ve reboilerli sistemde %2.3’lük bir azalmaya neden olmaktadır.
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Türbin Giriş Basıncı:450 kPa

12000
10000
8000
6000
4000
KS
ES

2000

HS
RS

0
0

2

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Yoğuşmayan Gaz Oranı (%)

Şekil 11. Net Elektrik Üretiminin 450 kPa Türbin Giriş Basıncında Değişik Yoğuşmayan Gaz
Oranlarına Göre Değişimi.

TARTIŞMA
Kızıldere Jeotermal Santralı’nın kuyubaşı verilerini kullanan tek kademeli flaş buharlı bir jeotermal
elektrik santralının dört farklı gaz alma sistemi (buhar jet ejektörü, kompresör, hibrit, reboiler) için
değişen türbin giriş basıncı ve yoğuşmayan gaz oranlarında ürettiği net elektrik enerjisi miktarı enerji
analizi uygulanarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda yorumlanmıştır.
1. Yoğuşmayan gaz oranı net elektrik üretimini etkileyen önemli bir parametredir ve jeotermal elektrik
santrallarının net elektrik üretimi artan yoğuşmayan gaz oranı ile azalır.
2. Gaz alma sistemi alternatifleri içinde kompresör sistemi enerji tüketimi, yoğuşmayan gaz oranı
değişimi ile büyük değişiklik göstermez ve alternatifler arasında en az enerji tüketen sistemdir.
Diğer yandan buhar jet ejektör sistemi, yoğuşmayan gaz oranı artışına bağlı olarak ejektörler için
gerekli jeotermal buhar debisinin artmasından dolayı yoğuşmayan gaz oranı değişimine en hassas
sistemdir. Hibrit sistemde sıvı halkalı vakum pompası kullanılması sonucu performans açısından
kompresör ile buhar jet ejektörü sistemi arasında yer almaktadır.
3. Reboiler sistemi separatör ile türbin arasında diğer alternatiflere göre daha büyük basınç farkına
gereksinim duyduğundan aynı yoğuşmayan gaz oranı için separatör basıncı reboilerli sistemde
daha yüksek olacaktır. Bu durum separatörden türbine giden jeotermal buhar debisinin
azalmasına yol açar ve reboilerli sistemlerde net elektrik üretimini artırmak için buhar debisinin
yeni kuyular açılarak artırılması gerekir. Bu da santral yatırım maliyetinin artması anlamına gelir.
4. Net elektrik üretiminin maksimize edilebilmesi için jeotermal santralların tasarım değerlerinde
işletilmesine çalışılmalıdır.
5. Her bir gaz alma sisteminin uygulanabilirliği açısından teknik analizin yanısıra ekonomik olarak da
analiz yapılması gerekliliği açıktır.
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ÖZET
Bu çalışmada sıvı jeotermal rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışlarının tahmini amacıyla genel
tank modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model birden fazla tankın basınç ve sıcaklığını modelleyecek
kapasitededir. Bu tanklar birden fazla jeotermal rezervuarı ya da rezervuar-akifer sistemlerini temsil
etmektedirler. Modelin temeli kütle ve enerji dengesi denklemlerinin (tekrar basma, doğal beslenme ve
üretimden oluşabilecek basınç ve sıcaklık davranışlarını modelleyebilmek amacıyla) sistemdeki her
tank için bir arada çözülmesine dayanır. Geliştirilen bu model aynı zamanda Levenberg-Marquardt
optimizasyon algoritması ile birleştirilerek sahadan gelebilecek basınç ve sıcaklık verilerine tarihsel
çakıştırma olanağı vermektedir.
Bu çalışmanın asıl amacı, sahadan elde edilen basınç verilerinin yanında sıcaklık verilerinin tarihsel
çakıştırma işleminde kullanılmasının model parametrelerinin tahmininde avantaj sağlayıp
sağlayamayacağının belirlenmesidir. Sonuçlar tarihsel çakıştırma işleminde basınç verilerinin sıcaklık
verileri ile kullanılmasının kaba hacim ve gözeneklilik gibi bazı model parametrelerinin daha iy tahmin
edilmesine neden olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tank modelleri, jeotermal rezervuar.

ABSTRACT
In this study, we develop a non-isothermal lumped-parameter model for predicting both the
temperature and pressure behaviors of liquid dominated geothermal reservoirs. The model is capable
of modeling both pressure and temperature behaviors of multiple tanks. These tanks can represent
multiple geothermal reservoirs or geothermal reservoirs with aquifers. Energy and mass balance
equations are coupled to predict both temperature and pressure behaviors of a geothermal system
resulting from re-injection of low temperature water into the system, production and natural recharge.
The model is also coupled with an optimization routine (based on the Levenberg-Marquardt method)
for performing history matching to field pressure and/or temperature measurements, from which model
parameters could be inferred.
One of the objectives of this study is to investigate whether using temperature and pressure data
together provides benefits in determining various model parameters. Our results show that using
temperature measurements in addition to pressure measurements for history matching improves the
estimation of certain reservoir parameters such as the bulk volume of the reservoir and porosity.
Considering synthetic examples, it is shown that the model developed provides a tool for estimating
certain reservoir parameters such as bulk volume, porosity, recharge index, initial reservoir pressure
and temperatures from measurements of reservoir temperature and pressure data.
Key Words: Lumped-parameter model, geothermal reservoir.
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1. GİRİŞ
Literatüre bakılığında jeotermal rezervuarların modellenmesi için genel olarak iki yaklaşım
bulunmaktadır: Tank modelleri ve uzaysal değişimleri dikkate alan sayısal modeller. Sayısal
modellerde rezervuar hücrelere bölünür ve her bir hücre üstünde kütle dengesi ve enerji dengesi
denklemleri çözülerek rezervuarın sıcaklık ve basınç davranışları hesaplanır. Bu denklemler sonlu
farklar gibi sayısal yöntemler kullanılarak çözülmektedir. Sayısal modeller heterojenlik, farklı rezervuar
geometrileri, farklı kuyu koşulları, çok fazlı, çok komponentli akış ve bunlar gibi birçok karmaşık olayı
modelleyebilecek yapıya sahiptir. Fakat sayısal modellerin kullanılması için çok fazla sayıda veriye
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun da ötesinde sayısal modellerdeki hücre sayıları arttıkça bu modellerin
çalışma süreleri de önemli derecede artmaktadır. Bu da beklendiği gibi tarihsel çakıştırma işlemleri
açısında bir dezavantaj oluşturmaktadır.
Tank modellerinde ise sayısal modellerin aksine jeotermal rezervuar birkaç parametre ile temsil
edilmektedir. Dolayısı ile tank modellerinde çalışma süreleri sayısal modellere kıyasla oldukça
düşüktür. Tank modelleri özellikle sayısal model oluşturmaya yetecek verilerin henüz elde edilmediği
rezervuarın erken zamanlarında sayısal modellere iyi bir alternatif oluşturmaktadırlar.
Literatürde tank modellerinin uygulamaları izotermal sistemler için mevcuttur [1,2,3,4]. Yakın zamanda
ise [5] izotermal olmayan tank modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model tek tanklı bir sistemdir ve
rezervuarı kapalı ya da beslemeli olması durumlarını göz önüne alabilmektedir. Bu çalışmada tarihsel
çakıştırmaya sıcaklık verilerinin de dahil edilmesiyle rezervuarın kaba hacmi ve gözenekliliğini
bulabildiklerini gösterilmektedirler. Bilindiği gibi izotermal modeller kullanılarak basınç verilerine
yapılan tarihsel çakıştırmalarda kaba hacim ve gözeneklilik değerleri bireysel olarak
bulunamamaktadır.
Bu çalışmada jeotermal rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışlarının modellenmesi amacıyla
genelleştirilmiş tank modeli geliştirilmiştir. Bu model birden fazla tank için tasarlanmıştır. Geliştirilen bu
modelde tanklar, jeotermal rezervuarları ya da jeotermal rezervuarlarla birlikte akiferleri modellemek
amacıyla kullanılmaktadır. Burada akifer rezervuarın dış kısımlarını, alt kısımlarını ya da rezervuarın
bağlantıda olduğu hidrolojik üniteleri temsil etmektedir. Bir başka değişle rezervuardan uzak fakat
rezervuara akışkan desteği veren jeolojik üniteler olarak alınmaktadır. Bu amaçla tanklar farklı
yapılandırmalarda kullanılabilir. Şekil 1-5 tankların hangi yapılandırmalarda kullanılabileceğine
örnekler göstermektedir.

Üretim

Rezervuar

Şekil 1. Rezervuarı Temsilen Tek Tank.
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Üretim

Akifer
Besleme
kaynağı

Besleme

Rezervuar

Şekil 2. Birbiri İle Bağlantılı Rezervuar ve Akiferi Temsilen İki Tank.

Besleme
kaynağı

Dış
akifer

Üretim

Besleme

İç akifer

Besleme

Rezervuar

Şekil 3. Birbiri İle Bağlantılı Rezervuar ve Akiferleri Temsilen Üç Tank.

Üretim
Besleme

Sığ
rezervuar

Üretim
Besleme

Derin
rezervuar

Şekil 4. Birbiri İle Bağlantılı İki Rezervuarı Temsilen İki Tank.
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Akifer
Besleme
kaynağı

Üretim
Sığ
rezervuar

Üretim
Derin
rezervuar

Şekil 5. Birbiri İle Bağlantılı İki Rezervuar ve Bir Akiferi Temsilen Üç Tank.
Şekil-1’de izole olmuş kapalı rezervuarı temsil eden tek tank sistem gösterilmektedir. Eğer rezervuar
akiferler tarafından besleniyorsa, Şekil 2 ve 3 deki yapılandırmalar kullanılabilir. Birbiri ile bağlantılı
rezervuarları modellemek için ise Şekil 4 ve 5’ deki gibi yapılandırmalar kullanılabilir.
Grant vd., Axelsson, Sarak vd., Tureyen vd. [1,2,3,4] tarafından göz önünde bulundurulan tank
modelleri izotermal modellerdir. Bu tür modeller ile sahanın basınç davranışı pratik olarak doğru
modellenebilmesine rağmen, sıcaklık davranışları modellenememektedir. Çünkü bu modellerde
rezervuar sıcaklığının sabit olduğu kabul edilmektedir. Jeotermal rezervuarlarda özellikle tekrar basma
yapıldığında, sıcaklıktaki değişimler önemli boyutlarda olabilmektedir. Hatta, tekrar basmanın
yapılmadığı izole bir jeotermal sistemde bile, üretimden dolayı sıcaklık değişimleri mevcuttur [5].
Rezervuarın ortalama sıcaklığını doğal olarak rezervuar hacmi, üretim debisi, tekrar basma debisi,
tekrar basma sıcaklığı, beslenme debisi ve beslenme sıcaklığının fonksiyonudur.
Bu çalışmada Onur vd. [5] yapmış olduğu çalışma genişletilerek birden fazla tank için çalışan model
tasarlanmıştır. İlk olarak modelin detayları açıklanmaktadır. Daha sonra bu modellerin kullanım
alanlarının ve sıcaklık bilgisinin önemi ve avantajlarının vurgulandığı yapay örnekler sunulacaktır.

2. GENELLEŞTİRİLMİŞ İZOTERMAL OLMAYAN TANK MODELİ
Bu çalışmada geliştirilen modelin temeli tek fazlı sıvı sistemler için kütle dengesi ve enerji dengesine
dayanmaktadır. Genel olarak sistemin Nt adet tanktan oluştuğu varsayılmaktadır. Daha sonra her bir
tank üstünde aynı anda kütle ve enerji dengesi denklemleri çözülmektedir. Şekil 6 tek bir tankın
özelliklerini vermektedir.
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Tank : j1

αi, j

1

Wp,i
Üretim
Ti

Winj,i
Enjeksyon
Tinj,i

αi, j

2

Tank : j2

αi, j

Tank : j3

3

Tank : i
Su + kayaç

αi, j

l

Hacim : Vbi
Gözeneklilik : φi
Sıcaklık : Ti
Basınç : pi

Tank : jl

αi, j

Nci −1

α i,s

Tank : jNci-1

Ws,i
Beslenme
Ts,i p0

αi, j

Nci

Tank : jNci
Şekil 6. Herhangi Bir Tank ve Bu Tankın Genel Özellikleri.
Şekil 6’dan da anlaşılacağı gibi model içindeki her bir tank su ve kayaç kısımlarından oluşmaktadır.
Buna ek olarak her bir i tankı Vbi hacmi (m3), φi gözenekliliği, Ti sıcaklığı ve pi basıncına sahiptir. Her
bir i tankı i=1,2,.,Nt, diğer herhangi bir jl tankı ile bağlantı yapabilmektedir. i tankının yapabildiği toplam
bağlantı sayısı Nci ile ve her bir bağlantı yapılan tank ise jl (l=1,2,...,Nci) ile gösterilmektedir. i tankına
yapılan tekrar basma Tinj,i (°C) sıcaklığında ve Winj,i (kg/s) debisi ile gerçekleştirilir. i tankından yapılan
üretim ise Ti (°C) sıcaklığında ve Wp,i (kg/s) debisi ile gerçekleştirilir. Buna ek olarak i tankı beslenme
kaynağına bağlı olabilir. Bu beslenme kaynağının basıncı p0 (bar) ve sıcaklığının Ts,i (°C) zaman içinde
değişmediği varsayılmaktadır. Beslenme kaynağından i tankına olan akışın kütle debisi ise Schilthuis
[6] ilişkisi ile verilmektedir.
Ws = α i , s ( pi − p0 )

(1)

Burada αi,s (kg/(bar-s)) birim basınç düşümünde beslenme kaynağından i tankına olan kütle debisini
temsil eden beslenme katsayısını vermektedir. Buna benzer olarak i tankına bağlı olan tanklardan i
tankına kütle debisi Wi,jl (kg/s) Denklem 2 ile verilmektedir.

(

Wi , jl = α i , jl p jl − pi

)

(2)

Bu varsayımlar altında, i tankı için kütle dengesi Denklem 3 de verilmektedir.
Vbi

d ( ρ wφr )i
dt

N ci

(

)

+ α i , s ( p0 − pi ( t ) ) + ∑ α i , jl p jl ( t ) − pi ( t ) + ⎡⎣W p ,i ( t ) − Winj ,i ( t ) ⎤⎦ = 0
l =1

(3)
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Denklem 3 i=1,2,...,Nt tanklar için uygulanmaktadır. Burada ρw,i (kg/m3) i tankı içindeki suyun
yoğunluğunu ve t (s) ise zamanı temsil etmektedir. Denklem 3’ün ilk terimi rezervuar içinde kütlenin
depolanmasını, ikinci terim beslenme kaynağından i tankına olan kütle debisini, üçüncü terim
bağlantılı diğer tanklardan olan kütle debisini ve son terim ise rezervuardan yapılan net kütle üretim
debisini temsil etmektedir.
Jeotermal rezervuarlar için ısı aktarımı baskın olarak taşınım yolu ile gerçekleşir. Bir başka değişle,
sıcaklıktaki değişim, üretim, tekrar basma ya da doğal beslenmeden kaynaklanan akışkan akışından
dolayı olmaktadır. Bu çalışmada ısı iletiminden dolayı olan ısı aktarımı ihmal edilmiştir. Bu varsayımlar
altında i tankı için enerji dengesini Denklem 4 vermektedir.
d
⎡(1 − φ ) Vb ρ m CmT + Vbφρ wuw ⎤⎦ i − Winj ,i ( t ) hw,inj ,i (Tinj ,i , t ) + W p ,i ( t ) hw,i (Ti , t ) −
dt ⎣
N ci

α i , s ⎡⎣ pi ( t ) − p0 ⎤⎦ hx + ∑ α i , j ( p j ( t ) − pi ( t ) ) hy = 0
l =1

l

(4)

l

Denklem 4 i=1,2,...,Nt tanklar için uygulanmaktadır. Burada ρm (kg/m3) kayaç yoğunluğunu, Cm
(J/(kg°C)) kayacın özgül ısı kapasitesini, ρw (kg/m3) suyun yoğunluğunu, hw,inj (J/kg) enjekte edilen
suyun özgül entalpisini ve uw (J/kg) suyun özgül iç enerjisini vermektedir.
⎧⎪h (T , t ) eğer pi > p0
hx = ⎨ w,i i
eğer pi < p0
⎪⎩ hws ,i

(5)

⎧⎪ hw,i (Ti , t )
hy = ⎨
⎪⎩hw, jl T jl , t

(6)

ve

(

)

eğer pi > p jl
eğer pi < p jl

Burada hws (J/kg) beslenme suyunun özgül entalpisini ve hw (J/kg) ise tank içindeki suyun özgül
entalpisini vermektedir.
Denklem 4’ün ilk terimi kayaç ve su içinde biriken enerji miktarını, ikinci terim tanka basmadan gelen
ısıyı, üçüncü terim üretim ile tanktan uzaklaştırılan ısıyı, dördüncü terim beslenme kaynağından tanka
gelen ısıyı ve beşinci terim ise diğer tanklardan gelen ısıyı göstermektedir. Bu modelde ayrıca
gözenekliliğin basınç ve sıcaklık ile değişimi de hesaba katılmaktadır.

φ ( p, T ) = φ0 ⎡⎣1 + cr ( p − p0 ) − β r (T − T0 )⎤⎦

(7)

Burada φ0 ilk koşullardaki tankın gözenekliliğini, cr (1/bar) kayacın sıkıştırılabilirliğini ve βr (1/°C) ise
kayacın ısıl genleşme katsayısını göstermektedir.
Modelin geliştirilmesinde farklı üretim/basma debileri dikkate alınmıştır. Suyun iç enerjisi ve entalpisi
buhar tabloları [7] kullanılarak hesaplanmaktadır. Denklem 3 ve 4 doğrusal olmayan denklemlerdir.
Dolayısıyla denklemlerin çözümü için Newton-Raphson yöntemi kullanılmaktadır. Denklemlerdeki
zamanının kısmi türevi için sonlu farklar yöntemi kullanılmaktadır.

3. YAPAY UYGULAMALAR
Bu bölümde genelleştirilmiş tank modeli için bazı yapay uygulamalar verilmektedir. Burada amaç bu
modelin hangi problemler için kullanılabileceği ve sıcaklık verilerinin model parametrelerinin
tahmininde nasıl kolaylık sağlayacağının araştırılmasıdır.
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

199 _______

3.1. Tekrar Basma Problemi
Geliştirilen modelin kullanılabileceği alanlardan birisi de tekrar basma problemidir. Bu bölümde biri
akiferi diğeri rezervuarı temsil eden birbirine bağlı iki tanklı sistemin tekrar basma sırasında basınç ve
sıcaklık davranışları incelenecektir. Burada amaç, tekrar basma lokasyonunun basınç ve sıcaklık
üstündeki etkilerini incelemektir. İki durum karşılaştırılmaktadır; (1. durum) akiferin içine tekrar basma,
(2. durum) rezervuarın içine tekrar basma. Akiferi ve rezervuarı temsil eden iki tanklı sistem Şekil 7’de
gösterilmektedir.

Akifer

Rezervuar

Şekil 7. Rezervuar ve Akiferi Temsil Eden İki Tanklı Sistem.
Akiferin ve rezervuarın bazı özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Tekrar Basma Problemi İçin Rezervuar ve Akifer Özellikleri.

αr, (kg/(bar-s)
Vrezervuar, m3
Vakifer, m3
P0, bar
T0,rezervuar, °C

φrezervuar
φakifer

cr,rezervuar, 1/bar
cr,akifer, 1/bar
βr,rezervuarr, 1/°C
βr,akifer, 1/°C
ρm,rezervuar, kg/ m3
ρm,akifer, kg/ m3
Cm,rezervuar, J/(kg°C)
Cm,akifer, J/(kg°C)

10
1×108
1×109
50
140
0.1
0.1
1×10-4
1×10-4
0
0
2600
2600
1000
1000

Üretim / basma senaryosu Şekil 8’de verilmektedir. İlk 100 gün boyunca rezervuardan sadece 10 kg/s
debi ile üretim yapılmaktadır. Daha sonraki 100 gün boyunca 20 kg/s üretim ve 10 kg/s debi ile basma
yapılmaktadır. Son 2300 gün ise 50 kg/s debi ile üretim ve 50 kg/s debi ile basma yapılmaktadır.
Enjekte edilen akışkanın sıcaklığının 60°C olduğu akiferin ilk sıcaklığının ise 100°C olduğu
varsayılmaktadır. Şekil 8’deki negatif değerler basma yapıldığı anlamına gelmektedir. Daha önce de
belirtildiği gibi iki durum ele alınmaktadır. İlk durumda basma rezervuara yapılmakta, ikinci durumda
ise basma akifere yapılmaktadır.
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Şekil 8. Üretim / Basma Senaryosu.
Şekil 9 ve 10 her iki durum için sırasıyla rezervuar basıncı ve rezervuar sıcaklıklarını
karşılaştırmaktadır. Şekil 9’dan anlaşılacağı gibi, basmanın rezervuara yapılması basıncın daha
yüksek değerlerde kalmasını sağlamaktadır. Burada ilginç olan bir nokta ise basma miktarının üretim
miktarına eşit olmasına rağmen basıncın azalmasıdır. Burada sıcaklık düşümünün etkisi açıkça
görülmektedir. Sistem kapalı olduğu için, soğuyan akışkanın hacmi azalır ve bu nedenle basınç düşer.
Rezervuardaki soğuma etkisi Şekil 10’da açıkça görülmektedir. Görüldüğü gibi basımın akifere
yapılması sıcaklığın korunması açısından daha avantajlı görünmektedir. Çünkü soğuk akışkanın
rezervuara basılması rezervuarı daha çabuk soğutmaktadır.
50
Rezervuara basma
Akifere basma

Basınç, bar

40

30

20
0

500

1000
1500
Zaman, gün

2000

2500

Şekil 9. Tekrar Basma İşleminin Akifere ve Rezervuara Yapılması Durumunda Rezervuar Basıncının
Karşılaştırılması.
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Şekil 10. Tekrar Basma İşleminin Akifere ve Rezervuara Yapılması Durumunda Rezervuar
Sıcaklığının Karşılaştırılması.
Bir önceki örnekte tekrar basılan suyun sıcaklığı 60°C ve akifer sıcaklığı da 100°C olarak alınmıştır.
Şimdi ise yukarıda verilen basınç ve sıcaklık karşılaştırmalarını akifer sıcaklığının 60°C ve tekrar
basılan suyun sıcaklığının 100°C olması durumunda tekrardan incelenecektir. Sonuçlar Şekil 11 ve 12’
de verilmektedir.
50
Rezervuara basma
Akifere basma
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Şekil 11. Tekrar Basma İşleminin Akifere ve Rezervuara Yapılması Durumunda Rezervuar Basıncının
Karşılaştırılması.
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Şekil 12. Tekrar Basma İşleminin Akifere ve Rezervuara Yapılması Durumunda Rezervuar
Sıcaklığının Karşılaştırılması.
Şekil 11’den anlaşılacağı gibi basıncın yüksek tutulması açısından rezervuara basmak daha avantajlı
olmaktadır. Şekil 12’den de anlaşılacağı gibi sıcaklık açısından da aynı sonuca varmak mümkündür.
Tekrar basma işlemini rezervuara yapmak sıcaklığın daha yukarıda tutulmasını sağlamaktadır.
Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı üzere, basıncın yüksek tutulması açısından, tekrar basma
işleminin rezervuara yapılması her koşulda avantajlıdır. Sıcaklığın yüksek tutulması istenirse, basma
işleminin nereye yapılacağı basılan akışkanın ve akiferin sıcaklıklarına bağlıdır. Eğer basılan suyun
sıcaklığı akiferinkinden yüksekse rezervuara basmak, düşük ise akifere basmak daha avantajlıdır.
3.2. Sıcaklık Verilerinin İçeriği
Bu bölümde sıcaklık verilerinin rezervuar hakkında nasıl daha fazla bilgi verdiği yapay örnek üstünde
gösterilmektedir. Bunun için kapalı tek tank sistemi ele alınmaktadır. Rezervuar ile ilgili bazı özellikler
Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Tekrar Basma Problemi İçin Rezervuar ve Akifer Özellikleri.

αr, (kg/(bar-s)
p0,rezervuar, bar
T0,rezervuar, °C
cr,rezervuar, 1/bar
βr,rezervuar, 1/°C
ρm,rezervuarr, kg/ m3
Cm,rezervuar, J/(kg°C)

0
40
100
1×10-4
0
2600
1000

İki durum göz önüne alınmıştır ve Tablo 3’de verilmektedir. Bu iki durumda farklı kaba hacimler ve
gözeneklilikler kullanılmıştır. Fakat her iki durum içinde gözenek hacmi (yani kaba hacim ve
gözenekliliğin çarpımı) sabit alınmıştır.
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Tablo 3. Her İki Durum İçin Rezervuar Kaba Hacmi ve Gözeneklilik.
Durum 1
Durum 2

Vb, m3
4×108
2×108

φ
0.1
0.2

Vbφ
4×107
4×107

Üretim senaryosu Şekil 13’de verilmektedir. İlk 200 günlük zaman boyunca 5 kg/s debi ile üretim,
sonraki 200 gün boyunca kapama ve son 200 günlük dönemde ise tekrar 5 kg/s debi ile üretim
gerçekleşmektedir. Şekil 14 her iki durum için rezervuarın basınç davranışını göstermektedir.
Görüldüğü gibi her iki durumda da basınç sinyalleri hemen hemen aynıdır. Bu beklenen bir durumdur.
Çünkü; basınç rezervuarın gözenek hacminin (Vbφ) fonksiyonudur. Şekil 15 Rezervuarın sıcaklık
davranışını vermektedir. Görüldüğü gibi rezervuar kaba hacmi ve gözenekliliğin farklı değerleri farklı
sıcaklık davranışlarına neden olmaktadır. Bu nedenler basınca yapılacak tarihsel çakıştırma hacim ve
gözenekliliği ayrı ayrı bulamazken, sıcaklık verilerine çakıştırma ise bulabilecektir.

Şekil 13. Her İki Durum İçin Ortak Kullanılan Üretim Senaryosu.
40
1. Durum
2. Durum

Basınç, bar

30

20

10

0
0

200

Zaman, gün

400

600

Şekil 14. Her İki Durum İçin Basınç Karşılaştırması.
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100
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2. Durum

Sıcaklık, oC

99.96

99.92

99.88
0

200
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400

600

Şekil 15. Her İki Durum İçin Sıcaklık Karşılaştırması.
3.3. Tarihsel Çakıştırma Yöntemiyle Parametre Tahmini
Bu bölümde Levenberg-Marquardt algoritmasını temel alan ve tarihsel çakıştırma için kullanılan
optimizasyon algoritması açıklanmaktadır. Bu algoritma kullanılarak basınç ve sıcaklık verilerinin
analizini yapmak mümkün olmaktadır. Böylece model parametrelerinin tahmini yapılabilmektedir. İlk
önce kullanılan tarihsel çakıştırma algoritması, daha sonra da yapay örnek sunulacaktır.
3.3.1. Tarihsel Çakıştırma Problemi
Tarihsel çakıştırma işlemi Denklem 8’de verilen ağırlıklı en küçük kareler fonksiyonunun
minimizasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Denklem 8 de verilen hedef fonksiyonu farklı tanklardan elde
edilen basınç, sıcaklık ya da basınç ve sıcaklığa aynı anda tarihsel çakıştırma yapılacak şekilde
tasarlanmıştır.
2
2
N pi
Nt ⎧
⎡ p − pc ,l ,i ⎤ 1 NTi ⎡ Tm , k ,i − Tc , k ,i ⎤ ⎫⎪
⎪1
+
O ( m ) = ∑ ⎨ I p ∑ ⎢ m ,l , i
I
⎥
⎥ ⎬
T ∑⎢
i =1 ⎪ 2
l =1 ⎣
⎢ σ p ,l , i
⎦⎥ ⎭⎪
⎦⎥ 2 k =1 ⎣⎢ σ T , k ,i
⎩

(7)

Burada Ip ve IT terimleri indikatör olarak kullanılmaktadır ve sadece “1” yada “0” değerini alabilirler. Bu
indikatörler basınca, sıcaklığa yada hem basınç hem sıcaklığa tarihsel çakıştırma yapılmasını
sağlamaktadır. Pm ve Tm sahada ölçülen basınç ve sıcaklık verilerini göstermektedir. pc ve Tc model
tarafından hesaplanan basınç ve sıcaklığı göstermektedir. Np ve Nt tarihsel çakıştırma yapılacak
toplam basınç ve sıcaklık veri sayısını göstermektedir. σp ve σT ise basınç ve sıcaklık verileri üstündeki
hataların standart sapmasını göstermektedir. m ile gösterilen model parametre vektörü kaba hacmi,
gözeneklilik, beslenme kaynağı ya da tanklar arası beslenme katsayısını, ilk basıncı, beslenme
sıcaklığını, kayaç sıkıştırılabilirliğini, kayaç genleşme katsayısını, kayaç özgül ısısını ve kayaç
yoğunluğunu ihtiva etmektedir.
3.3.2. Tekrar Basma Problemi Üstüne Uygulama
Bu bölümde tarihsel çakıştırma algoritması daha önce verilen tekrar basma problemi üstünde
uygulanacaktır. Rezervuar ve akifer Şekil 7’de, rezervuar ile ilgili özellikler ise Tablo 1’de verilmektedir.
Bu örnek için akifer sıcaklığı 100°C alınırken tekrar basılan akışkanın sıcaklığı ise 60°C alınmaktadır.
İlk olarak model seçilen belirli parametreler ile çalıştırılarak hem akiferden hem de rezervuardan elde
edilen basınç ve sıcaklık verileri kaydedilmiştir. Bu veriler sahadan elde edilen veriler gibi
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değerlendirilerek bu verilere tarihsel çakıştırma yapılacaktır. Gerçek saha verilerini daha iyi
yansıtabilmesi amacıyla elde edilen sıcaklık ve basınçlara gürültü eklenmektedir. Eklenen gürültünün
ortalamaları sıfır olarak alınmaktadır. Sıcaklık için eklenen gürültünün standard sapması σT=0.05 ve
basınç için eklenen gürültünün standard sapması ise σp=0.1 olarak alınmaktadır. Bu veriler Şekil 16 ve
17 de verilmektedir.
50
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Şekil 16. Rezervuar ve Akifer İçin Yaratılan Basınç Sinyali.
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Şekil 17. Rezervuar ve Akifer İçin Yaratılan Sıcaklık Sinyali.
Tarihsel çakıştırmanın bu probleme uygulanmasıyla rezervuar ve akiferin ilk sıcaklık ve basınçları,
hacimleri, gözeneklilikleri ve tanklar arası beslenme katsayısı tahmin edilmeye çalışılacaktır. Bu da
toplamda sekiz parametrenin tahmin edilmesi demektir. Probleme üç ayrı adımda yaklaşılmaktadır. İlk
önce sadece rezervuarın basınç verilerine tarihsel çakıştırma yapılmıştır. İkinci adımda rezervuar
basıncının yanında rezervuar sıcaklık verileri de tarihsel çakıştırmada kullanılmıştır. Son olarak hem
rezervuar hem de akiferden gelen basınç ve sıcaklık verilerinin tümü tarihsel çakıştırmada
kullanılmıştır. Bu üç adım için Tablo 4-6 tahmin edilmesi gereken parametrelerin gerçek değerlerini,
tahmin edilen parametreleri ve %95 güvenilirlik aralıklarını vermektedir. Güvenilirlik aralıkları oldukça
önemli bilgiler vermektedir. Güvenilirlik aralıkları herhangi bir parametrenin tarihsel çakıştırmada
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kullanılan basınç ya da sıcaklığa ne kadar duyarlı olduğunun bir ölçütüdür. Eğer güvenilirlik aralığı
küçükse bu tahmin edilen model parametresinin sıcaklık ya da basınca oldukça duyarlı olduğunu
göstermektedir. Bir başka değişle, sıcaklık ya da basınç bu parametre hakkında bilgi vermektedir. Bu
çalışmada hesaplanan güvenilirlik aralığı tahmin edilen değerden daha küçükse, güvenilirlik aralığının
kabul edilebilir olduğu varsayılacaktır.
Tablo 4’den anlaşılacağı gibi sadece rezervuar basıncına tarihsel çakıştırma yapmak sadece
rezervuarın ilk basıncını ve beslenme katsayısının güvenilir bir şekilde bulunmasına neden olur. Diğer
tahmin edilen parametrelerin güvenilirlik aralıkları çok yüksektir. Dolayısı ile bu parametreler ile ilgili
yapılan tahminler kesin değildir. Tablo 4’den çıkarılacak diğer bir sonuç ise, rezervuarın ilk sıcaklığının
ve beslenme katsayısının rezervuar basıncını en çok etkileyen iki parametre olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Tablo 5 rezervuar basıncı ve rezervuar sıcaklığı verilerine aynı anda tarihsel çakıştırma yapılması
sonucu elde edilen parametreleri göstermektedir. Tablo 5’den görüldüğü gibi bu durumda tüm
parametreler hassas bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Tüm tahmin edilen parametrelerin güvenilirlik
aralıkları kabul edilebilir düzeydedir. Bu da sıcaklık verilerinin kullanılmasının ne kadar avantajlı
olduğunu gösterir. Bunun da ötesinde, eğer hem akifer hem de rezervuarın basınç ve sıcaklık verileri
kullanılacak olursa, Tablo 6’da görüldüğü ve beklendiği gibi tahmin edilen parametrelerin güvenilirlik
aralıkları daha da azalmaktadır. Yani yeni veriler geldikçe daha doğru tahmin yapılmaktadır. Son
olarak Şekil 18 ve 19 akifer ve rezervuar sıcaklık ve basınçları için yapılan tarihsel çakıştırmaları
göstermektedir.
Tablo 4. Sadece Rezervuar Basıncına Tarihsel Çakıştırma Yapılması Sonucu Tahmin Edilen
Parametreler.
Model parametresi
p0, bar
T0, rezervuar, °C
T0, akifer, °C
α, kg/s

φrezervuar
φakifer

Vrezervuar, m3
Vakifer, m3

Bilinmeyen gerçek değer Tahmin edilen parametreler
50
50.006 ± 0.027
140
162.71 ± 2724.77
100
103.27 ± 3566.98
5
5.024 ± 1.397
0.1
0.081 ± 5.754
0.1
0.005 ± 3.159
1×108
1.17×108 ± 7.77×109
9
1×10
2×108 ± 1.25×1011
Basınç için ortalama karekök hatası=0.1 bar

Tablo 5. Rezervuar Basıncı ve Sıcaklığına Tarihsel Çakıştırma Yapılması Sonucu Tahmin Edilen
Parametreler.
Model parametresi
p0, bar
T0, rezervuar, °C
T0, akifer, °C
α, kg/s

φrezervuar
φakifer

Vrezervuar, m3
Vakifer, m3

Bilinmeyen gerçek değer Tahmin edilen parametreler
50
50.006 ± 0.025
140
140 ± 0.008
100
101.7 ± 4.45
5
5.006 ± 0.039
0.1
0.102 ± 0.014
0.1
0.098 ± 0.016
1×108
9.56×107 ± 1.28×107
9
1×10
1.02×109 ± 1.62×108
Basınç için ortalama karekök hatası=0.1 bar
Sıcaklık için ortalama karekök hatası=0.05 °C
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Tablo 6. Rezervuar ve Akiferin Basınç Ve Sıcaklığına Tarihsel Çakıştırma Yapılması Sonucu Tahmin
Edilen Parametreler.
Model parametresi
p0, bar
T0, rezervuar, °C
T0, akifer, °C
α, kg/s

Bilinmeyen gerçek değer Tahmin edilen parametreler
50
50.008 ± 0.015
140
140 ± 0.006
100
100 ± 0.005
5
4.99 ± 0.01
0.1
0.099 ± 0.002
0.1
0.1 ± 0.003
1×108
1×108 ± 3.79×105
1×109
9.99×108 ± 2.75×107
Basınç için ortalama karekök hatası=0.1 bar
Sıcaklık için ortalama karekök hatası=0.05 °C
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Şekil 18. Rezervuar ve Akifer Basınçlarına Yapılan Tarihsel Çakıştırma.
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Şekil 19. Rezervuar ve Akifer Sıcaklıklarına Yapılan Tarihsel Çakıştırma.
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SONUÇLAR
Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• Sıvı baskın jeotermal rezervuarların modellenmesi amacıyla, genelleştirilmiş izotermal olmayan
tank modeli geliştirilmiştir. Model kütle dengesi ve enerji dengesi denklemlerinin sistem içindeki
her tank için çözülmesi prensibine dayanmaktadır. Böylelikle rezervuarın hem sıcaklık hem de
basınç davranışları tahmin edilebilmektedir.
• Yapılan örnek uygulamalarda tartışıldığı gibi tekrar basma işlemleri rezervuar basıncının daha
yüksek tutulabilmesi için rezervuara yapılmalıdır. Sıcaklığın daha yüksek tutulabilmesi için ise
tekrar basma işleminin nereye yapılacağı akiferin ve takrar basılan akışkanın sıcaklıklarına
bağlıdır. Eğer tekrar basılan suyun sıcaklığı daha yüksek ise o zaman tekrar basma işlemi
rezervuara yapılmalıdır. Tersi durumda ise akifere yapılmalıdır.
• Yapılan tarihsel çakıştırma örnekleri, basınç verilerinin yanında sıcaklık verilerinin de tarihsel
çakıştırmaya katılmasıyla rezervuar parametrelerinin tahmininin hem daha iyi yapılabildiğini hem
de daha fazla parametre tahmini yapılabildiğini göstermektedir. Sadece basınç verilerini
kullanmak yalnızca ilk basınç ve beslenme katsayısının güvenli bir şekile tahminini sağlar. Diğer
taraftan sıcaklık verilerinin ek olarak kullanılması kaba hacimlerin ve gözenekliliklerinde
bulunmasında sağlamaktadır.
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HACİMSEL YÖNTEMLERLE TAHMİN EDİLEN DEPOLANMIŞ
TERMAL ENERJİ VE ÜRETİLEBİLİR GÜÇTEKİ
BELİRSİZLİĞİN TAYİN EDİLMESİ
Mustafa ONUR
Hülya SARAK
Ö. İnanç TÜREYEN

ÖZET
Jeotermal bir sahanın işletilmeye alınıp alınmayacağına karar verildiği sahadan üretimin pek olmadığı
erken dönemde, rezervuarda depolanmış termal enerji ve üretilebilir gücün tahmin edilmesinde yaygın
olarak hacimsel yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemde rezervuar ve terk etme sıcaklıkları, rezervuar
çekim (drenaj) alanı, rezervuar kalınlığı, rezervuar gözenekliliği kayaç ve akışkana ait özgül ısı
kapasiteleri gibi jeolojik, jeofiziksel ve Petro-fiziksel parametrelerin değerlerine gereksinim
duyulmaktadır. Üretilebilir güç tahmini söz konusu olduğunda ise, bu verilere ek olarak üretilebilirlik
oranı, yük faktörü ve dönüşüm verimliliği gibi diğer ek parametreler devreye girmektedir. Ancak
sahadan üretim verilerinin yeterince olmadığı erken dönemde, bu parametrelere ait değerler büyük
belirsizliklere sahiptir. Parametrelerdeki belirsizliklerin yapılan depolanmış termal enerji ve üretilebilir
güç tahminlerine yansıtılması, sahanın ekonomik olarak işletilip işletilmeyeceğine dair sağlıklı bir
kararın verebilmesi ve riskin azaltılması bakımından kesinlikle gereklidir.
Bu çalışmada, kullanılan girdi parametrelerdeki belirsizliklerin hacimsel yöntemden tahmin edilen
yerinde termal enerji ve üretilebilir güç üzerine yansıtılması Monte Carlo (kısaca “MC”) ve Analitik
Belirsizlik Yayılma (kısaca “ABY”) yöntemleri ile detaylı olarak incelenmektedir. Girdi parametre
dağılım tiplerinin, varsa girdi parametre çiftleri arasındaki korelasyonun ve girdi parametre değerlerinin
ve sınırlarının seçilmesinde yaygın olarak yapılan kavramsal yanlılığın belirsizlik üzerine etkileri
tartışılmaktadır. Bu çalışmada MC yöntemine alternatif olarak önerilen ve tanıştırılan ABY yöntemi
hacimsel yöntemlerde kullanılan girdi parametreleri arasında (varsa) korelasyonu da göz önünde
bulunduracak şekilde genel türetilmiştir. Çalışmanın en önemli sonuçları kısaca şöyle özetlenebilir: (i)
Hacimsel yöntemde kullanılan girdi parametrelerine ait dağılımların tipi ne olursa olsun, hacimsel
yöntemden hesaplanacak depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç dağılımları her zaman lognormal bir dağılımdır. (ii) Bu önemli sonuç ABY yönteminde kullanıldığında, ABY yönteminden tahmin
edilen, termal enerji ve güçteki belirsizliğin karakterize edilmesi için gerekli olan istatistiksel ölçüler
(veya markerler); P10, P50 ve P90, MC yönteminden elde edilenlerle aynıdır. Dolayısıyla, depolanmış
termal enerji ve üretilebilir güç tahminindeki belirsizliğin tayin edilmesinde MC yazılımları kullanımı
gerekli değildir. Onun yerine bu çalışmada geliştirilen basit ABY yöntemini kullanmak yeterlidir. (iii)
Hacimsel yöntemde gerekli girdi parametreleri arasında (varsa) korelasyonun ihmal edilmesi,
depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç tahminlerinde belirsizliğin önemli ölçüde yanlış
saptanmasına yol açabilir. (iv) Göz önünde bulundurulan bir sahada her bir kuyu (veya herhangi bir
ülkedeki her bir jeotermal saha) için hesaplanmış P10, P50 ve P90 değerlerinin basit toplama işlemi ile
elde edilen değerleri, o saha (veya ülke) toplamı için depolanmış ve üretilebilir güce ait P10, P50 ve
P90 değerlerini temsil etmemektedir. (v) İstatistiksel toplama işlemiyle saha veya ülke geneli için
hesaplanan P10 değeri (bu değer sahanın işletilip işletilmeyeceğine karar verirken bakılması gereken
en önemli istatistiksel ölçüdür ve depolanmış ısı ve üretilebilir gücün %90 olasılıkla alacağı en küçük
değeri temsil eder) basit toplama işlemiyle elde edilen değerden her zaman daha büyüktür. Çalışmada
sunulan, yöntemlerin işleyişi ve doğruluğu hakkında bilgi verebilmek için yapay ve saha verileri ile
uygulamalar gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Depolanmış termal enerji, belirsizlik.
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ABSTRACT
Volumetric method is commonly used in order to estimate the thermal energy stored in the reservoir
and the producible power in the area determined as developable or non-developable during the earlier
period when generation is not much. Geophysical and Petro-physical parameters such as reservoir
and discharge temperatures, reservoir drainage area, reservoir thickness, porosity of the reservoir,
specific heat capacities of rocks and liquids, etc. while carrying out this method. While estimating the
producible power; additional parameters such as producible power ratio, load factor and
transformation efficiency, etc. are added to these data. However, in the earlier period when the data of
generation from the area is not efficient, these parameters are significantly uncertain. It is certainly
necessary to reflect the uncertainty of the parameters to the stored thermal energy and producible
power estimations in order to decide whether the area can be developed efficiently and so as to
decrease the risk factor.
By means of Monte Carlo (“MC” in short) and Analytical Uncertainty Diffusion (shortly “AUD”) methods,
this study in-detail analyzes the reflection of the uncertainties of the input parameters used on the
thermal energy and the producible power where estimated by means of volumetric method. The
effects of conceptual bias commonly carried out while determining the distribution types of the input
parameters, the correlation of the input parameter couples, if any, and the values of parameters and
the borders on uncertainty is discussed. AUD method recommended and discussed in this study as
an alternative of MC method is generally derived while considering the correlation among the input
parameters (if any) used in volumetric methods. The most significant results of the study can be
summarized as following: (I) The stored thermal energy and producible power distribution to be
calculated by means of the volumetric method are always log-normal distribution regardless of the
input parameters used in the volumetric method. (ii) When using this important result in AUD method,
the statistical measurements (or markers) required while characterizing the uncertainty of the
estimated thermal energy and power by means of AUD method, P10, P50 and P90, are same as that
of derived from MC method. Therefore, MC software is not necessarily used in order to determine the
uncertainty of the stored thermal energy and the producible power estimation. Instead, using AUD
method shall be sufficient. (iii) Underestimating the correlation among the input parameters (if any)
required in volumetric methods may cause a significantly wrong detection of the uncertainty of the
stored thermal energy and the producible power estimation. (iv) The values gathered by simply
aggregating the P10, P50 and P90 values calculated for any well (or a geothermal area in any
country) taken into consideration do not represent the P10, P50 and P90 values of the stored or
producible power of that area (or country). (v) P10 value (this value is the most important statistical
measurement to be considered while determining that an area can be developed or not and it
represents the minimum value of the stored temperature and producible power by 90% probability)
calculated by means of aggregation for an area or a country is always greater than the value gathered
by means of simple aggregation. In order to provide information about the process and accuracy of the
methods used in the study, applications are shown with artificial and area data.
Key Words: Storeal thermal energy, uncertainty

1. GİRİŞ
Belirsizlik, herhangi bir yeraltı enerji (petrol, gaz veya jeotermal) sistemine ait petrol, gaz veya termal
enerji (ısı) rezervi hesaplamalarının doğasında vardır ve kaçınılmazdır. Dolayısıyla, bu sistemler için
rezerv tahminleri yaparken, belirsizliklerin dikkate alınması ve de istatistiksel olarak doğru bir şekilde
tanımlanması, saha geliştirme kararlarının doğru bir şekilde alınması ve yatırım risklerinin azaltılması
bakımından son derece gereklidir.
Özet kısmında değinildiği gibi, jeotermal bir sahanın işletilmeye alınıp alınmayacağına karar verileceği
erken dönemde, rezervuarda depolanmış termal enerji ve üretilebilir gücün tahmin edilmesinde yaygın
olarak hacimsel yöntem kullanılmaktadır [1]. Ancak sahadan üretim verilerinin yeterince olmadığı
erken dönemde, hacimsel yöntemde gerekli girdi parametrelerine ait değerler büyük belirsizliklere
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sahiptir. Parametrelerdeki belirsizliklerin yapılan depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç
tahminlerine yansıtılması, sahanın ekonomik olarak işletilip işletilmeyeceğine dair sağlıklı bir kararın
verebilmesi ve riskin azaltılması bakımından kesinlikle gereklidir.
Geçmişte, hem ulusal hem de uluslararası jeotermal literatüründe [2-6], araştırmacılar hacimsel
yöntemle tahmin edilen depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç miktarlarındaki belirsizliğin
tayininde Monte Carlo (MC) yöntemlerini kullanmışlardır. Ancak bu çalışmalardan, hiçbirinde hacimsel
yöntemlerden tahmin edilecek depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç miktarlarındaki belirsizliğin
tayini hakkında derinlemesine bir araştırma sunulmamıştır. Örneğin, hacimsel yöntemde gerekli
parametreler için seçilen dağılım tiplerinin, sonuçta hesaplanacak depolanmış termal enerji ve
üretilebilir güç dağılımını nasıl etkileyeceği belirtilmemiştir. Ayrıca, kuyu (veya saha) bazında bireysel
olarak belirlenen ortalama, değişirlik (varyans) ve diğer üç istatistiksel ölçü; P10, P50 ve P90,
değerlerinden saha (veya ülkeye) ait toplam değerlerin doğru olarak nasıl hesaplanması gerektiği
üzerinde hiç durulmamıştır. Söz konusu çalışmalarda sadece göz önünde bulundurulan sahalar için
MC yöntemi kullanılarak depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç tahminleri ile bu tahminlerdeki
belirsizlikler rapor edilmiştir.
Hiç kuşku yoktur ki, bir önceki paragrafta zikredilen çalışmalarda kullanılan MC yöntemi belirsizliğin
tahmininde kullanılan en genel yaklaşımdır. Ancak, bu çalışmada gösterildiği gibi, daha önce Sarak
vd. [7] tarafından geliştirilen ve önerilen Analitik Belirsizlik Yayılma (ABY) yöntemi, depolanmış termal
enerji ve üretilebilir güç tahminlerinin hacimsel yöntem kullanılarak yapılacağı durumlarda, belirsizliğin
karakterize edilmesinde (ortalama, değişirlik, P10, P50 ve P90) MC yöntemine gereksim kalmadan
kullanılabilmektedir. Bunun temel nedeni, yine Sarak vd. [7] gösterildiği gibi, herhangi bir oluşuk (zon),
kuyu veya saha için hacimsel yöntemle tahmin edilecek depolanmış ısı ve üretilebilir güçteki belirsizlik,
istatistik ve olasılığın temel teoremi olan “Merkezi Sınır Teoremine” göre (bkz. örneğin, Barlow [8]) −
hacimsel yöntemde gerekli parametreler için hangi dağılım tipi seçilmiş olursa olsun − log-normal
dağılım ile tanımlıdır. Ayrıca, Sarak vd. [7], bu teoremin sonucu ABY yöntemi ile birleştirildiğine, ABY
yönteminin sonuçlarının MC sonuçları ile pratik anlamda aynı olacağını göstermektedir. Dolayısıyla,
basitliği nedeniyle ABY yöntemi, hacimsel yöntemden hesaplanan depolanmış termal enerji ve
üretilebilir güçteki belirsizliğin saptanmasında MC yöntemine bir alternatif oluşturmakta, MC yöntemine
gerek kalmadan belirsizlik ABY yöntemi ile doğru bir şekilde hesaplanabilmektedir.
Bu çalışmada amacımız şunlardır: (i) Farklı girdi parametre dağılım tiplerinin, girdi parametreleri arası
korelasyonun ve hacimsel yöntemde gerekli parametrelerin sınır değerlerinin seçilmesinde kavramsal
yanlılığın (bkz Capen [9,10] ve Welsh vd. [11]), hacimsel yöntemle hesaplanan depolanmış termal
enerji ve üretilebilir güç tahminlerindeki belirsizliği nasıl etkilediğini detaylı araştırmak; (ii) ABY yöntemi
ile okuyucuları tanıştırmak. Çünkü bu yöntem, MC yöntemini uygulayan ticari yazılım programları satın
almayı gerektirmeden, hacimsel yöntemlerden hesaplanacak termal enerji ve güç tahminlerindeki
belirsizliği saptamada yeterince doğrulukla sonuçlar verir; (iii) Oluşuk, kuyu veya saha bazında
hesaplanmış termal enerji ve üretilebilir güce ait belirsizliğin tanımlanmasında gerekli olan üç önemli
istatistiksel markerin; P10, P50 ve P90 değerlerinin basitçe toplanmasından elde edilecek ilgili
değerlerin, kuyu, saha veya ülke bazında termal enerji ve üretilebilir güce ait P10, P50 ve P90
değerlerini temsil etmeyeceğini ve bunu yanlış olduğunu − ki bu yaygın olarak yapılan bir yanlışlıktır −
okuyucuların dikkatine sunmaktır.

