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III 

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, altı 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, 11. 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 Prof. Dr. 
Abdurrahman SATMAN’a, bildirileriyle bu kitaba katkı koyan yazarlara, 11. Kongre Sekretaryasına, 
İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme 
ve Yürütme Kuruluna bu kitabı teknik yayın hayatımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. 
 
 
Saygılarımızla. 
 
 
TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 



 



V 

ÖNSÖZ 
 
 
Jeotermal Enerji Seminerleri,  Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 2001 yılından bu 
yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Jeotermal Enerji Semineri jeotermalcilerin çalışmalarının 
tanıtıldığı, bilgi alış-verişinin yapıldığı, en yeni uygulamaların tartışıldığı, çok sayıda meslek disiplininin 
buluştuğu bir platformdur. 

Jeotermal sahalardan üretilen enerji en genel anlamıyla iki ayrı şekilde değerlendirilmektedir: (1) 
doğrudan kullanım, (2) elektrik üretimi. Doğrudan kullanım uygulamaları arasında seracılık, termal 
turizm, bölge ısıtma sistemleri, ısı pompaları ve endüstriyel uygulamalar gelmektedir. Enerjinin 
optimum ve verimli kullanımı söz konusu olduğunda, hem elektrik üretimi ve hem de doğrudan 
kullanım uygulamalarından biri veya birkaçının birlikte kullanılması yaklaşımı olan entegre kullanım 
sahaların işletilmesinde ideal olan yöntemlerdir.  
 
Jeotermal sahaların değerlendirilmesinde karar verici özelliklerin en başında sahanın ısıl üretim 
kapasitesi ve potansiyeli gelmektedir. Sahanın yeraltındaki ısıl potansiyeli nedir, bunun ne kadarı ve 
ne kadar süreyle üretilebilir, üretim hızı nedir, sürdürülebilir işletme nasıl olasıdır, üretilen akışkan ve 
ısı nasıl değerlendirilecektir? Bunlar gibi birçok soru değerlendirmede incelenmek durumundadır. 
 
Jeotermal sahaları durağan varlıklar olarak düşünmek doğru değildir. Üretimin başlangıcından itibaren 
sahayı, koşulları sürekli değişen bir dinamik yapı ve hatta benzetme doğru olursa bir canlı gibi 
düşünmek gerekir. Milyonlarca yıllık bir süreç sonucunda oluşmuş jeotermal sistem ve sahaların ısıl 
kapasite ve potansiyel değerlendirmelerinde sahanın termodinamik koşulları ile birlikte kütle ve ısı 
dengeleri gözetilir, ısı ve akışkan akışı özellikleri incelenirken, tüm bu koşullara uygun teknolojiyi 
kullanan, çevreye duyarlı, işletilebilir ve ekonomik bir işletme hedeflenir. 
 
Türkiye bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinen jeotermal enerji bakımından zengin sayılmaktadır. 
Halen (Ocak 2013 itibariyle) 166 MWe kurulu güçte jeotermal santrallardan elektrik üretilmekte,  
yaklaşık 7000 MWt tanımlanmış görünür kapasitenin yaklaşık 2130 MW t’i doğrudan kullanılmaktadır. 
EPDK’da lisans alınmış projelerin gerçekleştirilmesiyle, 2014 yılında elektrikte jeotermal kurulu gücün 
300 MWe’ı geçeceği tahmin edilmektedir. İTÜ’de gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, sadece 
keşfedilmiş jeotermal sahalar incelendiğinde Türkiye’nin jeotermal elektrik üretim potansiyeli 1055-
2105 MWe arasında olup, sıcaklığı 100 

o
C’dan düşük olan sahalardan doğrudan kullanım potansiyeli 

ise 6000-10 900 MWt kadardır. Yeni sahaların keşfedilmesiyle, mevcut sahaların geliştirilmesi ve yeni 
teknolojilerin kullanılmasıyla bu potansiyelin çok daha yüksek olması beklenmektedir. Dolayısıyla, 
jeotermal enerjinin gelişmesi söz konusu olduğunda gerekli yeraltı potansiyelinin var olduğu açık 
olarak bilinmekte, yapılan yatırımların ve özellikle de bazı ekonomik teşviklerin ve yasal 
düzenlemelerin iyileştirilmesiyle Türkiye’nin geleceği aydınlık görünmektedir. 
 