2. HACİMSEL YÖNTEM
Bilindiği gibi [1,7], hacimsel yöntem kullanıldığında depolanmış termal enerji veya ısı miktarı aşağıda
denklemden hesaplanır:

H t = ⎡⎣(1 − φ ) cs ρ s + φ cw ρ w ⎤⎦ Ah (T − Tr ) .

(1)

Denklem 1’de yer alan parametreler ve birimleri aşağıda tanımlanmaktadır:
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rezervuar alanı, m2
kayaç katı kısmının özgül ısı kapasitesi, kJ/(kg oC)
sıcak suyun özgül ısı kapasitesi, kJ/(kg oC)
net rezervuar kalınlığı, m
kayaç katı kısmı ve suda depolanmış yerinde termal enerji veya ısı miktarı, kJ
rezervuar ortalama sıcaklığı, oC
referans veya terk sıcaklığı, oC
gözeneklilik, kesir
kayaç katı kısmının yoğunluğu, kg/m3
sıcak suyun yoğunluğu, kg/m3

Denklem 1’den hareketle, jeotermal sahadan yapılacak üretilebilir gücü [3,5,7] ise, aşağıdaki
denklemden hesaplayabiliriz:

PW =

H t RF Y
.
103 LF t p

(2)

Denklem 2’de yer alan parametreler ve birimleri aşağıda tanımlanmaktadır:
LF
PW
RF
Y
tp

yük faktörü, kesir
üretilebilir güç, MW
üretim veya kurtarım faktörü, kesir
dönüşüm verimliliği, kesir
Proje süresi, saniye

Denklem 2’de yük faktörü LF, bir yıl temel alınarak doğrudan ısıtma veya elektik üretimi amaçlı
sahanın hangi oranda operasyonda kullanılacağını belirler. Dönüşüm verimliliği Y, jeotermal
akışkandan ikinci devre akışkana hangi oranda verimlilikle ısı transferi olacağını belirler. Proje süresi tp
ise, kaç yıl süre ile projenin gerçekleştirileceğini belirler.
Denklem 1 ve 2’den hesaplanacak depolanmış ısı ve üretilebilir güçteki belirsizlik, Denklem 1 ve 2’nin
sağ tarafında yer alan (girdi) parametrelerindeki belirsizliklerden, yani bu parametrelere ait yeterince
bilgiye sahip olmamızdan, kaynaklanır. Bu nedenle, bu parametrelerdeki belirsizliği hesaplanacak
depolanmış ısı ve üretilebilir güce yansıtmak gerekir.
Bir sonraki bölümde, belirsizliğin nasıl ve hangi yöntemlerle sayısallaştırılabileceğine girmeden önce,
belirsizliğin sayısallaştırılmasının tümüyle öznel olduğunu belirtmek gerekir. Bununda temel nedeni,
girdi parametrelerine ait değerlerin seçiminin, eldeki mevcut veriye − ki genelde veri yetersizdir ve bu
girdi parametrelerin değerleri hakkında nesnel bir sonuca ulaşmaya engel teşkil eder − ve yorumcunun
tecrübesine bağımlı olmasıdır. Welsh vd. [11] tarafından da belirtildiği gibi, iki farklı yorumcunun
tecrübelerine bağlı olarak aynı girdi parametreleri için iki farklı olasılık yoğunluk fonksiyonunu seçmesi
kuvvetle olasıdır. Bu nedenle de, tüm yorumcular aynı tecrübe ve veriye sahip olmadığı ve de aynı yol
ile belirsizliği sayısallaştırmadığı sürece, depolanmış ısı ve üretilebilir güç için doğru ve tek bir olasılık
yoğunluk fonksiyonun belirlenmesi olası değildir.
Bir önceki paragrafta yapılan tartışmaya bağlı olarak, girdi parametreleri için belirli bir tip olasılık
yoğunluk fonksiyonu (uniform, normal, log-normal veya üçgensel, vd.) kullanımının tercih edilmesinde
ısrarcı olmak için de bir sebep olmadığın söylemek yanlış olmaz. Çünkü izleyen bölümde gösterileceği
gibi, Denklem 1 ve 2’deki girdi parametreleri için hangi tip olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılırsa
kullanılsın, Ht ve PW’nin sonuçta elde edilecek olasılık yoğunluk fonksiyonun tipi, Merkezi Sınır
Teoremine (kısaca “MST”) göre log-normal olmaktadır.
Denklem 1 yardımıyla hesaplanacak Ht için olasılık yoğunluk fonksiyonu (kısaca dağılımını)
oluştururken, Ht’nin toplam sekiz adet girdi rastlantısal değişkeninin − bunlar sırasıyla, A, h, φ, cs, cw,
ρs, ρw ve (T-Tr) dir − fonksiyonu olduğu varsayılmaktadır. Denklem 2 yardımıyla PW için dağılımı
oluştururken ise, PW’nun toplam on bir adet girdi rastlantısal değişkeninin − bunlar sırasıyla, Ht için
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göz önünde bulunduran sekiz girdi parametresine ek olarak RF, LF ve Y dir − fonksiyonu olduğu
varsayılmaktadır. Uygulamalarımızda, terk veya referans sıcaklığı Tr’yi sabit bir değer olarak, yani bu
değerin belirsizlik içermediğini kabul etmekteyiz. Ancak Denklem 1’de, T-Tr’yi, rezervuar sıcaklığı T’yi
rastlantısal değişken olarak ele aldığımızdan, rastlantısal değişken olarak ele almaktayız. Eğer T’nin
ortalaması ve varyansı, sırasıyla μT ve σ T2 ise, T-Tr değişkeninin, ortalaması ve varyansının, sırasıyla

μT − Tr ve σ T2 , olacağını göstermek zor değildir. Ayrıca, tüm uygulamalarımızda, Denklem 2’de proje
süresi tp’de belirsizlik olmadığı kabul edilerek sabit bir değer olarak ele alınmaktadır.
Son olarak, Denklem 1 ve 2’deki girdi parametre çiftlerinin bazıları arasında istatistiksel bir
korelasyonun olabileceğini belirtmek istiyoruz. Örneğin, akışkan yoğunluğu ile ρw ile rezervuar sıcaklığı
T arasında negatif bir korelasyon, kayaç katı kısmı özgül ısısı ile yoğunluğu arasında negatif bir
korelasyon ve kayaç katı kısmı özgül ısısı ile rezervuar sıcaklığı arasında pozitif bir korelasyon
olasıdır. Ayrıca, Murtha [12] tarafından belirtildiği gibi, çökelme ortamlarında rezervuar alanı A ile
rezervuar kalınlığı h arasında da pozitif bir korelasyon olasıdır. Tüm bu bilgilerle vurgulamak
istediğimiz, girdi parametreleri arasında varsa korelasyonu hesaplamalarda yok varsaymanın, Ht ve
PW üzerindeki belirsizliği yanlış karakterize etmemize yol açabileceğidir. Eğer eldeki veriler, girdi
parametre çiftleri arasında korelasyon olduğunu gösteriyor ise, belirlen korelasyonları, belirsizliğin
sayısallaştırılması işlemine dahil etmemiz gereklidir.

3. BELİRSİZLİĞİN SAYISALLAŞTIRILMASI
Bu bölümde, girdi parametrelerindeki belirsizliğin yayılımı sonucunda Ht ve PW’da oluşacak belirsizliği
sayısallaştırılmasında kullanılan MC ve ABY yöntemleri kısaca tanıtılacaktır. MC yöntemine ait
detaylar Kalos [13]’ta, ABY yöntemine ait detaylar ise, Coleman ve Steele [14], Zeybek vd. [15] ve
Sarak vd. [7]’da bulunabilir.
Bu metotlara ait detaylı bilgileri sunmadan önce, istatistik ve olasılığın temel teoremlerinden bir olan
MST üzerinde durmak istiyoruz. MST’ne göre, her biri sonlu ortalama ve varyansa sahip birbirinden
bağımsız olan yeterince fazla sayıda rastlantısal değişkenin toplamı normal bir dağılıma yakınsar. Bu
sonuç girdi rastlantısal değişkenlerinin olasılık yoğunluk fonksiyonlarının tipinden bağımsızdır.
Dolayısıyla bu teoremin bir sonucu olarak, girdi rastlantısal değişkenlerinin − tipi ne olursa olsun −
bölüm ve çarpımdan oluşan rastlantısal fonksiyonların − ki Denklem 1 ve 2 ile tanımlanan yerinde
depolanmış ısı ve üretilebilir güç fonksiyonları bu tür fonksiyonlara örnek teşkil eder − olasılık yoğunluk
fonksiyonu (veya histogramı) log-normal olacaktır. Bu sonucu matematiksel olarak göstermek için,
Denklem 1 ve 2’nin her iki tarafının doğal logaritmasını almak yeterli olacaktır. O halde, Denklem 1 ve
2’nin doğal logaritması alınması sonucunda, sırasıyla aşağıdaki denklemler elde edilir:

ln H t = ln ⎡⎣(1 − φ ) cs ρ s + φ cw ρ w ⎤⎦ + ln A + ln h + ln (T − Tr ) ,

(3)

ln PW = ln H t + ln RF + ln Y − ln LF − ln (103 t p ) .

(4)

ve

Denklem 3 ve 4, açıkça göstermektedir ki, lnHt ve lnPW, tüm bağımsız rastlantısal değişkenlerin, tipleri
ne olursa olsun, doğal logaritmalarının toplamı şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla da, MST’ye göre lnHt ve
lnPW’nin olasılık yoğunluk fonksiyonları normal dağılıma yakınsar. lnHt ve lnPW, normal dağılımlı
olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olduğuna göre, Ht ve PW log-normal dağılımlı olasılık yoğunluk
fonksiyonuna sahip olacaktır. MST’nin sonucu, birbirinden istatistiksel olarak bağımsız girdi rastlantısal
değişkenleri için geçerli olmakla beraber, ileride verilecek bir uygulamada gösterileceği gibi, girdi
rastlantısal değişkenleri arasında korelasyon olduğu durumlarda da, Ht ve PW log-normal dağılıma
yakınsamaktadır.
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Son olarak, Ht ve PW’daki belirsizliği sayısal olarak karakterize ederken kullanacağımız istatistiksel
ölçütleri vermek istiyoruz. Bu karakterizasyon için, Capen [10]’nin petrol rezervlerindeki belirsizliği
karakterize etmek için önerdiği uzlaşımı benimsediğimizi belirtmek istiyoruz. Onun önerdiği uzlaşıma
göre, P10’nu kanıtlanmış, P50’yi olası ve P90’nı olanaklı olarak tanımlanmaktadır. Burada P10, P50
ve P90, sırasıyla, birikimli dağılım fonksiyonun 10., 50. ve 90. yüzdelik değerlerine karşılık gelen
değerleri temsil etmektedir. Bu istatistiksel ölçülerden P10, yatırım kararların verilmesinde en çok
dikkate alınan değerdir ve depolanmış ısı ve üretilebilir gücün %90 olasılıkla alacağı en küçük değeri
temsil eder.
3.1. Monte Carlo (MC) Yöntemi
MC yönteminde, her bir girdi değişkeni için önceden tipleri belirlenmiş dağılımların istatistiksel olarak
örneklenir. Bu örneklerin Denklem 1 ve 2’de kullanılmasıyla, depolanmış ısı ve üretilebilir gücün
oluşturduğu olasılık yoğunluk fonksiyonu ve bu fonksiyonun istatistiksel ölçüleri belirlenir. MC
yönteminden elde edilen çıktı, girdi rastlantısal değişkenlerinin oluşturduğu fonksiyona (Denklem 1
veya 2’ye) ait histogramdır (matematiksel olarak olasılık yoğunluk fonksiyonudur). Bu histogram elde
edildikten sonra, bu histograma ait istatistiksel ölçüleri; ortalama, varyans, P10, P50 ve P90 değerleri,
kolayca bilinen formüllerden hesaplanır. MC yöntemi, göz önünde bulundurulan fonksiyon, girdi
rastlantısal değişkenlerine göre ister doğrusal olsun ister olmasın, kullanılabilecek en genel örnekleme
ve belirsizliği sayısallaştırma yöntemidir. Çalışmada verilen MC yöntemi uygulamaları, ticari @RISK
yazılımı [16] kullanılarak yapılmıştır.
3.2. Analitik Belirsizlik Yayılma (ABY) Yöntemi
ABY yöntemi, girdi rastlantısal değişkenlerinin fonksiyonu olarak ifade edilen rastlantısal
fonksiyonlarının ortalama ve varyansını tahmin etmede MC yöntemine alternatif, basit bir yaklaşım
sunmaktadır. Bildiride göz önünde bulundurulan problemde, ABY yöntemi Denklemler 1 ve 2 ile
tanımlanan Ht ve PW fonksiyonlarının veya Denklemler 3 ve 4 ile tanımlanan lnHt ve lnPW rastlantısal
fonksiyonlarına uygulanabilir.
Yöntemin kullanımı, MC yönteminin tersine, girdi rastlantısal değişkenlerinin dağılım tipinin
belirlenmesini gerektirmemektedir. Bir başka deyişle, girdi değişkenlerinin dağılım tipinden
bağımsızdır. Sadece her bir girdi rastlantısal değişkeni için ortalama ve varyans (veya standart
sapma) ile varsa girdi rastlantısal değişken çiftleri arasındaki eşdeğişirlik (veya kovaryans) değerlerinin
bilinmesi yeterli olmaktadır [7,8,14,15].
ABY yöntemi, girdi rastlantısal değişkenlerinin doğrusal fonksiyonu olarak ifade edilen rastlantısal
fonksiyonları için ortalama ve varyans için kesin sonuçlar, doğrusal olmayan durumlarda ise, yaklaşık
sonuçlar verir. Yöntem, rastlantısal fonksiyonun (Ht, PW, lnHt veya lnPW’nin) girdi rastlantısal
değişkenlerinin ortalama değerleri civarında ve fonksiyonun girdi rastlantısal değişkenlerine göre
birinci türevine kadar Taylor serisi açılımını kullanır.
Bildiride ilgilendiğimiz Ht (Denklem 1) ve PW (Denklem 2), aslında girdi rastlantısal değişkenlerine
göre doğrusal olmayan rastlantısal fonksiyonlara örnek teşkil eder. Sarak vd. [7], ABY yöntemini üç
farklı yaklaşımla depolanmış ısı ve üretilebilir güç fonksiyonlarına uygulamışlardır. İlk yaklaşımda, ABY
yöntemini Ht ve PW fonksiyonları girdi rastlantısal değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak; ikinci
yaklaşımda, lnHt ve lnPW fonksiyonları girdi rastlantısal değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak, üçüncü
yaklaşımda ise, lnHt ve lnPW fonksiyonları girdi rastlantısal değişkenlerinin doğal logaritmasının bir
fonksiyonu olarak ele alıp uygulamışlardır. Gerçi her üç yaklaşımda, (MC ile elde edilenlerle
kıyaslandığında) oldukça iyi sonuçlar vermekle beraber, Sarak vd. [7], ABY yöntemi eğer Ht ve PW
(yaklaşım bir) yerine, lnHt (Denklem 3) ve lnPW (Denklem 4) uygulanırsa (yaklaşım iki ve üç) daha
doğru sonuçların elde edildiğini göstermişlerdir. En doğru sonuçların ise, ABY yönteminin yukarıda
yaklaşım üçte tanımlandığı şekilde uygulandığında elde edildiğini göstermektedirler [7]. Bunun temel
nedeni, lnHt ve lnPW rastlantısal fonksiyonlarının, girdi rastlantısal değişkenlerinin doğal
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logaritmalarına göre hemen hemen doğrusal olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, burada
sadece yaklaşım üçte tanımlandığı şekilde elde edilen formulasyon ve buna ait sonuçlar sunulacaktır.
ABY yöntemi için yaklaşım üç kullanıldığında, lnf fonksiyonu (burada f =Ht (Denklem 1) veya PW
(Denklem 2) temsil eder) girdi rastlantısal değişkenler lnXi’nin (burada Xi = A, h, cw, cs, vd., i =
1,2,…,M) ortalama değerleri civarında birinci türeve kadar Taylor serisi yaklaşımı uygulanarak aşağıda
verildiği şekilde ifade edilir:
M
⎛ ∂ ln f ⎞
ln f ( ln X 1 ,ln X 2 ,K ln X M ) = f μln X1 , μln X 2 ,K , μln X M + ∑ ln X i − μln X i ⎜
. (5)
⎟
i =1
⎝ ∂ ln X i ⎠ ln X i = μln Xi ,i =1,...,M

(

)

(

)

Burada M, girdi rastlantısal değişkeni toplam sayısı temsil etmektedir. Denklem 5 ile tanımlı
fonksiyonun ortalaması ve varyansı aşağıdaki denklemden hesaplanır:

μln f = f ( μln X , μln X ,K, μln X
1

2

M

),

(6)

ve
M −1 M

M

σ ln2 f = ∑θi2σ ln2 X + 2 ∑ ∑ θ iθ j cov(ln X i ,ln X j ) ,
i

i =1

(7)

i =1 j =i +1

Burada, θi , lnf’in lnXi’ye kısmi türevlerini (veya kısaca duyarlılılık katsayıların) temsil eder:

⎛ ∂ ln f ⎞
,
⎟
⎝ ∂ ln X i ⎠ ln X i = μln Xi ,i =1,...,M

θi = ⎜

(8)

ve cov(lnXi,lnXj), girdi rastlantısal parametre çiftleri lnXi ve lnXj arasındaki (varsa) kovaryans değerini
temsil etmektedir. İki değişken arasındaki kovaryans, doğrusal korelasyon katsayısı, ρ ln X i ,ln X j

cov ( ln X i ,ln X j ) = ρln X i ,ln X j σ ln X i σ ln X j ,

(9)

cinsinden de ifade edilebileceğinden, Denklem 7, kovaryans yerine, korelasyon katsayısı ρ ln X i ,ln X j
cinsinden aşağıdaki verildiği şekilde de ifade edilebilir:
M −1 M

M

σ ln2 f = ∑θi2σ ln2 X + 2 ∑ ∑ θ iθ j ρ ln X ,ln X σ ln X σ ln X .
i

i =1

i =1 j =i +1

i

j

i

j

(10)

Eğer girdi parametre çiftlerinin arasında korelasyon yok ise, Denklem 7 veya 10’nun sağ tarafındaki
ikinci terim sıfır olacaktır ve durumda, Denklem 7 veya 10, aşağıdaki denkleme indirgenecektir:
M

σ ln2 f = ∑θi2σ ln2 X .

(11)

i

i =1

ABY yönteminde, her bir girdi rastlantısal değişkeninin toplam varyansa göreli katkısı, Denklem 10’nun
belirsizlik yüzde katkısı değişkenleri (BYK) cinsinden aşağıda ifade edilebilen denklemi yardımıyla
hesaplanabilir:
M

M −1 M

∑ BYKi + ∑
i =1

∑ BYK

i =1 j =i +1

ij

=1.

(12)
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Burada BYKi, her bir girdi rastlantısal değişkeninin lnf’nin varyansına (kesir olarak) katkısını, BYKi,j ise,
girdi rastlantısal çiftleri lnXi ve lnXj arasındaki korelasyonun lnf’nin varyansına (kesir olarak) katkısını
belirler ve sırasıyla aşağıda verilen denklemlerden hesaplanır:

⎛ σ ln X i
BYK i = θ ⎜
⎜ σ ln f
⎝
2
i

2

⎞
⎟⎟ ,
⎠

(13)

ve

⎛ σ ln X i ⎞⎛ σ ln X j ⎞
.
BYK ij = 2 ⎜
θ
θ ρ
⎜ σ ln f i ⎟⎜
⎟⎜ σ ln f j ⎟⎟ ln X i ,ln X j
⎝
⎠⎝
⎠

(14)

Denklem 13 ve 14’den dikkat edilecek olursa, BKYi her zaman pozitiftir, ancak BKYij duyarlılık
katsayısı θi ve korelasyon katsayısı ρ ln X i ,ln X j − ki değişkenler negatif değerler alabilirler − işaretine
bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Bu nedenle, korelasyon olması durumunda, korelasyonun her
zaman lnf’in veya f’in belirsizliğini (varyansını) artıracağını söylemek doğru değildir. Korelasyon, teorik
olarak varyansı azaltabilir de.
Denklem 8 ve 12’den lnHt ve lnPW fonksiyonları için hesap yaparken gerekli olan duyarlılık
katsayılarına (θi) ait formüller Tablo 1’de lnHt, Tablo 2’de lnPW için sunulmaktadır.
Tablo 1. lnHt’nin Girdi Rastlantısal Değişken Xi’nin Doğal Logaritmasına Göre Duyarlılık Katsayısı
Veya Türevi.
Değişken Xi

φ

θi = ∂lnHt/∂lnXi

μφ ( − μc μ ρ + μc μ ρ
s

s

w

w

)

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
cs

μc (1 − μφ ) μ ρ
s

s

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
ρs

μ ρ (1 − μφ ) μc
s

s

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
cw

μc μφ μ ρ

w

μ ρ μφ μc

w

w

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
ρw

A
h
T-Tr

w

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
1
1
1

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

221 _______

Tablo 2. lnPW’nun Girdi Rastlantısal Değişkeni Xi’nin Doğal Logaritmasına Göre Duyarlılık Katsayısı
Veya Türevi.
Değişken Xi

θi = ∂lnPW/∂lnXi

μφ ( − μc μ ρ + μc μ ρ

φ

s

s

w

w

)

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣

μc (1 − μφ ) μ ρ

cs

s

s

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣

μ ρ (1 − μφ ) μc

ρs

s

s

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
cw

μc μφ μ ρ

w

μφ μc μ ρ

w

w

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
ρw

w

⎡(1 − μφ ) μc μ ρ + μφ μc μ ρ ⎤
s
s
w
w ⎦
⎣
1
1
1
1
1
1

A
h
T-Tr
RF
Y
LF

Uygulamalara geçmeden önce, birkaç önemli noktaya değinmek gerekmektedir. Bu bölümde sunulan
ABY formulasyonu, Denklem 3 ve 4 için geçerli olduğundan ve girdi rastlantısal değişkenlerinin doğal
logaritması cinsinden sunulduğundan, girdi rastlantısal değişkenlerinin doğal logaritması alınarak
oluşturulacak olasılık yoğunluk fonksiyonlarına ait ortalama ( μln X i ) ve varyans ( σ ln2 X i ) değerlerinin
hesaplanmasını gerekli kılar. Girdi rastlantısal çifteleri arasında korelasyon olduğu durumunda ise,
korelasyon katsayısı ρ ln X i ,ln X j değerinin hesaplanması gerekir. Eğer girdi rastlantısal değişkeni Xi lognormal bir dağılım olarak seçilmiş ise, bu dağılım için belirlenmiş ortalama μ X i ve varyans σ X2 i
değerleri aşağıdaki denklemlerde kullanılarak μln X i ve σ ln2 X i değerleri hesaplanabilir:

μln X

i

2
1 ⎛ σ Xi
= ln μ X i − ln ⎜1 + 2
2 ⎜⎝ μ X i

⎞
⎟,
⎟
⎠

(15)

ve

⎛
⎜
⎝

σ ln2 X = ln ⎜1 +
i

σ X2
μ X2

i

i

⎞
⎟.
⎟
⎠

(16)

Eğer Xi için seçilen dağılım log-normal değil ise, bu da sorun değildir ve Xi için belirlenmiş dağılım,
ortalama ve varyans değerleri kullanılarak, örnekleme ile bu değişkenin doğal logaritmasına ait olasılık
yoğunluk fonksiyonuna ait ( μln X i ) ve varyans ( σ ln2 X i ) değerleri hesaplanabilir. Xi ve Xj arasındaki
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korelasyon katsayısı ile lnXi ve lnXj arasındaki korelasyon katsayısına eşittir; yani, ρ ln X i ,ln X j = ρ X i , X j .
Dolayısıyla, girdi parametre çiftleri arasında korelasyon olduğu durumlarda ρ ln X i ,ln X j değeri yerine

ρ X , X kullanılır.
i

j

Son olarak, ABY yöntemi kullanıldığında Ht veya PW’ya ait belirsizlik markerlerini − ki bunlar, P10, P50
ve P90 istatistiksel ölçüleridir − nasıl hesaplanacağı üzerinde duracağız. Daha önce bu bölümün
başında değinildiği gibi, MST’ye göre, Ht ve PW’ya ait dağılım log-normal (veya başka ifade ile lnHt ve
lnPW’ya ait dağılım normal olacağından), Ht ve PW’ya ait P10, P90 ve P50 istatistiksel ölçüleri kolayca
aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır [7]:

P10 = exp ( μln f − 1.28σ ln f ) ,

(17)

P90 = exp ⎡⎣ μln f + 1.28σ ln f ⎤⎦ ,

(18)

P50 = P10 P90 .

(19)

ve

Denklemler 16-17’de f = Ht veya PW’yu temsil eder ve ortalama μln f ve varyans σ ln2 f değerleri,
sırasıyla Denklem 6 ve Denklem 7 (veya 10)’dan hesaplanır. Gerekli olmamakla beraber, istenirse,
f’ye ait ortalama μ f ve varyans σ 2f değerleri, ABY yöntemiyle hesaplanan ortalama μln f ve varyans

σ ln2 f değerleri, aşağıdaki denklemlerde kullanılarak hesaplanabilir [7]:
⎛

μ f = exp ⎜⎜ μln f +
⎝

σ ln2 f ⎞

⎟.
2 ⎟⎠

(20)

ve

σ 2f = exp ( 2μln f + σ ln2 f ) ⎡⎣exp (σ ln2 f ) − 1⎤⎦ .

(21)

4. UYGULAMALAR
Bu bölümde bazı saha ve sentetik veriler ile bildiride sunulan yöntemleri kullanımını ve sonuçlarının
doğrulamasına yönelik uygulamalar sunulmaktadır.
4.1. Korelasyonsuz Durum
Bu uygulamada, girdi rastlantısal değişkenleri arasında korelasyon olmadığı durum göz önünde
bulundurulmaktadır. Bu örnekte, keyfi olarak her bir girdi rastlantısal değişkenine ait olasılık yoğunluk
fonksiyonun üçgensel olduğu kabul edilmiştir ve her girdi değişkenine ait parametreler (min, maks,
mode, vb) Tablo 3’de sunulmuştur. Burada min, minimum; maks, maksimum değeri; mode ise doruk
veya tepe değeri veya bir sıklık dağılımında en çok yinelenen değeri temsil eder. Tablo 3’de verilen
veriler, Satman vd. [17] tarafından İzmir Balçova-Narlıdere jeotermal sistemi için hazırlanan rapordan
alınmıştır. Tablo 3’de verilen ortalama ve varyans değerleri, üçgensel dağılımlar için verilen ve bilinen
formüllerden hesaplanmıştır:
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Min + Maks + Mode
,
3

(22)

ve

( Min ) + ( Maks ) + ( Mode )
2

σ X2 =

2

2

−

18

i

( Min × Maks + Min × Mode + Maks × Mode ) .

(23)

18

Tablo 3. Girdi Rastlantısal Değişkenlerine Ait Üçgensel Dağılım Parametreleri.
Değişken

Min

Mode

Maks

Ortalama

μX

Xi
φ

0.02

cs, kJ/(kg

o

C)

ρs, kg/m3
cw, kJ/(kg

o

C)

ρw, kg/m3
A, m2
h, m
T-Tr, oC
RF
Y
LF

tp, s.

0.05

0.1

Varyans

σ

i

0.057

Ortalama

Varyans

μln X

σ ln2 X

2
Xi

i

i

-4

-2.919

9.324×10-2

-3

3.437×10-3
2.382×10-4
1.261×10-4

2.722×10

0.75

0.9

1.0

0.883

2.639×10

2550
4.00

2650
4.18

2750
4.21

2650
4.130

1.667×103
2.150×10-3

-0.127
7.882
1.418

922

931

987

946.7

5×105
250
40

9×105
350
75

2×106
1000
85

1.1×106
533.3
66.67

2.067×102
1.006×1011

6.853
13.896

2.264×10-4
8.104×10-2

2.764×104
9.306×101

6.236
4.200

9.630×10-2
2.296×10-2

0.07
0.7
0.35

0.18
0.85
0.41

0.24
0.9
0.5

0.163
0.817
0.42

-1.837
-0.204
-0.871

8×108

8×108

8×108

8×108

1.239×10-3
1.806×10-3
9.500×10-4
0.0

5.487×10-2
2.854×10-3
5.314×10-3
0.0

20.5

Tablo 3’ün son iki satırında verilen girdi rastlantısal değişkenin doğal logaritması alınarak elde edilmiş
ve ABY yönteminde kullanılacak ortalama ve varyans değerlerini temsil etmektedir.
Şekil 1a ve 1b’de, sırasıyla, MC yöntemi kullanılarak yerinde depolanmış ısı Ht ve üretilebilir güç
PW’ya ait histogramlar gösterilmektedir. Bu şekillerden görüleceği gibi hem Ht hem de PW’ya ait
histogram log-normaldir. Bu da, MST’den beklenen bir sonuçtur. Şekiller içerisinde MC yönteminden
hesaplanan ortalama (mean), varyans (variance), P10, P50 ve P90 istatistiksel ölçüleri de ayrıca
kaydedilmiştir.
1400

1200
Mean
Variance
P10
P50
P90

1000

600

Mean
Variance
P10
P50
P90

1200
1000
Frequency

Frequency

800

: 9.761x1013
: 2.038x1027
: 0.486x1014
: 0.884x1014
: 1.589x1014

: 38.884
: 428.359
: 17.386
: 34.163
: 66.308

800
600

400

400
200

200

0

0
0

0.4

0.8

1.2

1.6
2
H t (x10 14), kJ

(a) Ht

2.4

2.8

3.2

3.6

0

20

40

60

80
100
PW, MW

120

140

160

180

(b) PW

Şekil 1. MC Yöntemi İle Oluşturulmuş (a) Ht’ye ve (b) PW’ya Ait Histogramlar;
Korelasyonsuz Durum.
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Tablo 4 ve 5’de MC ve ABY yöntemlerinden Ht ve PW için hesaplanan istatistiksel ölçüler verilmekte
ve kıyaslanmaktadır. Bu tablolardan görüleceği gibi, MC ve ABY yöntemlerinden elde edilen değerler
arasındaki uyum çok iyidir.
Tablo 4. MC ve PW için MC ve ABY Yöntemlerinden Hesaplanan Ortalama ve Varyans Değerlerinin
Kıyaslaması.
Ortalama
MC
H t,
kJ

9.76×10

PW,
MW

Varyans

ABY
13

9.76×10

38.9

MC
13

39.1

2.04×10

ABY
27

2.16×1027

428.4

468.8

Tablo 5. MC ve PW için MC ve ABY Yöntemlerinden Hesaplanan P10, P50 ve P90 Değerlerinin
Kıyaslanması.
P10

P50

P90

MC

ABY

MC

ABY

MC

ABY

Ht×10 ,
kJ

4.86

4.78

8.84

8.72

15.9

15.9

PW, MW

17.4

17.6

34.2

34.2

66.3

66.3

13

Daha öncede değinildiği gibi, ABY yönteminin faydalı yönlerinden biri de, hangi girdi parametrelerinin
Ht veya PW üzerindeki toplam belirsizliği daha çok etkilediğinin belirlenmesine olanak vermesidir.
Tablo 6’da ABY yönteminden her girdi parametresinin, PW üzerindeki toplam belirsizliğe (varyansa)
katkısını göreli olarak ölçen BYKi değerleri sunulmaktadır. Bu tablodaki BYKi değerlerinden görüldüğü
gibi, PW üzerindeki toplam belirsizliğe en çok katkı yapan girdi parametreleri, sırasıyla, rezervuar
kalınlığı, h, rezervuar alanı, A, üretim veya kurtarım faktörü, RF ve rezervuar sıcaklığı, T-Tr’dir.
Rezervuar kalınlığı, h, toplam belirsizliğe %36, rezervuar sıcaklığı %8.6 yapmaktadır. Toplam
belirsizlik üzerinde en az etkili olan girdi parametresi ise, %0.0007 katkı ile suyun özgül ısı kapasitesi
cw’dir. Tablo 6’da, toplam belirsizliğe katkı yapan parametrelerin belirlenmesinde, girdi parametrelerine
ait değişkenlik katsayısı (veya göreli belirsizlik) DKi veya boyutsuz duyarlılık katsayısı BDKi
değerlerine bakmanın yeterli olmadığı göstermek için bu değerlerde Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’da
mutlak değerleri alınarak verilmiş DKi ve BDKi değerleri aşağıda verilen formüllerden hesaplanmıştır:

DKi =

σ ln X
,
μln X
i

(24)

i

ve

BDK i =

μln X ∂ ln f
.
μln f ∂ ln X i
i

(25)

Tablo 6’dan görüleceği gibi, en yüksek değişkenlik katsayısı değerine (0.262) sahip girdi parametresi
dönüşüm verimliliği Y olmasına rağmen, bu parametrenin PW’nin toplam belirsizliği üzerine katkısı
ancak %1.0 civarındadır. Buna karşın, değişkenlik katsayısı bundan yaklaşık beş kat daha küçük olan
rezervuar kalınlığı h’nin ise, belirsizliğe katkısı %36’dır. Aslında, belirsizlik üzerinde en etkili olan
parametreler, DKi ve BDKi değerleri çarpımı (bu çarpımlar Tablo 6’da 4. kolonda verilmektedir) en
büyük değerlere sahip olan parametrelerdir ki bu çarpımlarda BYKi değerlerine yansır.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

225 _______

Tablo 6. PW İçin Girdi Parametrelerine Ait DKi, BDKi ve BYKi Değerleri.
Değişken

DK i

BDK i

DK i × BDK i

BYK i

φ

0.105

3.0×10-2

3.2×10-3

4.8×10-4

cs, kJ/(kg oC)

0.462

3.3×10-2

1.5×10-2

1.1×10-2

ρs, kg/m3

0.002

2.0×100

4.1×10-3

7.5×10-4

cw, kJ/(kg oC)

0.008

3.7×10-2

3.0×10-4

4.0×10-6

ρw, kg/m3

0.002

1.8×10-1

3.9×10-4

7.0×10-6

A, m2

0.021

3.9×100

8.1×10-2

3.0×10-1

h, m

0.050

1.8×100

8.8×10-2

3.6×10-1

T-Tr, oC

0.036

1.2×100

4.3×10-2

8.6×10-2

RF

0.128

5.2×10-1

6.7×10-2

2.1×10-1

Y

0.262

5.8×10-2

1.5×10-2

1.1×10-2

LF

0.084

2.5×10-1

2.1×10

Xi

-2

-2

2.0×10

4.2. Korelasyonlu Durum
Bu uygulamada da, Tablo 3’de verilen girdi değişkenleri için aynı üçgensel dağılım ve parametre
değerli kullanılmakta, ancak burada farklı olarak Tablo 7’de verilen altı girdi çifti arasında korelasyon
olduğu varsayılmaktadır.
Tablo 7. Korelasyonlu Girdi Çiftleri ve Korelasyon Katsayısı Değerleri.

Korelasyonlu
girdi çiftleri

Korelasyon
Katsayısı

(X ,X )

ρ X ,X

i

j

( cs ,T − Tr )
( cs , ρ s )
( ρ w , T − Tr )
( cw , ρ w )
( A, h )

i

j

+0.63
−0.44
−0.62
−0.42
+0.24

Şekil 2a ve 2b’de, sırasıyla, MC yöntemi kullanılarak yerinde depolanmış ısı Ht ve üretilebilir güç
PW’ya ait histogramlar gösterilmektedir. Bu şekillerden görüleceği korelasyon olması durumunda da,
hem Ht hem de PW’ya ait histogram log-normaldir. Şekiller içerisinde MC yönteminden hesaplanan
ortalama (mean), varyans (variance), P10, P50 ve P90 istatistiksel ölçüleri de ayrıca kaydedilmiştir.
Tablo 8 ve 9’da MC ve ABY yöntemlerinden Ht ve PW için hesaplanan istatistiksel ölçüler verilmekte
ve kıyaslanmaktadır. Bu tablolardan görüleceği gibi, MC ve ABY yöntemlerinden elde edilen değerler
arasındaki uyum korelasyon olması durumunda da çok iyidir.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

1400

1200
Mean
Variance
P10
P50
P90

1000

: 1.004x1014
: 2.666x1027
: 0.456x1014
: 0.889x1014
: 1.718x1014

Mean
Variance
P10
P50
P90

1200
1000
Frequency

800
Frequency
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600
400

: 39.967
: 530.671
: 16.406
: 34.416
: 70.732

800
600
400

200

200
0

0
0

0.4

0.8

1.2

1.6
2
H t (x10 14), kJ

2.4

2.8

3.2

0

3.6

20

40

60

(a) Ht

80

100 120 140 160 180 200 220
PW, MW

(b) PW

Şekil 2. MC Yöntemi İle Oluşturulmuş (a) Ht’ye ve (b) PW’ya Ait Histogramlar;
Korelasyonlu Durum.
Tablo 8. MC ve PW için MC ve ABY Yöntemlerinden Hesaplanan Ortalama ve Varyans Değerlerinin
Kıyaslaması; Korelasyonlu Durum.

Ortalama
MC
H t,
kJ

1.00×10

PW,
MW

Varyans

ABY
14

1.01×10

39.9

MC
13

40.2

2.67×10

ABY
27

2.96×1027

530.7

605.5

Tablo 9. MC ve PW için MC ve ABY Yöntemlerinden Hesaplanan P10, P50 ve P90 Değerlerinin
Kıyaslanması, Korelasyonlu Durum.
P50

P10

P90

MC

ABY

MC

ABY

MC

ABY

Ht×10 ,
kJ

4.56

4.65

8.89

8.87

17.2

16.9

PW, MW

16.4

16.7

34.4

34.3

70.7

70.6

13

Şekil 1 ve 2, Tablo 4, 5, 8 ve 9’da sonuçlar incelendiğinde, korelasyon durumunda, ortalama değerler
korelasyonsuz duruma göre fazlı farklılık göstermemekle beraber, varyansın korelasyonsuz duruma
göre yaklaşık olarak %30 daha büyüdüğünü söyleyebiliriz.
Tablo 10’da ABY yönteminden her girdi parametresinin, PW üzerindeki toplam belirsizliğe (varyansa)
katkısını göreli olarak ölçen BYKi (Denklem 13) ve BYKij (Denklem 14) değerleri sunulmaktadır. Bu
tablo gösterildiği gibi, korelasyonlu parametre çiftlerinin toplam belirsizliğe katkısı %16 civarında iken
girdi parametresinin bireysel olarak toplam belirsizliğe katkısı %86’dır. Bu tablodaki BYKi
değerlerinden görüldüğü gibi, PW üzerindeki toplam belirsizliğe en çok katkı yapan girdi parametreleri,
sırasıyla, rezervuar kalınlığı, h, rezervuar alanı, A, üretim veya kurtarım faktörü, RF ve rezervuar
sıcaklığı, T-Tr’dir. En fazla belirsizliği artıran korelasyonlu parametre çifti ise, rezervuar alanı-kalınlık
arasındakidir (yaklaşık %13). Dikkat edilecek olursa, (cs,ρs), (ρw,T-Tr) ve (cw, ρw) girdi çiftleri arasındaki
korelasyonlar negatif işaretli olduğundan, bu çiftler arasındaki korelasyonlar PW üzerinde belirsizliği
azaltıcı yönde etki etmektedirler.
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Tablo 10. Korelasyonlu Durum İçin ABY Yönteminden Hesaplanan BYKi ve BYKij Değerleri.
Değişken

BYK i

BYK ij

φ

4.0×10-4

-

cs, kJ/(kg oC)

9.1×10-3

-

ρs, kg/m

-4

6.3×10

-

cw, kJ/(kg oC)

3.3×10-6

-

ρw, kg/m3

6.6×10-6

-

-1

-

-1

-

T-Tr, C

-2

7.3×10

-

RF

1.7×10-1

-

Y

8.8×10-3

-

LF

1.7×10-2

-

Xi

3

2

A, m

2.6×10

h, m

3.0×10
o

BYKi Toplamı

0.84

Korelasyonlu
çiftler,

(X ,X )
i

j

( cs , T − Tr )

-

3.3×10-2

( cs , ρ s )

-

-2.1×10-

( ρ w , T − Tr )

-

-8.2×10

( cw , ρ w )

-

-3.8×10-

( A, h )

-

1.3×10-1

BYKij Toplamı

-

0.16

BYKi + BYKij
Toplamı

1.00

3

-

4

6

4.3. Kavramsal Yanlılık Durum
Tversky ve Kahneman [18], Capen [9] ve Welsh vd. [11,19] tarafından yapılan çalışmalar, insanların
kavramsal yanlılığının, belirsizlik koşuları altında alınan kararları önemli ölçüde etkilediğini
göstermektedir.
Kavramsal yanlılık, optimal yöntemler ile insan sezgisine dayalı olarak alınan kararları arasındaki
farklılıktan ortaya çıkmaktadır. Kavramsal yanlılığın üç farklı durumu vardır. Bunlar kendine aşırı
güven (“overconfidence”), sağlamcılık (“anchoring”) ve sadece hatırlanabilir olanlara rağbet
(“availability”) etmedir. Bu çalışmada, sadece aşırı güvenin neden olduğu kavramsal yanlılık ve
modellemesi üzerinde durulacak, bu tür yanlılığın hacimsel yöntemden hesaplanan Ht ve PW’daki
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belirsizliğe nasıl yansıdığı incelenecektir. Diğer yanlılık türlerine ait bilgi ve modelleme detayları Welsh
vd. [19] bulunabilir.
Aşırı güven, genelde insanların girdi parametrelerine ait belirsizlik için daha dar bir aralık kullanma
eğiliminden kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, insanlar parametrelerin gerçekte sahip olduğu
belirsizliği, eksik tahmin etme eğilimindedirler [9, 11,19].
Bu çalışmada aşırı güvenden dolayı ortaya çıkan kavramsal yanlılığın, hacimsel yöntemle tahmin
edilecek Ht veya PW üzerindeki belirsizliğe nasıl yansıyacağını incelemek için, Welsh vd. [19] önerdiği
modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. Farz edelim ki, Tablo 3’de tanımlanan her bir girdi değişkenine ait
olasılık yoğunluk dağılımı ve sınırları, %20 aşırı güven sonucunda oluşturulmuş bir model ait olsun.
O halde, girdi parametrelerine ait bilinmeyen gerçek belirsizliği içeren girdi parametrelerine ait olasılık
yoğunluk fonksiyonu şöyle oluşturulabilir. Tablo 3’de verilen her bir girdi değişkenine ait birikimli
dağılım fonksiyonunun 10. ve 90. yüzdelik değerleri, girdi değişkenlerinin tepe (mode) ve ortalama
değerleri Tablo 3’de verilen değerlerinde tutularak, fakat minimum ve maksimum değerleri gerçek
belirsizliği içerecek şekilde (girdi parametrelerine ait olasılık yoğunluk fonksiyonunun 20. ve 80.
yüzdelik değerlerine eşit oluncaya kadar) değiştirilir. Bu şekilde her bir girdi parametresi için
oluşturulan olasılık yoğunluk fonksiyonu ancak bilinmeyen gerçek durumdaki girdi parametresine ait
olasılık yoğunluk fonksiyonu temsil eder. Bu bir anlamda, her girdi parametresinin Tablo 3’de verilen
varyansını artırmaya eşdeğerdir.
Şekil 3’de yukarıda açıklanan modelleme yaklaşımıyla, girdi parametresi gözeneklilik (φ) için
oluşturulan “gerçek” durumuna ait üçgensel dağılımı, Tablo 3’de %20 aşırı güven ile oluşturulduğu
varsayılan üçgensel dağılımı ile kıyaslamalı olarak gösterilmektedir. %20 aşırı güvenli gözeneklilik
üçgensel dağılımın varyansı 2.722×10-4 iken, gerçek gözeneklilik üçgensel dağılımının varyansı
5.161×10-4 tür; yani gerçek dağılımın varyansı %20 aşırı güvenli dağılım yaklaşık iki katı daha
büyüktür.
35

%20 aşırı güvenli dağılım
gerçek dağılım

Frekans veya sıklık

30
25
20
15
10
5
0
0

0.04

0.08
Gözeneklilik (φ)

0.12

Şekil 3. %20 Aşırı Güvenle Gözeneklilik İçin Oluşturulan Üçgensel Dağılımın, Gerçek
Üçgensel Dağılımı İle Kıyaslaması.
Tablo 3’de diğer girdi değişkenleri için, gözeneklilik için yapılan aynı işlem tekrarlanarak, bu girdi
değişkenlerine ait gerçek üçgensel dağılımları oluşturulmuştur. Daha sonra her girdi değişkeni PW için
verilen hacimsel yöntem denklemine ABY yöntemi uygulanarak %20 aşırı güvenli ve gerçek duruma
ait girdi değişkenleri ile PW’daki belirsizlik hesaplanmıştır. Bu uygulamada girdi değişkenleri arasında
hiçbir korelasyon olmadığı varsayılmıştır.
Elde edilen sonuçlar, kıyaslamalı olarak Tablo 11’de sunulmuştur. Beklenildiği gibi, her iki model
içinde ortalama değerler aynı elde edilirken, belirsizlik markerleri olan; varyans, P10, P50 ve P90 her
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

229 _______

iki model için oldukça farklıdır. Beklenildiği gibi, %20 aşırı güvenli model, PW’nun gerçekte olması
gereken varyansını yaklaşık iki kat daha küçük tahmin edilmesine neden olmuştur. Bu sonuç, mümkün
olduğunca, aşırı güvenden kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Tablo 11. %20 Aşırı Güvenli ve “Gerçek” Durum İçin PW’ya ait ABY Yöntemi İle Hesaplanan
Ortalama, Varyans, P10, P50 ve P90 Değerlerinin Kıyaslaması.

μ PW

2
σ PW

P10

P50

P90

20% aşırı güvenli
durum

39.1

468.8

17.6

34.2

66.3

Gerçek durum

39.1

929.4

10.7

29.4

78.2

4.4. Kuyu (veya Saha) Rezervleri Değerlerinden Saha (veya Ülke) Rezervlerinin Belirlenmesi
Bu bölümde, MC veya bu çalışmada tanıştırılan ABY yöntemi kullanılarak, verilen bir jeotermal
sahadaki (veya bir ülkedeki) her bir kuyu (veya saha) için hesaplanmış depolanmış ısı veya üretilebilir
güç tahminlerine ait belirsizlik markerlerinden o saha veya ülke geneli için belirsizlik markerlerini nasıl
belirleneceği üzerinde durulacaktır.
Bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermek için, 10 adet jeotermal sahası olan hipotetik bir ülke
düşünülmüştür. Bu ülkenin birbirinden bağımsız 10 ayrı jeotermal sahası için MC veya ABY yöntemi
kullanılarak Denklem 2’den üretilebilir güçlerine (PW’ya) ait Tablo 12’de verilen ortalama, varyans,
P10, P50 ve P90 değerleri hesaplanmış olsun. (Burada önemli bir hatırlatma olarak, her sahaya ait
PW’nun log-normal dağılımlı olacağını belirtmek isteriz.) O halde, cevaplamamız istenecek soru şudur:
Bu ülke için üretilebilir güne ait ortalama, varyans, P10, P50 ve P90 değerleri nedir?
Tablo 12. Hipotetik Bir Ülkedeki Birbirinden Bağımsız 10 Ayrı Jeotermal Sahanın Üretilebilir Gücüne
Ait Ortalama, Varyans, P10, P50 ve P90 Değerleri.

μ PW

2
σ PW

MW

MW

2

P10

P50

P90

MW

MW

MW

4

Saha 1

856.2

8.07×10

538.1

813.2

1224.8

Saha 2

408.0

2.57×104

234.4

377.0

618.0

Saha 3

96.59

1.07×10

3

60.10

91.45

138.4

Saha 4

50.25

7.17×102

23.93

44.22

84.07

Saha 5

49.41

5.57×102

24.55

44.74

79.62

Saha 6

41.54

5.36×102

18.57

36.28

70.69

Saha 7

40.39

5.29×102

17.65

34.83

69.41

Saha 8

26.37

2.02×102

12.26

53.19

44.03

Saha 9

26.36

2.62×102

10.75

22.31

46.58

Saha10

17.04

1.47×102

6.10

13.88

31.59

Toplam

1612.15

110420

946.4

1531.1

2407.2
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Eğer her bir sahaya ait gücü PWj, j = 1,2,…,10, olarak gösterirsek, bu ülkeye ait toplam üretilebilir
gücünü (PWC ile gösterelim) aşağıdaki denklemden istatistiksel olarak hesaplamamız gerekir:
10

PWC = ∑ PW j .

(26)

j =1

Her saha birbirinden istatistiksel olarak bağımsız düşünüldüğünden, ülkeye ait PWC’nin ortalama ve
varyans değeri, her bir sahanın bireysel PWj’lerine ait ortalama ve varyans değerlerinin toplamına eşit
olacaktır. Ülkenin PWC’sine ait ortalama ve varyans değerleri, Tablo 12’nin 2. ve 3. kolonlarının son
2
satırında verilmiştir μ PWC = 1612.15 MW ve σ PW
= 110, 420 MW 2 (or σ PWC = 332.295 MW) . Bu
C
demektir ki, ülke geneli PW’suna ait ortalama ve varyans değerleri, sahaların bireysel ortalama ve
varyans değerlerinin toplanmasıyla hesaplanabilir. Ancak, birazdan gösterileceği gibi, bu basit toplama
işlemiyle, ülke geneli PW’suna ait P10, P50 ve P90 belirsizlik markerleri değerleri doğru olarak
belirlenemez. Basit toplama işlemiyle hesaplanan bu markerlere ait değerler, Tablo 12’nin 4., 5. ve 6
sütunlarının son satırlarında (ve ayrıca Tablo 13’de) verilmiştir.
Merkezi sınır teoremine göre, Denklem 26 yardımıyla, PWC için oluşturulan dağılımın normal dağılıma
yakınsamasını bekleriz. Ancak Capen [10] ve Sarak vd. [7] gösterildiği gibi, toplam işleminde genelde
MST, normale oldukça yavaş yakınsamakta ve toplama sonucunda elde edilen dağılım normalden
daha çok log-normal dağılıma yakınsamaktadır.
Bunu kanıtlamak için, Her bir sahaya ait Tablo 12’de verilen ortalama ve varyans değerleri kullanılarak
log-normal dağılımdan çekilen PWj, j=1,2,…,10, değerleri Denklem 26’da kullanılarak MC yöntemiyle
örnekleme yapılmıştır. PWC için sonuçta elde edilen dağılım Şekil 4’de gösterilmektedir. Şekil
içerisinde, MC yönteminden elde edilen ortalama, varyans, P10, P50 ve P90 değerleri de
gösterilmektedir.
1400
Mean
Variance
P10
P50
P90

1200

Frequency

1000

:
:
:
:
:

1612.146
110420
1.2271x103
1.5745x103
2.0445x103

800
600
400
200
0
400

800

1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
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Şekil 4. Denklem 26 İle Tanımlanan PWC’nin MC Yöntemi Kullanılarak Oluşturulan Histogramı.
Şekil 4’den görüleceği gibi, PWC’nin histogramı normalden daha çok log-normal dağılıma yakındır. O
halde, ülke geneli PWC’si log-normal dağılımlı olduğu, ortalaması ( μ PWC = 1612.15 MW ) ve varyansı/
2
standart sapması ( σ PW
= 110, 420 MW 2 (or σ PWC = 332.295 MW) ) bilindiğine göre, P10, P50 ve P90
C

belirsizlik markerleri, Denklem 16-18’den kolayca hesaplanabilir. Bu değerlerde Tablo 13’de, basit
toplama işlemi ile hesaplanan değerler ile kıyaslamalı olarak gösterilmektedir. Tablo 13’den görüldüğü
gibi, MC ve log-normal dağılım varsayımı ile istatistiksel toplama işlemi ile elde edilen P10, P50 ve
P90 değerleri, beklenildiği gibi birbirlerine çok yakındır. Ancak, basit toplama işlemi ile hesaplanan
P10, P50 ve P90 değerleri – ki bunları ülke geneli PWC’sinin birikimli dağılımına ait 10. (P10), 50.
(P50) ve 90. (P90) yüzdelik değerleri olarak nitelemek doğru değildir − istatistiksel toplama ile elde
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edilen doğru P10, P50 ve P90 değerlerinden oldukça farklıdır. Bu istatistiksel markerlerden en
önemlisi olan P10 için basit toplama işlemi ile elde edilen değer doğru istatistiksel toplama işlemi ile
elde edilen P10 değerinden, 1.3 katı kadar daha küçüktür. Yani, basit toplama işlemi ile ülke geneli
PWC’si için olması gereken P10 değerinden, 1.3 katı kadar küçük yani kötümser bir tahmin yapılmış
oldu. Basit toplama işlemi ile elde edilen P10’nin, gerçek P10 değerinden küçük çıkması tesadüf
değildir. Bunun temel nedeni, saha bireysel P10’larının basit toplama işlemi ile elde edilecek değerin,
ülke geneli PWC’sine ait birikimli dağılım fonksiyonda daha küçük olasılığa sahip bir değere karşılık
gelecek olmasındadır.
Tablo 13. Hipotetik Bir Ülkenin “Toplam” Üretilebilir Gücüne Ait İstatistiksel ve Basit Toplama İşlemleri
İle Hesaplanan P10, P50 ve P90 Değerleri.
P10

P50

P90

MW

MW

MW

PWC 1

1227.1

1574.5

2044.5

PWC 2

1216.1

1579.0

2050.0

PWC 3

946.4
1531.1
2407.2
MC ile hesaplanan yüzdelikler
2
log-normal varsayımı ile hesaplanan yüzdelikler
3
Basit toplama işlemi ile hesaplanan yüzdelikler.
1

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Hacimsel yöntemde kullanılan girdi parametrelerine ait dağılımların tipi ne olursa olsun,
hacimsel yöntemden hesaplanacak depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç dağılımları
her zaman log-normal bir dağılımdır.
Bu önemli sonuç ABY yönteminde kullanıldığında, ABY yönteminden tahmin edilen,
termal enerji ve güçteki belirsizliğin karakterize edilmesi için gerekli olan istatistiksel
ölçüler (veya markerler); P10, P50 ve P90, MC yönteminden elde edilenlerle aynıdır.
Dolayısıyla, depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç tahminindeki belirsizliğin tayin
edilmesinde MC yazılımları kullanımı gerekli değildir. Onun yerine bu çalışmada geliştirilen
basit ABY yöntemini kullanmak yeterlidir.
Hacimsel yöntemde gerekli girdi parametreleri arasında (varsa) korelasyonun ihmal
edilmesi, depolanmış termal enerji ve üretilebilir güç tahminlerinde belirsizliğin önemli
ölçüde yanlış saptanmasına yol açabilir.
Göz önünde bulundurulan bir sahada her bir kuyu (veya herhangi bir ülkedeki her bir
jeotermal saha) için hesaplanmış P10, P50 ve P90 değerlerinin basit toplama işlemi ile
elde edilen değerleri, o saha (veya ülke) toplamı için depolanmış ve üretilebilir güce ait
P10, P50 ve P90 değerlerini temsil etmemektedir.
İstatistiksel toplama işlemiyle saha veya ülke geneli için hesaplanan P10 değeri (bu değer
sahanın işletilip işletilmeyeceğine karar verirken bakılması gereken en önemli istatistiksel
ölçüdür ve depolanmış ısı ve üretilebilir gücün %90 olasılıkla alacağı en küçük değeri
temsil eder) basit toplama işlemiyle elde edilen değerden her zaman daha büyüktür.
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VERİ ARAÇLARI VE ONLARIN GEYSER JEOTERMAL
SAHASINA UYGULANMASI(1)
M. Ali KHAN
Rich ESTABROOK

ÖZET
Büyük jeotermal veri-takımlarını sayısal olarak herhangi bir boyuta indirgemeyi sağlayan, Microsoft
Excel temelli (uygulamalar için Visual Basic kullanılarak) veri azaltma ve görüntüleme araçları
geliştirilmiştir. Veriler, çalışmaya izin vermek üzere ötelenebilir ve grafik olarak çizilebilir. Büyük veri
takımlarını analiz kabiliyeti, algılanmakta zorluk çekilen saha yönetim işlemlerine yanıtlar getirirler.
Debi azalımları, enjeksiyona tepki, kızgın-ısının gelişimi, kayıt cihazları sorunları ve veri tutarsızlıkları
çabuk olarak algılanabilir ve grafik olarak gösterilebilir. Burada biz, Geysers jeotermal sahasındaki
verilere bu yöntemin uygulanmasını gösteriyoruz. Biz, veri azaltma tekniklerinin petrol, gaz ve kuyu
logları verileri gibi başka uygulamalarda bile faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu yöntemlerin bir
kopyası yazarlardan talep edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Veri setlerinin azaltılması, jeotermal saha.

ABSRACT
Microsoft Excel based (using Visual Basic for Applications) data-reduction and visualization tools have
been developed that enable the user to numerically reduce large sets of geothermal data to any size.
The data can be quickly sifted and graphed to allow their study. The ability to analyze large data sets
can yield responses to field management procedures that would otherwise be undetectable. Fieldwide trends such as decline rates, response to injection, evolution of superheat, recording
instrumentation problems and data inconsistencies can be quickly queried and graphed. Here we
demonstrate the application of these tools to data from The Geysers Geothermal field. We believe
these data-reduction tools will also be useful in other applications, such as oil and gas field data, and
well log data
Key Words: Data sets reduction, geothermal field.

1. GİRİŞ
Kaliforniya Koruma Departmanı’nın Petrol, Gaz ve Jeotermal Kaynaklar Bölümü (DOGGR) ve ABD
Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) Kaliforniya’daki petrol, gaz ve jeotermal kuyu işletmecilerinden aylık
üretim, enjeksiyon ve ilgili verileri almaktadır. Bu verilerin çoğu gizli olmayıp,DOGGR web sitesinden
(http://www.conservation.ca.gov/) bulunabilir. Verileri görüntü haline getirebilmek için Microsoft Excel
temelli güçlü araçlar geliştirilmiş olup, doğrudan ya da kişisel kullanımlara göre uyarlanarak
kullanılabilir. Bunlar: (1) veri gruplarını kolayca düzenler ve alabilirler, (2) veri takımlarını anlamlı
boyutlara indirgerler ve (3) verileri grafik olarak sunarlar. Bu araçların yardımıyla kullanıcı verileri farklı
şekillerde çabucak ve kolayca gözden geçirebilir. Veri gidişatları ve farklılaşmalar onları ayırt etmek
için daha görünür hale gelirler.
*

Çeviri: Ümran SERPEN
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Saha çapında ortalama üretim ve ortalama kuyubaşı basıncı 6:1 oranda küçültülmüş olarak Şekil 1’de
çizilmiştir. Yorumlanacak çok nokta vardır. Bununla birlikte, aynı veriler 1050:1 oranında ugun bir
şekilde küçültülmüş (Şekil 2), açık bir gidişat ve kullanılabilir bilgi ortaya çıkmıştır.
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Şekil 1. Geysers. Saha Bütünü İçin Ortalama Üretim ve Ortalama Enjeksiyona Karşın Zaman 6:1
Küçültülmüş.
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Şekil 2. Geysers Saha Bütünü İçin Ortalama Aylık Üretim Debileri ve Ortalama Kuyubaşı Akış
Basınçları.
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2. GEYSERS’IN KISA HİKÂYESİ
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Geysers sahası, ABD Kaliforniya’ daki San Fransisko kentinin 70 mil kuzeyinde olup, 1960 yılında 12
MW’lık bir santral ile üretime geçmiştir. Sahanın gelişimi 1979-1989 yılları arasında hızlanırken
sahada kuyubaşı akış basıncındaki azalma 1984 yılından itibaren başlamıştır. Yeni kuyuların
delinmesine ve kurulu kapasitenin artırılmasına rağmen, buhar üretimi 1987’de 112 milyar kg ile en üst
seviyeye çıkmıştır. Geysers’de 1976’dan 1980’e kadar, soğutma kulelerinden kurtarılan miktardaki
kitlesel yerine koyma (akışkan reenjeksiyonu) debisi %24 civarındaydı.

0%
2010

Injection %

Şekil 3. Geysers Sahası Yıllık Buhar Üretimi, Enjeksiyon Debisi ve Kütlesel Yerine Koyma Yüzdesi.
1980’den 1993’e akarsu ve dereler kullanıldı ve bundan ötürü kitlesel yerine koyma %28’e yükseldi.
Buhar azalması sonunda ve 1997’den sonra eklenen Lake County boru hattı enjeksiyonu dolayısıyla,
kitlesel yerine koyma %55’e yükseldi (Şekil 4). Lake County şehrinin 42 km’lik boru hattı ayda 1.05
milyon kg işlenmiş atık suyu Geysers’e, ek buhar oluşturan enjeksiyon için taşımaktadır.
Santa Rosa ve diğer Sonoma Bölgesi belediyelerinden 1.25 milyon kg/ay işlenmiş atık su ek boru hattı
2003 aralık ayında işlemeye başladı. Her iki boru hattından ve diğer kaynaklardan sağlanan bugünkü
kütlesel yerine koyma yaklaşık %80 civarındadır[1]. Bu buhar üretiminde sürdürülebilir bir artış,
yoğuşmayan gaz üretiminde azalma, daha iyi elektrik üretim verimliliği ve havaya daha düşük emisyon
sonucunu doğurmuştur. Geysers, dünyadaki en büyük ısı madenciliği işletmesi haline gelmiştir. Aralık
2008’e kadar, Geyser 2394 milyar kg buharı üretmiş (Şekil 5) ve 954 milyar kg akışkanı enjekte etmiş
olup, bunun sonucundaki kitlesel yerine koyma %39.9’dur.
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Şekil 5. Geysers Sahasının Bütününde Kümülâtif Üretim, Kümülatif Enjeksiyon ve Kümülatif Net
Kitlesel Yerine Koyma.
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Şekil 4. Geysers Jeotermal Sahası.
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3. VERİ SETLERİ
DOGGR web sitesi vasıtasıyla işletmeci şirketlerin dosyalaması gereken petrol, gaz ve jeotermal
kuyularının aylık kuyu raporlarını açmakta ve korumaktadır. Atık ve gözlem kuyuları gibileri de bunlara
eklenmektedir. Jeotermal kuyular için aylık üretim, enjeksiyon ve kuyubaşı basınçları (daha çok akış
basınçları), sıcaklık, anlık üretim ve enjeksiyon debileri, kuyu durumları ve kuyu tipi bilgileri
saklanmaktadır. Kuyu adı, kuyu kimlik numarası (API) ve kuyu lokasyonu da verilmektedir. DOGGR
web sitesinde veri takımının detaylı bir tanımına erişilebilir. İşletmeciler tarafından sunulan veriler
sayısal sınırlamalara karşı kontrol edilir ve veritabanına yerleştirilir.

4. ARAÇLAR
Geysers sahası veritabanında bir milyondan fazla noktasal veri vardır. Bu kadar büyük sayıdaki veri,
bir sahayı gösteren bir grafik herhangi bir anlamlı gidişatı temsil etmek için bile aşırı kalabalıktır (Şekil
1). Yalnız bir grafik yapılsa bile, tekrarlanan analizler için değişen veri noktaları çok karmaşık ve
yavaştır. Bundan ötürü, veri işlemini iyileştirmek için bir alet takımı geliştirildi ve Geysers sahasından
örneklerle sunulmaktadır. Tüm bu bilgisayar araçları için Microsoft Excel önde giden bir çalışma
platformudur. Veriler Microsoft Access’ten veya benzer bir veri tabanından alınmaktadır. Bu
araçlardan bazıları Access ve Excel içindeki elle yapılan işlemler olarak bulunabilir, fakat otomasyon
verilerin değişik yollarla analizini daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Veriler işlendiğinde,
bütünüyle yepyeni bir anlam kazanmaktadır.
Üç esas alet bileşen takip edilmektedir:
4.1. Veri Girişi
Excel makro temelli diyalog kutusu bir Microsoft Access veri tabanı kullanarak, önceden belirlenmiş
soru temelli veri gruplarını otomatik olarak almaktadır. Bu sorgular değişen gereksinimlere uyarlanmak
üzere tadil edilebilirler. Diğer bir seçenek, veri azaltan aletler için veriyi çalışma alanına kopyalayıp
yapıştırmaktır.
4.2. Veri Azaltma
Genel olarak; yıl, ay, fiziksel sınırlar, belli bir kuyu vb. veri takımları içindeki varolan kriterleri kullanarak
büyük veri takımları azaltılabilir. Burada verilen veri azaltma tekniği herhangi böyle bir kritere
gereksinim duymaz; basit ama güçlüdür. Kullanıcı herhangi bir sayısal veri azaltma oranı kullanmayı
seçebilir. Örneğin, eğer bir kullanıcı 100:1 gibi bir veri azaltma oranı seçerse, program herbir sonraki
100 veri noktasında işlem yapar ve tek bir veri noktasına azaltır. Herbir azaltma grubu için veri takımı,
veri tablosu başından itibaren, en son değerine kadar sırasıyla seçilir. Veri azaltma işlemine
başlamadan önce kullanıcı veri tablosunu gerektiği gibi gruplandır. Geyser için, biz veri tablosunu yıl,
ay ve rastgele sayı olarak gruplandırdık. Bu, herhangi bir tarafa meyletmeksizin, veri tablosunu
gruplandırır. Bazen, sıralanan veri takımları uygun düşerse, rastgele faktörün girmesi verinin gereksiz
yere dağılmasına katkıda bulunur. Kullanıcı tek veri noktalarının nasıl üretildiğini seçebilir. Bu
seçenekler: bir ortalama, bazı en yüksek ve en düşük değerleri ihmal eden bir ortalama, toplama,
biriktirme (kümülatif), “median”, “mode” ve en yüksek veya en düşük sayı gibidir.
Kriter olarak geleneksel veri azaltma ile karşılaştırıldığında bazı sonuçlar sıra dışı görünebilir. Örneğin,
eğer veri ortalama veya kümülatif olarak azaltılıyorsa, sonuçlar normal veri azaltma tekniklerine
benzer olacaktır; fakat eğer azaltma toplayarak yapılırsa, sonuç toplamları büyük veri azaltma oranıyla
daha büyük değerler verecektir.
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Her bir aracın “Help” yardım menüsünde detaylı talimatlar sağlanmıştır. Otomasyonu maksimize
etmek için özel bir dikkat gerekir; böylece kullanıcı en kısa zamanda mümkün olan en çok farklı
kombinasyonları işleme sokabilir.
4.3. Veri Grafikleme
Yukarıda bahsedilen veri azaltmanın grafik gösterimi de otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı
çabuk grafikleme, karşılaştırma, sapmanın düzeltilmesi ve eğri çakıştırma için veri takımlarının farklı
kombinasyonlarını kolayca ve çabuk değiştirebilir.

5. VARSAYIMLAR
Böyle büyük bir veri takımını analiz ederken, ölçülen verilerdeki ölçüm belirsizliklerinin etkileri ve
rastgele değişimler azalma eğilimindedir. Küçük değişimlerin yokluğunda, büyük değişimler daha göze
çarpan ve gerçek olaylarla ilişkili hale gelir. Yazarlar verinin “aggregate” analizinin faydasını
gözlemişlerdir[2,3]. Bununla birlikte enstrüman ve ölçüm hataları büyük veri takımları kullanılarak
elimine edilemezler ve düzeltilmedikçe hatalı sonuçlara götürürler. Eski bir söz olan “çöp içeri-çöp
dışarı” söylemi burada her hangi bir hesaplama yöntemi için çok doğrudur.
Bu araçlarla üretilen veri noktaları her bir tek noktanın ağırlığı veya göreli lokasyonu dikkate
alınmaksızın tamamen matematikseldir. Bununla birlikte, veri gruplarını oluşturmak için bireysel
kuyuların mantıksal seçimi anlamlı sonuçlar doğurur. Bu tür matematiksel ortalama kullanarak ve
düzeltilmemiş verileri kullanarak verileri analiz ederken kullanıcı göreli sonuçları somut veri noktalarına
bağlamadıkça, sonuçlar genel ve somuttan çok göreli olmalıdır.
Bu bildiride, kuyubaşı verileri kuyudibi verilerine göre düzeltilmeden kullanılmıştır. Bu halka açık
verilerin kullanılması nedeniyledir. Diğer bilgiler kullanılsaydı bile, birçok belirsizlikler nedeniyle, veri
kalitesine anlamlı bir şey eklemeyecekti[4]. Bu, buhar kuyu içinde akarken oluşan ısı kaybı, üretim
debisi diğer kuyularla bağlantı ve kayıt cihazlarının yerleşimi etkisini de içermektedir.
Geyser’de basınç verisi tipik olarak akış-ölçerlerin parçası olan ve çoğu akış kontrol vanalarının
mansap (akış-altı) tarafında olan transmitter’lerden gelmektedir. Bundan ötürü, kaydedilen basınçlar
rezervuar performansı dışındaki faktörler tarafından etkilenmektedirler. Boru-hattı sürtünme basınç
kayıpları, diğer kuyular (birçok kuyu birbirine bağlıdır) ve santral giriş basınçlarının hepsi kaydedilen
basıncı etkiler.
Bu bildirinin amacı Geysers verilerinin yorumlanmasını sağlamak değildir, fakat, gerçek hayatta bu veri
azaltma aletlerinin kullanılmasının bazı örneklerinin sunulmasıdır.

6. SONUÇLAR
6.1. Saha Sonuçları
Şekil 2, Geysers sahasında aylık kuyu başına ortalama buhar üretimi ve bütün kuyular (700 kadar) için
kuyubaşı basınçları grafik olarak gösterilmektedir. Azalma oranı 1050:1’de biz 137000 veri noktasını
saha başına 131’e yoğunlaştırdık ve onları bu grafikte gösterdik. Bu çalışmada gösterilen basınçlar
akış basınçları varsayılmaktadır. Fakat kuyular kapatıldığı veya kısıldığı zaman, rapor edilen akış
basınçları kapama basınçlarına yaklaşmaktadır. Böyle bir büyük veri azalmasına ve sahanın farklı
yerlerinde değişen koşullara rağmen basınç-üretim arasındaki ters ilişki ve diğer saha koşulları açık bir
şekilde görünmektedir. Bir sebep, bu 700 kuyunun çoğunun birbirine bağlı olmasıdır; bundan ötürü,
kaydedilen kuyubaşı akış basınçları belli bir yere kadar zaten ortalanmıştır. Diğer muhtemel sebep,
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çok kırıklanmış Geysers jeotermal rezervuarı tipik bir petrol ve gaz kuyusundan daha çok kuyular arası
iletişimi kolaylaştırmaktadır..
Şekil 2’de saha boyunca oluşan değişimlerin bazıları aşağıda verilmektedir:
Periyod-1’de (1960-1969), ortalama üretim debileri ve ortalama basınçlar çok salınmaktadırlar. Bu,
birçok yeni kuyunun başlangıçta kapanması (yani, basınç artışı), fakat sonra yeni bir santral devreye
alınınca, üretime alınması (ani basınç düşümü) sonucunda oluşmuştur.
Periyod-2‘de (1970-1986), saha gelişiminin çoğu tamamlanmış ve göreli olarak kararlı buhar üretimi
ve enjeksiyon korunmaktadır.. Bazı basınç salınımları kuyuların kısılması dolayısıyla görünmektedir.
Periyod-3 (1987-1996), üretim ve basınç çok kararlı bir azalımda, çünkü kuyuların çoğu açık vana
pozisyonunda üretmektedir. Sahanın 48 yıllık tarihi boyunca bu en dengeli koşuldur ve dolayısıyla
azalım eğri çakıştırma için en uygun periyottur.
Periyod-4 (1995-2008) büyük değişikliklerle karakterize olmaktadır. 1995-1997 kışlarında önemli
üretim kısıntıları satış anlaşmalarından kaynaklanmıştı. Eylül-1997’de Lake County boru hattının
işletmeye açılmasıyla, kütlesel yerine koyma %55’’e arttı (Şekil 3 ve 4). Aralık 2003’te Santa Rosa
boru hattından ek suyun enjeksiyonuyla kütlesel yerine koyma %80’e çıktı. 1998 yılından beri, basınç
düşümü değişmezken, kuyu başına üretim debisi sabit kaldı. Bu ek üretim ek enjeksiyona atfedilmiştir.
6.2. Güneydoğu Geysers Sonuçları
Güneydoğu Geysers alanı 1997 Eylül’den beri Lake County’den getirilen aylık 1.05 milyon kg ek
akışkanın enjeksiyonundan en çok etkilenen yer olarak tanımlanmıştır. Bu kitlesel yerine koymayı
%30’dan %70’e arttırmıştır. Geyser’in bu kısmında 152 üretim ve 28 enjeksiyon kuyusu
bulunmaktadır.
Şekil 6 Güneydoğu Geysers sahasının ortalama kuyubaşı akış basıncı ve kümülatif buhar üretiminin
(200:1 azaltma) çapraz grafiğidir. Yıl 1985’ten 1997’ye kadar kitlesel yerine koymanın %29-33 olduğu
zamanlar ilişki doğrusaldır (Şekil 7). Bu doğrusal ilişki, veri azaltma aletleriyle ortalamanın bir
göstergesi olarak kendini göstermemektedir, çünkü Geysers’de birçok kuyu benzer doğrusal ilişkiye
sahiptir. Bu doğrusal ilişki esas olarak basınç başına buhar üretiminin azalma oranını tanımlıyor[5].
Analitik bir açıklama olmaksızın böyle bir ilişki ampirik azalma eğrisi denklemlerine benzemektedir. Bu
azalma eğrileri, extrapolasyonun sağlıklı bir tahminini ve rezervuar ve saha parametreleri
değişmedikçe kestirim yapma imkanı sağlamaktadır. Normalize edilmiş buhar üretimi ile kümülatif
buhar üretiminin tersi arasında, kuruma periyodunun başlangıcında sona eren, doğrusal bir ilişki rapor
edilmektedir[6]. Eylül 1997’den başlayarak kitlesel yerine koyma %70’e yükselmiştir. Bunun
sonucunda 1998’den 2001’e kadar basınca karşın kümülatif üretim gidişatı (Şekil 6), basınç azalımının
düştüğünü gösteren, dikeye yakın bir gidiş almıştır. 2001’den sonra rezervuar tekrar doymuş hale
gelirken gidişat orijinal azalma oranına geri döner görünmektedir.
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Şekil 6. Güneydoğu Geysers Sahası. Kuyubaşı Akış Basıncı ve Toplam Buhar Üretimi İlişkisi.
Şekil 6’daki grafikte azalma oranı gidişatını daha görünür kılmak için, kümülatif üretimi y eksenine ve
p’yi (p/z yerine) x eksenine çizerek geleneksel yaklaşımı ihlal ettik.
Geyser’de 1,440x109 kg’lık kitlesel çıkarımla ve bilinen anlamlı bir doğal akışkan beslenmesi
olmaksızın, 48 yıllık üretimin arkasından, rezervuar basıncı 500 psi’dan 80 psi’a düşmüştür[8].
Sahanın çoğu belli bir dereceye kadar kızma (superheat) göstermiştir. Düşen basınç ve kızma başarılı
enjeksiyon stratejileri için bir kriter olarak kullanılmıştır[8] . Reyes and Horne [9], yerel olarak hareketli
buhar üretildiği (buhar ve yoğuşmayan gazlar) ve hareketsiz suyun buharlaştığı Geysers’de kurutma
durumunu tanımlamışlardır. Böylece, kızma esas olarak rezervuarın nasıl kuruduğunun ölçüsü
olmakta ve ayrıca, rezervuara enjekte edilen suyun buharlaşması için ne kadar artık ısı bulunduğunun
göstergesi olmaktadır. Bu buharlaşan su çok hareketli olabilir ve basınç düşen yere (üretim kuyusuna)
doğru akar. Bundan ötürü, düşük kızgınlıkta (doymuşluğa yakın) olan bir rezervuar, enjekte edilen
suyun önemli bir kısmını buharlaştıracak ısıya sahip değildir.

7. TUZAKLAR
Herhangi bir istatistik yöntemde olduğu gibi, kullanıcı gruplandırdığı bilgilerin tipi ve veriyi nasıl
azaltacağı konusunda dikkatli olmalıdır. İlgisiz gruplar, yanlış veri azaltma kriterleri, konu dışı
istatistikle gruplama veya anlamsız istatistik geçerli görünen sonuçlar verebilir, fakat onların geçerliliği
gerekli değildir.
Sonuçları etkileyecek diğer bir faktör de azaltma başlamadan önce verinin sıralanmasıdır. Şimdiki veri
azaltma tekniği kayıt sayısına doğru taraflıdır. Bu konuda daha çok seçenek üzerinde çalışıyoruz.
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8. PETROL VE GAZ İÇİN KULLANIMI
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Şekil 7. Southeast Geysers Area. Injection History

TARTIŞMA
Burada sunulan ve Geyser verileriyle test edilen veri azaltma aletleri büyük miktardaki verilerle sağlıklı
bir şekilde kullanılabilir. Kullanıcı herhangi bir tek kuyu kombinasyonunu, veya veri takımı oluşturacak
grupları seçebilir ve görüntülenecek kadar bilgiyi azaltabilir. Doğal olarak, herhangi bir azaltma
aletinde olduğu gibi, kullanıcı ne tip bir bilginin gruplandığı ve veri azaltmanın nasıl yapılacağı
konusunda dikkatli olmalıdır. İlgisiz gruplar ve yanlış veri azaltma kriteri geçerli görünen sonuçlar
verebilir, fakat onların anlamlı olması gerekmez. Sonuçları etkileyen diğer bir faktör, veri azaltmadan
önceki veri sıralamasıdır. Şimdiki veri azaltma tekniği kayıt sayısına doğru taraflıdır. Gelecekteki
çabalarımız bu taraflılığı elimine etmek için diğer seçeneklerin sağlanması yönünde olacaktır. Bu veri
azaltma tekniğinin olumlu ve olumsuz yönlerini açıkladıktan sonra, bizim kanımızca doğru çabayla, bu
teknik, veriden anlamlı bir şeyler çıkarmak için sonsuz imkanlar yaratmaktadır. Ek olarak, veri
azaltmadan önce hangi alanın (kolon) sıralandığı, bu işleme daha çok boyut eklemektedir. Biz veri
azaltma aletlerinin petrol, gaz ve kuyu logu verileri gibi yerlerde faydalı olarak uygulanabileceğine
inanıyoruz.
Okuyucular yazarlardan bu yazılımları temin edebilir ve sonuçlarını paylaşabilirler.
KATKI BELİRTME
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ÖZGEÇMİŞ
M. Ali KHAN
M. Ali Khan Kaliforniya eyaleti, Petrol, Gaz ve Jeotermal Kaynaklar Bölümü, Çevre Koruma Birimi’nde
görevlidir. Jeotermal sondaj, üretim ve enjeksiyon işlemlerini denetler, teknik verileri dağıtır ve kamu
sağlığı ve güvenliği ile ilgili toplantıları destekler. Khan maden mühendisliğinde lisans ve yüksek
lisans, jeoloji mühendisliğinde yüksek lisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’den
aldı. 30 yıldır ABD, Pakistan, Almanya ve Türkiye’de petrol, gaz ve jeotermal sektöründe
çalışmaktadır. Kariyerinin başlangıcında, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Ankara’da çalıştı. Master
derecesinden sonra, Wintershall AG’de Pakistan’da deniz sondajlarında ve Almaya Barnstorf’da
çalıştı. Daha sonra Gulf Coast firmasının Amerika operasyonlar müdürü oldu. Son 16 yıldır kuzey
Kaliforniya’daki Geysers sahasında çalışmaktadır. M. Ali Khan Amerikan Petrol Jeologları Derneği,
Gulf Coast bölümü “En iyi Makale” ve “Petrol ve Gaz Aramada Yeni Fikirler” “Leverson” ödülü ile
Kaliforniya Çevre Koruma Bölümü “Üstün Başarı Ödülü” sahibidir.
Richard ESTABROOK
Lisans, Petrol Mühendisliği, Montana Tech, 1984. 1984-Devam ediyor: Kuzey Kaliforniya, Oregon ve
New Mexico’da fedaral jeotermal operasyonların izlenmesi ve ruhsatlarından sorumludur. Ayrıca,
ulusal BLM (Birleşik Devletler Arazi Yönetim Bürosu)’de doğal gaz ölçümlerinde çalışmaktadır.
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DATA REDUCTION TOOLS AND THEIR APPLICATION TO
THE GEYSERS GEOTHERMAL FIELD
M. Ali KHAN
Rich ESTABROOK

ABSTRACT
Microsoft Excel based (using Visual Basic for Applications) data-reduction and visualization tools have
been developed that enable the user to numerically reduce large sets of geothermal data to any size.
The data can be quickly sifted and graphed to allow their study. The ability to analyze large data sets
can yield responses to field management procedures that would otherwise be undetectable. Fieldwide trends such as decline rates, response to injection, evolution of superheat, recording
instrumentation problems and data inconsistencies can be quickly queried and graphed. Here we
demonstrate the application of these tools to data from The Geysers Geothermal field. We believe
these data-reduction tools will also be useful in other applications, such as oil and gas field data, and
well log data. A copy of these tools may be requested by contacting the authors.i.
Keywords: Data sets reduction, geothermal field.

1. INTRODUCTION
The California Department of Conservation, Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources
(DOGGR), and the US Bureau of Land Management (BLM) receive monthly production, injection, and
related data from operators of oil, gas, and geothermal wells in California. Most of these data are nonconfidential and available through the DOGGR website (http://www.conservation.ca.gov/). For data
visualization, very powerful Microsoft Excel based tools have been developed that may either be used
directly or easily modified to fit individual needs. They may be used to: 1) easily organize and retrieve
data-groups, 2) reduce large data sets to meaningful sizes, and 3) graphically present the data. With
the help of these tools the user can quickly and easily review data in many different ways. Data trends,
as well as discrepancies, become more visible and easier to discern.
In Figure 1, field-wide average production and average wellhead pressure, reduced at a rate of 6:1,
are plotted. There are just too many points to interpret. However, when the same data are
“appropriately reduced,” in this case 1050:1, (Figure 2) a clear trend and useful information emerges
(details are discussed in section 6.1).
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Figure 1. The Geysers. Field-Wide Average Production And Average Injection vs.
Time, Reduced At 6:1.
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Figure 2. The Geysers. Field-Wide Average Monthly Production Rates Per Well Month, And Average
Wellhead Flowing Pressures.
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2. A BRIEF HISTORY OF THE GEYSERS
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The Geysers Geothermal field, which is located about 70 miles north of San Francisco, California,
USA, started production in 1960 with a 12 MW power plant. The field development picked up at a
rapid pace from 1979 through 1989, although wellhead flowing pressure started showing a decline by
1984. Despite the drilling of new wells and an increase in installed capacity, the steam production
peaked at 112 billion kg in 1987 (Figure 3). From 1976 through 1980 the mass replacement rate (i.e.,
the fluid re-injection rate) was about 24%, which is approximately the cooling tower recovery at The
Geysers.