Türkiye’de jeotermal enerji arama-araştırma ve kullanımındaki hızlı gelişmeler sürerken, teknolojik, 
ekonomik, çevresel ve yasal sorunlar ve konular gündeme girmekte, çözüm yolları araştırılmakta ve 
geliştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün büyürken olgunlaşacağı, arama-araştırmadan 
üretim-geliştirmeye yönelik hareketlerin izleneceği bir süreç beklenmektedir. 

Jeotermal Enerji Semineri’nin, mevcut durumu ve geleceğe yönelik projelerle birlikte gelişmeleri 
tanıtmak, tartışmaya olanak sağlamak ve seminer katılımcılarını bilgilendirmek konularında başarılı 
olacağına inanılmaktadır. Bu vesile ile başta, bildiri yazarlarımız olmak üzere tüm katılımcılara ve 
jeotermal enerjinin tüm boyutları ile tartışıldığı bir platformu jeotermalcilere sağladıkları için Makina 
Mühendisleri Odasına çok teşekkür ederiz. 

 
 
Abdurrahman Satman 
Niyazi Aksoy  
Ömer İnanç Türeyen 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ 
 
 

Abdurrahman SATMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye’de devletin girişimleriyle arama ve araştırma ile 1960’larda başlayan jeotermal enerji 
çalışmaları, son sekiz yıl içinde özel sektörün jeotermal elektrik ve doğrudan kullanımdaki ticari 
etkinlikleriyle hız kazandı. Tahmini max. 2000 MWe’lik bir potansiyele sahip olduğu tahmin edilen 
jeotermal güç üretiminde 2011 yılındaki 114 MWe’lik kapasitenin birkaç yıl içinde 300-400 MWe’a 
çıkması, tahmini max. 50 GWt’lik bir değerdeki jeotermal ısıl potansiyelin ise mevcut sahalarla 
tanımlanmış kapasitesi 6000 MWt olup, 2011 yılı itibariyle bunun yaklaşık 2100 MWt’lık kısmı (bölge 
ısıtma, termal turizm ve sera ısıtma uygulamalarıyla) jeotermal enerji doğrudan kullanımı olarak 
devrededir. 

Türkiye’de jeotermal enerji arama-araştırma ve kullanımındaki hızlı gelişmeler sürerken, teknolojik, 
ekonomik, çevresel ve yasal sorunlar ve konular gündeme girmekte, çözüm yolları araştırılmakta ve 
geliştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün büyürken olgunlaşacağı, arama-araştırmadan 
üretim-geliştirmeye yönelik hareketlerin izleneceği bir süreç beklenmektedir. 

Bu bildiride dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerjinin durumu değerlendirilmekte, kullanıma yönelik 
istatistiksel verilerle birlikte günümüzdeki gelişmeler ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler sunulmakta ve 
geleceğe yönelik öngörüler irdelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Türkiye, Dünya.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal energy exploration and research activities in Turkey started initially by the state 
companies in 1960’s and the commercial development of the geothermal power and direct use by the 
engagement of the private sector has grown in the last decade. The potential of geothermal power is 
estimated to be max. 2000 MWe whereas the installed capacity in 2011 is 114 MWe and it is expected  
to reach 300-400 MWe in the coming few years. The potential of direct use is estimated to be max. 50 
GWt whereas the installed capacity in 2011 is 2100 MWt.  
 
While there is growth in geothermal energy exploration, development and use, the technological, 
environmental and legal aspects of the geothermal energy become matters of growing importance and 
of serious concern in Turkey. Several of the fields are now producing power and some others are 
utilized for direct use. Most of the current activities are in the exploration stage. Majority of the fields 
are poorly understood areas with limited information about resources.The field development and 
sustainability issues soon should be of great concern. A transition from the exploration stage to 
development stage for those new resources is going to take place in near future. 
 