0%
2010

Injection %

Figure 3. The Geysers Yearly Steam Production, And İnjection Rates And Mass Replacement
Percentages.
From 1980 through 1993, streams and creeks were tapped, thereby increasing the mass replacement
rate to about 28%. From 1995 through 1997, the mass replacement increased to about 55%, due to
major steam curtailments, and from 1997 onward due to additional Lake County pipeline injection
(Figure 4). The Lake County 42-km pipeline transports about 1.05 million kg of secondary treated
effluent per month to The Geysers for injection, which results in additional steam.
An additional pipeline bringing 1.25 million kg month of tertiary treated effluent per month from Santa
Rosa and other municipalities in Sonoma County began operation in December 2003. The current
mass replacement from both pipelines and other sources is about 80% of production [1]. This has
resulted in a sustained increase in steam production, decrease in non-condensable gases, improved
electric generation efficiency, and lower air emissions. The Geysers has become the largest heat
mining operation in the world. By December 2008, The Geysers had produced 2,394 billion kg of
steam (Figure 5), and injected 954 billion kg of fluids, resulting in a net mass replacement of 39.9%.
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Figure 4. The Geysers Geothermal Field.
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Figure 5.The Geysers Field-Wide Cumulative Production, Cumulative İnjection And Cumulative Net
Mass Replacement.
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3. THE DATA SETS
DOGGR maintains and makes available through its website the monthly well reports that operating
companies are required to file for oil, gas, and geothermal wells. Other related wells such as disposal
and observation wells are also included. For geothermal wells, these data consist of monthly
production, injection, wellhead pressure (mostly flowing pressure), temperature, instantaneous
production and injection rates, well status and well type. Well name, well identification numbers (API),
and well location are also available. A detailed description of the data set may be accessed at the
DOGGR website. Data submitted by the operators are checked against a set of numerical constraints,
and appended into in a protected database.

4. THE TOOLS
There are over one million data-points in The Geysers field database. With such a large number of
data-points, a graph showing even one field is too crowded to indicate any meaningful trend (Figure
1). Even when a graph is generated, changing data-points for repeated analysis is cumbersome and
slow. Therefore, to improve the data processing, a set of tools was developed and is presented here
with examples from The Geysers field. Microsoft Excel is the front-end working platform for all these
computer tools. The data may be imported seamlessly from Microsoft Access or a similar database.
Some of these tools are available as manual operations within Access and Excel, but automation has
made it easier and faster to analyze the data in many different ways. Once the process is automated
the data take on a whole new meaning.
Following are the three main tool components
4.1. Data-Access
An Excel macro-based dialog box uses a Microsoft Access database to automatically retrieve datagroups based on pre-defined queries. These queries can easily be modified to suit changing needs, or
link to different database environments. Another option is to copy and paste data into the working area
for data-reduction tools.
4.2. Data-Reduction
Generally, large data-sets are reduced by using existing criteria within the data set such as year,
month, a physical boundary, a certain well, etc. The data-reduction technique provided here needs no
such criteria—and is simple, yet powerful. The user may choose any numerical data-reduction rate.
For example, if the user chooses the data-reduction rate of 100:1, the program processes each
consecutive group of 100 data points and reduces it to a single data-point. The data set for each
reduction-group is selected sequentially from the top of the data-table to the last value at the bottom.
Prior to applying data-reduction, the user may pre-sort the data-table as needed. For The Geysers, we
pre-sorted the data-table by year, month, and a random number. This sorted the data-table into an intime sequence without any other bias. In certain instances, introducing the random factor may have
contributed to the unnecessary scatter of data, when sequential data-sets may have been more
appropriate. The user can choose how the single data-points are generated. Some of the choices
include: an average, an average ignoring some highest and lowest values, summation, cumulative,
median, mode, and largest or smallest number.
When compared to traditional data-reduction by criteria, some results may appear to be unusual. For
example, if data are reduced by selecting average or cumulative, the results will be similar to the
normal data-reduction techniques, but if reducing by “summing,” the resulting sums will yield higher
values with a larger data-reduction rate.
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Detailed instructions are provided in the Help menu of each tool. Special care has been taken to
maximize the automation, so the user can run as many different combinations as possible in the
shortest amount of time.
4.3. Data-Graphing
The graphical representation of the above-mentioned reduced-data has also been automated. The
user can easily and quickly change different combinations of data sets for graphing, comparison,
offset realignment and curve fitting.

5. ASSUMPTIONS
When analyzing such a large data set, the effect of measurement uncertainties and random variations
in the data measured tends to be minimized. In the absence of smaller variations, the larger variations
become more conspicuous and relatable to the actual events. Authors also observed this benefit of
“aggregate analysis” of data [2,3]. However, instrument and measurement bias will not be minimized
when using a large data set, and unless corrected, can lead to erroneous conclusions. The old adage
of “garbage in – garbage out” is just as true here as with any computational tool.
Data-points generated by these tools are purely mathematical with no regard to the "relative location"
or "weight" of each individual point. However, logical selection of individual wells to form data-groups
will produce meaningful results. When analyzing data using this kind of mathematical "averaging," and
using "un-corrected" data, conclusions should be general and relative rather than absolute, unless the
user can tie these relative conclusions to some corrected data points.
Throughout this paper, wellhead data are used without any correction as to the downhole reservoir
conditions. This is mainly because only publicly available data were used. Even if other information
were used, it may not have significantly added to the data quality due to many uncertainties [4]. These
include: influence of heat losses as steam travels though the borehole, production rate, cross-ties to
other wells, and placement of recording gauges.
At The Geysers, pressure data typically comes from transmitters that are part of the flow meter, most
of which are downstream of the flow control valve. Therefore, recorded pressures are influenced by
factors other than reservoir performance. Pipeline frictional losses, other wells (most wells are crosstied), and power plant inlet pressures can all influence the recorded pressure.
The objective of this paper is not to provide an interpretation of The Geysers data or future
forecasting, but to present some examples of using these data-reduction tools with real life data.

6. RESULTS
6.1. Field Wide Results
In Figure 2, average steam production per well per month and average wellhead pressure for all wells
(about 700) are plotted for The Geysers field. At a reduction rate of 1050:1, we condensed 137,000
data-points per field-column to a mere 131 records per field and plotted them on this graph. The
pressures used in the study are supposed to be flowing pressures, but when the wells are shut-in or
throttled, the reported flowing pressure may approach shut-in pressures. Despite such drastic data
reduction and varied conditions in different parts of the field, an inverse relationship of production to
pressure and certain other field-wide conditions are clearly visible. One reason is that most of these
700 wells are cross-tied; therefore, the recorded wellhead flowing pressures are already “averaged” to
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some extent. Another possible reason is that the highly fractured Geysers geothermal reservoir
facilitates more communication between wells than a typical oil and gas reservoir.
Following are some of the field-wide changes observed in Figure 2.
During Period-1 (1960-1969), average production rates and average pressures are fluctuating
immensely. This is the result of many new wells initially shut-in (i.e., pressure increases), but later
brought into production (i.e., sudden pressure drop) when a new power plant comes on line.
During Period-2 (1970-1986), most of the field development is complete and a relatively steady
steam production and injection is maintained. Some fluctuation of pressures is visible as a result of
well-throttling (Barker and Pingol, 1997).
During Period-3 (0987-1996), production and pressure have the steadiest decline, because the
majority of the wells are producing at open valve conditions. Throughout the 48-year history of the
field, this may be the most stable condition, and hence the most suitable period for decline-curve
fitting.
Period-4 (1995-2008) is characterized by huge changes. During the winters of 1995-1997, major
production curtailments resulted from sale-agreement conditions. By September 1997, mass
replacement increased to about 55% as the Lake County pipeline began operation (Figures 3 and 4).
By December 2003, mass replacement increased to about 80% as additional water was being injected
from the Santa Rosa pipeline. Since 1998, the production rate per well has remained almost constant,
while the pressure decline has remained unchanged. This “additional” production is attributed to the
additional injection.
6.2. Southeast Geysers Results
The Southeast Geysers area is loosely defined as the one most affected by the injection of an
additional 1.05 million kg of fluids per month brought in by the Lake County pipeline since September
1997. This increased the mass replacement from about 30% to 70%. There are about 152 production
and 28 injection wells in this part of The Geysers.
Figure 6 is a cross-plot of the average wellhead flowing pressures and cumulative steam production
(reduced at 200:1) for the Southeast Geysers area. The relationship is linear from about 1985 through
1997—when mass replacement was in the range of 29% to 33% (Figure 7). This linear relationship
does not seem to be a manifestation of any averaging by the data reduction-tools, as many wells in
The Geysers exhibit a similar linear relationship. This linear relationship essentially describes the
steam production per pressure decline rate. Without an analytical explanation, such a relationship is
analogous to empirical decline-curve equations that can give a viable estimate of extrapolation and
forecasting as long as the reservoir and field parameters remain unchanged. Reyes et. al. (2004) [6]
reported a linear relationship between normalized steam production rates and reciprocal cumulative
steam production, which according to the authors, ends at the start of the dry-out period. Starting in
September 1997, the mass replacement increased to about 70%. As a result, from about 1998
through 2001, the pressure vs. cumulative production trend (Figure 6) takes on almost a vertical trend,
indicating a lessening of the pressure decline rate. From about 2001 onward, as the reservoir resaturates, the trend seems to be reverting to the original decline rate.
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Figure 6. Southeast Geysers Area. Cross-Plot Of Wellhead Flowing Pressures And Cumulative
Steam Production.
We broke with tradition in the Figure 6 graph by plotting cumulative production on the y-axis and p
(instead of p/z) on the x-axis, making the decline-rate trend easy to distinguish.
At The Geysers, after 48 years of production, with net mass extraction of 1,440x109 kg, and no known
significant natural fluid recharge[7], the reservoir pressure has declined from about 500 psi to about 80
psi. Most of the field has seen some degree of superheat. Reduced pressures and increased
superheathave been used as criteria for successful injection strategies[8]. Reyes and Horne (2003)
[9], described the dry-out state at The Geysers, where locally the mobile vapors (i.e. steam and noncondensable gases) have been produced, and immobile water has been boiled. Thus, the superheat
is essentially a measure of how "dry" the reservoir is, which in turn is an indicator of how much excess
heat is available to flash the water that is injected into the reservoir. This boiled water would be highly
mobile and rapidly flow toward the pressure sink (production well). Consequently, a reservoir with a
low superheat (i.e., near saturation) would not have enough heat available to boil a significant fraction
of the injected water.

7. PITFALLS
As is the case with any statistical tool, the user must be careful with what type of information is
grouped and how the data are reduced. Unrelated groups, wrong selection of data-reduction criteria,
grouping with statistical irrelevance, or statistical insignificance may give “viable looking” results, but
they may not necessarily be valid.
Another factor that will influence the results is the sorting of the data before data reduction begins. The
current data-reduction technique is biased toward the number of records. We are working to provide
more options in that regard.
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8. OIL & GAS USES
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In addition to geothermal data, the data reduction tools are applicable to oil and gas and other data
sets.
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Figure 7. Southeast Geysers Area. Injection History.

CONCLUSIONS
The data-reduction tools presented here and tested with The Geysers data are simple, yet viable tools
that can be used to rapidly shift through large amounts of data. The user can select any combination
of single wells, or groups to form data sets and reduce them until just the right amount of information
may be visualized. Of course, as with any data-reduction tool, the user must be careful with what type
of information is grouped and how the data are reduced. Unrelated groups or wrong selection of datareduction criteria may give “viable looking” results, but they may not necessarily be meaningful.
Another factor that will influence the results is sorting of the data before data reduction begins. The
current data-reduction technique is biased toward the number of records. Our future efforts will be to
provide other options to offset this bias. Having clarified the pros and cons of using this data-reduction
technique, our conclusion is, with due diligence, this technique, creates endless possibilities of making
sense out of the data. In addition, what field (column) is sorted prior to data-reduction adds even more
dimensions to this process. We believe these data-reduction tools will also be useful in other
applications, such as oil and gas field data, and well log data.
Readers are encouraged to contact the authors for a copy of the tools and to share their results.
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SAHALARDAKİ DENEYİMLER
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ÖZET
Bu çalışmada ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan “Steamboat-Springs”, “Brady” ve “Desert Peak”
jeotermal sahalarının 2008 yılı sonuna göre gelişimleri ve son durumları hakkında bilgi sunulmaktadır.
Bazıları 20 yıldan fazla bir zamandır işletilen bu sahalar üzerinde kurulan ilk jeotermal santralların
zaman içinde, sahadaki değişime paralel olarak nasıl değiştiği gösterilecektir. Ayrıca, santralların
soğutma sistemleri üzerinde durularak su ve hava soğutmalı sistemler bu bağlamda tartışılacaktır.
Bunun yanında, sahaların işletme felsefesi yorumlanacak ve bunlardan çıkartılması gereken dersler
ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Steamboat-Springs, Brady, Desert peak, jeotermal enerji santrali.

ABSTRACT
This study introduces the developments of “Steamboat-Springs”, “Brady” and “Desert Peak”
geothermal areas in the United States, Nevada until the end of 2008 and their current statuses. The
study shall present how the geothermal plants first-founded on these areas some of which are
operated for more than 20 years change parallel with the changes in the area. Besides, cooling
systems of the plants are emphasized and the water and air cooling systems shall be discussed in this
sense. In addition, the operational philosophy of the areas shall be commented and the lessons to be
taken from these shall be put forward.
Key Words: Steamboat-Springs, Brady, Desert peak, geothermal power plant.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerjinin değişik şekillerde kullanıma alınması çok eski çağlara kadar taşınabilirse de,
aslında endüstriyel olarak gerçek kullanımı yarım asırdan biraz fazladır. 2008 yılında Wairakei
jeotermal sahasında kurulan Dünyanın 2 nci santralının 50. yılını kutladığımızı unutmamak gerekir.
Ülkemizde de 40 yılı aşkın bir zaman dilimi içinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ilk jeotermal
elektrik santralı 1984’te kurulmuş ve 1987’de de ilk jeotermal merkezi ısıtma sistemi kurulmuştur.
Türkiye’de jeotermal enerji arama ve işletmesine yönelik çalışmalarda Yeni Zelanda ve İtalya’dan
aktarılan deneyimlerin büyük rol oynadığı bir gerçektir. Bu bağlamda, Kızıldere jeotermal santralı
İtalyan teknolojisi ile yapılmıştır.
Yarım asırdan fazla geçen zaman dilimi içerisinde, jeotermal santraller tek flaşlı proseslerden, çift
flaşlılara ve daha sonra daha düşük sıcaklık aralığına hitap eden “binary” çevrimlerine ve her iki
prosesin kombinasyonu olan çevrimlere doğru evrim geçirmiş ve geçirmektedir. Ayrıca, jeotermal
sahaların işletme sonuçlarına bağlı olarak santral kullanımı da evrilmektedir.
Bu çalışmada, dünyadaki bu tür deneyimler dikkate alınarak, Türkiye’deki saha ve santralların nasıl
kurulması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi konusunda dersler çıkarabilmek hedeflenmiştir.
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2. STEAMBOAT (GALENA) JEOTERMAL SAHASI
Steamboat Springs jeotermal kaynağı Reno şehrinin yaklaşık 5km güneyinde bulunmaktadır.
Steamboat tepelerinde hakim olan kuzey ve kuzeydoğu yönelimli faylar muhtemelen kaynak alanlarına
akışkan akışı için esas kanalları oluşturmaktadır.
Steamboat jeotermal sistemi bir derin ve yüksek sıcaklıklı (215-248oC) sistem, bir daha sığ orta
sıcaklıklı (160-180oC) sistem ve birkaç adet düşük sıcaklıklı (30-80oC) sistem içermektedir. Şekil 1
Steamboat Springs jeotermal kaynağının yayılımını göstermektedir.

Şekil 1. Steamboat Sahası Eş Sıcaklık Dağılımı. (Her Bir Kare 1 km2 Alanı Gösterir. 400oF = 204oC;
300oF = 149 oC; 200 oF = 93 oC; 100 oF = 38 oC). Sahanın 150 oC’den Yüksek Sıcaklığa Sahip Bölümü
3 km2 Kadardır) [1].
Steamboat Springs jeotermal kaynağının kavramsal planı Şekil 2’de verilmektedir.
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Şekil 2. Steamboat Sahasının Kavramsal Planı. (Yatay Ölçek Mil; Düşey Ölçek Feet ) [1].
Buhar santralının 3 km güneybatısında Şekil 2’de görülen Steamboat tepelerine yakın bir lokasyonda
2000 yılında 400oF anomalinin içine bir kuyu delinmiş ve 248oC sıcaklığında yüksek debili bir üretim
elde edilmiştir. Buhar santralına bağlanan kuyuda sıcaklık 219oC’a düşmüş, ancak debi değişmemiştir.
Saha 2005 yılında ORMAT tarafından devir alınıp işletilmeye başlanmıştır. ORMAT’dan önce sahada
bir binary ve bir buhar türbini bulunmaktaydı ve saha yaklaşık 22 yıldır işletilmektedir. Sahada bulunan
ünitelerin isimleri ve devreye alınma tarihleri Tablo 1’de verilmiştir [1]:
Tablo 1. Steamboat Sahasında Kurulu Santraller, Kapasiteleri ve Güçleri.
Santralın Adı
Steamboat 1/1A
Steamboat Hills
Steamboat Geo IA
Steamboat 2
Steamboat 3
Richard Burdett
Galena 2
Galena 3

Tipi
Binary
Buhar tübini
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary

Üretime Başlama Yılı
1986
1988
1989
1992
1993
2005
2007
2008

Kurulu Güç, MWe
6.8
14
1.2
12
12
30
15
30

Steamboat Springs sahasında önce sahanın en sıcak bölgesi olan >200oC’lik kısmından faydalanan
14 MWe gücünde “tek flaşlı” bir buhar santralı kurulmuştur. Bugün bu ünite sadece 6 MWe
üretmektedir. Yukarıda bahsedilen sıcaklık düşümü bu güç kaybını açıklamaktadır. Sahada kurulu güç
121 MWe olup, 100 MWe’a yakın üretim yapılabilmektedir. İç tüketim 15-20 MWe arasındadır. İç
tüketimin bu kadar yüksek olması, birçok kuyuda pompalı üretim yapılmasıdır.. Binary üniteler hava
soğutmalıdır. Yaz aylarında üretim hava soğutma nedeniyle, 60 MWe’ a kadar düşmektedir. Sahada
akışkan taşımak için 40 km kadar boru hattı döşenmiştir.
Ziyaret edilen Galena 3 santralı her biri 15 MWe ‘lık iki adet binary ünitesi içermekteydi. Buradaki
binary santrallarının jeneratörleri su soğutmalıdır.
Steamboat sahasında derinlikleri 600-2000 m arasında değişen 55 kuyu delinmiştir. Bunlardan:
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Pompalı üretim kuyusu 19 adet
Kendiliğinden akan üretim kuyusu 3 adet
Reenjeksiyon kuyusu 9 adet
Gözlem kuyusu 24 adet
Sahadaki toplam üretim 10,000 ton/st
Reenjeksiyon
9,900 ton/st
Buharlaşma
100 ton/st
Bu sahada delinen kuyular arasındaki mesafe düşüktür. Bazı yerlerde 50 m olarak görülmüştür.
Sahanın alanına göre delinen kuyu sayısı düşünülürse kuyu yoğunluğunun çok ve kuyular arası
mesafenin az olduğu görülür. Üretim kuyularındaki pompalar 150-275 m’ye set edilmiş ve her biri 600
kW gücündedir. Dolayısıyla, üretim kuyuları için harcanan toplam güç yaklaşık 10 MWe civarında olup,
sadece pompaj için sahadan kışın elde edilen 100 MWe’ın 1/10’u yazın da 60 MWe‘ın 1/6’sı
harcanmaktadır. Neticede pompalı üretim önemli bir güç kaybı yaratmaktadır. Sahadaki 16 pompa
şaftlı pompa olup, sadece 3 adedi dalgıç pompadır. Dalgıç pompalar muhtemelen delinen derin
kuyulara indirilmiş olup, montaj derinlikleri 600 m civarındadır. Sahada su seviyesi düşük olduğundan
pompasız reenjeksiyon yapılmaktadır. Enjeksiyon yapılan kuyularda basılan suyun kendiliğinden
(gravite ile) gittiğini ve kuyubaşlarında vakum oluştuğu (nagatif kuyubaşıbasıncı) gözlenmiştir. Sahada
gaz yok denecek kadar azdır. Bu nedenle akışkan sadece sıvı faz olarak taşınmaktadır. Yüksek
sıcaklıklı (226oC) kuyulardan (Şekil 2) gelen jeotermal akışkandan separasyonla elde edilen buhar,
buhar türbininde separatörden çıkan sıcak su ise “bottoming binary” olarak adlandırılan binary
santralde değerlendirilmektedir. Sahanın 480 oF, (250oC) sıcaklığa sahip derin kaynaktan beslendiği
jeokimya ile belirlenmiştir (Şekil 2).
Ormat (santral ve elektrik üreten firma) 2005 yılında bu sahayı satın aldıktan sonra, yüksek sıcaklık
olan kısımlarda da sıcaklığın düşmekte olduğunu da dikkate alarak yeni santral tipini “binary” olarak
belirlemiş ve yaklaşık gücü 75 MWe olan üç adet binary santralı devreye almıştır. Orijinal buhar
santralına bir “bottoming binary” santralı eklenerek, buhar santralından gelen sıcak su (brine)
kullanıma alınmış ve verimlilik artırılmıştır. Steamboat 2/3 santrallarındaki “rotoflow” türbinler 2008
yılında binary santrallerle yenilenmiştir. Steaamboat 1A santralı verimliliğini arttırma amacıyla
yenilenmektedir.
Sahanın alansal yayılımının küçük (3 km2) olmasına rağmen, yapılan güç üretiminin böylesine yüksek
olmasının nedeninin bu sahanın çok güçlü bir beslenmeye sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Sahanın
beslenmesinin 30 MWe civarında olduğu tahmin edilmektedir[3]. Öte yandan, bu sahanın atık
sularından yararlanılarak Reno Endüstri Park’ının 15000 konut eşdeğerinde bir alanının merkezi
ısıtma sistemi ile ısıtılması planlanmaktadır [2].

3. BRADY JEOTERMAL SAHASI
Desert Peak ve Brady jeotermal sahaları Reno (Nevada)’nın 80 km kuzeydoğusunda yer alır. Brady
jeotermal sahası Desert Peak ile birlikte kuzey doğuya yönlenmiş fayların yarattığı geniş bir ısı akısı
anomalisi (>100 mW/m2) üzerinde bulunmaktadır (Şekil 3). Brady sahası kuzey-doğu istikametli Brady
fayı üzerindedir. Brady fayı’nın hem normal hem de sol yanal atımlı olduğuna dair kanıtlar
bulunmaktadır. Stratigrafik açıdan da, Mesozoik metamorfik temel üzerine yığılmış Tersiyer yaşlı
volkanik ve sedimanter kayaçlardan oluşmuştur. Brady jeotermal sahasında 7 MWe‘lık binary (Ormat)
santralı (yeni), ski gemi türbinlerinden yapılmış 21 MWe‘lık her biri 7 MWe 3 adet buhar türbini
bulunmaktadır. Üretim için 5 adet pompalı kuyu kullanılmaktadır. Kuyular arası uzaklık 100 m
civarındadır. Buhar azaldığı için (sıcaklık düşmesi) pompalı üretime geçildiği ve binary kurulduğu
düşünülmektedir. 7 km uzaklıktaki Desert-Peak santralı da buradan idare edilmektedir. Bir
reenjeksiyon kuyusu üretim bölgesinden 5 km güneyde Desert peak sahasına doğru, bir diğeri ise,
sahanın kuzeyinde 1.7 km kadar uzaktadır. Reenjeksiyon için herbiri 500 kW gücünde 3’lü bir pompa
sistemi tasarlanmış olup, bunun ikisi asıl, biri yedek olmak üzere in-line tip pompalar kullanılmaktadır.
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Sahada üretilen akışkan sıcaklığı 138o ile 160oC arasındadır. Ancak, buhar türbinlerinin
bulunduğumuz sırada ürettiği 9 MWe‘lık güç, bu akışkanlardan olamaz. Kuyulardan biri veya birkaçı
buhar üretebilmek için daha yüksek sıcaklıklı olmalıdır. Sahada biri binary ve ikincisi çift- flaş olmak
üzere iki santral bulunmaktadır. Öte yandan, 7 MWe gücündeki binary santralı da hava sıcaklığının
26.5 oC olması dolayısıyla, sadece 3 MWe güç üretebilmekteydi.
Brady jeotermal santralının hemen yanında, yaklaşık 3000 m2 kapalı alana sahip bir ürün kurutma
tesisi bulunmaktadır. Burada soğan kurutulmaktadır.

Şekil 3. Desert Peak and Brady Jeotermal Sahalarının Gravite Anomalisi imajı. Desert Peak (DP) and
Brady (BH) Jeotermal Santralları, Sıcak Kuru Kaya Projesi Çalışma Alanı (EGS), 300 ft Derinlikteki
(Kesikli Çizgiler) 160o F Eş-Sıcaklık Konturu, Hot Springs Flat Havzası (HSF), And The Brady (BF),
Rhyolite Ridge (RF), And Desert Queen (DQ) Fayları. H ve L Gravite Yükselti ve Alçaltılarını Temsil
Etmektedir [4].

4. DESERT PEAK SAHASI
Bu alanda bulunan Desert Peak ve Brady santrallarının arası kuş uçuşu 7 km, yol olarak da 17 km
civarındadır. Aslında, Desert Peak ve Brady tek saha olarak görülmektedir. Soğan kurutma tesisi İki
santral arasında yer almaktadır. Arazi Desert Peak’e doğru yükselmektedir(Şekil 3). Her iki santral
alanında da yüksek kotlara doğru 4-5 km uzunluğunda hatlar kullanılarak, sahaların dışına
reenjeksiyon yapılmaktadır. Desert Peak’te reenjeksiyon kuyusunun üretim kuyusundan uzaklığı
yaklaşık 1 km kadardır. Kuyular pompasız su alabilecek kapasitede olmalarına karşın, reenjeksiyon
kuyularının daha yüksek kotlarda olmasından dolayı pompa kullanılmaktadır.
Desert Peak sahasında üretim kuyularının 5-6 tanesinin birbirine 50 m ve daha az uzaklıkta delindiği
görüldü. Halen 5 kuyu çalışıyor olmasına rağmen, 10 kadar çalışmayan kuyu veya delinmesi
planlanan lokasyonların hazırlandığı görüldü.
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Ormat Sahayı 2001 yılında satın almıştır. Sahada bulunan iki flaşlı 9.9 MWe gücündeki buhar türbini
santralı devre dışı bırakılarak, buraya Desert Peak II adıyla iki adet Ormat binary çevrim santralı
kurulmuştur. Santrallardan biri 11 MWe ve diğeri ise 15 MWe kurulu güce sahiptirler. Ormat ayrıca,
sahanın doğusuna bir EGS sistemi kurmayı planlamaktadır.
Toplam 13 kuyunun bulunduğu sahada 5 üretim kuyusu 2 reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. İlk
kuyuların sıcaklığı 205oC olduğundan buraya 9.9 MWe’lik çift flaşlı bir buhar santralı kurulmuştur.
Bunlardan 4 tanesi artezyen olarak, diğeri pompa ile üretim yapmaktadır. Sıcaklıklar 145-150 oC
arasındadır. Pompalı kuyuda pompa 328 m’de montajlıdır. Üretim pompasının gücü 600 kW dır.
Desret Peak sahasında bulunan iki binary santraldan biri hava soğutmalı, diğeri su soğutmalı olarak
dizayn edilmiştir. Su soğutma için gerekli su buhar tarafından elde edilen kondense olmuş su ile
sağlanmaktadır. Soğutma kulesinin her iki üniteye de hizmet verebilmektedir. İşletmeci gündüzleri su
ve geceleri hava soğutma ile çalışarak, çöl koşullarında güç üretimini optimize etmektedir.
Bu iki saha bir sahadan idare edilmekteydi. Desert Peak santralında hiç kimse bulunmamaktadır. Bu
iki saha için vardiyalı 12 kişi çalışmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Reno’da bulunduğumuz sırada hepsi Ormat tarafından işletilen Steamboat Springs, Brady ve Desert
Peak sahalarını ziyaret edildi. Tüm bu sahalarda başlangıçta daha yüksek sıcaklıkta çalışan buhar
santralları bulunmaktaydı. Bunlardan Desert Peak’teki santral kapatılmış, Brady’deki 21 MWe’tan 9
MWe‘a, Steamboat Springs’teki 14 MWe ‘tan 6 MWe ‘a düşmüştür.
Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla sahaların ilk sahipleri sahaları iyi işletememiş, daha farklı bir söylemle,
kısa sürede sahalar kendini ödemesi ve olabildiğince kar elde etmek için işletilmiş görülmektedir.
Başlangıçta tüm sahalar buhar ürettikleri için önceleri buhar türbinleri kurulmuş, sonra bu türbinler ya
santraller devre dışı kalmış, ya da üretimleri ciddi bir şekilde düşmüştür.
Sahalar 2 nedenle daha düşük üretim yapabilirler: (1) saha soğur (ya reenjeksiyondan, ya da aşırı
üretim nedeniyle soğuk su girişinden, (2) aşırı üretim dolayısıyla rezervuar basıncı ve dolayısıyla da
kuyuların produktiviteleri (üretilebilirlikleri) düşer. Bunlardan hangisinin olduğunu bilinmemekler birlikte,
muhtemelen her ikisi de geçerlidir. Ancak, ABD’deki üreticilerin yatırımlarını çabuk geri alabilmek
sahalarını sürdürülebilirliklerini göz ardı ettikleri de bir gerçektir. Geyser örneğinde, toplam kurulu
gücün 2000 MWe ulaşması ve sonra saha performansındaki azalma nedeniyle 800 MWe ‘a inmmesi
bu uygulamanın tipik bir örneğidir.
Ormat sıcaklıkları bir nedenle düşen (Steamboat Springs’te 248oC’tan 200oC’lara ve Desert Peak’te
205oC’den 150-170oC’lara) bu sahaları alarak, orta sıcaklıklarda verimli üretim yapan kendi
teknolojisini bu sahalara uygulamıştır. Bu yeni teknoloji ile hem sahaların göreli soğuk kısımlarını da
soğuyan kısımlara katarak, sahaların ömrünü uzatmış, hem de kendi mallarını satmış oluyorlar ve iki
yönlü gelir elde ediyorlar.
Soğutma sistemlerinin sahanın verimli işletilmesi açısından önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Brady
ve Desert Peak santrallarında hava ve su soğutmalı sistemlerin birlikte kullanılması ve suyla
soğutmanın çöl ortamında bile birlikte kullanılan “binary” sistemlerden çıkan kondanse su ile
çalıştırılması, ülkemizde de uygulanması gereken bir örnektir. Bu şekilde sistemlerin verimliliği de
artırılmış olacaktır.
Diğer önemli bir konu da, Steamboat Springs sahasının 3 km2‘lik 150-200oC’lik bir alanında 100 MWe
elektrik üretimi yapması, bizim 36 km2‘lik 155-180oC sıcaklıktaki bir anomali için yaptığımız 150
MWe‘lık güç tahmini konusunda bize çok daha fazla güven vermektedir.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

265 _______

KAYNAKLAR
[1] SPIELMAN, P.,”Steamboat and Truckee Meadows Conceptual Model”, Manger Operations
Support, Ormat Nevada, 2008.
[2] LINEAU, P., “Reno Industrial park Geothermal District Heating System.” GHC Bulletine,
April,1997.
[3] SANYALl, S., “Kişisel İletişim”. 13 Şubat , San Fransisco,2009.
[4] FAULDS, J.E., GARSIDE, L.J., JOHNSON, G.L., MUEHLBERG, J., and OPPLIER, G.L.,
“Geologic Setting and preliminary Analysis of the Desert Peak-Brady geothermal Field, Western
Nevada”. GRC Transactions Vol. 26. Sept. 22-25,2**2.

ÖZGEÇMİŞ
Ümran SERPEN
1945 yılı İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Müh. Böl.’den mezun olduktan sonra 1974 yılına
kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarında çalışmıştır. 1974 yılından 1987 yılına kadar
ELECTROCONSULT adlı bir İtalyan mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala,
Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Şili, Etiopya, Filipinler, Rusya ve İtalya’da çeşitli jeotermal
projelerin değişik aşamalarında danışmanlık yapmıştır. 1987 yılından itibaren İTÜ Petrol ve Doğal Gaz
Müh. Bölümünde çalışmaktadır. Jeotermal projelerde saha değerlendirme, sondaj programlama, proje
yönetimi konularında çalışmaları bulunmaktadır.
Niyazi AKSOY
1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 19841994 arasında MTA Genel Müdürlüğünde jeotermal enerji sondaj, üretim ve test mühendisi olarak
çalıştı. 1997-2001 yılları arasında DEÜ Uygulamalı Jeoloji ABD’de yüksek lisans ve doktorasını
tamamladı. Jeotermal enerjili bölgesel ısıtma, seracılık ve elektrik üretimi projelerinde kuyu
değerlendirme, test, ölçme ve saha yönetimi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

2009 JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır

GEYSERS JEOTERMAL SAHASI, BİR ENJEKSİYON
BAŞARI HİKAYESİ

M. ALİ KHAN
DEPARTMANT OF CONSERVATION DIVISION OF OIL, GAS AND
GEOTHERMAL RESOURCES, CALIFORNIA STATE

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

_________________________________________________________________________________________

269 _______

GEYSERS JEOTERMAL SAHASI, BİR ENJEKSİYON
BAŞARI HİKAYESİ
M. Ali KHAN

ÖZET
Geyser jeotermal sahası, dünyanın en büyük jeotermal sahasıdır, San Fransisko, Kaliforniya’nın 100
km kuzeyinde yer alır. Saha 1960 yılında 12 MWe’lık bir ünite ile üretime başladı. 1987’de buhar
üretimi 112 milyar kg, elektrik üretimi yaklaşık 1500 MWe ile zirve değerine ulaştı (kurulu kapasite
2043 MWe). Ardından hızlı bir üretim düşümü oldu. Bu noktada kümülatif reenjeksiyon kabaca %25
idi, bunun sonucu rezervuar kuruyor ve aşırı kızgın hale geliyordu. Rezervuarın daha fazla
beslenememesi halinde, üretilebilir enerjinin sadece %33’ü elde edilebilirdi. Dolaysıyla, enjeksiyon
yapılarak daha fazla ısı üretim işlemi başlatılabilirdi. Fakat, soğutma kulelerindeki kondens suyu ve
mevsimsel olarak akan derelerden başkada rezervuara basacak su yoktu.
Lake County ve Santa Rosa (Sonoma County) şehirleri işlenmiş kanalizasyon atıklarını yok edecek bir
yolu yıllardır arıyorlardı. Geyser sahasının suya, şehirlerin atık sularını yok etmeye ihtiyacı
olduğundan, eşine ender rastlanan özel sektör ve kamu işbirliği başladı. 1997 yılında, Lake County 42
km uzunluğunda bir boru hattı yaptı ve ayda 1.01 milyon kg ikinci derece işlenmiş atık suyu, Geysers
sahasına enjekte ederek daha fazla buhar üretmek için taşıdı. Bu durum Santa Rosa ve Sanoma
County’deki diğer belediyelerinde benzer boru hatları yapmasını teşvik etti. 2003 yılında, Santa Rosa
‘nın boru hattı tamamlandı ve Geyser sahasına aylık 1.25 milyon kg daha üçüncü derece işlenmiş atık
su enjekte edilmeye başlandı. Halen sahadan üretilen akışkanın yaklaşık %85’i bu boru hatları ve
diğer kaynaklardan sağlanarak enjekte edilmektedir. Bu uygulama sürdürebilir buhar üretimini sağladı,
kondanse olmayan gaz üretimini düşürdü, elektrik üretiminin verimini iyileştirdi ve emisyonu azalttı. İki
boru hattının elektrik üretimine katkısı yaklaşık 155 Mwe’dır. Geysers sahası dünyanın en büyük ısı
üretim sahası haline geldi. Kasım 2008 verilerine göre Geysers’de 2394 milyar kg buhar üretildi, 954
milyar kg akışkan enjekte edildi, sonuçta yerine konan net akışkan miktarı %39.9 oldu. Bu başarı
hikayesi yerel olarak “atıktan buhar” olarak adlandırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geysers jeotermal sahası, enjeksiyon.

ABSTRACT
The Geysers Geothermal field, the largest in the world, is about 70 miles north of San Francisco,
California, USA. The field started production in 1960. The steam production peaked at 112 billion kg,
generating 1,500 MWe in 1987. A rapid decline in production ensued. At that point the cumulative
mass replacement rate (i.e., the fluid re-injection rate) was only about 25%, resulting in reservoir dryout and superheat. With the help of injection, a major heat mining operation could start. But there was
no water; all the cooling tower recoveries and streams and creeks were already being re-injected into
the reservoir.
For many years, Lake County and the city of Santa Rosa (Sonoma County) had been looking for
various avenues to dispose their treated effluent. Since The Geysers was in need of water and the
county and city needed an effluent disposal outlet, unique public-private collaboration began. This has
resulted in a sustained steam production, decrease in non-condensable gases, improved electric
generation efficiency, and lower air emissions. The additional electricity generated from these two
pipelines is about 135MWe. Locally this success story is called “Flush to Flash.”
Key Words: Geysers geothermal field, injection.
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1.GİRİŞ
Geyser sahası San Fransisko-Kaliforniya’nın 100 km kuzeyindedir, 1960 yılında 12 MWe kurulu güçle
üretime başlamıştır. Alanda 1979 -1989 döneminde çok hızlı bir gelişme yakalandı. Delinen kuyu
sayısı ve kurulu güç artarken, toplam üretim 1987 yılında 112 milyar kg ile zirve yaptı, oysa kuyu
başına düşen maksimum üretim zirvesi 1972 yılında 55,439 kg/h idi (Şekil 1).
1960’dan 1969’a kadar enerji santrallarının soğutma kulelerinden toplanan kondens suları Big Sulphur
deresine deşarj edildi. Daha sonra Bölgesel Su Kontrol Yönetimi (RWQCB) deşarjı sınırlandırdı ve
bunun sonucu olarak enjeksiyon, atıklardan kurtulmak için hayati bir yöntem oldu. 1976-1980 arasında
rezervuararda soğutma kullerinden kazanılarak tekrar reenjekte edilen miktar yaklaşık %25 idi. 1980
de, enjeksiyon felsefesi “atıktan”, “ısı madenciliğine” doğru kaydı. Suyla ilgili önceki düzenlemeler
Geysers’deki işletmecilerin dere ve akarsulardan, bu bölgede su alabilmesini sınırladı, fakat 1980’den
1993’ e kadar bu kaynaklardan su alınmasına izin verildi ve rezervuarda yerine konulan akışkan
miktarı %28’e yükseldi. Rezervuar basıncı ve buhar üretimi düşerken, yerine koyma işi daha yaşamsal
hale geldi. Tüm soğutma kulesi kondensleri, elde edilebilen dere ve yüzey suları rezervuara reenjekte
edildiğinden, Geysers sahasında kullanılabilir daha fazla su kalmamıştı.

Şekil 1. Geysers Sahasında Buhar Üretimi (Petrol, Gaz ve Jeotermal Kaynaklar Bölümü).

2. GÜNEYDOĞU GEYSERS ATIK BORU HATTI (SEGEP)
Geysers’de üretim ve basıncın hızla düştüğü zamanlarda, Lake County, Santa Rosa kenti ve başka
bazı yerel yönetimler işlenmiş kanalizasyon sularından kurtulmanın yollarını arıyorlardı. 1990’ların
başında Lake County atık sularını Geysers’e pompalamaya başladı. Çalışmalar atık suların enjekte
edilmesinin aynı anda iki önemli amaca hizmet edeceğini gösterdi: ilki, buhar sahasının sürekli olarak
atık sularla beslenmesinin Geysers’deki verimlilik düşüşünü azaltacağını ve ikinci olarak işlenmiş
kanalizasyon atıklarının enjekte edilmesinin halen kullanılmakta olan yüzey suların enjekte
edilmesinden çevresel olarak daha üstün olduğunu. Yavaş yavaş proje üzerinde kamu ve özel sektör
arasında bir anlayış birliği ve ortaklık gelişti.
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İki yıl süren inşaat çalışmalarından sonra, boru hattı 16 Ekim 1997’de resmen hizmete girdi. Toplam
inşaat maliyeti 37 milyon dolar boru hattı ve 8 milyon dolar atık suyun işlenmesi olmak üzere, 45
milyon dolar olarak gerçekleşti. Boru hattı 41-51 cm çapında ve 42 km uzunluğundadır. Ayda 883,000
kg işlenmiş atık su Geysers sahasına reenjekte edilmek üzere taşınmaya başlandı. Enjeksiyon
sistemindeki başarı sonucunda, 2003 yılında birçok bölge daha sisteme eklendi. Bu ilave ile birlikte
hattın uzunluğu 85 km’ye ve aylık kapasitesi 1.01 milyon kg’a çıktı. Şimdi sistemde bulunan 8 adet
pompa istasyonu, akışkana toplam 600 m’lik bir yükseklik kazandırarak Geysers sahasındaki
enjeksiyon dağıtım istasyonuna basmaktadır. On yılda (Ağustos 1987–Ağustos 2007) Lake County
boru hattı sahaya 106.6 milyon kg su sağladı ve ilave olarak 3.5 milyon MWh daha elektrik üretildi
(Şekil 2).

3. SANTA ROSA – GEYSERS BESLEME HATTI (SRGRP)
1970 ve 1980’ler arasında, Santa Rosa ve çevresi büyük bir gelişme yaşadı. Bu gelişme ile birleşen
atık sular üzerindeki sıkı denetim ve olağandışı iklim koşulları, atık su yönetimini çökertti. Bölgesel Su
Kontrol Yönetimi (RWQCB) atık ve sızıntılar için ceza kesti ve bunların önlenmesi için emir verdi.
Dahası, şehrin uzun vadeli gelişimi için, bunların önlenmesi zorunluydu. Bir çok seçenek üzerinde
çalışıldıktan sonra, Santa Rosa şehri Geysers’e enjeksiyon seçeneğini hazırladı. Lake County boru
hattı gibi, özel ve kamu sektörü arasında bir işbirliği geliştirildi. İnşaat 2001 yılında başladı ve 2003
Eylül’de tamamlandı. 76-122 mm çapında, 76 km uzunluğundaki boru hattı ve üç pompa istasyonu
milyonlarca galon suyu 850 m yüksekteki bekleme tanklarına taşınmaktadır. Calpine pompa
istasyonlarını işletmek için gereken 8 MWe sağlamaktadır. Bekletme tanklarının kuzeyinde, SRGRP
tesisleri, 22 km boru hattı (20-76 mm çapında),bir pompa istasyonu ve iki tank Calpine tarafından
işletilmektedir. İlave bir megavat daha enerji kullanılarak SRGRP hattından elde edilen su, sahanın
daha evvel SEGEP boru hattı veya temiz su sağlanamayan bölümlerine dağıtılmaktadır.
Kasım 2003’den Ağustos 2007’ye kadar Santa Rosa ve Sanoma County çevresinden Geysers
sahasına enjeksiyon için ayda 1.25 milyon kg üçüncü derece işlenmiş atık suları gönderdi. Ağustos
2007’de Santa Rosa’nın boru hattına pompaladığı su miktarını %35 artırması onaylandı. Böylece
Santa Rosa, Kaliforniya eyaletinde atık sularının %95’ini yeniden değerlendiren birkaç şehirden biri
haline geldi.
SRGRP hattının ilave 85 MWe katkı yapması beklenmektedir. Bu boru hattı ile daha fazla enerji
üretiminin yanı sıra, sahanın ömrü uzatılmakta ve jeotermalin gelecektede çevreye yararlı bir şekilde
enerji üretimi yapması garanti altına alınmaktadır.
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Figure 2. Effect of SEGEP Injection on SE Geysers (Courtesy of Calpine and NCPA).
Şekil 2. SEGEP Boru Hattı Enjeksiyonunun Güney Doğu Geysers’e Etkisi (Calpine Enerji santralları
13, 16, 18 ve NCPA Üniteleri) ( Calpine ve NCPA’ nın izni ile)

4. ŞİMDİKİ DURUM
Şimdiki durumda her iki boru hattından rezervuara basılan su miktarı üretimin %80-%90’ı arasında
yıldan yıla değişmektedir. Aylık olarak %120’ye kadar çıkabilmektedir. Sonuçta önemli miktarda ek
buhar üretimi, kondense olmayan gaz miktarında azalma sağlandı, böylece elektrik üretim verimliği
arttı ve havaya daha az emisyon salındı. Geysers sahası dünyanın en büyük ısı madenciliği işletmesi
yapılan yer oldu. Aralık 2008’in sonunda, Geysers’de üretim 2394 milyar kg buhara ulaştı (Şekil 3) ve
enjete edilen miktar 954 milyar kg oldu. Şimdiki durumda Geysers sahasının ömrü boyunca yerine
konulan net akışkan miktarı %39.9 oldu. Bundan sonraki dönemde üretimin %100’ünden daha fazla
reenjeksiyon yapılsa bile, toplam yerine konulan akışkan miktarının hiçbir zaman %100’e
ulaşamayacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 3. Kümülatif Üretim Ve Enjeksiyon Miktarı (Petrol, Gaz ve Jeotermal Kaynaklar Bölümü).

5. BASINÇ VE BUHAR AZALIMI
İki boru hattının katkısıyla sağlanan ilave enjeksiyon buhar üretimi ve rezervuar basıncının korunması
üzerine olumlu etkiler yaptı. Şekil 4’de aylık buhar üretimi zamana karşı gösterilmiştir. Kırmızı noktalar
gerçekleşen üretimi, mavi çizgi ise çakışma sağlayan exponansiyel azalma eğrisini göstermektedir.
Yayınlanan datalar kullanılarak bazı tahmini değerler ve yaklaşık azalma eğrileri yapılabilir. Herhangi
bir azalım eğrisi yönteminde olduğu gibi, beklenen sonuçlar yalnız bireysel yorum temelinde değil
rezervuar parametrelerinin değişmesi halinde de değişir. Bu metodun kullanılmasıyla, yıllık buhar
üretimindeki azalma hızı enjeksiyon hattından önceki değer olan%4.8’den, %1’in altına düşmektedir.

6. YOĞUŞMAYAN GAZLAR (NCG)
Daha önce belirildiği üzere, Geysers sahasına yapılan ek enjeksiyon rezervuar buhar basıncını
destekledi, böylece basınç düşüm hızı azaldı. Geysers’e yapılan ek enjeksiyonun bir başka faydası da
üretilen buhar içindeki yoğuşmayan gazların (NCG) azalması oldu. Saha çapındaki NCG
konsantrasyonu buharın azalması ve kondens suyunun enjete edilmesiyle artmıştır. Enjekte edilen ve
çok az miktarda NCG içeren işlenmiş sular, rezervuardaki NCG konsantrasyonunu azaltmaktadır.
Sonuçta üretilen buhardaki NCG seviyesi azaldıkça, emisyon miktarı azalmakta ve türbindeki elektrik
üretim verimi artmaktadır. Örneğin 1986-2003 yılları arasında DX85 kuyusundaki NCG miktarı 5 kat
arttı (Şekil 5). 2003 yılında DX19’a reenjeksiyonun başlamasıyla DX85 kuyusundaki NCG oranı
azalmaya başladı, 1990’dan beri görülmeyen bir seviyenin altına geriledi. .
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Şekil 4. Buhar Üretimi ve Azalma Eğrisi.

Şekil 5. DX85 Kuyusu NCG Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi. [2]
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7. ENJEKSİYON YÖNTEMİ
Sahadaki tipik bir kuyu Şekil 6’da görülmektedir. Üretim koruma borusu örtü kayacın temeline kadar
indirilir ve çimentolanır (4000 ft, yaklaşık 1200 m). Kaliforniya’da tüm jeotermal kuyularda koruma
borularının yüzeye kadar çimentolanması zorunludur. Örtü kayacın tabanından rezervuaraın alt
sınırına derinlik yaklaşık (9000 ft, yaklaşık 2770 m) dir, enjekte edilen suların rezervuarın hedeflenen
bölümlerine ulaştırılıp-dağıtılması için filitreli borular üretim borusuna asılır. Şimdiki rezervuar basıncı
150 psi civarındadır, başlangıçta 500 psi idi. 4000 ft’de enjeksiyon sütununun net basıncı 1532 psi’dir
(1732 – 150 psi). Bu basınç farkı ve binlerce milidarcy’i bulan yüksek permeabiliteden dolayı, büyük
miktarda akışkan gravite ile rezervuarı beslemektedir. Şu sıralar sahada çoğu üretim kuyusundan
dönüştürülmüş 75 tane reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. İki tane yatay reenjeksiyon kuyusu
Geysers’de delindi. Bu kuyuların amacı enjekte edilen suları daha geniş alana yaymaktır ve böylece
enjeksiyondan kaynaklanan sismik hareketlerin azaltılması amaçlanmaktadır. Sonuçlar cesaret verici
görünmekle beraber, kesin bir kanıya ulaşmak için henüz çok erkendir.

Şekil 6. Tipik Bir Enjeksiyon Kuyusu Şaması.

8. ETKİ İLE OLUŞAN (İNDÜKLENEN) DEPREMSELLİK
Geysers sahasında, üretim ve enjeksiyonun etkisiyle oluşan sismisite merak edilmektedir. Geysers’de
Amerakan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) Ulusal Lawrence Berkley Laboratuarı (LBNL) ve
Calpine’ın tarafından işletilmekte olan üç dizi sismik gözlem istasyonu bulunmaktadır. İki tane güçlü
hareket dedektörü Geysers sahasının güney ucuna yerleştirilmiştir. Bu istasyonların verileri USGS’in
internet sayfasından indirilebilir ve anlık görülebilir. Birçok gaz ve petrol işletmesinde, yaratılan
sismisite üretim ve önemli derecede basınç azalması ile ilgilidir. Ancak, Geysers sahasındaki
sismisitenin büyük bir kısmı rezervuara enjekte edilen akışkanın rezervuar kayacı hızla
soğutmasından kaynaklanan gerilimle ilişkilidir. Sismik olarak Geysers sahası oldukça aktiftir ve yıllık
şiddeti 1.5’den büyük binlerce sismik hareket olmaktadır. Çok azı hissedilecek kadar büyüktür, en
büyüğü 4.5 şiddetindedir. Mikro depremlerin sayısı SEGEP ve SRGRP boru hatları ile enjeksiyon
yapılmasıyla daha da artmıştır. Şiddeti (M≥3) depremlerin sayısı hemen hemen aynı kalmıştır.
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SONUÇ
47 yıllık üretim ve enjeksiyon faaliyetleri ile, 460 üretim ve 75 enjeksiyon kuyusu kullanılarak Geysers
sahasından Kalifornia’nın yenilenebilir elektrik enerjisinin %25’i elde edilmektedir. Enjekte edilen
sularının üçte ikisi, iki boru hattı ile taşınan işlenmiş atık sulardır. Bunun sonucunda 155 MWe
fazladan enerji üretilmekte, sahanın ömrü uzatılmakta ve yerel yönetimler için daha iyi atık su yönetimi
seçeneği sağlanmaktadır. Mikro sismisite enjeksiyonla birlikte artmış olmakla beraber, şiddetli
sismisitenin enjeksiyonla bir ilişkisi yoktur.
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THE GEYSERS GEOTHERMAL FIELD, AN INJECTION
SUCCESS STORY
M. Ali KHAN

ABSTRACT
The Geysers Geothermal field, the largest geothermal field in the world, is about 100 km north of San
Francisco, California. The field started production in 1960 with a 12 MWe power plant. By 1987, steam
production peaked at 112 billion kg, generating approximately 1,500 MWe (installed capacity =2,043
MWe). A rapid decline in production ensued. At that point the cumulative mass replacement rate (i.e.,
the fluid re-injection rate) was only about 25%, resulting in reservoir dry-out and superheat. Without
additional recharge, only about 33% of the recoverable heat-energy could be extracted. Hence, with
injection, a major heat mining operation could start. However, there was no water except for the
cooling tower recoveries and seasonal streams.
For many years, Lake County and the City of Santa Rosa (Sonoma County) had been looking for
avenues to dispose their treated effluent. Since The Geysers was in need of water and the county
and city needed an effluent disposal outlet, a unique public-private collaboration began. In 1997, Lake
County constructed a 42 km long pipeline to transport 1.01 million kg of secondary treated effluent per
month to The Geysers for injection, which resulted in additional steam. This prompted Santa Rosa
and other municipalities in Sonoma County to construct a similar pipeline. By the end of 2003, the
Santa Rosa pipeline was completed, resulting in an additional 1.25 million kg of tertiary treated
effluent to The Geysers every month. The current mass replacement from both pipelines and other
sources is about 85% of production. This has resulted in sustained steam production, a decrease in
non-condensable gases, improved electric generation efficiency, and lower air emissions. The
additional electricity generated as a result of these two pipelines is about 155 MWe per year. The
Geysers has become the largest heat mining operation in the world. By December 2008, The Geysers
had produced 2,394 billion kg of steam, and injected 954 billion kg of fluids, resulting in a net mass
replacement of 39.9%. Locally this success story is called “Flush to Flash.” ↵
Keywords: Geysers geothermal field, injection.

1. INTRODUCTION
The Geysers Geothermal field, which is located about 100 km north of San Francisco, California,
started production in 1960 with a 12 MWe power plant. The field development picked up at a rapid
pace from 1979 through 1989. Despite the drilling of new wells and an increase in installed capacity,
the total steam production peaked at 112 billion kg in 1987, whereas the average steam production
per well peaked in 1972 at 55,439 kg/well/hr (Figure 1).
From 1960 through 1969, the condensate collected from the power plant cooling towers was
discharged into Big Sulphur Creek. Thereafter discharge limits set by the Regional Water Quality
Control Board (RWQCB) resulted in injection being the most viable disposal method. From 1976
through 1980 the mass replacement rate (i.e., the fluid re-injection rate) was about 25%, which is
approximately the cooling tower recovery at The Geysers. By 1980, the philosophy of injection started
shifting from “disposal” to “heat mining.” Prior-established water rights limit the ability of the operators
at The Geysers to extract water from the streams and creeks in this region, but from 1980 through
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1993 the amount of fresh water extraction that was allowed was able to increase the mass
replacement rate to about 28%. As the steam production and reservoir pressures continued to
decline, the need to increase mass replacement became increasingly more acute. However, there
was no more water available at The Geysers; all the cooling tower recoveries and the waters available
from the streams, surface water sources were already being re-injected into the reservoir.

Figure 1. Steam Production (Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources).

2. SOUTHEAST GEYSERS EFFLUENT PIPELINE (SEGEP)
At the time The Geysers steam production and reservoir pressures were declining rapidly, the
communities of Lake County, City of Santa Rosa, and other municipalities were trying to find solutions
for the disposal of their treated sewage waters. From the early 1990s, Lake County started looking
into piping its treated waters into The Geysers. Studies showed that injecting wastewater could
achieve two critical objectives at same time: first, as a continuous supply of steamfield recharge water
that could help mitigate The Geysers productivity decline; and second, as an effluent disposal method
that would be environmentally superior to conventional surface water discharge methods currently in
use. Slowly they built consensus on the project and a partnership was developed between public and
private sectors.
After two years of construction, the pipeline was formally dedicated on October 16, 1997. The total
construction cost was $45 million, including $37 million for the pipeline and $8 million in wastewater
system improvements. The 41-to-51-cm diameter pipeline is 42 km long. It started transporting about
883,000 kg of secondary treated effluent per month to The Geysers for injection. The injection project
success resulted in a second phase, completed in 2003, which added more sanitation districts. With
this extension, the system currently uses eight pump stations to move approximately 1.01 million kg of
treated effluent through 85 km of pipeline with a total elevation gain of 600 meters to the injection
delivery station in The Geysers. In ten years (August 1997 - August 2007) the Lake County pipeline
has brought in 106.6 billion kg of water, generating about 3.5 million MWh additional electricity
(Figure 2).
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3. SANTA ROSA RECHARGE GEYSERS PIPELINE (SRGRP)
During the 1970s and 1980s, Santa Rosa and its neighboring communities experienced rapid growth.
This growth, combined with increasingly stringent regulations on wastewater and unusual weather
conditions, made its wastewater system vulnerable to failure. Responding to some spills and planned
discharges, the RWQCB fined the City and issued a cease-and-desist order. In addition, it required
the City to develop a long-term project that would prevent such releases in the future. After studying
many possible solutions, in 1997, the City of Santa Rosa prepared and adopted The Geysers injection
alternative. Like the Lake County pipeline, a partnership was developed between public and private
sectors. Construction began in 2001 and was complete by September 2003. The 65 km pipeline, 76to-122-cm in diameter, and three pump stations lift the water 850 m from the valley floor near
Healdsburg to the million gallon termination tank. Calpine provides the 8 MWe of electrical power
needed to operate the pumps. SRGRP facilities north of the termination tank are owned and operated
by Calpine and include 22 km of pipelines (diameter 20-to-76 cm), one pump station, and two tanks.
Using an additional one megawatt of power, SRGRP water is distributed around the field, primarily to
areas not previously supplied with fresh or SEGEP water.
From November 2003 to August 2007, SRGRP has been delivering 1.25 million kg per month of
tertiary treated effluent from Santa Rosa and other municipalities in Sonoma County to The Geysers
for injection. In August 2007, the City of Santa Rosa approved an increase in the amount of
wastewater pumped to The Geysers by 35%. This will make Santa Rosa one of the few cities in
California that recycle 95% of its wastewater.
The SRGRP injection is expected to generate an additional 85 MWe. By extending the life of the
steamfield, the SRGRP will help assure that the environmental benefits of geothermal power
generation will continue into the future.

Figure 2. Effect of SEGEP Injection on SE Geysers. ( Calpine Power Plant Units 13,16,18 and NCPA
Plant 1&2). (Courtesy of Calpine and NCPA).

4. CURRENT STATUS
The current mass replacement from both pipelines and other sources varies from year to year
between 80% and 90% of production, whereas on a monthly basis the mass replacement can be as
high as 120%. This has resulted in significant additional steam production, decreases in the
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concentration of non-condensable gases in the steam being produced, improved electric generation
efficiency, and lower air emissions. The Geysers has become the largest heat mining operation in the
world. By the end of December 2008, The Geysers had produced 2,394 billion kg of steam (Figure 3),
and injected 954 billion kg of fluids, currently resulting in a lifetime net mass replacement of 39.9%.
Even with the anticipated increases in future annual mass replacement rates, that are expected to be
more than 100% of production, the cumulative mass replacement will seemingly never be able to
approach 100%.

Figure 3. Cumulative production and injection (Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources).

5. PRESSURE AND STEAM DECLINE
The combined additional mass replacement as a result of the two pipelines has had a positive effect
on steam production and reservoir pressure maintenance. In Figure 4, monthly steam production is
plotted against time. The red line denotes the actual production, the blue line is the exponential
decline curve-fit. An attempt is made to provide some ballpark values using published data and some
approximate decline curve estimations. As is the case with any decline curve method, the expected
results may change, not only due to individual interpretation, but also if the reservoir parameters are
changed. By using this method, the annual steam production decline rate decreased from 4.8% per
year before the pipeline injection to less than 1%.

6. NON CONDENSABLE GASES (NCG)
As noted, supplemental injection in The Geysers supports reservoir steam pressure, thus decreasing
the rate of production decline. An additional benefit of supplemented Geysers injection has been the
decrease of Non Condensable Gases (NCG) in produced-steam. Field-wide NCG concentrations
have been increasing with the depletion of the steam and with the re-injection of produced-steam
condensate. The injection of treated effluent, which contains very little dissolved NCG, is resulting in
the formation of low NCG injection-derived steam that dilutes the NCG concentrations in the reservoir.
Lower levels of NCG in produced-steam results in lower air emissions and more efficient steam-toelectric generation. For example, between 1986 and 2003, NCG concentrations in well DX85
increased by over a factor of five (Figure 5). Injection into DX19, which began in late 2003, has
reduced DX85 NCG to a level not seen since 1990 [2].
Jeotermal Enerji Semineri

_________________________________________________________________________________________

281 _______

Figure 4. Steam production and decline curve-fit.

Figure 5. DX85 NCG concentration versus time [2].
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7. INJECTION METHODS
A typical well (Figure 6) will have a cemented casing string up to the base of the cap rock, at
approximately 4,000 feet. All casings in geothermal wells in California are requited to be continuously
cemented from the casing shoe to the surface. From the base of the cap rock to the total depth of
approximately 9,000 feet, a slotted liner may be hung to deliver the injection fluids to targeted parts of
the reservoir. The initial reservoir pressure was 500 psi, while the current reservoir pressure is about
150 psi. At 4,000 feet, net hydrostatic pressure of the injection column will be about 1582 psi (1732150). With this kind of pressure differential and very high fracture permeabilities, (hundreds of milli
darcies) large amounts of injection fluids can be easily gravity fed into the reservoir. Currently, there
are 75 injection wells in The Geysers, most of them converted from production wells. Two nearly
horizontal injection wells have been drilled in The Geysers. The horizontal wells were intended to
spread injection fluids over a wider areal extent, and thereby reduce the injection induced microseismicity. At this time, the result seems to be encouraging, but it maybe too early to make a definite
conclusion.

Figure 6. A typical injection well schematic.

8. INDUCED SEISMICITY
With the geothermal production and injection activity at The Geysers, induced seismicity became a
concern. The Geysers field is continuously monitored by three seismic arrays operated by the United
States Geological Survey (USGS), Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), and Calpine. Two
strong motion detectors have also been installed in the southeastern part of The Geysers. These data
may be downloaded, almost in real time, from the USGS website. In most oil and gas operations, the
induced seismicity is related to the production and stress related to the significant pressure drawdown.
However, at The Geysers the induced seismicity, for the most part, is related to injection, which
results in the stresses produced by rock being rapidly cooled. Seismically, The Geysers is very active
and about one thousand seismic events of magnitude 1.5 and greater are recorded annually. Only a
few of these are large enough to be felt, with the largest magnitude being 4.5. The number of MEQs
has increased with the additional SEGEP and SRGRP injection. However, the numbers of the larger
earthquakes (M>=3.0) seem to be about the same from year to year.
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CONCLUSION
The Geysers in 47 years of production and injection, with 460 production and 75 injection wells, is
providing 25% of all California’s renewable electrical energy. The treated effluent injection from the
two pipelines amounts to about two-thirds of the total injection. This results in about 155 MWe of
additional electricity, extending the life of the field and providing a better alternate for disposing the
local communities’ wastewater. Micro-seismicity is increasing with the increased injection, but, larger
seismic events seem to be unrelated to injection.
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JEOTERMAL YATIRIM DEĞERLENDİRİLMESİNDE RİSK
ANALİZİ
Ümran SERPEN
Tolga KAYGAN

ÖZET
Bu çalışmada, biri büyük diğeri ise küçük 2 adet jeotermal prospekt şimdiye dek yapılan çalışmalardan
tanındığı kadarıyla ele alınmış ve önce sahaların elektrik üretim kapasiteleri stokastik yöntemle
dağılım olarak hesaplanmıştır. İkinci aşamada bu sahada kazılması gereken üretim, enjeksiyon ve
kuru kuyu sayıları, belirlenen kapasite çerçevesinde yine stokastik yöntemle dağılım olarak
hesaplanmıştır. Son aşamada ise, ilk iki aşamadaki dağılımlar çerçevesinde tüm maliyet parametreleri
3 ayrı ekonomik analiz yöntemi kullanılarak ekonomik analiz gerçekleştirilmiş ve sahalara yatırım
yapmanın net şimdiki değer (NŞD) karlılığı belirlenmiştir. Bu tür bir modelde kullanılan birçok
parametre belirsizlik içerdiğinden, riski en alt düzeye indirebilmek amacıyla, hesaplamalar stokastik bir
yöntem olan Monte Carlo simülasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal yatırım, risk analizi.

ABSTRACT
2 geothermal prospects, one is big and the other is small, are discussed in this study to an extent
which they are known from the studies carried out; and first the power generation capacities of these
areas are calculated stochastic methods as distributions. Second, the numbers of generation, injection
and dry wells to be excavated in this area are again calculated stochastic methods as distributions.
Finally, all cost parameters are economically analyzed by means of using 3 different economic
analysis methods within the frame of the distributions of the first two stages and the benefits of the net
current value (NCV) of investment in the areas are determined. Since several of these parameters
used with this model have uncertainty, Monte Carlo simulation which is a stochastic method is used
during calculations in order to minimize the risk.
Key Words: Geothermal inverstment, risk analysis.

1. GİRİŞ
Tüm önemli iş kararları belirsizlik koşulları altında verilir. Karar veren, kendisine gelen veriler arasında
mümkün olan yollardan bazılarının sonuçları kesinlikle tahmin edilemeyen olaylara bağlı olmasına
rağmen, birisini seçecektir. Jeotermal aramada risk ve belirsizlik elimine edilemez. Çeşitli yöntemlerin
kullanılması riski azaltmaz, fakat alet olarak riskin değerlendirilmesi, araştırılması ve sayısal olarak
ortaya konmasını kolaylaştırır. Karar veren bunun üzerine riski minimize edecek karar stratejisini
kurar.
Doğal enerji kaynaklarının araştırılması aşamasında bilinmeyen parametrelerin fazla olması ve
ekonomideki salınımlar nedeniyle, yapılacak ekonomik analizlerin kesinlikleri azalmaktadır. Bu
sebeple, daha farklı ekonomik analiz modelleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kullanılan
stokastik modelleme yöntemi, risk faktörlerinin sayısallaştırılması ve dağılımlar şeklinde tanımlanması
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temeline dayanmaktadır. Böylece, risk faktörlerinin diğer parametrelerle olan ilişkileri daha verimli bir
şekilde incelenmiş olup, yapılan analizin daha sağlıklı bir içgörü vermesi sağlanmaktadır.
Bu çalışmada, X ve Z sahaları için oluşturulan veriler ışığında, elektrik üretiminin ekonomik analizinin
yapılması amacıyla, Monte Carlo Simülasyonu kullanılarak rezerv ve kârlılık hesaplamaları yapılmıştır.

2. METODOLOJİ
Bu çalışmada simülasyon tekniği kullanılarak risk analizi yapılmaktadır. Simülasyon yaklaşımı
analizciye risk ve belirsizliği tanımlama seçeneğini verir. Bu tanımlama, belirsiz parametrelerin
(rezervuar büyüklüğü, sondaj maliyetleri, üretilebilirlik, vb.) muhtemel dağılımları şeklinde
gerçekleştirilir[1].
Bu dağılımlar bir model üzerinde birleştirilerek bir sahadan beklenebilecek karlılığın olası seviyelerinin
dağılımı elde edilir. Karar verme prosesi için, beklenen değer parametresinin böyle bir dağılımdan
hesaplanması son küçük bir adım olacaktır. Yöntem risk ve belirsizliğin sürekli sonuç modelidir[1].
Burada söz konusu olan simülasyonun, rezervuar simülasyonu ile bir ilgisi yoktur. Buradaki
simülasyon yöntemi rastgele değişkenlerin olası dağılımlarının kombinasyonu ile elde edilir. Sonuç
dağılımı belirlendikten sonra, bir “mean” değeri bulmak kolaydır. Dağılımın “mean” değeri tanımlama
olarak beklenen değerdir ve i iskonto oranında iskonto edilmiş net şimdiki değer karının dağılımının
mean değeri beklenen parasal değerdir (BPD). Bu bir parametre yönetimi olup, bir sahanın fizibilitesini
belirlemek için kullanılır. Bunun yanında, kar dağılımı grafik olarak sunulduğunda, karar vericiye kar ve
zararın oluşumunun muhtemel seviyelerinin olasılığı yanında aralığını da sunar. Olasılık dağılımı gibi
böyle bir resim bazen çok anlamlı olabilir [1].
Simülasyonun amacı bir jeotermal sahanın geliştirilmesinden elde edilecek kar dağılımının
belirlenmesidir. Bir hipotetik jeotermal saha geliştirme yatırımının aşağıda verilen denklem 1 ile
gerçekleştirildiğini varsayalım. Net karlılık 3 bağımsız değişkene dayalı bir bağıntı olsun:
Kar = 25 x + (1+ y)2 (55 z0.4)1/2

(1)

Bu soyut bir model olup, x, y ve z değerleri bağımsız rastgele değişkenler ve kar ise bağımlı bir
değişkendir. Herhangi bir işteki (jeotermal vb.) eşdeğer bağıntıda sol taraf net şimdiki değer (NŞD)
karı, sağ tarafı ise rezervler, işletme masrafları, sondaj maliyetleri, vergiler, net gelirler, vb.’dir.
Bağımsız değişkenler NŞD karını hesaplamada kullanılan tüm parametrelerdir (rezervler, sondaj
maliyetleri, elektrik fiyatları, işletme masrafları vb.). Eğer biz bu parametrelerin gerçek değerlerini
bilseydik, karı deterministik yöntem ile hesaplayabilirdik. Doğal kaynak prospektlerinin analizinde böyle
ideal bir durum bulunamaz. Karar verici bunların tam değerlerini bilemez, ama muhetemel değerlerin
aralıklarını bilebilir. Aralık içindeki her bir rastgele değişkenin tüm değerleri dikkate alınır ve bunlar
kombine edilerek kar dağılımının aralığı hesaplanır. Gerçekte, x,y ve z değerlerinin tek değeri vardır.
Sorun, yatırım kabul edilmeden önce bu değerlerin bilinmemesi, ancak her bir değişkenin muhtemel
değerinin göreli olasılığının ve aralığının bilinmesidir.

3. KULLANILAN DAĞILIMLAR
3.1 Olasılık Dağılımları
Olasılık dağılımı, herhangi bir değişkenin alabileceği değerlerin oluşma aralığının ve yoğunluğunun
grafiksel bir ifadesidir. Burada yatay eksene değişkenin alacağı değerler yerleştirilir. Elde edilen
olasılık da daima pozitif olacaktır.
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3.2. Frekans Dağılımları
Olasılık dağılımı, herhangi bir değişkenin alabileceği değerlerin oluşma aralığının ve yoğunluğunun
grafiksel bir ifadesidir. Burada yatay eksene değişkenin alacağı değerler yerleştirilir. Elde edilen
olasılık da daima pozitif olacaktır. Bunun dışında veriler kümülatif (yığınsal) dağılım adı verilen bir
grafik formda da gösterilebilirler. Kümülatif dağılım şeklinde gösterilmelerinin en önemli avantajı belirli
bir düzeyin altında ya da üstünde bulunan birimlerin frekansının rahatlıkla görülebilmesidir.
3.3. Standart Dağılımlar
Herhangi bir değişkenin alacağı değerin değişimlerini rahatlıkla gözlemleyebilmek amacıyla
değişkenler dağılım şeklinde verilirler. Birçok matematiksel dağılım tipi vardır. Bunlardan en sık
kullanılanları aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•

Normal Dağılım
Lognormal Dağılım
Düzgün (uniform) Dağılım
Üçgen (triangle) Dağılım

Kayaç ve akışkan özelliklerini tanımlayan değişkenler rezerv değerlendirilmesinde kullanılırken bu
dağılımlardan oldukça faydalanılır. Doğrudan ölçülebilir veriler; su doymuşluğu, gözeneklilik ve
ekonomik veriler normal dağılım gösterirler. Ölçülen verilerden hesaplanan veriler: geçirgenlik, rezerv
büyüklüğü lognormal dağılım gösterirler. Kararsız olma durumu veya az veri örneğinin olması
durumunda üçgen veya düzgün dağılımlarının kullanılması daha sağlıklıdır.

4. MONTE CARLO SİMÜLASYONU
Eğer bir jeotermal sahanın değerlendirilmesi analizi yapılıyorsa, ve simülasyon yoluyla risk ve
belirsizliğin derecesi sayısallandırılmak isteniyorsa, aşağıdaki altı adımın izlenmesi gerekir:
•
•
•
•
•
•

Tüm değişkenleri tanımla.
Değişkenleri birbirine bağlayan bağıntıları tanımla.
Değişkenleri değerleri tam bilinen ve bilinmeyen olarak grupla.
Bilinmeyen değişkenlerin dağılımlarını tanımla.
Tekrarlanan simülasyon adımları uygulayarak sonuç değerinin dağılımını tanımla.
Karın beklenen değeri dağılımını hesapla ve grafik olarak sun.

Monte Carlo simülasyonu son yıllarda belirsizliğin hakim olduğu problemleri analiz etmek ve rezervleri
değerlendirmek isteyen mühendis ve yerbilimciler tarafından giderek artan bir şekilde kullanılmakta ve
bu yöntemin hem tek noktalı (deterministik) tahmine, hem de en iyi, en olası ve en kötüyü temsil eden
senaryo yaklaşımına göre daha iyi bir alternatif olduğu kabul edilmektedir.
Monte Carlo simülasyonunun temeli girişteki olasılık dağılımlarını kümülatif olasılık dağılımlarına
çevirmek ve bu dağılımları bir rastgele sayı üreteci aracılığı ile örneklemektir. Bu rastgele sayı,
örneğin, kayacın verilen bir gözeneklilik değerinin gerçekleşme olasılığına karşılık gelir. Bu şekilde her
bir dağılım örneklenerek ve birbiriyle çarpılarak ardışık rezerv tahminleri bulunur. Bu işlem yeterli
sayıda tekrar edildiğinde "beklenen eğri" olarak da bilinen rezervlerin beklenen kümülatif dağılım
fonksiyonuna ulaşılır. Bu çalışma sırasında kullanılan adım sayısı 10000’dir. Bu adım sayısı ile
sonuçlar tatmin edici düzgün dağılımlar olarak bulunmuştur.
Bu simülasyonda, üçgen ve üniform dağılımlar kullanılmıştır. Kullanılan dağılım tipinin seçimi sonuç
dağılımlarını önemli ölçüde etkilediği için, dağılımlar elde var olan verilere ve o parametrenin varsa,
doğadaki niteliğine uygun olarak seçilmişlerdir. Gözeneklilik dağılımının değerleri, kuyu logları verileri
ile karotlardan elde edilmiştir. Petrol yatırımları risk analizi konusunda çalışmaları olan Newendorp,
(1975) [1] risk analizi simülasyonlarında az veri bulunduğu zaman üçgen dağılımının kullanılmasını
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önermektedir. Bu simülasyon için hazırlanan üçgen dağılımlarının verileri, bu çalışmanın rezervuar
tanımlanması aşamasındaki verilerden toplanmıştır. Üniform dağılım ise alt ve üst sınırı olan değişken
dağılımlar için seçilmişlerdir. Görüleceği üzere dağılım tipleri işlevlerine ve eldeki verilere bağlı olarak
seçilmişlerdir. Bu simülasyon için kullanılan dağılımlar bağımsız değişkenler varsayılmıştır.
Risk analizi programı Excel® tabanlı bir yazılım olup içerisinde Monte Carlo Simülasyonu’nu da
bulunduran bir programıdır. Bu program sayesinde herhangi bir hesaplama için risk analizi kolaylıkla
yapılabilir. İstenildiği taktirde yapılan analizler grafiklere dökülebilir. Böylece hesapların hassaslığı çok
daha net gözler önüne serilebilir.
Programda kullanılan değişkenleri iki gruba ayırmak gereklidir. Girdi değişkenler ve çıktı değişkenler.
Girdi değişkenler istenirse sabit olarak verilebilir, bir formülün sonucu olarak programa
hesaplattırılabilir ya da daha önceki bölümde de bahsedildiği gibi dağılımlar şeklinde de tanımlanabilir.
Dağılım olarak tanımlandığında program değişkeni, seçilen dağılım türüne bağlı olarak
hesaplayacaktır. Simülasyon tamamlandığında sonuç ekranında yalnızca çıktı olarak tanımlanan
değişkenler ve dağılım şeklinde tanımlanan girdi değişkenler görülebilir. Sabit olarak girilen
değişkenler sonuç ekranında görünmezler. Ayrıca, çıktı değişkenler üzerinde formülsel işlemler de
yapılabilir.
Risk analizi programı hesaplanmak istenen değerler için bir simülasyon gerçekleştirir. Yapılacak
simülasyonun türü, iterasyon sayısı, kaç kez simüle edileceği gibi çeşitli ayarlar kolaylıkla
değiştirilebileceği gibi, daha önceden yazılmış bir makro da simülasyon hesaplarına katılabilir. Bu
çalışmada simülasyon türü olarak Monte Carlo alınmış, iterasyon sayısı da 10000 olarak seçilmiştir.
Simülasyon tamamlandığında sonuç ekranı otomatik olarak açılır ve sonuçlar bir tablo şeklinde ekrana
yansır. Burada yukarıdan aşağıya doğru önce çıktı değişkenlerin simülasyon sonuçları, çıktıların
altında da dağılım şeklinde tanımlanmış girdi değişkenlerin sonuçları görünür. Sonuçlar minimum,
ortalama ve maksimum değerler olarak görünür ve bunların yanı sıra iki hedef değer ve iki de olasılık
değeri sonuç ekranına yansır.
Ayrıca hesaplanan değerlerin yüzde olarak dağılımlanmış hesapları ayrı bir ekranda görülebilir.
Burada yüzdeler dışında standart sapma, varyans, eğiklik gibi değerler de görülebilir. Girdi
dağılımların hassaslık analizi sonuçları her bir değer için hesaplanan regresyon ve korelasyon
katsayıları olarak bulunabilir. Son olarak da tüm bulunan sonuçlar rahatlıkla farklı grafiklere dökülebilir
ya da Excel® ortamına taşınabilir.
Ekonomik benzetim (simülasyon) aşağıdaki 3 aşamada gerçekleştirilecektir:
•
•
•

Jeotermal kaynak rezervleri belirlenecektir.
Kuyu programı gelişimini ve üretim kestirimi belirlenecektir.
Maliyetleri belirleyip ve gelirleri iskontalayıp karlılık hesaplanacaktır.

Birinci aşamadaki rezerv hesaplamalarında rezervuar hacmi, sıcaklığı, gözenekliliği, üretilebilirlik,
dönüşüm faktörü, yük faktörü gibi parametreler rasgele değişkenler olarak alınmışlardır.
İkinci aşamada kuyu üretimi, üretim, kuru ve enjeksiyon kuyu sayısı, kuyuların delinme zamanı, üretim
süreçleri rasgele değişkenler olarak alınmışlardır.
Üçüncü aşamada tüm maliyet faktörleri (kuyu, üretim tesisleri, boru hatları), elektrik fiyatları, vergiler,
devlet hissesi ve işletme masrafları rasgele değişkenler olarak alınmışlardır.

5. SAHALARIN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Risk analizi için göreli olarak bir büyük ve bir de küçük saha seçilmiştir. Simülasyonun ilk aşamasında
bu sahaların elektrik üretim kapasiteleri dağılım olarak hesaplanmış; ikinci aşamada bu sahalardaki
üretimi sağlayacak üretim reenjeksiyon ve kuru kuyu sayıları dağılım olarak belirlenmiştir. En son
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aşamada ise, tüm maliyetler (saha için ödenecek bedel dahil) dikkate alınarak bir NŞD karı dağılımları
hesaplanmıştır. Her bir saha için üç aşama birlikte simüle edilmiş ve sonuç dağılımları elde edilmiştir.
Çalışmada ekonomik analiz için kullanılan değişkenler aşağıda verilmektedir:
• Kuyu dağılımı
• İskonto faktörü
• Kuyu sayısı
• Sondaj metre maliyet dağılımı
• Sondaj derinliği
• Sondaj maliyeti
• Dağıtım maliyeti
• Yüzey donanımları maliyeti
• Arama maliyeti
• İşletme maliyeti:
Ekonomik değerlendirme için aşağıda verilen üç ayrı analiz yöntemi kullanılmıştır:
•
•
•

Geleneksel ekonomik analiz [2],
Sanyal “levelized cost” yöntemi [3] ve
Lindwal yöntemi [4]

Yukarıda bahsedilen Geleneksel yöntem ile Sanyal yöntemi birbirlerine öz olarak benzemelerine
rağmen bunların arasında iki temel fark bulunmaktadır: (1) geleneksel yöntem kazanç hesaplamaya
yönelik iken, Sanyal yöntemi maliyet üzerinden gitmektedir, (2) geleneksel yöntemde ülkemizdeki
geçerli maliyetler kullanılırken, Sanyal yönteminde uluslararası maliyetler kullanılmıştır. Her iki
yöntemde de üretim proje boyunca yıl bazında aynı olduğu varsayılmaktadır. Öte yandan, Lindwal
yönteminde ise sahadan yapılan üretimin proje ömrü boyunca exponensiyel olarak azaldığı
varsayılmaktadır.

1
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Şekil 1. X Sahasının Modellere Göre Kârlılık Durumu (elektrik fiyatı=75 $/MWe).
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Şekil 1 göreli olarak kapasitesi büyük kabul edilen X sahasında 3 ayrı ekonomik model için uygulanan
risk analizinin sonuçlarını vermektedir. Bu simülasyon aynı saha için elektrik fiyatının 120$/MWe
olması durmu için de yapılmış ve karlılığın çok arttığı gözlenmiştir. NŞD karlılığının P95 değerinin tüm
yöntemlerde birbirine yaklaştığı gözlenmiştir. Geleneksel yöntemle elde edilen karlılığın diğer iki
yöntem arasında kaldığı gözlenmektedir. Sanyal yönteminde karlılığın düşük kalmasının nedeni
uluslar arası maliyetin yüksek olmasındandır. Bu uygulamada en olası değer olarak da adlandırılan
diğer bir deyişle, beklenen parasal değer (BPD) P50 90-140 milyon US$ seviyesinde bir NŞD
vermektedir. Şekil 1 yatırımcı için çeşitli karlılık seviyelerini, diğer bir deyişle projenin karlılığının bir iç
görüsünü sunmaktadır. Karar verici buna göre kara verecektir.
Şekil 2 ise kapasitesi düşük olan Z sahası için yapılan simülasyon sonuçlarını göstermektedir. Bu
çalışmada elektrik fiyatı sabit alınmamış ve dağılım olarak uygulamaya sokulmuştur. Sahanın
kapasitesinin düşük olması simülasyon sonucunda elde edilen karlılığı büyük ölçüde düşürmüştür.
P95 olarak alınan değer oldukça düşüktür. En olası değer olarak adlandırılan beklenen parasal değer
de (P50) diğer sahaya göre oldukça düşüktür.

Z Sahasının Kârlılığı
1
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Şekil 2. Z Sahası İçin 3 Ekonomik Modelle Risk Analizi Sonuçları.

SONUÇ
Sonuç olarak, risk analizi yöntemiyle, jeotermal sahalara yapılan yatırımları ekonomik olarak
değerlendirebilecek ve karar vericiye yardımcı olabilecek bir simülasyon yöntemi geliştirilmiş ve iki
jeotermal sahaya uygulanmıştır. Bu yöntem, karlılığın değişik seviyelerini karar vericiye gösterdiği ve
yatırım için bir içgörü sağladığından, yatırım değerlendirme kararlarında yararlıdır. Riskin büyük
olduğu petrol yatırımlarında, petrol yatırımcıları bu yöntemi kullanarak doğal kaynaklardan
kaynaklanan belirsizlik ve risklerini minimize etmektedirler.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

293 _______

KAYNAKLAR
[1] NEWENDORP, P.D., “Decision Analysis for Petroleum Exploration”, Penn Well Books, Tulsa
Oklahoma, 1975.
[2] SAYI, T., “Jeotermal Sahalarda Çeşitli Modellere Göre Ekonomik Analizler”, Lisans Tezi, İTÜ. Petrol
ve Doğal Gaz Mühendisliği, İstanbul, sayfa: 3-21, 2005.
[3] SANYAL, S.K.,“Cost of Geotermal Power and Factors that Affect It”, Twenty–Ninth Workshop on
Geothermal Reservoir Engineering Standford University, Standford, California, January 2628,2004.
[4] LINDAL, R.C., “On the Optimum Development of (geothermal) Resources”, Proceedings NZ V 13
pp 207-212, 1991.

ÖZGEÇMİŞ
Ümran SERPEN
1945 yılı İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Müh. Böl.’den mezun olduktan sonra 1974 yılına
kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarda çalışmıştır. 1974 yılından 1987 yılına kadar
ELECTROCONSULT adlı bir İtalyan mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala,
Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Şili, Etiopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve İtalya gibi ülkelerin
çeşitli jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında danışmanlık yapmıştır. 1987 yılından itibaren İTÜ
Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl.’de Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır. İlgi alanları ise jeotermal sondaj
ve kuyu tamamlama, jeokimya, ekonomi, jeotermal kuyu logları ve testleri vb. konulardır.
Tolga KAYGAN
1982 İstanbul doğumludur. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünü 2008 yılında bitirmiştir.
TPAO Adıyaman ve Trakya Bölgelerinde sondaj, kuyu tamamlama ve üretimde pratik çalışmalar
yapmıştır. Son zamanlarda ilgi alanı jeotermal sahalarda risk analizidir.

Jeotermal Enerji Semineri

2009 JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır

JEOTERMAL KUYULARDA KALSİT VE SİLİKA
ÇÖKELMELERİNE KARŞI KULLANILACAK
İNHİBİTÖR ÇEŞİTLERİ VE ÇALIŞMA
MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

FERRUH KILIÇCIOĞLU
GENDA KİMYA, MAKİNE JEOTERMAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

__________________________________________________________________________________________

297 _______

JEOTERMAL KUYULARDA KALSİT VE SİLİKA
ÇÖKELMELERİNE KARŞI KULLANILACAK İNHİBİTÖR
ÇEŞİTLERİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARININ
İNCELENMESİ
Ferruh KILIÇCIOĞLU

ÖZET
Jeotermal akışkanın kimyasal içeriğinde yer alan mineraller, artezyenik ve pompa ile üretim yapılan
jeotermal kuyularda ve akışkanın geçtiği tüm sistemlerde birikinti oluşturmaktadır. Rezervuar
içerisinde yüksek sıcaklık ve basınç altında dengede bulunan jeotermal akışkanın basınç ve
sıcaklığında, kuyulardan üretim yapılması ve işletmede kullanılması ile birlikte değişimler meydana
gelir. Kimyasal denge konumundan uzaklaşan jeotermal akışkan, başta Kalsiyum karbonat ve Silika
tuzlarının kuyularda, sistem içerisinde veya re-enjeksiyon kuyularında birikinti oluşturmasına yol
açabilir.
Kuyu içerisindeki gazlaşma noktalarının birkaç metre altına enjekte edilen inhibitörler, kalsit ve
silikanın yanı sıra birikinti oluşturma ihtimali olan tüm tuzlara karşı etkili olmaktadır. Kalsiyum karbonat
ve silika birikintileri jeotermal akışkanın kullanıldığı enerji santrali, seralar veya şehir ısıtma
sistemlerinde, sistemi durma noktasına götürecek en tehlikeli birikinti tipleri olup mutlaka kontrol
edilmelidir.
Üretilen jeotermal akışkanın her metreküpü için kullanılan birkaç gram inhibitör bu birikintilerin
oluşumunun önlenmesi için yeterli olmaktadır. Özel formülasyonlu inhibitörler, kuyu üretim testleri
sırasında yapılan inhibitör dozajı optimizasyon testleri ile en uygun dozaj miktarı belirlenerek işletmede
kullanılmaya başlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çökelme, inhibitörler, jeotermal.

ABSTRACT
Geothermal brine contains various minerals and these minerals form deposits in the pump production
or artesianic geothermal wells and in entire system. Changes occur during production in brine
chemistry which is in equilibrium state under high pressure and temperature in the reservoir. This nonequilibrium state of geothermal brine may cause precipitation of calcite and silicate in production wells,
in entire system and in re-injection wells.
All kind of depositing salts can be controlled right along with calcite and silica scale by injecting
inhibitors a few meters under seperation point in the production wells. Calcite and silica scale are most
risky kind of deposits causing emergency stop of Geothermal Power Plants, greenhouses or central
heating systems where geothermal brine is used.
A number of grams scaling inhibitor per metercube of brine is efficient to inhibit deposit formations.
Specially formulated inhibitors are being used in the plant following inhibitor optimization tests.
Key Words: Scaling, inhibitors, geothermal.
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1. GİRİŞ
Jeotermal üretim ve geribasım kuyuları ile jeotermal akışkanın geçtiği tüm sistemlerin verimli
çalıştırılabilmesi için akışkan içerisinde bulunan minerallerin yol açacağı birikintilerin oluşumunun
engellenmesi gerekir. Oluşması neredeyse kaçınılmaz olan birikintilerin başında ise kalsiyum karbonat
(CaCO3) gelmekte ve çoğunlukla üretim kuyularında iki fazlı akışın başlama noktası seviyelerinde
birikintiye yol açarak kuyularda debi azalmasına dolayısı ile üretim kaybına neden olmaktadır.
Kalsiyum karbonat çökelmelerinin yanı sıra jeotermal sistemlerde en sık rastlanan birikinti türleri
magnezyum ve demir silikatlar, kalsiyum, demir ve baryum sülfat tuzları, demir sülfür ve antimon sülfür
tuzlarının oluşturduğu birikintiler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle jeotermal enerji santrallerinde üretim kuyularından alınan akışkanın debisinin düşmesi enerji
üretiminde kayıplara yol açmakta ve santralin ekonomik verimle çalışmasını engellemektedir. Bu
nedenle esas olan jeotermal akışkanın potansiyel birikinti yapıcı etkilerinin uygun kimyasallarla
şartlandırılarak azaltılması veya yok edilmesi olmalıdır. Kabuk önleyici (antiskalant) kimyasallar bu
amaçlarla son yıllarda geliştirilerek sektörün kullanımına sunulmuş ve etkinlikleri her geçen gün artan
yeni formüller keşfedilmektedir.

2. JEOTERMAL SİSTEMLERDE KABUKLAŞMA
Kabuklaşma, jeotermal akışkanın geçtiği sistemin tüm noktalarında söz konusu olup, jeotermal
akışkanlar Si, O2, Ca2+, SO4 ve F- iyonları ile doymuş haldedirler ve oluşturdukları tuzların türlerine
göre basınç ve sıcaklık değişimleri nedenleriyle bu doymuş çözeltilerin kabuklaşma eğilimleri
artmaktadır.