In this study, the current state of geothermal energy in the world and in Turkey is discussed, the 
statistical data are provided, recent developments and current issues of concern are outlined, finally 
future projections are given.  
 
Key Words: Geothermal energy, Turkey, World. 
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1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerji yerküre içindeki kayaç, sıvı su ve buharda tutulan ve yeryüzüne doğru doğal ısı akışı 
şeklindeki enerjidir. Ortalama ısı üretimi 87 mW/m

2
, yıllık küresel ısı akışı 31-44 TeraWatt (10

12
 

Watt)’tır. Isı, yeraltındaki tektonik hareketler sonucu ve yerküre içindeki uranyum, toryum ve 
potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu üretilir. Uygun yerlerde iki şekilde 
kullanılmaktadır: (1) Kuru buhar veya sıcak sudan ayrışan buharı kullanarak elektrik üretiminde, (2) 
Isıtma, banyo ve tarım amaçlı olarak ısının doğrudan kullanımıyla. 
 
Jeotermal kaynaklar sıcaklığa, rezervuardaki fiziksel duruma ve ekonomik olabilirlik-jeolojik güven 
ilişkisine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 1 sıcaklığa bağlı olarak sınıflandırmayı göstermektedir 
[3]. 
 

 
Şekil 1. Jeotermal Kaynakların Sıcaklığa Göre Sınıflandırılması [3] 

 
Fiziksel Duruma Bağlı Sınıflandırma yapıldığında, rezervuarlar üç grupta toplanmaktadır: 
1) Sıvının Etken Olduğu Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuardaki basınç koşullarında su sıcaklığı 
suyun buhar basıncı eğrisi sıcaklığından düşük olan rezervuarlar (Balçova, Afyon Ömer-Gecek, 
Germencik, başlangıçta Kızıldere) 
2) İki Fazlı Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler. 
Su, su buharı ve karbondioksit (CO2) gibi yoğuşamaz gazlar birlikte bulunur (şimdiki Kızıldere) 
3) Buharın Etken Olduğu Jeotermal Rezervuarlar: Rezervuardaki basınç koşullarında akışkan 
sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisi sıcaklığından yüksek olan rezervuarlar (ABD’de Geysers, İtalya’da 
Larderello). 
 
Jeotermal kaynakların sınıflandırılması ekonomik olabilirlik-jeolojik güven ilişkisine dayanan McKelvey 
diyagramı kullanılarak ta yapılabilir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Kaynakların Sınıflandırılması-McKelvey Diyagramı [4] 
 
Şekil 2’de Tanımlı Ulaşılabilir kaynak; sondaj, jeokimya, jeofizik, jeolojik gibi veriler ile belirlenmiş ve 
bilinen jeotermal enerjidir. Keşfedilmemiş Ulaşılabilir Kaynak ise jeolojik bilgi, teori ve deneyime 
dayanılarak var olabileceği düşünülen veya kabul edilen jeotermal enerjidir.   
 
Geleneksel anlamda bilinen jeotermal (hidrotermal) kaynakların üç önemli bileşeni vardır: (1) Isı 
kaynağı, (2) Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan, (3) Akışkanın dolaşımını sağlamaya yeterli 
kayaç geçirgenliği.  
 
Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ 
yerlerde bulunur. Nedenleri: 
 

 Mağmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması (elektrik güç üretiminde 
kullanılan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynaklar) 

 Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık gradyanı sonucunda oluşan yeryüzüne ısı akışı 
(düşük ve orta sıcaklıklı kaynaklar) 

 Yeraltı suyunun birkaç km derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi (düşük ve 
orta sıcaklıklı kaynaklar). 

 
Jeotermal kaynaklardan ısı üretimi üç ayrı yöntemle gerçekleştirilmektedir: (1) Sığ formasyonlardan ısı 
üretimi/depolama, (2) Hidrotermal sistemlerden sıcak yeraltı akışkanınından ısı üretimi, (3) Jeotermal 
enerjinin geleceği olarak görülen ve 10 km’ye kadar derinliklerde çatlatılmış formasyonlardan su 
sirkülasyonu ile sağlanan Sıcak Kuru Kaya veya Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS) yöntemi. 
Şekil 3 ve 4 jeotermal kaynaklardan ısı üretimi yöntemlerini şematik olarak göstermektedir. 
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Şekil 3. Jeotermal Isı Üretim Yöntemleri 
 

 
 

Şekil 4. Jeotermal Isı Üretim Yöntemleri 
 
 
 
 
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ 
 
 
Tablo 1’de dünya ve Türkiye için elektrik kurulu güç kapasitesini ve doğrudan kullanım kapasitesini 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 
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Tablo 1. Dünya’da Elektrik Üretiminde ve Doğrudan Kullanımda Türkiye’nin Yeri 

 
 
 
2.1. Dünyada Jeotermal Enerji 
 
Şekil 5’te 1950-2010 döneminde dünya jeotermal kurulu güç gelişmesi gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Kurulu Jeotermal Elektrik Gücün Dünyada Gelişmesi (1950-2010 dönemi) [9] 
 
Şekil 6’da ise 1960-2012 döneminde dünyada ve ABD’de jeotermal kurulu güç gelişmesi 
gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Kurulu Jeotermal Elektrik Gücün Dünyada ve ABD’de Gelişmesi (1960-2012 dönemi) 
 
2009 yılı itibariyle dünya enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin (biyokütle ve hidroelektrik dahil) 
toplam payı %16 olup, jeotermalinde yeraldığı yenilenebilirden güç üretiminin payı %0.7 ve sıcak 
su/ısıtma amaçlı üretimin payı ise %1.5’tur (Şekil 7).  
 

 
 

Şekil 7. Küresel Enerji Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı, 2009 [8] 
 
2010 yılı için dünya elektrik üretiminde fosil yakıtların payı 67.6 iken, hidroelektrik dışında jeotermalin 
dahil olduğu (hidroelektrik dışında) diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %3.3’tür (Şekil 8). 
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Şekil 8. Küresel Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı, 2010 [8] 
 
 
2.2. Türkiye’de Jeotermal Enerji  
 
 Türkiye’de bilinen ve işletilen sahalar, tektonik olarak aktif bölgelerdeki taşınım sistemleridir. Isı 
taşınımının etken olduğu jeotermal sistemler, jeolojik faylanma ve kıvrımlanmanın aktif olduğu, 
bölgesel ısı akışının normalden yüksek olduğu yerlerde görülür.  
 
Doğu Anadolu bölgesinde volkanik sistemlerin varlığı tahmin edilmekle beraber, bugüne kadar yapılan 
araştırmalar sonucunda henüz ekonomik olarak işletilebilir bir saha bulunamamıştır. 
 
Türkiye’de jeotermal enerjinin tarihçesi aşağıda kısaca özetlenmektedir: 

 Ülkemizde jeotermal enerji araştırmaları 1962 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
başlatılmıştır. 

 İlk araştırma kuyusu 1963 yılında Balçova İzmir’de delinmiş ve 40 m derinlikte 124 
o
C 

sıcaklığında akışkan üretilmiştir. 

 1968 yılında ülkemizde en yüksek sıcaklıklı sahalardan biri olan Kızıldere/Denizli jeotermal 
sahası bulunmuştur. 

 İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Park Oteli’nin (Gönen Balıkesir) ısıtılması ile 
gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye’de sıcaklıkları 20-287 
o
C arasında ~ 1500 adet termal ve mineral su kaynağı ve 222 

jeotermal saha keşfedilmiştir.  
 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1962 yılında başlanan jeotermal enerji arama çalışmalarında bu 
güne kadar 292 500 m sondajlı arama yapılarak 222 adet saha keşfedilmiş ve doğal çıkışlarla beraber 
4809 MWt ısı enerjisi (görünür/tanımlanmış jeotermal kaynak ısı kapasitesi) elde edilmiştir. Bugüne 
kadar toplam 548 kuyu delinmiştir [7]. 
 