Şekil 1. Kalsit Çözünürlüğü [1].
Karbonatların çökeliminde en önemli parametre pH'dır. pH'ın yüksek olması cözeltideki karbonat
iyonlarının derişimini arttıracağı için çökelmeyi hızını arttırır. Çözünmüş karbondioksidin kısmi basıncı
çözeltide karbonik asit oluşmasına neden olduğu icin pH değerini düşürmekte, dolayısıyla CaCO3 'ın
çökelmesini önlemektedir. Karbondioksitin ayrışması ise akışkanın pH’ının artmasına ve dolayısı ile
CO3’ın kalsiyum ile bileşik yaparak çökmesine neden olur.
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Jeotermal akışkan içerisindeki diğer bir kabuklaşma nedeni de sülfür (S-2,-3 ) tuzlarıdır. Akışkan
içerisindeki sülfür genellikle metal iyonları ile bileşik yaparak başlıca FeS2 (demirsülfür), Sb2S3
(Antimonsülfür-stibnit), şeklinde çökelmektedir.
Silika kabuklaşması ise bir başka önemli çökelme biçimi olup, genellikle pH ve sıcaklık ile doğrudan
ilgilidir. Rezervuarda yüksek sıcaklıkta amorf yapıda silika veya kuvarsla dengede olan akışkanda
silika monosilisik asit formundadır. Atmosfer koşullarında buharlaşan akışkandaki silika genellikle
amorf silika olarak iğneli, koloidal veya opal silika olarak çökelir. Buharın ayrışması ile daha doygun
hale gelen silika pH’ın da yükselmesi (Şekil 2) ve sıcaklığın düşmesi ile birlikte çökelme eğilimine
girerek özellikle geri basım kuyularındaki enjektivitenin azalmasına neden olmaktadır. Magnezyum
oranı yüksek sularda ise magnezyum silikat (MgSiO3) kabuklaşması görülebilir.

Şekil 2 . Amorf Silika’nın pH ile Çözünürlük Grafiği [2].

3. KABUKLAŞMA ÖNLEYİCİLER ( İNHİBİTÖRLER)
Jeotermal sistemlerde akışkanın yol açtığı kabuklaşmayı önlemek ve sistemlerin en yüksek verimle
çalışmasını sağlamak için son yıllarda çok sayıda kimyasal inhibitörler geliştirilmiştir. Kullanılacak
inhibitörün sistemin kimyasal verilerinin yanında sıcaklık ve basınç altında parçalanmaması ve etkisini
%100’e yakın muhafaza etmesi gerekmektedir. İdeal inhibitör, tek bir formülasyonla birçok
kabuklaşma formasyonu üzerinde etkili olmalıdır. İdeal inhibitörü belirlerken;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Üretim kuyularında kalsit çökelmesini engellemesi,
Inhibitör dozajının yapıldığı kapiler boruya korozyon etkisini en aza indirmesi
Koruma borularındaki jeotermal akışkandan kaynaklanan korozyonu azaltması
Silikat tuzlarının çökelmesini engellemesi,
Sülfat ve sülfür tuzlarının çökelmesini engellemesi
Malzeme ve uygulama açısından emniyetli olması
Uygulama kolaylığı sağlaması

unsurları gözetilmeli, inhibitör, kuyuların kimyasal verilerine göre tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
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Jeotermal inhibitörler temel olarak birkaç tipteki hammaddeden oluşmaktadır.
1. Fosfonik asit bazlı inhibitörler
2. Fosfonik asitlerin Na ve K tuzları ile imal edilen inhibitörler
3. Polimer bazlı inhibitörler

3.1. Fosfonik Asit ve Fosfonat Bazlı İnhibitörler
Fosfonik asitler veya fosfonatlar organik bazlı, bünyesinde bir veya daha fazla C-PO(OH)2 veya CPO(OR)2 (R=alkyl,aryl) grubu barındıran bileşiklerdir. Fosfonatlar, çalışma prensibi gereği özellikle
kalsit kristallerinin yapılarına nüfuz ederek eşik etkisi (threshold) yapıyı bozar ve sert kabuk oluşmasını
engeller. Son yıllarda geliştirilen inhibitörlerde temel hammadde olarak kullanılan fosfonatlar aşağıda
yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Bazı Fosfonik Asit Bazlı Kabuklaşma İnhibitörlerinin Şematik Görünümleri [4] Sembollerin
Kısaltmaları ve Tanımları; PBTC 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, HEDP 1hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, AMP amino-tris-(methylenephosphonic acid), HEAMBP 2hydroxyethyl-amino-bis(methylenephosphonic acid), EDTMP ethylenediamine-tetrakis (methylenephosphonic acid), HPAA hydroxy-phosphonoacetic acid, DETPMP hexamethylene-diaminetetrakis(methylene-phosphonicacid) [3].
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Şekil 3’de belirtilen fosfonat tipleri fosfonat bazlı jeotermal inhibitörlerin temel hammaddeleri olup,
inhibitörler bu temel hammaddeler kullanılarak polimerlerin de ilave edilmesi ile iki veya üç bileşenli
karışımlar halinde imal edilmektedirler. Fosfonatlar kullanılarak imal edilen kabuklaşma inhibitörleri
asidik (pH<2.0) olup, aslında en etkili kabuklaşma önleyici inhibitörler olmasına rağmen özellikle
yüksek sıcaklıklı kuyulara indirilen inhibitör dozaj borularında ciddi korozyona neden olmaktadır.
Sıcaklık arttıkça fosfonik asitler daha aktif hale gelmekte ve kullanılan kapiler boru materyali 316 serisi
çelik olsa dahi ciddi korozyona maruz kalmaktadır. Yukarıda adı geçen fosfonatların tamamının pH
değerleri <2.0 olup, her 60 °C sıcaklık yükselmesinde pH değerinin 0.5 birim düştüğü göz önüne
alındığında, 170 °C kuyu sıcaklığı olan bir kuyuya yapılan enjeksiyonda seyreltilmiş inhibitör
karışımının pH değerinin bu sıcaklıkta 0,5<pH<1.0 aralığında olması beklenmelidir. Sıcaklık değerinin
katalize etkisi ile korozif etkisi daha da artan fosfonatlar, bu nedenle ciddi korozyona neden
olmaktadırlar.
Asidik formdaki fosfonatların en önemli avantajı ise, aktif madde oranlarının diğer tüm kabuklaşma
önleyici hammaddelerden daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle asidik karakterdeki inhibitörler çok
düşük dozajlarda son derece iyi performans sergilemektedir. Kullanılan inhibitör borusu materyali 316
veya 316 L olan sıcaklığı daha düşük ve enjeksiyon noktası daha yukarda olan kuyularda asidik
inhibitörler maliyet avantajı da gözetilerek kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak 700-800 m.
derinliklere yapılan dozajlarda boru içerisinde kalma zamanı da arttığı için kapiler borudaki korozyon
kaçınılmazdır. Bu nedenle derin ve yüksek sıcaklıklı kuyular için tasarlanan inhibitörlerde fosfonatların
Na ve K tuzlarından yapılan hammaddelerinin kullanılması daha doğru bir yaklaşımdır. Diğer bir
deyişle inhibitör pH’ının yükseltilmesi ve seyreltme ile korozyon hızı ciddi ölçüde azalmaktadır,Tablo 1.
Tablo 1. Yapılan Bir Çalışmada Değişik pH ve Su İle Seyreltme Oranlarının Korozyon Hızına Olan
Etkileri Görülmektedir. A Asidik İnhibitörü Saf Olarak Dozajlanırken 1289 (mpy) Korozyon Hızına
Neden Olmakta, Aynı İnhibitörün pH değeri 8.3 ‘e Ayarlandıktan Sonra Saf Olarak Dozlandığında 658
(mpy), Su İle 1/5 Oranında Seyreltildiğinde İse 138 (mpy) Hızında Bir Korozyona Neden Olmaktadır.
(mpy: Yılda 1/1000 inç) [4].
İnhibitör Tipleri
A
A
A
A
B
B

Ph
Doğal durumu
5.7
8.3
8.3
Doğal durumu
9.3

Seyreltme Oranı
Yok
Yok
Yok
5
Yok
5

Korozyon Hızı (mpy)
1289
425
658
138
1368
58

3.2. Fosfonik Asit Tuzları
Fosfonik asitlerin Na ve K bazlı alkaliler kullanılarak pH’ının 7.0-12.0 aralığında ayarlanması ile imal
edilir. Bu hammaddelerin aktif maddelerinin yüzde oranları aynı adı taşıyan asidik formlarına göre %50
oranında düşmektedir. Inhibitör formülasyonunda kullanılan bu hammadde, genel formülde belirleyici
pH etkisine sahip olduğu için nötr pH seviyesinde olması inhibitörün pH’ını önemli ölçüde
etkilemektedir. Nötr inhibitör yapımında kullanılan başlıca fosfonik asit tuzları;
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Şekil 6. Bazı Fosfonatların Na ve K Tuzlarının Şematik Görünümü [3].
3.3 Polimer Bazlı İnhibitörler
Polimer teknolojisinin son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmesi ile daha yüksek sıcaklıklarda çalışan
polimerler keşfedilmeye başlanmıştır. Bu sayede çeşitli formülasyonlarla yüksek sıcaklık ve basınç
altındaki jeotermal sistemlerde ve buhar kazanlarında fosfat ve fosfonat bazlı inhibitörlerin etkinliği
artırılabilmekte ve fosfonatsız inhibitörler yapılabilmektedir.
Polimer bazlı inhibitörler oldukça fazla çeşitli olmasına rağmen jeotermal uygulamalar için tercih edilen
ana hammaddeler şunlardır;
*Maleik asit polimerleri ve tuzları (Polymaleinat)
*Meth-acrylic acid polimerleri ve tuzları (Poliakrilamidler)
*Sulfonated polimerler ve tuzları
*Terpolimerler
Polimerlerin kabuklaşmayı önleme etkinlikleri aynı miktardaki dozajlarda fosfonatlara göre daha
düşüktür ancak, özellikle kalsit oluşumunu engellemeye yönelik fosfonatsız ve nötr pH seviyesinde
inhibitörler çeşitli polimer karışımları ile elde edilebilmektedir. Ayrıca sülfone edilmiş kopolimerler ve
terpolimerler, fosfonatlı inhibitörler için tamamlayıcı etkiye sahip olup birlikte kullanıldıkları
formülasyonlar jeotermal sistemlerde kabuklaşmayı daha etkin önlemektedir.
Kalsiyum karbonat oluşumunu engellemenin yanı sıra özellikle amorf silikat oluşumunun da zararlı
etkilerinin ortadan kaldırılması için bazı silikat inhibitörlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu
hammaddelerden polyoksietilen içerikli quaternary ammonium bileşikleri olabildiği gibi yüksek molekül
ağırlıklı katyonik azot bileşenli polimerlerik iminler ve polimerik aminler de kullanılmaktadır.
Silikat ve kalsit tuzlarının yanı sıra jeotermal akışkanların içeriğinde bulunan minerallerin karbonat,
sülfat, sülfür tuzlarının kabuklaşma oluşturma eğilimlerine göre ilave edilecek çeşitli poliakrilat,
kopolimer veya polimerler bulunmaktadır. Bu polimerlerin inhibitör formülasyonlarındaki oranları
mineral bileşiklerinin tipine göre belirlenmektedir. Polimer bazlı kabuklaşma önleyicilerin
formülasyonlarında bulunan karboksil grupları kalsit kabuklaşmasını önleyici yönde etki
göstermektedir [5]. Düşük molekül ağırlıklı polimerler kalsit oluşumunun engellenmesinde daha etkin
olup, yüksek molekül ağırlıklı polimerler daha çok sistemde kristalleşen mikrotanecikleri askıda tutup
çeperlere yapışması ve kabuk oluşturmasını engelleyici etkiler göstermektedir.
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SONUÇLAR
Jeotermal üretim ve geribasım kuyuları ile jeotermal akışkanın geçtiği tüm sistemlerin verimli
çalıştırılabilmesi için akışkan içerisinde bulunan minerallerin yol açacağı birikintilerin oluşumunun
engellenmesi gerekir. Jeotermal akışkanın kimyasal formasyonuna bağlı olarak kalsiyum karbonat ve
silika oluşumlarının dışında, florür, sülfat, fosfat ve sülfür bileşikleri de kabuklaşmaya yol
açabilmektedir. Kalsiyum karbonat kabuklaşması fosfonat bazlı inhibitör bileşenleri ile kontrol
edilebilmektedir. Asidik formdaki fosfonatlar kalsit kabuklaşmasını önlemede en etkin kimyasal
bileşenler olmasına rağmen kuyu içerisindeki enjeksiyon borusunda korozyona neden olmaktadır.
Nötrleştirilmiş fosfonatlar ise korozyonu en aza indirmekte ancak etkinlik olarak asidik ürünlere göre
daha düşük etki göstermektedir. Polimer bazlı inhibitörler ise çok geniş bir etkinlik aralığına sahip olup,
molekül ağırlığına göre tüm kabuklaşma tipleri üzerinde etkindir. Inhibitör formülasyonları ticari olarak
Ar-Ge çalışmaları neticesinde ve sahadaki akışkanın kimyasal verirlerine göre birkaç bileşenden
oluşmaktadır. Inhibitör, bileşenlerinin karışım oranlarının çok iyi ayarlandığı ve maliyet açısından da en
iyi sonucu en düşük dozajda verecek yapıda olmalı ve buna göre formüle edilmelidir.
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SU SOĞUTMALI SANTRALLERDE KOROZYON VE BİRİKİNTİ
OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ İÇİN UYGULANAN KİMYASAL
KOŞULLANDIRMA PROGRAMLARI

Ferruh KILIÇCIOĞLU

ÖZET
Enerji santrallerinde bulunan soğutma sistemlerinin temel amacı, kondenser yüzeylerinden ısı
alışverişi ile kondensere gelen buharın sıcaklığını düşürerek türbinde vakum oluşmasını
sağlayamaktır. Soğutma sisteminin işletilmesi esnasında karmaşık birçok problemlerle karşılaşırız.
Sistem içerisindeki çözünmüş katı madde miktarının çevrim sayısı ile artan konsantrasyonu,
sistemdeki kalma zamanının uzunluğu, katı madde içeriği ile birleştiğinde metal yüzeylerde ve ısı
transfer yüzeylerinde birikinti oluşmasına neden olmaktadır. Bu problemlerin hepsinin üst üste gelmesi
birbirlerinin etkisini artırmakta ve dezavantajlar yaratmaktadır. Soğutma sistemlerindeki belli başlı
problemler, korozyon, kireç ve depozit oluşumu, kirlenme ve mikrobiyolojik oluşumlardır. Sonuç olarak
ısı transferi düşmekte, metal yüzeyler korozyona maruz kalmakta, sistem suyu kirlenmekte ve işletme
maliyetleri artmaktadır. Kapsamlı kimyasal koşullandırma programları soğutma sistemlerini tüm bu
problemlerden korumak üzere tasarlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma kulesi, su koşullandırma, enerji santrali.

ABSTRACT
The main purpose of cooling systems in Power Plants is to absorb heat from the surface of the
condenser to cool down the steam and create vacuum in the turbine.
A number of largely complex problems are associated with recooling operations, The increasing
concentration of dissolved solids as a result of cooling cycle, the associated long retention times,
contents of solids may cause precipitation on metallic surfaces and heat transfer surfaces. These
problems may superimpose and influence each other and can lead to disadvantages. The main
problems include corrosion, scale, deposits and microbiological growth.
As a result heat transfer is impaired, material is corroded, blowdown water is polluted and operating
costs increase. Comprehensive chemical treatment programs are designed keep cooling systems
from all these problems.
Key Words: Cooling tower, water treatment, power plant.

1. GİRİŞ
Soğutma sistemlerinde suyun kullanılması, onun yaygın olarak bulunması ve nispeten ucuz olmasının
yanı sıra etkili bir ısı soğurma aracı olmasından ileri gelir. Deniz, göl ve akarsu gibi yüzey
kaynaklarının yanı sıra kuyulardan elde edilen sular da soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir.
Ancak soğutma sistemlerinde kullanılan su, içeriğinde bulunan gazlar, çözünmüş mineraller veya
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çözünmemiş ancak su içerisinde askıda kalan parçacıklar nedeniyle sistemlerde korozyon, kirlenme,
mikrobiyolojik oluşumların tetiklenmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır. Soğutma sistemlerinde
uygulanan kimyasal şartlandırma programları, endüstriyel su şartlandırma sistemleri yönetimi için
oldukça önemli faktörlerdir.
Su soğutmalı santrallerde uygulanan kimyasal şartlandırma programları, korozyon, birikinti önleme,
mikrobiyolojik oluşumları engelleme ve kirlenmeyi önlemenin yanı sıra programı uygulayan firmaların
ön yeterlilik ve tecrübeleri ile çevresel uyumluk, teknik destek ve uygulama ile ilgili ekipman desteği
gibi faktörleri de bir bütünsellik içerisinde barındırmalıdır.

2. SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TİPLERİ
Enerji Üretim Santrallerinde üç farklı tipte soğutma sistemi bulunmaktadır.
1) Tek geçişli sistemler
2) Açık devre soğutma sistemleri
3) Kapalı devre soğutma sistemleri
Tek geçişli sistemler yüksek debili bir akarsu kenarında veya deniz kenarında kurulmuş olan tesislerde
uygulanabilir. Çevresel faktörler göz önünde tutularak tasarlanması gereken bu sistemlerde giriş ve
çıkış su sıcaklıklarının çevre yönetmeliklerinde belirlenen değerleri geçmemesi gerekmektedir. Deniz
kıyısında kurulan ve soğutma suyunu denizden alan sistemlerde yüksek kalite çelik, hatta titanyum
alaşımlı çelik kondenserler kullanılır.
Açık devreli soğutma sistemleri ise katma suyu olarak alınan suyu birkaç defa sistem içerisinde
çevirerek ve her defasında soğutma kulelerinde soğutup tekrar kondensere ve diğer soğutulması
gereken sistemlere gönderen kulede atmosfere açık çok çevrimli sistemlerdir. Açık soğutma sistemleri
genellikle kimyasal parametreleri en yakından takip edilmesi gereken sistemlerdir.
Kapalı devre soğutma sistemleri ise çok az miktarda su eksilten kapalı çevrim yapan sistemlerdir.

3. SU SOĞUTMALI SİSTEMLERDE SU SİRKÜLASYONU HESAPLAMALARI
Enerji santrallerinde açık soğutma Sistemlerinin temel akım şeması Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. Açık Soğutma Sistemleri.
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Açık soğutma sistemleri santrallerde su soğutmasının yapıldığı en yaygın kullanılan sistemler olup, bu
sistemlerde sirküle edilen su, kondenserde buharın ısısını aldıktan sonra soğutma kulelerinde
buharlaşma ve küçük parçacıklara ayrılma yolu ile yüzey alanının artırılması ile soğutulur. Bir açık
devre soğutma sisteminde sistemden eksilen su aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir [1].
M = E + B + DL

(1)

Burada:
M
E
B
DL

: Make-up (katma suyu) miktarı
: Evaporation (Buharlaşma kaybı)
: Blöf edilen miktar
: Drift Loss (serpinti)

olup, birimleri m3/h ‘dir.
Sisteme ilave edilecek taze su miktarı, sistemden buharlaşma, blöf ve serpinti kaybı ile eksilen toplam
su miktarı kadar olacaktır.
Bir açık çevrim sisteminde buharlaşma kaybı (E), Eşitlik 2 ile hesaplanabilir:
E = Q x ∆T x k
E
Q
∆T
K

(2)

:Evaporasyon ( Buharlaşma debisi) (m3/h)
: Sirkülasyon debisi (m3/h)
: Soğutma sistemine giriş ve çıkış sıcaklık farkı (°C)
: Sıcaklık değişim katsayı sabiti (1/560) (1/°C)

Soğutma kulesinde her 5,6 °C sıcaklık düşmesi sirkülasyon debisinin %1’i oranında buharlaşmaya
neden olmaktadır. ∆T değeri yaklaşık 11,2 °C olan bir sistemde %2 buharlaşma kaybı olacağı
hesaplanmıştır. Buna göre 11,2 °C sıcaklık düşmesi olan bir sistemde k değeri 1/560 olarak
alınmalıdır [1].
Bir açık soğutma sisteminde konsantrasyon faktörü (C) değeri basitçe blöf (B) suyundaki iletkenlik
değerinin besi suyunun (M) iletkenlik değerine olan oranıdır. Ancak birçok soğutma sisteminde
sistemin artan alkalite değerini düşürmek için sülfürik asit (H2SO4) veya hidroklorik asit (HCl)
kullanılmaktadır. Bu nedenle konsantrasyon sayısı hesaplamasında sülfat, klorür değerlerinin de
hesaplanarak ortalamasının alınması daha doğru bir yöntemdir. Konsantrasyon sayısı hesaplama
formülü ;
C= İletkenlik (B) / İletkenlik (M)

(3)

Açık soğutma sistemi içerisinden blöf yolu ile atılması gereken su miktarı ise eşitlik 4 ile
hesaplanabilir.
B= E/(C-1) – DL
(4)
Burada:
B
: Blöf, (m3/h)
E
: Buharlaşma debisi, (m3/h)
C
: Soğutma sisteminde konsantrasyon katsayısı
DL
: Serpinti, (m3/h)
Kapalı soğutma sistemlerinde su kaybının çok düşük olması nedeniyle buharlaşma yolu ile
soğutmadan söz edilemez. Bu sistemlerde kondenserde ısınan su hava ile soğutma sistemlerinde
kapalı çevrim şeklinde soğutulur. Bu nedenle yukarıdaki hesaplama yöntemleri kapalı sistemler için
uygulanamaz.
Tek geçişli sistemlerde ise su konsantre olmayıp konsenderden geçtikten sonra doğrudan nehir, göl
veya denize geri verilmektedir. Bu nedenle konsantrasyon faktörü 1,0’dir.
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4. SU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KOROZYON, BİRİKİNTİ VE BAKTERİ OLUŞUMUNA YOL
AÇAN BAŞLICA FAKTÖRLER
Soğutma sistemi sirkülasyon suyunda bazı faktörlerin sistemde yol açacağı problemler Tablo 1’de yer
almaktadır. Sirkülasyon suyunun pH değerinin düşük olması, sistemde korozyona yol açabileceği gibi
belli bir değerin üzerinde olması da birikinti oluşumunu ve mikrobiyolojik oluşumları tetiklemektedir.
Aynı şekilde sistem içerisinde soğutma suyunun düşük çizgisel hızda olduğu bölgelerde askıda katı
maddelerin birikintiye yol açması olasılığı yüksek çizgisel hızda olan bölgelere göre daha fazladır.
Buna karşın yüksek çizgisel hız tek başına soğutma sisteminde korozyona yol açan bir faktördür.
Tablo 1. Soğutma Suyunda Yer Alan Maddelerin Yarattığı Sorunlar [2].
Faktörler

Korozyon

Birikinti

pH

X

X

Çözünmüş Tuzlar

X

X

Çözünmüş Gazlar

X

Askıda Katı Maddeler

X

Mikroorganizmalar

X

Sıcaklık

X

Sistem Metalurjisi

X

Çizgisel Hız

X

Mikrobiyolojik
X

X

X
X

X

X

X

X

Sistemde Kalma Zamanı

X

X

Su Kalitesi

X

X

Bakteri Sayısı

X

Bulanıklık

X

Besi Maddeleri

X

Güneş Işığı

X

Çözünmüş Oksijen

X

4.1 Soğutma Suyunun Neden Olduğu Problemler ve Suyun Kimyasal Parametreleri
Soğutma sistemlerinde yaşanabilecek başlıca problemler şunlardır;
1. Isıl alışverişin zayıflaması ve kaybı
2. Ekipmanların kullanım ömrünün kısalması
3. Ekipmanların sürekli arızalanması
4. Üretim kaybı
5. Maliyet artışı
6. Artan onarım maliyetleri
7. Sistemin tamamen durması
Soğutma sistemlerinde kullanılacak suyun özelliklerini belirleyen en önemli parametreler ise;
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4.1.1. Suyun pH Değeri
Suyun taşıdığı en önemli kriterlerden birisi olması nedeniyle çok dikkatle takip edilmelidir. pH kısaca
suyun içerisinde bulunan H+ iyonlarının (-) logaritmasının alınması ile tanımlanabilir. Suyun pH değeri
düştükçe asitlik değeri arttığı için korozyon yapıcı özellik kazanmaktadır. Ayrıca 12-13 gibi pH
seviyelerinde de bu defa OH- iyonlarının artması ile bazik korozyon yapıcı özellik kazanmaktadır. pH
8.0-10.0 aralığında ise artan alkalinite değeri ile birlikte kalsiyum kristallerinin oluşmasına ve ısıl
yüzeylere yapışmasına zemin hazırlamaktadır. pH’ın sistemde korozyon hızına olan etkisi Şekil 2’deki
grafikte açıkça görülmektedir.

Şekil 2. pH’ın Korozyon Hızına Etkisi[3].
4.1.2. İletkenlik Değeri
İletkenlik değeri, suyun içerisinde çözünmüş olan katı maddelerin miktarı ile doğru orantılıdır. Su
içerisinde çözünen katı maddeler, soğutma kulesindeki buharlaşmanın etkisi ile konsantre olur ve
suyun supersaturation (aşırı doymuşluk) seviyesinin üzerine çıkınca da kristalleşerek çökelmelere
neden olur. Suyun iletkenlik değeri aynı zamanda korozyonu artıran en önemli faktördür.
4.1.3. Askıdaki Katı Maddeler
Genel olarak soğutma sistemlerinde kirlenmeye yol açan en önemli etken su içerisinde çözünmemiş
halde bulunan organik veya inorganik katı partiküllerdir. Özellikle dere, göl, deniz gibi yüzey sularında
askıdaki madde miktarı yüksek olduğu için arıtılmadan sisteme verilmemelidir. Ayrıca soğutma
kulelerine dışarıdan toz ve organik parçacıklar girebilmekte, bunlar da sistemde kirlenmeye yol
açmaktadır. Sistem içerisinde oluşan korozyon ürünleri de soğutma sistemlerinde kirliliğin başlıca
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faktörlerinden birisi olmakla beraber bu korozyon ürünleri, sistem içerisinde akış hızının nispeten
düşük olduğu bölgelerde çökelmekte ve depozit altı korozyona neden olabilmektedir.
4.1.4. Suyun Sertlik Değeri
Soğutma Suyundaki Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının toplam değeri pratikte Toplam Sertlik
değerini vermektedir. Su içerisinde bulunan Kalsiyum Bikarbonat Ca(HCO3)2, ısı alışverişinin yapıldığı
kondenser yüzeylerinde CaCO3 formuna dönüşerek birikinti yapmaktadır. Isıl katsayısı 48 kcal/h.m.°C
olan ST37 karbon çelik yüzeylerde ısıl katsayısı 2,3 kcal/h.m.°C olan kalsit kristalleri oluştuğunda bu
kristaller yalıtkan vazifesi görmekte ve ısıl alışveriş verimini %15’lere kadar varan oranlarda
düşürmektedir.
4.1.5. Alkalinite Değeri

Şekil 3. Alkaliniteyi Oluşturan HCO3 -, CO3 -2 ve OH- Anyonlarının pH İle Değişen Yüzde Oranları [3].
Bir suyun alkalinitesi, o suyun kuvvetli bir asidi, belirtilen bir ph değerine kadar nötralize edebilme
kapasitesidir. Alkalinite suyun özelliğinin bir göstergesidir ve sadece numunenin kimyasal bileşimi
bilindiğinde belirli maddeler için yorumlanabilmektedir. Suyun içeriğinde bulunan hidroksit (OH),
karbonat (CO3) ve bikarbonatlar ( HCO3 ) suyun alkalitesini oluşturur. Alkalinite, P ( Fenol Alkalinite ve
M (Metil Alkalinite) değerleri ile belirlenir. Bu değerler analitik olarak ölçümlendikten sonra OH
(hidroksit alkalinitesi) hesaplanabilir.
p-Alkalinite
m-Alkalinite

= OH- + ½ (CO3-2)
= CO3-2 + HCO3- + OH-

Soğutma sularında sertlik ve alkalinite değerleri birbirleri ile doğrudan ilgili iki parametre oldukları için
bu iki parametreden birinin toplam değerinin yüksek olması ortamda kalsit depoziti oluşması için
yeterlidir. Bu nedenle su ön şartlandırması sırasında bu iki parametreden birisinin değeri reçine
sistemleri ile veya dealkalizasyon yapılarak düşürülmektedir.
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5. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDEKİ PROBLEMLER VE KİMYASAL OLARAK BU PROBLEMLERİN
GİDERİLMESİ
5.1. Mineral Depozit Oluşumu
Soğutma sistemlerinde oluşan problemlerin başında sudaki çözünmüş katı maddelerden kaynaklı
depozit oluşumu gelmektedir. Normal şartlar altında su içerisinde çözünmüş halde bulunan tuzlar, bazı
dış etkenler olan ısı, konsantrasyonun artması ve bazı kimyasal tepkimeler sonucunda kristalleşerek
sert, temizlenmesi zor olan birikintiler haline gelmektedir. Soğutma sistemlerinde;
Kalsiyum karbonat (CaCO3)
Magnezyum Silikat
(MgSiO3)
Kalsiyum Fosfat
(Ca3(PO4)2)
Kalsiyum Sülfat
(CaSO4)
Demir Oksitler
(Fe2O3, Fe3O4)
Demir Fosfat
(Fe3(PO4)2) birikintileri oluşma ihtimali en yüksek olanlarıdır.
Bu birikintiler soğutma sistemlerinde genel olarak ısıl yüzeylerde ve sıcaklığın yükseldiği bölgelerde
oluşur ve ısıl transferi azalttığı gibi depozit altı korozyonun oluşmasına da neden olurlar. Bu nedenle
birçok soğutma sistemindeki kondenser yüzeyleri ve boru hatlarında depozitlerin oluştuğu bölgelerin
altlarında kalan metal yüzeylerde zamanla korozyon probleminin de birlikte geliştiği görülmüştür.
Depozit oluşumundan kaçınmak için;
a. Soğutma sisteminde blöfe önem verilmeli, uygun aralıklarla veya otomasyon kurularak
düzenli blöf yapılmalı, böylece suyun içerisinde konsantrasyonu artan tuzların
konsantrasyonu kontrol altında tutulmalıdır.
b. Asit dozajı yapılarak sistemde pH ve Alkalite düşürülmeli ve CaCO3 kristali oluşması
bu şekilde kontrol edilmelidir. Hem alkalite hem sertliğin yüksek olduğu sularda
CaCO3 çökelmesi kaçınılmazdır.
c. Soğutma sistemlerinde depozit önleyici kimyasallar kullanılmalıdır. Depozit kontrolü
için aşağıdaki mekanizmalardan bir veya birkaçı kullanılarak soğutma sistemlerinde
birikinti oluşması önlenebilir.
5.1.1.

Flokülantlar (Çöktürücüler)

Flokülasyon, suda çözünebilen çok yüksek molekül ağırlıklı (1,000,000 – 10,000,000 aralığında)
organik polimerler kullanılarak taneciklerin bir araya getirilmesi işlemidir. Kullanılan bu özel polimerler
flokülant olarak adlandırılmaktadır. Flokülantlar, soğutma sistemlerine dışarıdan gelebilecek partikülleri
üç ayrı mekanizma ile bir araya getirmektedir.
1. Polimerlerin organik zincirlerinin suda iyonlaşması ile polielektrolitler elde edilir.
Polielektrolit zinciri üzerinde bulunan aşırı derecedeki pozitif veya negatif yükler zıt yüklü
taneciklerin Zeta potansiyellerini düşürür ve Wan Der Waals çekim kuvvetleri ile
taneciklerin bir araya gelmesi sağlanır.
2. Tanecik yüzeyinde yüzeyle zıt yüklü kısımlar oluşturulması ile diğer tanecik üzerindeki zıt
yüklü kısımların birbirini çekmesi sağlanır. Polimer zinciri önce yüzeye absorblanır ve
yüzeyin negatif yükünü nötralize eder ancak halen yüksek oranda katyonik yük taşıyacağı
için taneciği pozitif yükle yükler. Pozitif yüklü kısımlar ise diğer taneciğin negatif yüklü
kısımlarını çeker ve floklar oluşur. Bu şekilde çalışan kimyasallar poliaminlerdir.
3. Taneciklerin polimer köprüleri ile bağlanması yönteminde polimer zincirinin bir ucu
süspansiyondaki bir taneciğin yüzeyine tutunurken diğer uç süspansiyonda kalır. Daha
sonra bu kalan uç başka bir taneciğe tutunarak tanecikler arasında köprüler oluşturur. Bu
mekanizmada taneciklerin polimer köprüleriyle bağlanması için polimerin taneciklerle zıt
yük taşıması gerekmez ancak polimerin çok yüksek molekül ağırlığında olması gerekir.
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Eşik Etkisi (Threshold Inhibition)

Parçacıkları bir araya getirecek uzunluk ve ağırlıkta olmayan daha düşük molekül ağırlıklı kimyasallar,
sertlik kristallerinin yapılarının içlerine girerek kristal yapılarını bozar ve kristal yapıyı kolaylıkla
parçalanabilecek hale getiririler. Eşik etkisi ile birikinti oluşumunun önlenmesi iki ayrı mekanizma ile
incelenebilir. Bu mekanizmalar, dağılma (dispersion) ve kristal yapısının bozulması (distortion)
mekanizmalarıdır.
5.1.2.1 Kristal Yapısının Bozulması
Kalsiyum karbonat kristal yapısının içerisine giren PO4 moleküllerinin (Şekil 4) kalsiyum karbonat
kristal yapısını bozması örnek olarak gösterilebilir. Molekül ağırlıkları 500-2000 arasında olan
karboksilik polimerler, poliakrilatlar, maleik anhidrit türevleri kristal yapıyı bozucu etki gösteren
kimyasal bileşenlerdir.

Şekil 4. Kalsiyum karbonat kristalleri içerisine PO43- iyonlarının nüfuz etmesi [4]
5.1.2.2. Dispersantlar
Su içerisindeki kristal taneciklerini aynı elektriksel yükle yüklenmesini sağlayan polimerlerdir. Aynı
elektriksel yükle yüklenen tanecikler birbirlerini iterek su içerisinde büyükparçacıklar oluşturup
birbirleri ile birleşemez ve çökelti oluşturamaz. Molekül ağırıkları 1000-20,000 arasında olan anyonik
şarjlı polimerler soğutma sistemleri için uygun dispersantlardır. Polikarboksilatlar ve polikarboksilik
asitler en yaygın olarak kullanılan inorganik partikül dispersantlarıdır. Organik maddeler ve biyolojik
birikintiler için EO/PO Kopolimerleri ile glikol türevleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
5.1.3.Sequestrantlar
Su içerisindeki metal iyonları ile bileşikler oluşturarak metal iyonlarının olması gereken çözünürlük
limitlerinden çok daha yüksek çözünürlük özelliği sağlayan ve su içerisinde metal iyonlarının birikinti
oluşturmasını engelleyen kimyasallardır.
5.2 Korozyon
Yerkabuğunda bulunan tüm metaller metal oksitleri, hidroksitleri veya sülfat, karbonat tuzları şeklinde
bileşikler halinde bulunurlar. Maden cevherinden ısıl işlemler sonucunda elde edilen metaller zaman
içerisinde doğadaki asıl formlarına dönmek için okside olur. Bu oksidasyon mekanizmasına korozyon
adı verilmektedir.
Korozyon, bir korozyon hücresinin oluşması ile başlar ve devam eder. Bu korozyon hücresinde bir
anod ve bir katod elektrolit sıvının içerisinde elektron transferine uğrar. Elektron transferi “anod”dan
“katod”a doğru olacağı için zaman içerisinde anoddan metal eksilmesi olacak ve bu metal eksilmesi
katod bölgesinde okside olmuş şekilde birikecektir. Şekil 5 ‘de bir korozyon hücresinin temsili resmi
yer almaktadır.
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Şekil 5 - Korozyon Hücresi
Aşama 1’de soğutma suyu ile temasta olan demir, bozunmaya başlar ve ardında elektron bırakarak
su içerisine geçer. Aşama 2’de elektronlar metal içerisinde Katod bölgesine transfer olur. Aşama 3’de
Katod bölgesinde biriken elektronlar su içerisindeki oksijenle reaksiyona girerek OH (hidroksit)
iyonlarını oluşturur. Aşama 4’de ise su içerisinde çözünmüş olarak bulunan mineraller suyun elektrolit
özelliğini artırdığından korozyon döngüsünü tamamlayarak açığa çıkan demir iyonlarının OH ile
birleşmesini sağlar. Böylece korozyon mekanizması tamamlanmış olur.
Korozyon, ancak aşağıdaki iki reaksiyonun birlikte gerçekleşmesi ile mümkün olmaktadır. Bu
reaksiyonlardan birisi gerçekleşmediği takdirde korozyon olmaz.
Me → Men+ + n eO2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-

Anodik reaksiyon
Katodik reaksiyon

Soğutma sistemlerinde korozyondan koruma programları ise bu iki reaksiyondan birini engellemeye
yönelik bileşenlerin oluşturduğu kimyasallarla yapılmaktadır. Şimdi bu kimyasalları birlikte inceleyelim.
6.2.1. Anodik İnhibitörler
Temelde anodik reaksiyonu engelleyerek metal yüzeylerde koruma yaparlar. Metalin elektron
kaybetmesini engellemek için su ile metal yüzey arasındaki yüzeyde koruyucu bir film tabakası
oluştururular. Bu film tabakası kimyasalların içeriğinde bulunan ve metal yüzeylerle bileşik yapıcı
kimyasal bileşenlerle sağlanır. Kromatlar, Molibdatlar, Silikatlar, Nitritler, fosfatlar, fosfonatlar ve traizol
türevleri anodik inhibitörler olarak kimyasal formülasyonlar içerisinde kullanılmaktadır.
6.2.2. Katodik Inhibitörler
Katodik inhibitörler, katod reaksiyonundan açığa çıkan OH- iyonları ile bileşik yaparak korozyon
döngüsünün tamamlanmasını engellemeye yöneik bileşenler içermektedir. Genellikle çinko içerikli
kimyasal bileşenler kullanılarak soğutma suyu içerisine çinko klorür (ZnCl) olarak verilen bileşenler
metal yüzeyde açığa çıkan OH ile yer değiştirme reaksiyonu ile Zn(OH)2 formuna dönüşerek
yüzeylerde zor çözünen bir film tabakası oluşturur ve metal yüzeyle su arasındaki teması ortadan
kaldırır. Tolytriazol, benzotriazol türevi inhibitörler ise bakır ve renkli metal yüzeylerde korozyondan
korunma için kullanılmakta ve metalle bileşik oluşturarak yüzeyde ince bir film tabakası şeklinde
koruma sağlamaktadır.
Yukarıda örneğini verilen pitting korozyonu en çok görülen korozyon çeşitlerinden biridir ancak başka
korozyon mekanizmaları da mevcut olup bu mekanizmadan farklı işlemektedir.
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Galvanik Korozyon
İki farklı metalin aynı sistem içerisinde yer alması ile oluşur ve daha aktif olan metalin sistemde daha
az aktif olan bir metal bulunması ile korozyona uğramasıdır. Örneğin aynı sistem içerisinde aluminyum
ve paslanmaz çelik metalleri bulunuyorsa aluminyum metali daha aktif olduğu için korozyona
uğrayacaktır.
Erozyon Korozyonu
Sistemde soğutma suyunun akış hızının yüksek olması ve içeriğinde bulunan çözünmeyen katı
maddelerin miktarına bağlı olarak yüzey aşınması şeklinde gerçekleşir.
Bakteri ve Depozit Altı Korozyonu
Yüzeylerde bakterilerin ve kirlilik yaratan depozitlerin tutunması ile birlikte altlarında kalan bölgede
oluşan korozyondur. Bakteriler depozit oluşturmasının yanı sıra salgıladıkları asidik salgılarla metal
yüzeyde asidik korozyona neden olurlar.
6.3.Kirlenme (Fouling)
Kirlenme, soğutma suyu içerisinde bulunan kalsit dışındaki parçacıkların birikintiler oluşturmasıdır.
Sistemi genel olarak tıkanmaya ve duruşlara kadar götürecek bir durum olduğu için kontrol edilmelidir.
Kirlenmeye yol açan başlıca etkenler;
1. Kum, toz, çamur ve demir oksit tanecikleri
2. Yağ
3. Korozyon ürünleri
4. Mikrobiyolojik gelişimler (bakteri, yosun, v.b.)
5. Yumuşatma ünitesinden gelebilecek kireç
Kirlenme, sistemde tıkanmalara yol açabileceği gibi korozyonu da artıran önemli etkenlerden birisi
olduğu için mutlaka kontrol edilmelidir. Öncelikle iyi kalitede besi suyu sağlanmalı ve korozyon, kireç
önleme ve mikrobiyolojik mücadelenin iyi yapılması gerekmektedir. Temizliği için de side-stream
filtreleme, soğutma kulesinin temizlenmesi ve blöfün artırılması birer yöntemdir. Kimyasallar
kullanılarak kirlenmeyi kontrol altına almak da birçok sistemde gerekli olmaktadır. Soğutma
sistemlerinde genellikle anyonik veya non-iyonik şarjda dispersantlar kullanılarak kirlenme kontrol
altında tutulur. Polimerler, sülfone veya sülfone olmayan kopolimerler ile EO/PO kopolimerleri en
yaygın olarak kullanılan dispersantlardır.
6.4. Mikrobiyolojik Gelişimler
Soğutma Sistemlerinde mikrobiyolojik oluşumlar genelde sistemlerde en zor kontrol edilebilen
unsurlardan biridir. Bakteriler, yosun oluşumu, mantar, maya, küf soğutma sistemlerinde görülen
mikrobiyolojik oluşumlardır. Bakteriler gözle görülmeyen çok küçük canlılar olduğu için ve uygun
ortamda çok yüksek üreme kapasitesine sahip oldukları içine soğutma sistemlerinde en çok
karşılaşılan mikrobiyolojik problemdir. Soğutma sistemlerinde görülen bakteri tipleri;
1.
2.
3.
4.
5.

Slime oluşturan bakteriler
Anaerobik tipte korozif (SRB)
Demir indirgeyen bakteriler
Nitrifying bakteriler
Denitrifying bakteriler
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(a)
(b)
Şekil 6. (a) Çubuksu Bakteri, (b) Sülfat İndirgeyen Bakteri.
Soğutma sistemi içerisinde bakteriler iki değişik formda bulunurlar. Birincisi su içerisinde serbest halde
bulunan bakteriler, ikincisi ise yüzeylere yapışmış halde bulunan bakterilerdir. Yüzeylere yapışmış
halde bulunan bakteriler ise biyofilmler oluşturarak koloniler halinde yaşamlarını sürdürür. Bu şekildeki
biyofilmler soğutma sistemlerindeki bakteri formasyonunun %98’ini oluşturur ve sistemin herhangi bir
yerinde bulunabilir. Şekil 7’de bakterilerin biyofilm oluşturma evreleri görülmektedir. Biyofilmler
soğutma sistemlerinde ölçülemediği için en büyük problemleri yaratan mikrobiyolojik oluşumlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 7. Biyofilm Oluşum Evreleri [5].
Yosun, mantar, küf gibi mikrobiyolojik oluşumlar ise soğutma sisteminde sistemde kirlenmelere yol
açan başlıca mikrobiyolojik oluşumlardır.
Soğutma sistemlerindeki mikrobiyolojik oluşumlar biyosit kullanımı ile engellenebilir. Soğutma
sistemlerinde kullanılan biyositler ;
1. Oksitleyici biyositler (Klor, hidrojen peroksit, brom, ozon)
2. Oksitlemeyen biyositler (Brom, isothiazolin türevleri, Aldehitler, Quarternary
amonyum bileşikleri v.b.)
3. Biyodispersantlar (EO/PO Kopolimerleri, glikol türevleri) den formüle edilerek
kullanılmaktadır.
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SONUÇLAR
Su Soğutmalı Enerji Santrallerinde Su Soğutma sistemlerinde karşılaşılan başlıca problemler
korozyon, mineral depozit oluşumu, kirlenme ve mikrobiyolojik gelişimlerdir. Soğutma sisteminin besi
suyu ve sirkülasyon suyunun arıtılmasının yanında kimyasal parametrelerinin kontrolü ile sistem bu
problemlerden uzak tutulmalıdır. Soğutma sistemlerindeki kimyasal şartlandırma programları ise
ancak bu dört unsurun birbiri ile olan etkileşimleri de göz önünde tutularak birlikte çözümlenmesi ile
optimum düzeyde sağlanabilir.

Şekil 8. Optimum Kimyasal Şartlandırma Bileşenleri
Soğutma suyunun şartlandırılmaması veya yeterli derecede şartlandırma yapılmaması neticesinde ise
ısıl alışverişin zayıflaması ve kaybı ekipmanların kullanım ömrünün kısalması, ekipmanların sürekli
arızalanması, üretim kaybı, maliyet artışı ve sistemlerin tamamen durması problemleri ile
karşılaşılmaktadır.
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TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL
ENERJİNİN KONUMU
Adil Caner ŞENER
Başak ULUCA

ÖZET
Bu makalede Türkiye’nin enerji kaynak portfolyosunda jeotermal enerjinin yeri ve oynayabileceği roller
tartışılmaktadır. Toptan elektrik piyasası deregüle olmuş, elektrik dağıtım hatlarını özelleştirme
safhasında olan bir ülkede herhangi bir enerji kaynağının gelişimi kaynağın ekonomik rekabet
edebilme yeteneğinden ve enerji piyasalarının işleyişinden bağımsız olamaz. Bu çalışma jeotermal
enerji ekonomisini enerji piyasalarının temel kurallarını ve işleyişini göz önüne alarak incelemektedir.
Bunlara ilave olarak çalışma Türkiye’nin jeotermal kaynaklarını gerçekçi bir şekilde planlayıp kullanıma
sokabilmesi için öneriler ortaya koymaktadır. Çalışmanın ilk iki bölümünde Türkiye enerji piyasalarının
yapısı ve elektrik arz-talep durumu özetlenmektedir. İlerleyen bölümlerde jeotermal enerji projelerinin
genel karşılaştırmalı maliyet analizi yapılmaktadır. Son olarak jeotermal enerji projelerinin daha çekici
hale gelmesi için çeşitli öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji piyasası, jeotermal enerji, Türkiye.

ABSTRACT
This article is intended to discuss the place and the possible functions of geothermal energy in the
energy resources portfolio of Turkey. In a country, where wholesale electricity market is deregulated
and the electricity distribution lines are involved at the stage of privatization, development of any
energy resource cannot be independent from the economically competitive structure of the resource
and the process of the energy resources. This study analyses the geothermal energy economy in
consideration of the principal rules and the process of energy markets. Besides, the study puts
forward some advice in order to realistically plan and utilize the geothermal resources of Turkey. In the
first two chapters of the study, the energy market structure and the electricity supply – demand relation
in Turkey are summarized. In the following parts, general comparative cost analysis of geothermal
energy projects is made. In conclusion, some actions to be taken to make the geothermal energy
projects more attractive are pointed out significantly.
Key Words: Energy market, geothermal energy, Turkey.

1. TÜRKİYE ENERJİ PİYASALARINA GENEL BAKIŞ
Elektrik piyasalarının deregülasyonu kısaca iki temel üzerine oturur: 1) Üretim, iletim ve dağıtım
işlevlerinin birbirinden bağımsız kurumlar tarafından yapılması ve 2) Yeni yatırımlar ve özelleştirmeler
vasıtası ile bu üç işlevin özel sektöre devri. Türk elektrik piyasalarının deregülasyonunun başlangıç
olarak 1980’li yılların ortaları gösterilebilir. Daha önceleri elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonları
dikey olarak organize edilmiş bir kamu kurumu olan Türk Elektrik Kurumu (TEK) tarafından
gerçekleştiriliyordu. Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ile hızlanan elektrik enerjisi talebi elektrik üretim
kapasitesine olan ihtiyacı orantılı olarak artırdı. Dünyadaki trendlere paralel olarak 1984 ile 1997
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arasında çıkarılan çeşitli kanunlar ile özel sektörün elektrik piyasalarında faaliyet göstermesinin önü
açıldı. Bu yasalar özel girişimi elektrik sektörüne çekmek amacıyla Yap İşlet Devret (YİD), İşletme
Hakkı Devri (İHD), ve Yap İşlet gibi çeşitli finansman modellerini ülkeye tanıştırdı. 1994 yılında özel
sektörün elektrik piyasasında rol alması çabaları sürerken TEK Türkiye Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ)
ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) olmak üzere ikiye bölündü. Sektördeki özelleştirme süreci
sorunlu oldu ve özel sektörden beklenen yatırımlar kolaylıkla gerçekleşmedi. 1996-2006 yılları
arasında doğalgaz, kömür, ve hidroelektrikten oluşan 9.200 MW üretim kapasitesi bu üç finansman
modeli yoluyla devreye girdi [1].
Elektrik piyasalarının yeniden yapılandırılmasında önemi dönüm noktalarından biri 3 Mart 2001
tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’dur [2]. Bu kanun ile elektriğin üretimi,
iletimi ve toptan satışı faaliyetlerini yürüten TEAŞ’ın faaliyet ayrımı gerçekleştirilmiş ve elektriğin
üretimi için Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), iletimi icin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve toptan satışı
için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) kurulmuştur. Bu kanun ile elektrik piyasasının
hem talep hem de arz yönünden serbestleştirilmesi ve rekabetçi piyasa ortamına geçiş hedeflenmiştir.
Oluşturulması öngörülen yeniden yapılandırılmış elektrik piyasalarını düzenlemek, denetlemek ve
piyasada faaliyet gösterecek piyasa oyuncularını lisanslandırmak görevleri Enerji Piyasaları
Düzenleme Kurumu’na (EPDK) verilmiştir.
Elektrik Piyasası Kanunu ile öngörülen serbest piyasa yapısının özünde arz ve talep arasındaki
dengesizliğin (energy imbalance) giderildiği bir dengeleme piyasası (balancing market) ile desteklenen
ikili anlaşmalar piyasası vardır. Tüketimi belli bir seviyenin (29 Ocak 2009 itibari ile 480 MWh [3])
üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici olarak sınıflandırılmıştır. Halen yürürlükte olan elektrik
piyasaları tasarımı, üreticilerin, toptan ya da perakende satış şirketlerinin ve serbest tüketicilerin
aralarında yapacakları orta ve uzun vadeli ikili anlaşmalar vasıtası ile piyasaya yatırım için gerekli
sinyallerin verileceğini öngörmektedir. Bu enerji alım anlaşmalarından doğan dengesizlikler
(imbalance) Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından tespit edilip taraflar
arasında borç ve alacak uzlaşması olacak şekilde giderilmektedir. PMUM halen piyasa işleticisi
görevini TEİAŞ bünyesinde devam ettirmektedir. TEİAŞ iletim sistemi işletmecisi olmasının yanı sıra
iletim kullanım tarifelerini belirler, kısa ve uzun vadeli üretim ve iletim kapasite tahmin çalışmalarını
hazırlar.
Enerji Piyasa Kanunu elektrik piyasasında lisansa tabii olmak üzere üretim, iletim, dağıtım, toptan
satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetlerini düzenler.
Elektrik Piyasa Kanunu’na göre üretim faaliyeti özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim
Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer
kamu üretim şirketleri, otoprodüktör ve otoprodüktör grupları tarafından gerçekleştirilebilir. Yine
Kanun’a göre, elektrik enerjisi dağıtım faaliyetleri, dağıtım şirketleri tarafından lisanslarında belirlenen
bölgelerde yürütülür ve dağıtım şirketleri, dağıtım tesislerinin yenileme ve kapasite arttırım
yatırımlarını yapmak, bölgelerinde talep tahminlerini hazırlamak ve TEİAŞ’ne bildirmek ile görevlidir.
Elektriğin toptan satışı faaliyeti Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ve özel
sektör toptan satış şirketleri tarafından gerçekleştirilebilir. TETAŞ mevcut sözleşmeler kapsamında
imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını TEAŞ’dan ve TEDAŞ’dan devralması sebebiyle
halen piyasadaki en büyük toptan satış şirketidir.
2004 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki olarak bir Elektrik Sektörü Reformu ve Özelleştirme
Strateji Belgesi yayımlanmıştır.[4] Strateji Belgesi piyasadaki yeniden yapılandırma süreci
tamamlanana kadar içinde bulunulan geçiş dönemine ve üretim ve dağıtım varlıklarının
özelleştirilmesine dair bir yol haritası sunmuştur. TEDAŞ’ın yeniden yapılandırılmasıyla toplam 21
dağıtım bölgesi (dağıtım şirketi) oluşturulmuş, her biri lisanslandırılmış, 31/12/2012 tarihine kadar
geçerli olan satış tarifeleri tespit edilmiştir ve özelleştirme kapsamına alınmıştır. Dört dağıtım şirketinin
özelleştirilmesine başlanmış ve iki tanesinin, Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin ve Başkent
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin, özelleştirmesi 2009 yılı başında sonuçlandırılmıştır [5]. Jeotermal
enerji açısından önemli bir bölge olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektrik dağıtımı özelleştirme ile,
2008 yılında AYDEM A.Ş.’ye verilmiştir.
Enerji Piyasa Kanunu’nun EPDK’na verdiği önemli görevlerden bir tanesi yenilenebilir enerji
kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve
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bu konuda teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmaktır.
Yenilenebilir kaynaklara yatırımı teşvik etmek amacı ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımına İlişkin Kanun Mayıs 2005’te çıkarılmıştır [6]. Kanuna göre “perakende satış lisansı sahibi
tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları
toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar. 1” Enerji
alım süresi 10 yıldır ve 2012’den önce devreye giren kaynaklara uygulanır. Kanuna göre satın
alınacak elektrik için uygulanacak fiyat her yıl için, EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye
ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır (Bu fiyat 2009 senesi için 2008 ortalama toptan satış fiyatı olan
12.82 Ykr/kWh olarak belirlenmiştir [7]). Ancak bu fiyat 5€/kWh karşılığı Türk Lirası’ndan az ve
5.5€/kWh karşılığı Türk Lirası’ndan fazla olamaz [8]. 5.5€/kWh sınırının üzerinde serbest piyasada
satış imkanı bulan yenilenebilir enerji üreticileri bu imkandan yararlanabilirler. Taban fiyat uygulaması
yenilenebilir enerji kaynaklara yapılan yatırımların önündeki en büyük engellerden biri olan nakit akışı
belirsizliğini önemli ölçüde düşürmüş ve yatırımcıların proje finansman planlaması yaparken önlerini
görebilmesini sağlamıştır. Taban fiyat enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı sayesinde
yenilenebilir enerji projeleri için bir zırh görevi görmektedir. Her ne kadar geçmiş yıllardaki yüksek
enerji fiyatları üreticilerin taban fiyat opsiyonlarını kullanmasına gerek bırakmasa da düşen doğalgaz
fiyatları ve piyasalarda oluşan belirsizlik karşısında taban fiyat uygulaması yenilenebilir enerji projeleri
için ciddi bir finansal tedbir (hedge) olarak projelerin finansmanında kolaylık sağlamaktadır. Burada
vurgulanması gereken bir nokta birim maliyetin taban fiyatı geçtiği durumlarda yenilenebilir enerji
santrallerinin maliyetlerini çıkarmak için elektrik fiyatlarının taban fiyattan yüksek olmasını
beklemekten başka bir şansı olmadığıdır. Diğer ülkelerde yenilenebilir kaynakların maliyetleri çeşitli
teşviklerle aşağıya çekilmektedir. YEK piyasalarının kurulması yenilenebilir enerji yatırımlarına ek gelir
getireceğinden bu durum potansiyel olarak taban fiyatın üstünde maliyeti olan projelerin yapılmasına
olanak sağlayacaktır.

2. ELEKTRİK ARZ TALEP DENGESİ ve ELEKTRİK FİYATLARINA GENEL BAKIŞ
Ülkemizde kurulu güç kapasitesi Mart 2009 itibari ile 41,987 MW olup kurulu gücün 27,656 MW ile
%66’sı doğalgaz ve kömür, 13,831 MW ile yüzde %33’ü hidroelektrik kaynaklardan oluşmaktadır [9].
Su kaynaklı olmayan yenilenebilir kaynakları kullanan santraller toplam kurulu gücün yaklaşık %1’ini
temsil etmektedir. Ülkemizde Mart 2009 itibarı kurulu ve inşaat halinde ile 97MW jeotermal güç
santralı bulunmaktadır. Tablo1 Türkiye elektrik kurulu gücünün kaynaklara ve kuruluşlara göre
dağılımını göstermektedir. Tablo1’i yakından incelediğimizde jeotermal enerjinin toplam kurulu gücün
ancak çok küçük bir kısmını oluşturduğu görülebilir. Genel olarak elektrik arz talep dengesine
baktığımızda büyük oyuncuların kömür, gaz, hidroelektrik santralleri olduğu açık olarak görülmektedir.

1

Bu kanun Türkiye’de potansiyel olarak yenilenebilir enerji piyasası yaratması açısından önemlidir. Bu kanuna göre elektrik
dağıtım şirketleri enerji taleplerinin belirli bir yüzdesini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak zorunda kalacaklardır. Bu durum
yenilenebilir enerji için ikinci bir piyasa yaratacak ve ek gelir kaynağı olacaktır. Yenilenebilir enerji piyasalarının yapısını ve
işleyişini bu makalede ayrıntılı olarak tartışmayacağız fakat genel olarak özetlemek gerekirse bu tür bir piyasanın amacına
yönelik işleyebilmesi için: i. Hangi yenilenebilir kaynakların bu kanundan yararlanabileceği, ii. Oranların gerçekçi bir şekilde
belirlenmesi ve iii. Yenilenebilir enerji borsası oluşturulup bu kredilerin enerji satışlarından ayrı (decoupling) olarak
gerçekleştirilebilmesinin önünü açmak gereklidir. Karar verilmesi gerekli en önemli unsurlardan birisi büyük ölçekli hidroelektrik
santrallerin bu piyasada yer alıp almayacağı olacaktır.
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Tablo 1. Türkiye Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesinin Dağılımı (Birim: MW) [9].

Notlar:
1. Kurulu jeotermal güç sadece işletmede olan santralleri göstermektedir. İnşaat halindeki projeler ile toplam kurulu
jeotermal gücün 97 MW’a ulaşması beklenmektedir.
2. Çok yakıtlı santraller katı-sıvı ve sıvı-doğal gaz kullanabilen santralleri kapsar
Kaynak: www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls

2008 yılı güç üretimi ve bunun kaynaklara dağılımı Tablo2’de gösterilmektedir. Bu noktada dikkat
edilmesi gereken bir nokta bu kaynakların kurulu güç güvenilirliğine (reserve margin reliability)
katkısının aynı seviyede olmadığıdır. Örneğin 2008 yılında yaklaşık toplam kapasite 13.800 MW
olmasına rağmen hidroelektrik santrallerinden üretim 32.283 GWh (%27 kapasite faktörü) olarak
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde rüzgar santrallerinin 2008 yılı kapasite faktörü TEİAŞ verilerine göre
yaklaşık %27 civarındadır. Tepe yükün gerçekleştiği yaz aylarında bu iki kaynaktan da üretimin
ortalamanın altına düştüğü düşünülürse hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin kurulu güç güvenilirliğine
katkısının kapasitelerinin belirli bir yüzdesiyle sınırlı olduğu ortaya çıkar. Bu makalede üretim
kapasiteleri mevsimsel olarak değişen santrallerin tepe yükün karşılanmasına katkıları ve yedek güç
seviyesinin sistem güvenilirliği için ne seviyede olması gerektiği tartışılmayacaktır. Burada vurgulamak
istediğimiz nokta 1000 MW kurulu jeotermal ile 1000 MW kurulu hidroelektrik veya rüzgar santralinin
şebeke güvenilirliğine aynı katkıyı yapmadığı jeotermalin baz yük üreticisi olarak diğer enerji
kaynaklarından çok daha fazla sistem güvenilirliğine katkı yaptığıdır.
Tablo 2. 2008 Yılı Üretimi [10].
Yakıt
Kömür
Doğalgaz
Hidrolik
Termik
Rüzgar
Jeotermal
Diğer
Toplam

2008 Yılı Üretimi (GWh)
57.557
96.041
33.283
10.758
798
98
63
198.598

2008 Yılı Üretimi (%)
28,98%
48,36%
16,76%
5,42%
0,40%
0,05%
0,03%
100%

Kaynak: TEİAŞ

Geçmiş on yıllık Türkiye ortalama tepe (puant) yük artışına bakıldığında (%5.7) talebi karşılamak için
Türkiye’de yılda 1500MW’ın üstünde kapasite kurulmasına gerek vardır (Tablo 3). Jeotermal
kaynakların piyasaların doğru tasarlandığı ve gelişim için gerekli kolaylıkların gösterildiği bir ortamda
çok daha hızlı bir şekilde kullanıma sokulması için gerekli olan ortam açık şekilde mevcuttur.
Jeotermal kaynaklarımızın kullanıma sokulabilmesi için gerekli talebin fazlasıyla ortada olduğu açıktır.
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Kanımızca en kritik mesele piyasaların ve teşvik sistemlerinin jeotermal ve diğer yenilenebilir
kaynakları özendirecek bir şekilde tasarlanıp uygulanmasıdır.
Tablo 3. Türkiye Elektrik Talebinin Yıllara Göre Değişimi [1].
Puant Güç
Talebi (MW)
17.799
18.938
19.390
19.612
21.006
21.729
23.485
25.174
27.594
29.249

Yıl
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ortalama

Enerji Talebi
(GWh)
114.023
118.485
128.276
126.871
132.553
141.151
150.018
160.794
174.637
190.000

Artış
5,2%
6,4%
2,4%
1,1%
7,1%
3,4%
8,1%
7,2%
9,6%
6,0%
5,7%

Artış
8,1%
3,9%
8,3%
-1,1%
4,5%
6,5%
6,3%
7,2%
8,6%
8,8%
6,1%

Kaynak: TEİAŞ

Şekil 1’de Ocak 2006 – Şubat 2009 arası elektrik fiyatlarının değişimi gösterilmektedir. Bu tarihler
arasında ortalama tüm saatler2 elektrik fiyatı 105 $/MWh olarak gerçekleşmiştir. Hızlı büyüyen talep ve
bu süre içinde rekor seviyelerde olan doğalgaz ve petrol fiyatları fiyatları yüksek seviyelerde
tutmuşlardır. Bu seviyenin talepte artışında azalma ve yakıt fiyatlarında düşme dolayısı ile kısa vadede
bir miktar düşebileceği öngörülebilir. Fakat benzer özellikler içeren 2001-2002 yılları verilerine
baktığımızda (Tablo2) uzun vadede talep artışının eski seviyelere dönmesinin çok zaman almayacağı
düşünülebilir.
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Şekil 1. Ekim 2006 – Şubat 2009 Ortalama Elektrik Fiyatları [11].
Uzun vadede ortalama enerji fiyatı kurulu kapasite karışımının birim maliyetinde oluşur3. Piyasa
fiyatının ağırlıklı olarak doğal gaz, hidroelektrik, nükleer ve kömür santrallerinin etkisinde olacağını
düşünürsek jeotermal kaynakların yatırımcılar için cazip hale gelmesi için jeotermal santral birim
maliyetinin bunlardan daha aşağıda olması gereklidir. Diğer ülkelerde teşvik sistemleri jeotermal enerji
için ek gelirler yaratmakta ve birim maliyeti aşağıya çekmektedir. Bu teşvikler vergi teşviki veya
yenilenebilir enerji kaynaklarının belli bir oranda kullanımı zorunlu yapmak şeklinde olmaktadırlar. Bu
konu ilerleyen bölümlerde detaylı olarak tartışılacaktır.
2
3

Gece, gündüz ve puant saat ağırlıklı ortalaması.
Enerji piyasalarına ek olarak kapasite piyasaları olan sistemlerde bu durum geçerli değildir.
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3. JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLARININ BİRİM MALİYETİ
Birim maliyet güç santralinin uzun dönemli maliyetini yansıtır. Birim maliyet analizinde yatırım ve
işletme giderleri paranın zaman değeri göz önüne alınarak birleştirilir. Kesin olarak yerleşmiş bir kural
olmamasına rağmen birim enerji maliyeti (ve fiyatı) toptan elektrik piyasalarında $/MWh (veya €/MWh)
olarak perakande elektrik piyasalarında ise ¢/kWh (€ cent/kWh) olarak gösterilir. Bu çalışmada birim
maliyet üretilen 1 MWh başına harcanan U.S. dolar ile ifade edilecektir. Birim maliyet analizi ve hesap
yöntemi Şener ve Aksoy (2007) tarafından daha önce detaylı bir biçimde tartışılmış olduğundan bu
çalışmada detaylı olarak anlatılmayacaktır [12]. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyen okuyuculara
“Jeotermal Güç Üretimi Ekonomisi: Genel Bakış (TESKON 20074)” tavsiye edilir.
Bu makaleyi okurken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ta maliyet ile fiyat arasındaki ayrımdır.
Bu kısımda çeşitli enerji kaynaklarından üretilen elektriğin maliyeti tartışılmaktadır. Elektrik fiyatları ise
önceki bölümlerde tartışıldığı üzere piyasalarda oluşan sistem dengesi üzerinden belirlenir. Herhangi
bir üreticinin piyasada ürününe karşılık alacağı birim fiyat santralin birim maliyetinden bağımsızdır5.
Herhangi bir enerji kaynağına yatırım kararı verilirken yatırımcılar gelecekte oluşması beklenen
elektrik fiyat seviyesine ve yatırım yapılması düşünülen kaynağın birim maliyetine bakarak karar
alırlar.
Jeotermal enerji santralleri diğer baz 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. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması
jeotermal enerji yatırımlarda uygun finans koşulları bulmanın önemini daha da arttırmaktadır. Uzun
inşaat süresi, yüksek ilk yatırım maliyeti ve jeotermal rezervuardan kaynaklanan belirsizlikler
jeotermale yatırım yapmak isteyen girişimcilerin proje finansmanında oldukça zorlanmasına yol
açmaktadır. Bunlara ilave jeotermal sahaların işletmesinin ihale yoluyla devri yöntemi zaten yeteri
kadar zor olan jeotermal proje finansmanını iyice zorlaştırmaktadır. Bu konu ilerleyen kısımlarda daha
detaylı olarak tartışılacaktır.
Çalışmada öngörülen jeotermal proje finansman koşulları Tablo 4’te verilmiştir. Günümüzde
yaşanmakta olan ağır finansal kriz koşulları göz önüne alınarak projelerin borç koşulları ve sermaye
yapıları normal finansman koşullarına göre daha muhafazakar değerlerden seçilebilirdi. Fakat şu anda
yaşanmakta olan finansal ve ekonomik krizin orta vadede yerini daha normal koşullara bırakacağı
düşünülürse ortalama değerler kullanmak akla daha yatkın gelmektedir. Aşağıdaki tablodaki değerler
kullanılırsa yatırım geri ödeme oranı (capital charge rate) %12.4 olarak bulunur. Yatırım geri ödeme
oranı ilk yatırım maliyetinin yıllık ödemelere dönüştürülmesinde kullanılır. Kısaca toplam yatırım
miktarı proje süresi boyunca sürecek olan yıllık ödemelere dönüştürülür. Bu ödemeler yatırım geri
ödemesi olarak adlandırılabilinir. Bu ödemelerin içinde borç faizi ve yatırımcının kullandığı sermayenin
bedeli de dahildir. 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.
Tablo 4. Varsayılan Finansman Koşulları[12].
Parametre
Amortisman süresi
Borç oranı
Sermaye oranı
Vergi öncesi nominal borç faizi
Borç süresi
Merkez Bankası yıllık döviz faizi
Toplam vergi oranı
İç karlılık oranı
Yatırım Geri Ödeme Oranı

Birim
Yıl
%
%
%
Yıl
%
%
%
%

Değer
20
50
50
8
15
2.8
20
15
12.4

4

Şener A.C., Aksoy N., (2007), “Jeotermal Güç Üretimi Ekonomisi: Genel Bakış” TESKON Jeotermal Seminer Kitabı, 2007,
İzmir.
Bu durum sadece marjinal maliyeti olan ve fiyatı belirleyen (price setter) santral için geçerli değildir.

5
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Çalışmada varsayılan jeotermal maliyet ve performans değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Saha geliştirme
hakkının maliyetinin 1340 $/kW olduğu varsayılmış bu konu ile ilgili detaylı varsayımlar aşağıda
verilmiştir. Saha ve santral dahil olmak üzere “her şey dahil” jeotermal proje geliştirme maliyeti 3000
$/kW olarak varsayılmıştır. Bu ilk yatırım maliyeti dünyada gözlenen jeotermal ilk yatırım maliyetlerinin
altında bir değerdir. Bununla birlikte ülkemizde jeotermal elektrik üretiminin henüz ilk aşamalarda
olduğu ve en verimli sahaların henüz yeni kullanıma açıldığı veya açılmak üzere olduğu düşünülürse
bu safhadaki projeler için 3000 $/kW uygun bir değer sayılabilir.
Tablo 5. Jeotermal Proje Maliyet ve Performans Parametreler.
Parametre
Saha geliştirme hakkı
İlk yatırım maliyeti
İşletme giderleri
Kapasite faktörü

Birim
$/kW
$/kW
$/MWh
%

Değer
1340
3000
15
85

Yukarıdaki tabloda en belirsiz husus saha geliştirme hakkı diye tanımlanabilecek olan herhangi bir
sahada geliştirme ruhsatı için ihale sonucunda belirlenen ücrettir. Saha geliştirme ruhsatının veriliş
şekli birçok açıdan sakıncalar içermektedir. Özetlemek gerekirse:





Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bu
projelerin finansmanıdır. Genellikle ilk yatırım maliyeti fazla olan bu projelerde devletler
yatırımcıların ilk yatırım yükünü hafifletebilmek için kredi garantisi, yatırımın ilk yıllarında vergi
muafiyeti gibi bir çeşitli teşvikler uygulamaktadırlar. Dünyadaki trend yenilenebilir enerji
projelerinin ilk yatırım yükünü hafifletmek yönünde olduğu dikkate alınırsa saha geliştirme
hakkının ayrı ve ciddi bir maliyet kalemi olarak Türkiye’deki jeotermal projelerin ilk yatırım
maliyetine eklenmesi yanlıştır. Devletin bu sahalardan maksimum faydayı sağlaması için bu
sahalarda elektrik üretimi yapılması ile mümkündür. Sahaların kullanım haklarının ihale ile
devri yerine santraller işletmeye girdikten belirli bir müddet sonra bu işletmelerin gelirlerinden
belirli bir pay alınması bu projelerin üstündeki ilk maliyet baskısını azaltacaktır.
İhaleye çıkan sahaların ne kadar büyüklükte bir santrali destekleyebileceği ancak bir aralık
içinde tahmin edilebilmekte kesin bir değer kabulü mümkün olmamaktadır. Bu durum zaten
konvansiyonel kaynaklara göre daha riskli olan jeotermal projelere yeni riskler eklemektedir.
İhaleye çıkarılan sahanın tam üretim potansiyeline ulaşabilmesi için geçen sürede inşaat
sırasında faiz gideri (Interest During Construction) işlemekte ve projenin finansman maliyetini
artmaktadır.

Tablo 6’da 2008 yılı içinde MTA tarafından kullanım hakları ihaleye çıkarılan sahalara biçilen değerler
sunulmuştur. Kapasite ağırlıklı ortalama yaklaşık $880/kW olup bu değere finansman maliyeti dahil
değildir. Sahaların kullanım hakları alındıktan sonra en hızlı üç yıl içinde üretime hazır hale geldiğini
varsayarsak %15 iç karlılık oranında saha için ödenen toplam ortalama maliyetin $1300/kW’yi geçtiği
ortaya çıkar.
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Tablo 6. Saha Kullanım Hakkı Maliyeti [13, 14, 15].
Kapasite
1
(MW)

Saha1

Mukavele
2,3
Bedeli ($)

Mukavele Bedeli
($/kW)

Aydın-Merkez-Köşk-Umurlu-Serçeköy

25

20.150.000

806

Aydın-Sultanhisar-Atça

5

10.150.000

2030

Aydın-Germencik-Bozköy-Çamur

10

15.100.000

1510

Aydın-Sultanhisar

20

19.050.000

952

Manisa-Salihli-Caferbeyli

20

11.300.000

565

Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere

30

21.310.000

710

Ortalama

8824

18,3

1: Kaynak: Hürriyet Gazetesi, 22 Ağustos 2008, Aydın ve Manisa jeotermal alanları
http://arama.hurriyet.com.tr/arsıvnews.aspx?id=9722820
2: Kaynak:
TEBA
Haber,
21
Kasım
2008,
Jeotermal
Sahaların
Özel
Sektöre
http://www.tebahaber.com.tr/news_detail.aspx?id=121438
3: Kaynak: Global Enerji, http://www.globalenerji.com.tr/hab-23000202-109,51@2300.html
4: Kapasite ağırlıklı ortalama.

kullanıma
Devri

çıktı.

Projesi.

Tablo 7’de yukarıda sunulan parametrelere bağlı olarak hesaplanan jeotermal birim maliyeti
verilmektedir. Toplam jeotermal birim maliyeti yaklaşık 87.3 $/MWh (8.73 ¢/kWh) veya 67.2 €/MWh
olarak hesaplanır. Bu maliyetin yaklaşık dörtte biri saha geliştirme hakkı olarak ödenen ücrettir. Bir
diğer dikkat çekilmesi gereken husus ta birim maliyetin taban fiyat olarak belirlenen 55 €/MWh
değerinin üzerinde olmasıdır. Saha geliştirme ücretini düşersek birim maliyet 65 $/MWh veya 50
€/MWh olarak hesaplanır. Bu miktar taban fiyatın altındadır.
Tablo 7. Jeotermal Elektrik Santrali Birim Maliyeti ($/MWh).
Parametre
Saha geliştirme hakkı
İlk yatırım maliyeti
İşletme giderleri
Toplam

Değer
22.3
50.0
15.0
87.3

4. JEOTERMALİN DİĞER ENERJİ KAYNAKLARI İLE MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu kısımda jeotermal birim maliyeti, doğalgaz kombine, kömür ve rüzgar birim maliyetleri ile
karşılaştırılacaktır. Jeotermal ve diğer tip elektrik santrallerinin birim maliyetlerini hesaplayabilmek için
bu yatırımların ilk yatırım, işletme ve performans parametrelerinin bilinmesi gereklidir. Tablo 8’de
çalışmada varsayılan maliyet ve performans parametreleri sunulmuştur. Varsayılan değerlerde A.B.D.
Enerji Bakanlığının 2009 yılı tahminleri kullanılmıştır. Dünyada büyük ölçekli elektrik santrali projeleri
için ekipman üreten ve proje gerçekleştiren sayılı firma olduğu dikkate alınırsa tabloda sunulan santral
maliyetlerinin ülkemiz için de yaklaşık değerler olduğu düşünülebilir.
Tablo 8. Doğalgaz, Kömür ve Rüzgar Santralleri İçin Çalışmada Kullanılan Değerler1 [16, 17].
Teknoloji
Doğalgaz
Kombine
Kömür
Rüzgar

İlk Yatırım
2
($/kW)

Sabit
Giderler
($/kW-yr)

Değişken
Giderler
($/MWh)

Kapasite
Faktörü
(%)

Yakıt Fiyatı
($/MMBtu)

1165

12,2

2,1

85

8

85
40

4

2659
2182

29,0
31,8

4,8
0,0

2
n/a

Isı Oranı
3
(Btu/kWh)
7427
10120
n/a

Notlar:
1: Kaynak: A.B.D. Enerji Bakanlığı, 2009.
2: İlk yatırım maliyetinin içinde inşaat sırasında faiz giderleri dahildir.
3: Isı oranları işletme sırasında olacak performans kaybını göz önünde tutularak 10% yükseltildi.
4: Afşin Elbistanlı kömür fiyatı. (Direskeneli, H., 2008)
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Doğalgaz ve kömür santrallerinin maliyetlerinin hesaplanmasında bir diğer kritik faktör yakıt fiyatlarıdır.
Şekil 2’de doğalgaz fiyatlarının son 30 aylık değişimi verilmiştir. Döviz kurundaki değişimler ve
doğalgaz piyasalarının mevsimsel ve konjöktürel volatilesi doğalgaz fiyat tahminini oldukça
zorlaştırmaktadır. Örnek vermek gerekirse Türkiye Kojenerasyon Derneği’nin 2008 Ağustos ayı verileri
Sanayi Proses, Buhar ve Elektrik Üretimi (Kesintisiz) için doğalgaz fiyatını yaklaşık 14.7 $/MMBtu
olarak göstermektedir. Bütün bunlar çalışmada kullandığımız 8 $/MMBtu değerinin muhafazakar bir
tahmin olduğunu göstermektedir.
16

Doğalgaz Fiyatı ($/MMBtu)

14
12
10
8
6
4
2

Mar-09

Dec-08

Sep-08

Jul-08

Apr-08

Jan-08

Oct-07

Jul-07

Apr-07

Oct-06

Jan-07

0

Notlar:

1.
2.

TCMB döviz kurları kullanılmıştır.
Doğalgaz fiyatları BOTAŞ, 2008.

Şekil 2. Doğalgaz Fiyatlarının Son 30 Aydaki Değişimi ($/MMBtu) [18]
Tablo 9’da sunulan birim maliyet değerlerinin hesabında finansman koşullarının bütün teknolojiler için
eşit varsayılmıştır. 8 $/MMBtu doğalgaz fiyatında doğalgaz kombine santrallerinin birim maliyeti
jeotermal ve rüzgar santrallerinin 4 $/MWh – 5 $/MWh altında hesaplanmaktadır. Doğalgazın fiyatını
2008 yılı Türkiye ortalaması olan 11.76 $/MMBtu kabul etseydik kombine santrallerin birim maliyeti
yaklaşık 110.5 $/MWh olarak hesaplanacaktı. Kömür santrali birim maliyet hesabı içinde Afşin Elbistan
fiyatı yerine ithal kömür fiyatlarına yakın bir değer olan 6 $/MMBtu6 kullansaydık kömür santrali birim
maliyeti 113.7 $/MMBtu olarak hesaplanacaktı.
Tablo 9. Birim Maliyetlerin Karşılaştırılması ($/MWh).
Teknoloji
İlk Yatırım
Sabit Giderler
Değişken Giderler
Yakıt Fiyatı
Toplam

6

Jeotermal

Doğalgaz
Kombine

Kömür

Rüzgar

72.30
0.00
15.00
0.00
87.30

19.40
1.64
2.10
59.42
82.56

44.28
3.89
4.80
20.24
73.22

77.22
9.08
0.00
0.00
86.29

Direskeneli, 2008.
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Jeotermal enerjinin ortalama 22.3 $/MWh olarak hesaplanan saha geliştirme bedeli düşülürse
jeotermal birim maliyeti 65 $/MWh olarak hesaplanır. Buna ek olarak jeotermalin herhangi bir yakıt
fiyatına bağlı olmayan maliyeti uzun vadede fiyat stabilitesine katkıda bulunacaktır. Bir sonraki
bölümde jeotermalin fiyatlandırılamayan yararlarını tartışırken bu konuya daha ayrıntılı değineceğiz.

5. JEOTERMAL ENERJİNİN FİYATLANDIRILAMAYAN YARARLARI
Yenilenebilir enerji kaynaklarına bütün dünyada uygulanan teşviklerin sebebi enerji piyasalarında
fiyatlandırılmayan faydalarıdır. Bu bölümde jeotermal enerjinin fiyatlandırılamayan yararlarından
kısaca bahsetmeye çalışacağız.
Yerli Kaynak Jeotermal (Enerji Güvenliği): Yenilenebilir enerji kaynaklarının pratikte devletler için en
büyük yararı dış kaynaklara karşı olan bağımlılığı azaltması ve ülkenin birikimlerinin yurtdışına
çıkmasına engel olmasıdır. Bundan önceki bölümde jeotermalin diğer enerji kaynakları ile
karşılaştırmasını birim maliyet üzerinden yaptık. Sadece birim maliyet üzerinden yaptığımız o
karşılaştırma bir bakıma piyasaların ve yatırımcıların enerji kaynaklarına nasıl yaklaştığını
açıklamaktadır. Devletler piyasalardan farklı olarak enerji stratejilerini belirlerken kural koyucu olarak
uzun vadeli makro çıkarlarını düşünmek durumundadırlar. Yurtdışından ithal yakıt kullanan santrallerin
üretimdeki paylarının artması hiçbir ülke için tercih edilen bir durum değildir7. Maliyet analizi
bölümünde gösterdiğimiz 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. Tablo 10’da gösterdiğimiz gibi sadece 1MW jeotermal güç
kapasitesi yılda yaklaşık 450 bin dolarlık bir döviz tasarrufu anlamına gelmektedir. 1000 MW’lık bir
kurulu güç Türkiye’ye yılda yaklaşık 450 milyon dolar döviz tasarrufu ettirebilir.
Tablo 10. İthal Kömür ve Doğalgazdan Potansiyel Tasarruf.

Teknoloji

Kapasite
(MW)

Kapasite
Faktörü (%)

Isı Oranı
(Btu/kWh)

Yakıt Tüketimi
(MMBtu)

Yakıt Fiyatı
($/MMBtu)

Yakıta
Harcanan
Döviz
($/yıl)

Doğalgaz
Kombine

1

85

7427

55.301

8

442.412

Kömür

1

85

10120

75.354

6

452.121

Baz Yük Üreticisi Jeotermal: Jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir kaynaklardan ayıran en büyük
özelliklerden birisi jeotermal santrallerin baz yük üreticisi olmalarıdır. Baz yük üreticisi santrallerin ortak
özellikleri ilk yatırım maliyetlerinin yüksek işletme maliyetlerinin ise düşük olmasından kaynaklanır. Bu
tür santraller (nükleer, kömür, jeotermal) bakım ve arıza dışında kalan bütün zamanlarda ekonomik
olarak elektrik üretebilirler. Doğalgaz santralleri ise yakıt fiyatlarına bağlı olarak her zaman ekonomik
olmayabilirler. Enerji piyasalarında gaz türbinleri tepe yük (peak load) üreticisi, doğalgaz kombine
santralleri ise ara yük (intermediate load) üreticisi olarak tanımlanırlar. İhtiyaca göre bazı bölgelerde
doğalgaz kombine santralleri baz yük olarak çalıştırılabilirler. Bu durum genelde enerji fiyatlarının daha
yüksek olmasına yol açar ve uzun vadede gerçek baz yük santrali yapımını tetikler. Rüzgar, güneş
enerjisi santralleri ise doğaları gereği koşullara bağlı olarak çalıştıklarından kesintili (intermittent) ve
kontrol edilemeyen (non-dispatchable) enerji kaynakları olarak tanımlanırlar. Enerji sektöründe yeni
tartışılmaya başlanan rüzgar enerjisinin kurula güce yaptığı katkı ve mevcut iletim hattı altyapısının
büyük miktarda rüzgar enerji santrali kapasitesine hazır olmadığı konuları bu makalede ayrıntılı olarak
tartışılmayacaktır. Örnek vermek gerekirse A.B.D.’nin Teksas eyaletinde rüzgar santrallerinin kurulu
güç güvenilirliğine (reserve margin reliability) yaptıkları katkı %10 ile sınırlandırılmıştır. Diğer
eyaletlerde bu oran yaklaşık %20 civarındadır. Jeotermal enerji santrallerindeyse bu oran %100’dür.
Kurulu güce yapılan bu katkı bazı enerji marketlerinde kapasite fiyatlandırması yaparak
ödüllendirilmektedir. Bu tür piyasalarda enerji piyasalarına ek olarak kapasite piyasaları da vardır. Bu
7

Bu noktada jeotermal santral ekipmanlarının özellikle küçük ölçekli modüler santral paketlerinin Türkiye’de üretimesinin
stratejik önemde olduğunu ve yenilenebilir enerji sanayiinin de teşvik edilmesi gereken bir sektör olduğunu burada belirtmeliyiz.
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piyasalarda santrallere kurulu güç güvenilirliğine yaptıkları katkı oranında $/kW-yıl cinsiden yıllık sabit
ödemeler yapılır. Bu tür piyasa tasarımlarının enerji marketlerindeki volatiliteyi azaltacağı
öngörülmektedir. Ülkemizde bu tür bir kapasite fiyatlandırması yapılmamakta üreticilerin kapasiteye
yaptıkları katkının karşılığını tepe yük zamanlarında oluşan çok yüksek fiyat zıplamalarında aldıkları
varsayılmaktadır.
Stabilize Fiyat Sağlayan Jeotermal: Kurulduktan sonra herhangi bir yakıt kullanmaması nedeniyle
jeotermal santraller sabit üretim maliyetinde çalışırlar. Bu durum özellikle doğalgaz fiyatlarından
etkilenen enerji piyasalarında bir tedbir (hedge) olarak görülebilir. Jeotermal santrallerin miktarı
arttıkça doğalgaz ile enerji fiyatları arasındaki korelasyonun zayıflaması beklenmelidir.

6. ÖNERİLER
Bu bölümde kısa başlıklar altında kurula jeotermal enerji kapasitesinin daha hızlı gelişmesi için
atılabilecek adımları tartışacağız.
Saha haklarının ihale ile devri uygulaması jeotermal enerji projelerinin üstüne gereksiz bir ilk maliyet
yükü yüklemektedir. Jeotermal enerji santralleri uzun vadede karlı santraller olarak görülebilirler. Daha
önceki çalışmalarda (Şener ve Aksoy 2007) borç giderleri ve sermaye geri dönüşü başarıldıktan sonra
bile jeotermal santrallerin yaklaşık 1600 $/kW’lık bir net değere sahip olduğunu belirtmiştik[12]. Bu
değer daha sonra yapılan ihalelerde yaklaşık 1300 $/kW olarak belirlendi. Yaklaşık jeotermal saha net
değeri olarak kabul edilebileceğimiz bu fiyat sahanın 30 yıl boyunca işletilmesi ile ortaya çıkacak bir
değerdir. Bu sahaların bu değeri üretebilmesi için yatırımcıların bu sahalarda santraller kurması ve
sonra da batmadan işletmeleri gereklidir. Bunun için de yatırımcıların finansman bulabilmeleri ve
borçlarını ödeyebilecek stabil bir nakit akışına sahip olmaları gereklidir. İlerleyen kısımlarda daha
detaylı değineceğimiz gibi bugün dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikinde kullanılan ana
yöntem bu kaynakların ilk yatırım yükünü hafifletmek ve projelerin ilk yıllarında destek sağlamak
üzerine kuruludur. Saha haklarının ihale ile devri jeotermal projelerinin üstünde gereksiz bir ilk maliyet
baskısı yaratmakta ve proje belirsizliğini arttırmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi devletin bu
kaynaklardan en faydalı şekilde yararlanması ancak girişimcilerin bu sahalarda tesisler yapması ile
mümkündür. Bir alternatif ihale bedellerinin yıllara yayılarak brüt gelirler üzerinden giderek yükselen
yüzdeler olarak alınması olabilir. Bu tür bir sistemde saha kullanım haklarının 1 yıl süreyle inşaata
başlanmadığı takdirde bir daha verilmemek üzere geri alınması ve yatırımcılardan düzenli proje
gelişim raporları istenmesi girişimcilerin saha kullanım haklarını gereksiz yere ellerinde tutmalarını
önleyebilir.
Taban fiyat uygulamasına ek olarak yenilenebilir projelere ek kaynak yaratacak teşvikler hayata
geçirilmelidir. Taban fiyat uygulaması jeotermal enerji santrallerinin nakit akışı belirsizliğini
azaltmaktadır. Fakat birim maliyet analizinde gösterdiğimiz gibi proje birim maliyeti taban fiyatın
üzerinde kaldığında projenin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Taban fiyat uygulaması enerji
piyasalarındaki belirsizliğe (market uncertainty) karşı ciddi bir can simidi işlevi görmektedir. Yazarlar
taban fiyat uygulamasının devamından yanadırlar. Buna ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının
birim maliyetini düşürecek ek önlemler alınmalıdır. Örnek vermek gerekirse enerji piyasalarının
dergulasyonunda teorik ve pratik anlamda öncülük yapan A.B.D. de yenilenebilir enerji kaynaklarına
aşağıda sıralanan teşvikler verilmektedir.
i.
ii.

iii.

Üretim vergisi teşviki (Production Tax Credit): Yenilenebilir enerji santralleri üretime
geçmelerinden itibaren on yıl boyunca yaklaşık 20 $/MWh teşvik almaktadırlar.
Üretim vergisi teşvikine ek olarak eyaletler elektrik servis sağlayıcılarından her yıl belirli bir
oranı sadece yenilenebilir enerjiden elde etmelerini zorunlu tutmaktadır. Bu durum
yenilenebilir enerjinin diğer enerjilerden 5 $/MWh ile 30 $/MW arasında daha pahalıya
satılmasına olanak sağlar ve ek gelir yaratır. Yenilenebilir Enerji Kanunu buna benzer bir
sistemin Türkiye’de uygulanmasını öngörmektedir.
Ayrıca federal yönetim yenilenebilir enerji kaynaklarının amortismanlarının %100’nü ilk
beş yılda vergiden düşmelerine izin vermekte bu da pratikte yenilenebilir enerji
santrallerinin ilk 5-10 yıl süresince vergiden muaf olmasını sağlamaktadır.
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Bütün bunlara ilave olarak eyaletler iletim hatlarının yenilenebilir enerji kaynaklarının
maksimum yararlanacağı şekilde tasarlanmasını zorunlu tutmakta ve bu hatların %100
maliyetinin elektrik faturalarına yansımasına onay vermektedir. Bu A.B.D. için yaklaşık
200 - 300$/kW8’lık bir sübvansiyon olarak düşünülebilir [19].

Uzun vadeli sabit fiyattan alım anlaşmaları hem üreticinin hem de tüketicinin lehinedir. Jeotermal
santrallerin finansmanını kolaylaştıracak bir başka uygulama da alım garantisi olacaktır. 20 yıllık sabit
fiyattan enlasyona endeksli yapılacak alım anlaşmaları hem yatırımcının önündeki market belirsizliğini
ortadan kaldıracak hem de kullanıcıları piyasa şoklarından koruyacaktır. Bu tür uzun vadeli anlaşmalar
yatırımcıların daha uygun koşullarda finansman bulabilmesine olanak sağlayacağı da
unutulmamalıdır.
Finansman koşullarını iyileştirecek bir diğer uygulama da kredi garantisidir. Jeotermal projelerin
finansman maliyetini azaltacak potansiyel uygulamalardan birisi de devlet tarafından verilecek kredi
veya kredi garantileridir. Birim maliyet proje finansman koşulları ile doğrudan ilişkilidir.
Jeotermal ekipman üreticileri de teşviklerden yararlanmalıdırlar: Jeotermal sanayiinin gelişmesi
Türkiye için stratejik önemdedir. Yukarıda değindiğimiz teşvik yöntemlerinin çoğunluğu jeotermal
ekipman üreticilerinin gelişmesi için de gereklidir.
Son olarak değinilmesi gereken bir konu da geliştirilmiş jeotermal sistemler9 (GJS) ve bu kaynaktan
nasıl yararlanılabileceği üzere çalışılmaya başlanması gerektiğidir. Hidrotermal kaynaklarımızın bile
küçük bir kısmını kullandığımız bugünlerde GJS çok uzakta görünebilir fakat dünyanın bir çok yerinde
pilot projeler başlamış ve ülkeler arasında işbirliği ve veri paylaşımı anlaşmaları imzalanmaktadır.
Kızıldere jeotermal santralini bir çok yönden pilot santral olarak düşünürsek bu projeyi diğer projelerin
izlemesi yaklaşık 20 yıllık bir zaman almıştır. Pilot GJS projesi çalışmaları zaman geçirilmeden
başlanmalıdır.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

8
9

TEİAŞ (2009), “Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2008 – 2017)”,
Araştırma
Planlama
ve
Koordinasyon
Dairesi.
Sayfa
18.
http://www.teias.gov.tr/projeksiyon/KAPASITE%20PROJEKSIYONU%202008.pdf
4628
Sayılı
Elektrik
Piyasası
Kanunu,
3
Mart
2001,
http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/kanun/elektrik/elektrik_piyasalari_kanunu.doc
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Karar No : 1953, 29 Ocak 2009,
http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/kurul/elektrik/1953/1953.doc
Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi, 17.3.2004 Tarih ve 2004/3
Sayılı, YPK Kararı, http://www.oib.gov.tr/ypk_strateji_belgesi.pdf
Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, http://www.oib.gov.tr.
5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
Kanun, 10 Mayis 2005, http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/diger/yenilenebilir/yenilenebilir.doc
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Karar No : 1892/2, 24 Aralık 2008,
http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/kurul/elektrik/1893_2/1893_2.doc
T.C. Resmi Gazete, (2005), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun.” 18 Mayıs 2005, Sayı:25819.
TEİAŞ, “Kurulu Güç Tablosu” www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls
TEİAŞ
(2009).
“Aylik
İşletme
Faaliyetleri
Raporu”
http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/AYLIK/KAYNAK.XLS.
Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Merkezi, (PMUM), https://pmum.teias.gov.tr/UzlasmaWeb/,
Şener A.C., Aksoy, N., (2007), “Jeotermal Güç Üretimi Ekonomisi: Genel Bakış.” TESKON
Jeotermal Seminer Kitabı, 2007, İzmir.

Electric Reliability Council of Texas, 2008.
Enhanced Geothermal Systems veya Hot-dry rock.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

333 _______

Hürriyet Gazetesi, (2008), “Aydın ve Manisa jeotermal alanları kullanıma çıktı, 22 Ağustos
2008” http://arama.hurriyet.com.tr/arsıvnews.aspx?id=9722820, Site ziyaret tarihi 20 Mart
2009.
TEBA Haber, (2008), “Jeotermal Sahaların Özel Sektöre Devri Projesi, 21 Kasım 2008.”
http://www.tebahaber.com.tr/news_detail.aspx?id=121438, Site ziyaret tarihi 20 Mart 2009.
Global Enerji, http://www.globalenerji.com.tr/hab-23000202-109,51@2300.html, Site ziyaret
tarihi 23 Mart 2009.
A.B.D Enerji Bakanlığı, (2009), “Annual Energy Outlook 2009” A.B.D. Enerji Bakanlığı Enerji
Bilgi Dairesi, 2009.
Direskeneli, H., (2008), “Long Term Country Policy on Coal-Fired Thermal Power Plants.” The
Journal of Turkish Weekly, June 2008.
BOTAŞ, (2008), “Doğal Gaz Tarifeleri.” www.botas.gov.tr, Site ziyaret tarihi 20 Mart 2009.
Electric Reliability Council of Texas, (2008), “CREZ Transmission Optimization Study”,
Presentation to the ERCOT Board of Directors, 2008.

TEŞEKKÜR
Bu makalenin yazılmasında bize her türlü desteği sağlayan ve ülkemiz için bu çok önemli semineri
organize eden Doç. Dr. Niyazi Aksoy’a teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca bu seminerin temellerini atan
ve ilk Türkçe jeotermal literatürün oluşumunda büyük katkı koyan Prof. Dr. Macit Toksoy’a sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

ÖZGEÇMİŞ
Adil Caner ŞENER
Adil Caner Şener 2000 yılında ODTÜ Makina bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl içinde İzmir
Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ nde yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. Yüksek lisans tezinde
Balçova jeotermal bölge ısıtma sistemi üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Birleşmiş Milletler bursu ile
2002 yılında altı ay boyunca İzlanda’da jeotermal enerji ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 2004 yılında
George Washington Üniversitesi’nde jeotermal enerji ekonomisi üzerine doktora çalışmalarına
başlayan Şener halen bu çalışmalarına devam etmektedir. Şener A.B.D.’de California jeotermal
santrallerinin performans geliştirme projesine katılmış, A.B.D. ulusal yenilenebilir enerji laboratuarı için
jeotermal maliyeti ve ekonomisi ile ilgili projelerde çalışmış ve jeotermal santral alımı ve iflas
davalarında jeotermal uzman olarak çeşitli görevler üslenmiştir. Şener jeotermal enerji çalışmalarına
ek olarak risk analizi, finans mühendisliği, simülasyon, enerji piyasaları modelleri ve istatistiksel
modelleme konularında çalışmalar yapmaktadır. Şener halen enerji ve iklim değişikliği konularında
önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan ICF International’ın Enerji Piyasaları bölümünde
çalışmaktadır.
Başak ULUCA
Başak Uluca 1998 yılında University of Missouri Rolla’dan Elektrik-Elektronik Mühendisliği derecesi
almış aynı yıl Purdue Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır.
2000 yılında yüksek lisans çalışmalarını tamamlayıp ardından aynı bölümde doktora çalışmalarına
devam etmiş ve yöneylem araştırması ve elektrik piyasa modelleri üzerinde araştırmalar yapmıştır.
Doktora çalışmalarını tamamlamasını takiben enerji sektörünün önde gelen danışmanlık şirketlerinden
ICF International’da kariyerine devam eden Uluca piyasa modelleme, elektrik üretim ve kapasite
planlama, elektrik fiyat tahmin modelleri, varlık analizi, kontrat analizi, yenilenebilir enerji tedarik
modelleri gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

2009 JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır

JEOTERMAL KAYNAKLAR YASASININ
YARATTIĞI KARGAŞA

TAHİR ÖNGÜR
GEOSAN A.Ş.
ÜMRAN SERPEN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

__________________________________________________________________________________________

337 _______

JEOTERMAL KAYNAKLAR YASASININ YARATTIĞI
KARGAŞA
Tahir ÖNGÜR
Ümran SERPEN

ÖZET
Doğal sıcak su kaynaklarının yönetiminin on yıllardır Yönetmelikler, Tüzükler, Bakanlar Kurulu
kararları, başka yasalara konan geçici maddelerle yürütüldüğü ülkemizde, artık bu alanı düzenleyen
bir Yasa ve uygulama Yönetmeliği vardır. Yasa yaklaşık 2, Yönetmelik ise 1,5 yıldır yürürlüktedir, ve
eski hakların intibakına ayrılan 1 yıllık uygulama dışı süreden sonra hemen hemen 11 aydır
uygulanmaktadır.
Her şeyden önce bu alana yasal bir düzenleme getirilmiş olması önemli bir eksikliği giderdiği ve
çelişkili uygulamaları ortadan kaldırdığı için olumlu karşılanması gereken bir gelişmedir. Yasadan,
olası kaynakların hızla ve etkin biçimde belirlenmesi ve işletmeye alınabilmesi için gereken bütün
önlemler alması ve bu yolda bütün düzenlemeler ve özendirmeleri yapması beklenirdi. Ama, üzerinden
bir yıl geçtikten sonra ortaya çıkan resim karmaşıktır. Gerek kaynaklar ve gerekse bu kaynaklar
üzerinde edinilen haklar güvende değildir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji yasası, sorunlar, Türkiye.

ABSTRACT
In our country, where spring water resources has been administered by Regulations, Legislations,
Decisions of the Board of Ministers and temporary articles passed by other laws; now there is a Law
and applicable Regulation that regulates this field. The Law has been in force for nearly 2 years and
the Regulation has been in force for about 1.5 years. After a one-year non-application period reserved
for the adaptation of previous rights, they have been applied for almost 11 months.
Above all, the legal regulation in this field has removed a significant deficiency and thus it is a
development that should be regarded positively since it has eliminated contradictory applications. The
law would be expected to have a regulative and incentive effect in this field and to take all precautions
necessary in order to determine and effectively process all possible resources. Nevertheless, the
picture after one-year period as from its adaptation is confusing. Neither the resources nor the rights
possessed over these resources are safe and secure.
Key Words: Geothermal energy law, problems, Turkey.
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1.GİRİŞ
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu[1], hazırlanırken birden çok tasarı
önerilmiş ve her biri yoğun eleştiriler almıştır. Sonunda, bu sektördeki uzmanlık birikimlerinin ve
meslek odalarının eleştiri ve önerilerinin büyük çoğunluğu göz ardı edilip ortaya merkezi teknokratlar
ve yerel yönetimler arasında dengesiz ve uyumsuz bir yetki bölüşümüyle biçimlenen bir metin
3.6.2007 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasa haline gelmiştir.
Yasa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yasayı uygulamakla ve uygulama yönetmeliğini[2]
yayımlamakla görevlendirmiştir. Yayınlanan yönetmelik iki yanıyla öne çıkmaktadır. Bütününe yakını
yasanın ilgili maddelerini olduğu gibi yinelemektedir. Uygulama kurallarına açıklık getirmemektedir.
Uygulayıcıya yol göstermemekte, kolaylık sağlamamaktadır. Yasayı aşan az sayıda maddede ise
yasada olmayan ya da olanlara aykırı kurallar getirilerek yetki aşımı yapmaktadır. Bu nedenle, getirilen
kurallar demetini ve düzenlemeleri yasa metni üzerinden gözden geçirmek yeterli olacaktır.
2. YASANIN GETİRDİĞİ KARMAŞA
2.1. Sahaların Bölünmesi
Yeni yasanın ilk ve beklenir sonucu, jeotermal kaynak bulunma olasılığı olan yerlerin farklı ruhsatlara
bölünmesi olmuştur. Bunun şaşırtıcı bir yanı yoktur. Arama ruhsatı edinmek için başvuranlardan
orasıyla ilgili bir ön bilgiye, değerlendirmeye sahip olup olmadıkları sorulmamaktadır. Kimi bir jeolojik
öngörünün itkisiyle başvuru alanını belirlemiş olsa da, çoğu kişi yakındaki bilinen bir kaynağın yayılıyor
olabileceği umuduyla bunu yapmaktadır. Kimi de söylencelerle, ya tutarsa düşünceleri ile rastgele
başvuru alanları seçilmiştir.
Yasanın yürürlüğü gimesi ile, ilk hafta içinde yapılan başvurular aynı anda yapılmış varsayılıp (Geçici
madde 2/3), başvuru sahipleri arasında kura çekilince, kuşkusuz köşe koordinatları aynı olmadığından
bütünü ile çakışmadığı için kazanan ruhsatın dışına taşan alanlar çeşitli boyutta üçgen, çokgen
parçacıklar durumunda ruhsatlanarak başvuru sahiplerine verilmiştir. Ortada cam kırığına benzer
biçok ruhsat dokusu kalmıştır. Bu süreç, ilk haftanın sonrasında da; üstelik bu kez bir kereye mahsus
yüklü bir harç vermeye gerek kalmadan çok sayıda ruhsat başvurusuyla sürmüştür.
Sonuçta, pek çok yerde doğru bir arama çalışmasının sürdürülmesi açısından bile yetersiz büyüklükte,
biçim ve kapsayıcılıkta sayısız ruhsat parçaları ortaya çıkmıştır. Ülkenin dağıyla bayırıyla, ovasıyla
kıyısıyla bir jeotermal ruhsat mozaiği oluşmuştur.
Başvuru alanında, arama sonrasında bir kaynağa, bir jeotermal sisteme ulaşılabilirse bunun üzerinde
yer alıp, bunu paylaşır biçimde bir doku oluşturan ruhsatların her biri, birer işletme ruhsatına
dönüştürülebilme şansına sahip olmuştur. Gelecekte, komşu ruhsat sahipleri arasında sayısız
gerilimler yaratabilecek olan bu doku, bulunacak kaynakların yanlış işletilmesine, kaynağa geri dönüşü
uzun zaman alacak zararlar verilmesine neden olacak gibi görünmektedir. Bu sonuç yasa tasarısı
tartışılırken de öngörülmüş, gereken uyarılar yapılmıştır.
Ne olması beklenirdi? Elbette, yasada böyle bir durumun oluşmasını engelleyecek bazı kayıt ve
kısıtlamaların bulunması beklenirdi. Kamu eli ile yaklaşık 45 yıllık arama çalışmalarından sonra
ülkenin jeotermal kaynakları bütünü ile bulunmuş, tanımlanmış, geliştirilmiş olması ve uygun
işletmecilere devredilmesi beklenirdi. Yasanın işletmeleri, kaynakları, kaynak alanlarının
yenilenebilirliğini, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve
toplumsal yararın koruyabilecek araçlarla
donatılmış olması gerekirdi.
Bu olmadı. Hiç değilse yasanın arama ve saha geliştirmeye talip olanlardan anlayış ve donanımlarıyla
jeotermal saha arama ve geliştirmeye yetkinliklerini ölçen, her isteyene, her istediği yerde ruhsat alıp
nasıl yapacağını bilmediği bir çalışmaya girmelerine fırsat vermeyen kurallar koyulmalıydı.. Yasa, bu
yönde yararlanılabilecek araçlardan da yoksundur. Yasaya göre isteyen herkes bir ruhsat alabilmekte
ve jeotermal kaynak arayabilmektedir. Bunun için, bir hazırlığının, donanımının, jeotermal kaynaklarla
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ilgili bir alt yapısının olması gerekmemektedir. Görünüşte yurttaşlar arasında tam bir eşitlik, liberal bir
düzen getirilmiş olmakla birlikte, tüm yer altı kaynaklarının Anayasamıza göre Devletin malı olduğu
unutulmuş görünmektedir. Devlet çıkaracağı yasalarla bunları işletir ya da işlettirir. Üstelik burada
işletmeye konu olacak olan kaynak katı, değişmez, bölünebilir bir madde de değildir. Dinamik ve
yenilenebilir bir sistemdir.
O sistemin yenilenebilirlik koşulları, sistemin bütününü göz önüne alan, bütünsel, tek elden inceleme
ve izlemeyle tanınabilir ve sistemin dengesine zarar vermeyecek bir işletme ile yönetilebilir. Böylesi bir
sistemin farklı kişi ve kuruluşlarca, ayrı programlar ve anlayışlarla, birbirini yok sayarak işletilmesi
olanaksızdır. Ülkemizin yakın geçmişinde tek bir kurumun işlettiği sahalara bile büyük zararlar verildiği
bilinmektedir. Birçok jeotermal sistemin basınç ve sıcaklık koşulları bozulmuştur. Bir dönem Balçova,
halen Gönen, Kozaklı, Kurşunlu, vb kent ısıtma amaçlı kullanıma konu olan sahalar, Kızıldere sahası,
basınç ve sıcaklık düşümüne uğrayan, rezervuarı iyi yönetilemeyen sahalardır. Yakın gelecekte bir
bölümünü bir kişinin, bir başka bölümünü bir başka firmanın işleteceği, belki üçüncü ya da dördüncü
parçaları başkaları tarafından geliştirileceği sistemlerin başına neler geleceğinin kestirilmesi çok
güçtür. Şimdiden böyle sahalar oluşmuştur. Germencik jeotermal sistemi şimdi en az 3 ayrı ruhsat
sınırları içinde kalmaktadır. Aydın Sultanhisar- Salavatlı sahası iki parçadır. Manisa Caferbeyli sahası
en az 3 ruhsata bölünmüş durumdadır. Henüz keşif aşamasında da olsa bu günlerde ihale edilecek
olan Kütahya Gediz Üçbaş sahası 5-6 parçaya bölünmüş durumdadır. Kimin yaptığından kimin zarar
göreceğini bugünden kestirmek olanaksızdır. Ama, herhalde bu paydaşların eşgüdüm içinde,
kaynağın yenilenebilirliğini gözeten bir işletme programı uygulamaları en uzak olasılıktır.
Yasa bu konuda hazırlıksız, daha doğrusu kördür. Yasanın kuralsızlığı ve liberalliği yüzünden
Devletin, yani herkesin sahibi olduğu hassas, kırılgan, her türlü müdahaleden kolaylıkla etkilenebilen
dinamik jeotermal sistemler önemli zararlar görecektir. Korkarız, bu olumsuzluklar tek tük karşılaşılan
ayrıcalar değil, yaygın bir olgu olacaktır.
2.2 Bloke Alanlar ve Kapanan Sahalar
Yasa, “Bloke Alan”larla işletmeye alınan sistemlere, başka ve yakın müdahalelerden zarar verilemesini
önlemeyi amaçlamaktadır. Yasaya’ya göre işletmeci, işletmeye alacağı sistemin özelliklerine göre
sahanın çevresinde başka arama ve işletmelere kapalı “bloke alanlar” isteyebilmektedir. Bu talep
MTA’nın “olumlu” görüşü ile İdare tarafından “bloke alan” ilan edilmektedir(Yönetmelik, Madde 7/4).
Ama, yasanın yukarıda sözü edilen sakıncalı eksikliklerinin giderilebilmesi için çalıştırılabilecek en
önemli aracı gibi görünen bu kavramın içi boş bırakıldığı, kapsam ve işlevi yeterli açıklıkla
tanımlanmamış olduğu için, şimdiden bir karmaşaya neden olmuştur. Yasaya göre, ancak işletme
ruhsatı sahibinin başvurusuyla ve MTA Genel Müdürlüğünün onayı ile oluşabilecek olan bloke alanlar,
şimdi birçok arama ruhsatının çevresinde tescil edilmiş durumdadır. Arama aşamasında, rezervuar iyi
bilinmeden, sisteme ne yönden ve hangi koşullarda zarar verilebileceği öngörülemez, bu aşamadaki
bir sahanın bloke alanı da ilan edilmemelidir.. Yasa böylesi yanlış uygulamalara karşı kendi ilke ve
yaklaşımını koruyacak araç ve yaptırımlardan da yoksundur.
Böyle denetimsiz bir alan oluşunca da uygulamalarda bugün ortaya çıkan karmaşaya şaşmamak
gerekir. Örneğin bugüne değin bir işletme ruhsatı sahibinin isteği üzerine başlatılıp uygulanan bir
bloke alan tescili yoktur. Ama, MTA Genel Müdürlüğü’nün kendi girişimiyle, kendi (arama)
ruhsatlarına ya da başkalarının sahip olduğu işletme ruhsatlarına ve onların haberi olmadan atanmış
ve tescil edilmiş bir dizi bloke alan bulunmaktadır. Bunların dokusun, yasaya konmuş olmasının
altında yattığı düşünülebilecek kaygı ve amaçla bağdaştırılması olanaksızdır. Bir bölümü, değişik
zamanlarda tescil edilmiş ruhsatların arasında kalmış olan üçgen biçimli ve birkaç on metre genişlikli
kıymıklar biçimindedir. Belli ki bazı bloke alanlar, ruhsatlar çizilirken yapılmış olan yanlışları gidermek
ve araya bir başka başvuru olmaması için, mozaik parçalarının arasında yapıştırıcı gibi
düşünülmüştür. Bir bölümünde, beslenme alanları bloke alan ilan edilirken, aynı rezervuarı paylaşan
ruhsatlar arasına bloke alan konulmamıştır. Daha da kötüsü, bloke alan uygulamasının bugünden
yaratmış olduğu olan en ciddi karmaşa, önemli bazı alanların geliştirme yapılabilecek komşu alanları
bloke alan ilan edilerek, her türlü arama ve işletmeye kapatılmış olmasıdır. Menderes Masifi ve
çevresindeki sahaların önemli bölümlerinin giderek saklı sistemler, yüzeyde belirtisi olmayan,
algılanması güç sistemler olduğu görülmeye, ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin Sultanhisar,
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Sultanhisar-Salavatlı, ya da başka bazı sahaların geliştirilmesi olası görünen graben ortasına uzanan
yanlarında şimdi büyük bloke alanlar vardır. Ne kendilerinin haklarının korunması adına bloke alan
konan işletmeciler ve ne de başkaları bu geniş alanlarda arama ve işletme yapamayacaktır. Yasaya
göre, MTA Genel Müdürlüğü ancak işletmecinin bloke alan isteminin yerinde olup olmadığını
kararlaştırıp, İdareden bunun tescilini isteme yetkisine sahiptir. Şimdi, re’sen belirlenen bloke alanları
gelecekte “gerek kalmadı” diye iptal etme hakkı yoktur. Bu uygulamalar ve yaratılan karmaşa, ülke
kaynaklarının bir bölümünün kurallar değiştirilinceye dek atıl kalmasının nedeni olacaktır.
2.3. Ruhsat Pazarı
Bölünmeye, zaman ve uzamda keyfî işlemlere elverişli olmayan dinamik sistemler olan jeotermal
kaynaklarla ilgili olarak oluşturulan liberal ruhsat düzeninin yarattığı bir başka karmaşa da ortaya bir
“ruhsat pazarı”nın çıkmasıdır. Şu anda bazı kişi ya da kuruluşların, ülkenin değişik yerlerinde
edindikleri yüzlerce arama ruhsatı vardır. Bunlar, daha önce jeotermal kaynaklarla ilgili herhangi bir
çalışmanın içinde olmuş değillerdir. Bazıları enerji üretim sektöründe bile hiç yer almamışlardır. Şimdi,
web sayfalarında tanıtarak ya da kapı kapı dolaşarak ruhsat satmaya çalışılmaktadırlar. Ülkemizin bu
konuda uzman tek kamu kurumu olan MTA istediği kadar elektrik üretmeye elverişli sahaların olası
kapasitesinin ancak 2-3.000 MW dolayında olduğunu duyuruyor olsun; bu pazarcılara göre yalnızca
Bursa ilinde 6.000 MW’lık saha bulunmaktadır.
Ne yazık ki yasa, ruhsat isteminde bulunan kişi ya da kuruluşların arama ve işletme açısından
donanımlı ya da kararlı olmalarına bir ölçüt getirmemiştir. Yasa uygulayıcısına, kişi ve kuruluşların
bunca çok sayıda ruhsat edinmesi durumunda “amacını ve ciddiyetini ” sorgulama ve kanıtlatma
araçlarını sağlamamıştır.
Yasanın bu sorgulamayı olanaksız kılan bir başka zaafı da İl Özel İdareleri yetkilendirilerek, otoritenin
İl sayısına bölünmüş olmasıdır. İdarenin başvuru yapan kişi ya da kuruluşun ülkenin başka yerlerinde
kaç ruhsat başvurusunun olduğunu ya da kaç ruhsat edindiğini sorgulama ve bilme olanağı yoktur.
Gerçekte, kayıtlar ve siciller tek merkezde, Ankara’da MİGEM’de yapılmaktadır, ancak MİGEM’in bir
yorum yapma, yetki kullanma, sorgulama ve eleme yetkisi yoktur. Yasaya göreMİGEM yalnızca kayıt
tutucudur.
Bu ruhsat yığınında pazarlanmaya çalışılan sahaların büyük bölümü, jeotermal sistemlerin
oluşabilmesi açısından anlamlı ve ciddiye alınabilir değildir. Ama yasa, bir yandan konuya yabancı iyi
niyetli yatırımcıların aldatılmasına fırsat verdiği gibi; bir yandan da, o yığının içinde tesadüfen yer almış
olan işe yarar bir alanın da uzun bir süre ciddi bir arama ve işletme çabasından yoksun kalmasının
nedeni olmaktadır. Kısacası, Yasa kötü bir ruhsat pazarı oluşmasına neden olmuş durumdadır.
2.4. Farklı Kaynaklar Aynı Yasa ile Nasıl Yönetilebilir?
Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Yasası, adından da anlaşılabileceği gibi mineralli soğuk suları
da, ılıca ve kaplıca kaynaklarını da, mekan ısıtmasına ancak yetecek ısı yüklü sıcak su sistemlerini de,
elektrik üretiminde kullanılabilecek sıcak su+buhar sistemlerini de ve hiç kuşkusuz gelecekte “yapay
jeotermal sistemleri” (kızgın kuru kaya sahalarını da) aynı kurallarla yönetmek üzere düzenlenmiştir.
Ancak, bu çok zordur. Jeotermal sistemlerin nesnesi ısıdır. Su ya da buhar, bunu taşıyan aracıdır.
Elektrik üretmek için, mekan ısıtmak ya da seracılık için, ürün kurutmak ya da tropikal balık yetiştirmek
için jeotermal akışkanın ısısını almak ve kullanmak gereklidir. Gerisi atık ya da yan üründür. Yasaya
göre, doğaya bu amaçlarla müdahaleyi, içme ya da tedavi amaçlarıyla içindeki kimyasal bileşenler,
gaz, radyoaktivite ve düşük sıcaklığından yararlanılacak suların kullanımını aynı kurallarla yönetilmesi
gerekmektedir. Elbette bunu başarmak güçtür. Şimdiden, gerilim ve çatışma alanları oluşmaya,
kötüye kullanma girişimleri de görülmeye başlanmıştır.
2.5 Koruma Alanı Karmaşası
Zaman geçip uygulanması sahalarla ilgili süreçlerin ilerlemesine bağlı olan konular gündeme geldikçe
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yasa ile yaratılan karmaşanın yeni örnekleri de ortaya çıkmaktadır. Bunun bir örneği de “Koruma
Alanı” kavramı altında ortaya çıkmaya başlamıştır. Ne yasada ve ne de yönetmelikte gerekli açıklık ve
ayrıntı olmadığı için neyin, neden, nerede, hangi kısıtlamalarla korunmasının isteneceği ve
sağlanacağı konusunda karmaşa yaşanmaktadır. Yeraltından çekilen ve ısısı eşanjörlerle başka bir
akışkana soğurulan 170°C sıcaklıklı bir akışkan gün yüzü görmeden yeniden yeraltına basılıyor da
olsa, ilgili İdare bu kuyuların çevresine 30 m çaplı bir koruma alanı çizilmesi, buranın biyolojik
kirleticilerden korunması, yapı yapılmaması, vb kısıtlamalar konması için zorlamaya yönelmektedir.
Biyolojik bir kirleticinin varlık ve etkisini hangi sıcaklıklarda sürdürebileceği, kimyasal bir kirleticinin
bulaşmasının böylesi kapalı bir sistem için ne anlam taşıyacağı sorgulanmamaktadır. Ama, işletmeye
alınan bir sahada artık akışkanın sırasıyla kent ısıtmada, seracılıkta, kaplıcada, vb kullanılması
istenmekte, ancak böyle bir ısı yitiminin su kimyasında nasıl değişiklikler yaratacağı, örneğin suda
doygunlaşan silisin jelleşerek daha sonra geri basılacağı rezervuarda çökelip çökelmeyeceği, sistemin
ve rezervuarın böylesi tehlikelerden korunması için titizlik gösterilmesi unutulmaktadır. Yasa ve
yönetmelikte mineralli su işletmelerinde, kaplıca ve tedavi merkezi kaptaj ve kuyularının çevresinde
alınması gereken koruma önlemleriyle, elektrik santralını beslemek üzere işletilen sahalar arasında bir
ayrım yoktur. Denetim görevini yüklenmiş olan bugünkü bir teknokrat ile yarın onu alacak bir
başkasının öznel yaklaşımları arasındaki farklar uygulamanın gidişini de belirleyecektir. Ama bu
arada, kurallar arasında açık ve aydın bir tanımlama yer almadığından işletmeye alınan yüksek ısı
yüklü jeotermal sistemlerin basınç/sıcaklık/bileşim dengesinin sürdürülebilirliği açısından yapacak bir
şey, üzerine gidilecek bir kısıtlama ve zorlama uygulanamayacaktır.
2.6. İşlemlerin Her Yerde Farklı Olması
İdare, il sayısı kadar olunca; yasa ve yönetmelik te açık ve kapsayıcı olmayınca ruhsat işlemleri her
ilde ötekilerden farklı olmaktadır. İlk başvuruda bir ilde 1/25000 ölçekli harita eklenmesi, bir diğerinde
başvuruda mühendis imzası olması, bir başkasında faaliyet raporlarındaki mühendisin imzasına,
meslek odasının vizesi istenmekte, ötekilerde bunlar istenmemektedir. Kimi İl Özel İdareleri’ndeki
görevli yapacağı her şeyi telefonla Ankara’ya MİGEM’e danışmakta, kimi idarelerde de önceden
hazırlanmış notlar verilip başvuranlara, bunlara uyulması istenmektedir. Kimi İl Özel İdare’lerinde
belge olarak ne verilirse, örneğin işletme projesi olarak hangi kapsam ve başlık düzeniyle başvurulsa
kabul edilmektedir. Bazı İl Özel İdareleri, yetkili oldukları konularda kararları kendileri vemek de,
bazıları ne yapacaklarsa MİGEM’e ya da MTA Genel Müdürlüğü’ne danışmadan, giderek onların
sözlerinden dışarı çıkmadan bir uygulama yapmamaktadır.
2.7. İdare’nin Yetki, Sorumluluk ve Kimlik Belirsizliği
Jeotermal sahalara sahip olma, oralarda çalışma yapabilme ve işletmeci olabilme açısından da
yasanın sonucu olan bir karmaşa vardır. Örneğin: İl Özel İdareleri ruhsat sahibi ve yatırımcı ve
işletmeci olabilmektedir. Ama, aynı alanda karar verici, hak ve sorumlulukları belirleyici ve koruyucu
ve denetleyici konumundadır. Hem davacı, ya da davalı ve hem de kadı olmak durumundadırlar.
MİGEM ne arama ve ne de işletmeci olamamakta, MTA yalnızca aramacı olabilip, işletmeci
olamamakta, ama İl Özel İdareleri hepsini yapabilmektedir. Sonuçta her konuda tek yetkili kamu
otoritesi de İl Özel İdareleridir. Bugünden şirket kurup sondajlara başlayan İl Özel İdareleri vardır.
Yaygın uyarılar ve tepkilere karşın Bursa İl Özel İdaresi, Bursa’nın göz bebeği sıcaksu sistemine zarar
vermesinden kaygılanılan sondajlara başlamaktadır. Başka illerde de, İl Özel İdarelerinin ortak olduğu
şirketler vardır. Ruhsat dağıtımında sınırsız liberal olan yasa, yurttaşların haklarını düzenlemek ve
gözetmekle yetkilendirdiği kamu kurumunu son sözü söyleyen idare olarak belirlemiştir!
2.8. Uzmanlık ve Meslekler Arası Karmaşa
Jeotermal kaynak yönetimi, benzeri pek çok alandan çok daha fazla meslek ve uzmanlık alanının
katkısını gerektirmektedir. Arama aşamasından başlayıp kullanım aşamasına kadar jeoloji, jeofizik,
maden, petrol, makine, çevre, kimya, tarım, elektrik, inşaat, vb mühendislik dallarından,
ekonomistlerden, sağlık uzmanlarından, peyzaj mimarlarından, meteoroloji uzmanlarından, …. katkı
almadan bu kaynaklar yönetilemez. Ama, yasada da bu durum fark edilmemiştir. Yasa/yönetmelik
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metinleri hangi uzmanlık alanından hangi konuda hangi hizmetlerin alınması gerektiğini, karar yetki ve
sorumluluklarının nasıl dağıtılacağını belirlememiştir. Sonunda da, ortak varlığımız olan bu doğal
kaynağın en doğru, sürdürülebilir ve en uygun düzeyde kullanımını zorlayacak bir kurallar dizisi de
oluşamamıştır. Bu yüzden daha şimdiden meslek örgütleri arasında yarışma/kapışmalar, yetki
taşmaları, sınır aşmaları başlamıştır. Artık, bilimsel ve teknik toplantıları ortak olarak düzenlemekte
bile sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha önce zemin inceleme hizmet alanında olduğu gibi, her grup etkili
olabildiği idarelerde kendi üyelerinin çıkarlarının öne alınması yolunda zorlamalara girişmiştir.
Olmayan tek şey var: kaynakların korunması yolunda gerekli tüm uzmanlık katkılarının eşgüdüm
içinde alınmasıdır!
2.9. Teknik Sorumluluk!
Aynı sorun, sahaların aranması ve işletilmesi sırasında sorumluluğun yükleneceği kişilerin belirlenmesi
konusunda da ortaya çıkmaktadır. Uygulama henüz başladığı için doğabilecek karmaşa konusunda
kimse bir öngörüde bulunamamaktadır. Yasa ve yönetmelik Teknik Sorumlulukla ilgili aynı ifadeleri
sunmaktadır: “Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümü jeoloji mühendisi
veya faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendislerden bir mühendisin teknik sorumluluğunda
yürütülür. Teknik sorumlu olmaksızın hiç bir faaliyette bulunulamaz. Bulunulması halinde ruhsat
teminatı irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. Durdurulan faaliyetler teknik sorumlu atanmadığı
sürece devam ettirilemez. Teknik sorumlu; jeotermal sistem, jeotermal rezervuar ile kaynağın
aranması, araştırılması, geliştirilmesi, korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna yönelik
testlerin yapılması, akışkanın emniyetli verimi göz önüne alınarak üretimi, enjeksiyonu, reenjeksiyonu,
deşarjı gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bilimsel ve teknik esaslara bağlı kalarak görev ve
sorumluluklarını yerine getirir. Doğal mineralli su işletme tesislerinde ilgili mühendislik fakültesi
mezunu olan kişiler teknik sorumlu olarak atanabilir.”
Bu madde incelendiğinde; nasıl becerebilecekse, hem arama ve hem de işletme aşamalarında
yürütülecek faaliyetlerin tümü bir “Jeoloji Mühendisi”nin sorumluluğuna bırakılabilecektir. Yine idare
“faaliyetin niteliğine” uyduğunu düşünürse her aşamada başka bir daldan mühendisin teknik
sorumluluğunu da kabul edebilmektedir. Yasa ve yönetmelik başka bir ölçüt koymadığı, ayrıntıya
girmediği için her İdare, aynı sorumluluğu başka daldan bir mühendise yükleyebilecektir. Bir başka
dikkat çeken husus, teknik sorumlu olacak kişinin şu ya da bu daldan, ama yalnızca mühendis
olmasının yeteceğidir. Deneyim, uzmanlık, bilgi birikimi, yatkınlık, vb bir özellik, yetkinlik ya da
uzmanlık aranmayacağı olmasıdır. Haziran ayında Üniversiteyi, lisans ya da lisans üstü derecesiyle,
örneğin paleontoloji ya da maden jeolojisi konusunda bir tez yaparak bitirmiş bir genç mühendis,
karmaşık bir jeotermal sistemin arama ya da işletme faaliyetlerinin sorumluluğunu alabilecektir.
Ne yasada ve ne de yönetmelikte bir mühendisin kaç sahanın teknik sorumluluğunu yüklenebileceğine
ilişkin bir sınırlama da yoktur. Sahayı görmeden her rapora imza atan, sudan ucuza çok sayıda
sahanın sorumluluğunu yüklenen mühendis kişiler ortaya çıkmayacak mıdır? Bir imza pazarı
oluşmayacak mıdır ? Örneğin, Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Asgari Ücret Cetveli’ne göre bir sahanın
teknik sorumluluğunu 500,-TL/ay ücretle yüklenilebilmektedir. Ne yasada ve ne de yönetmelikte teknik
sorumlunun imza atmaktan başka neden sorumlu olduğu tanımlı değildir. “Faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde bilimsel ve teknik esaslara bağlı kalınması …” ne kadar açık, ne kadar belirleyici
ve kısıtlayıcıdır?
2.10. Davalar
Karmaşa yaratabilecek eksiklik ya da fazlalıklar henüz yeni yeni işlemeye başlamış ve arkasından da
davalar açılmaya başlanmıştır. İlk davalar, Yasaya uygun bir sürede yapmamış olduğu intibaklarını ve
adına saha kapatmaları unutan MTA Genel Müdürlüğü’nün, bunu yasanın uygulamaya alındığı hafta
toplu başvurular başladıktan, giderek bir bölümü alındıktan sonra bir emrivaki ile İl Özel İdarelerine
dayattığı için açılmıştır. MTA’nın haklarını zamanında tescil ettirmemiş ve süre dolduktan sonra hakkı
olmayan bir yolla saha kapatmış, bu şekilde başvuranların ve başvurma hakları sürenlerin haklarını
aramak üzere açtığı davalar olmuştur. İlginç olan, bu konuda yetki alanına girilen ve eli kolu bağlanan
İl Özel İdarelerine karşı bu davalar açılmıştır. MTA, bu davalarda doğrudan taraf değil; isterse idare
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yanında müdahil olma durumundaydı. Dava konusu olan bu idari kararların nesnesi olan sahaların az
da olsa bir bölümü MTA tarafından ihale ile satıldı. Şimdi, bundan habersiz olan yatırımcılar MTA
tarafından uyarılıp parasını ödedikleri sahaları korumak için bu davalara müdahil olmaya
çağrılmaktadır. İşletme sahalarının bitişiğinde ruhsat verilmiş, daha doğrusu ihale edilmiş ya da
edilmemiş MTA sahalarına komşu olan bazı yatırımcılar da bloke alan haklarının ellerinden alınmış ve
zarara uğrama riski altında oldukları gerekçesiyle dava açtı, ya da açmaya hazırlanmaktadır. Önceden
gelen davalar da vardır. Belli ki, gelecekte de yeni yeni dava dosyaları oluşacaktır. Yargıçlar çok çok
az kişinin bildiği bir alanda, iddia ve savunmalarla, Bilirkişi Raporları ile boğuşacak ve haklıyı
haksızdan ayırmaya çalışacaktır.
Böyle bir durumda yargıcın ve ona yardımcı olacakların en önemli dayanakları yasa koyucunun hangi
kuralı hangi amaçla ve hangi kapsamla ifade ettiğini açıklayan, açan, anlatan yasanın “gerekçe”si
olabilirdi. “Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu”nun gerekçesinde yalnızca maddeler aynen
ve yeniden yazılıp kanun bunu demiştir, denilmektedir. O madde ile getirilen kural neden düşünülmüş;
neyi kapsıyor da neyi dışında bırakıyor; maddenin amacı ne; kastı ne; bir anlaşmazlık durumunda
nasıl anlaşılması gerekir? Gerekçede bunların yanıtı bulunmamatadır. Yasa taslağını hazırlayanlar
bütün uyarılara karşı bunu yapıp yasa koyuculara yardımcı olamamıştır. Yasa yapıcılar da bu
gereksinimi duyup uzmanlarından bunu istememişlerdir. Sonuçta, çıplak ve her yoruma açık bir yasa
metni ve yalnızca onu yineleyen bir yönetmelik ile baş başa kalınmıştır. Yargıçların işi daha da
güçleşmiştir.
2.10.1. İptali İstenen ve Yürütmesi Durdurulan Maddeler
Yasanın, Anayasa ve temel hukuk kurallarına karşı da kusurlu olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın açtığı bir dava sonucundaDanıştay Onuncu Dairesi Jeotermal
Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin uygulamasını
durdurdu ve bazılarıyla ilgili isteği de geri çevirmiştir[3]. İtiraz üzerine Danıştay İdari Davalar Kurulu ek
bir karar almıştır. Buna göre, her şeyden önce arama ruhsatı aşamasında bloke alan ilan edilmesi
uygulamaları hukuka ve kanuna aykırı bulunmuş ve yönetmeliğin buna ilişkin maddesinin yürütmesinin
durdurulması karara bağlanmıştır. Maden Mühendisleri Odası’nın başka istekleri de vardı. Onlarla ilgili
yürütmeyi durdurma isteği kabul edilmemiş; ama, dava sürüyor ve bu durum yalnızca yürütmeyi
durdurmaya ilişkindir. Söz konusu isteklerin kabulü ve ilgili maddelerin iptali de olanaklıdır.
2.11. Teşviklerin Eksikliği
Yasanın bir eksikliği de, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan, ama bir o kadar da tanınması güç ve
yönetiminde belirsizliklerin çok olduğu bir kaynak olan Jeotermal alanında yatırım yapacak olanlara
yönelik hiçbir özendirici, destekleyici araçların olmayışıdır. Bırakın vergi ve benzeri akçalı desteklerin,
yatırım malları ithalatında kolaylık ve indirimlerin olmayışı, kamu kurumlarınca teknik bir destek, eğitim,
vb yardımlar sağlanması bile Yasada yoktur. Dahası, MTA Genel Müdürlüğü jeotermal kaynak
sahalarını ihale etmeye başlayınca, web sayfasından ulaşılabilen teknik raporları bile erişime
kapatmıştır. Yasa, bu zorlu yatırım alanında destekçi, özendirici bir araca sahip değildir.
2.12. Risklerin Hafifletilmesi
Bu boşluk elbette ilgi çekti ve bunu doldurmaya uluslar arası uyanıklar aday oldu. Şimdi, yatırımcıların
aklını çelmek, projelere bir yolla girmek isteyenler Dünya Bankası’nın fonlarının yönetimini ele geçirip
yatırımcıları denetim altına almaya yönelmektedirler. Çalıştaylar ve duyurularının dışında kapı kapı
dolaşıp riskleri paylaşmak ve kredi bulmak için yardım önermektedirler. Tek koşulları, kendi
uzman(!)larına teslim olunmasıdır. Bu pazarı oluşturan, ülkenin yer altı kaynaklarına özel yatırım artsın
isteyen, yoğun da bir yatırım talebiyle karşılaşan kamu yönetimi ne yazık ki çıkardığı yasaya çok
gördüğü teşvik ve destekleme önlemlerinden kalan boşluğu yabancı girişimci(!)lerin doldurmasına
karşı da duyarsızdır.
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2.13. Devlet Hakkı Kavramı ve Caydırıcılık
Yasada destekleme ve özendirme aracı olması bir yana, tersine yatırımcıyı caydıracak ağırlıkta
hükümler vardır. Devletin sahibi olduğu yenilenemez yer altı kaynaklarını işletenlerden haklı olarak
alınan “Devlet Hakkı” bedelini, kuramsal olarak yenilenebilir, doğru işletilirse tükenmeyen,
işletilmediğinde ise boşa giden bir yer altı kaynağı olan jeotermal varlıkların işletilmesinden de
alınmaktadır. Bu da işletilen kaynağın değerine değil, işletmenin bütün gelirlerine endekslenmiştir.. Bir
kaplıca ve otel tesisinde verilen yemeğin, satılan meşrubatın, konaklamanın bedelinden de “Devlet
Hakkı” alınması kuralı getirilmiştir. Giderleri içinde küçük bir oranda enerji bedeli gereksinimi olan bir
sera işletmesi de ne olursa olsun sattığı domatesin, biberin satış geliri üzerinden “Devlet Hakkı”
ödemek zorunda bırakılmaktadır.
SONUÇ
Bu resim hoş değildir. Yasa ve Yönetmeliğin getirdiği kurallar yatırımı caydırıcı, hak sahiplerinin kendi
aralarında ve idare ile aralarında uzlaşmazlıklar yaratıcıdır. Ama, en önemlisi kaynağı ve kaynağın
dengesi ve yenilenebilirliğinin korunmasına yarayabilecek araçlar yoktur. Kamu yetkesi idareler
arasında dağınık ve çatışkılıdır.
Ülkemizin jeotermal kaynaklarının hızla, etkin biçimde ve kaynağa zarar vermeden değerlendirmeye
alınabilmesi için bir şeyler yapılabilmesi için bu yasa hemen yenilenmelidir.
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