Ülkemizde 12 ilimizde merkezi konut ısıtması (89 443 konut eşdeğeri, kurulu kapasite bazında 804 
MWt), 20 sahada seracılık ( 2.5 milyon m

2
, 506 MWt) ve 350 adet termal tesiste tedavi ve termal turizm 

amaçlı yararlanılmaktadır. 
 
Türkiye’de 300’e yakın jeotermal kaynak alan keşfedilmiştir. 1960’larda hükümet destekli arama ve 
araştırma çalışmaları başlamasına rağmen, jeotermal elektrik ve doğrudan kullanım ticari etkinliklerin 
çoğu son 10 yıl içinde gelişmiştir. 2012 itibariyle, tamamı Batı Anadolu’da 114 MWe kurulu güçte 
jeotermal santrallar vardır. Ayrıca, 2 100 MW t kurulu güçte doğrudan kullanım kapasitesiyle, jeotermal 
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ısı pompası kullanımının dışındaki doğrudan kullanım kapasitesi gözönüne alındığında, Türkiye 
dünyanın lider ülkelerinden birisidir.  
 
Şekil 9’da Türkiye’nin kurulu jeotermal elektrik gücününün 1984-2011 yılları arasında değişimi 
gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 9. Türkiye’nin Kurulu Jeotermal Elektrik Gücü 

 
Jeotermal enerjinin bölge ısıtma projelerinde kullanılan kurulu kapasitesi sözkonusu olduğunda 
dünyada Türkiye’nin önde gelen ülkelerden biri olduğu bilinmektedir. Tablo 2’de ülkemizde bölge 
ısıtma projeleri listelenmektedir. 
 
Tablo 2. Türkiye’de Bölge Isıtma Projeleri (2012)  
 
YER    Jeotermal Konut Eşdeğeri Jeotermal Kurulu Güç (MWt)  
 
Afyon     8000      72.00  
Afyon-Sandıklı    6000     54.00  
Ağrı-Diyadin      570        5.13  
Ankara-Kızılcahamam   2500      22.50  
Balıkesir-Bigadiç   1950      17.55  
Balıkesir-Edremit  4881      43.93  
Balıkesir-Gönen   2500      22.50  
Balıkesir-Güre      650        5.85  
Denizli-Sarayköy-B. En.  2200      19.80  
İzmir- Balçova   34100     306.90 
İzmir-Bergama      450        4.05  
İzmir-Dikili    2500      22.50  
Kırşehir    1800      16.20  
Kütahya-Simav-Eynal   7500      67.50  
Manisa-Salihli    7292      65.63  
Nevşehir-Kozaklı  3000      27.00  
Yozgat-Sorgun    1500      13.50 
TOPLAM  87393     804.99 
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Türkiye’de jeotermalle sera ısıtma son yıllarda, özellikle İzmir-Dikili’deki gelişmelerle birlikte, hızla 
büyümektedir. 2012 yılı için toplam ısıtılan sera alanı 253 hektarı bulmuştur.  
 
Tablo 3. Türkiye jeotermal sera ısıtma uygulamaları (2012) 

 
 
Jeotermal suyun banyo, havuz ve sağlık amaçlı kullanıldığı 350’ye yakın tesisten (ılıca, kaplıca, 
SPA,...) yılda en az 12 milyon yerli ve 10 bin yabancı ziyaretçinin  yararlandığı tahmin edilmektedir.  
Büyük tesislerin bulunduğu bölgeler arasında Armutlu-Yalova, Afyon, Balçova-İzmir, Çesme-İzmir, 
Gönen-Balıkesir, Kızılcahamam-Ankara, Akyazı-Adapazarı sayılabilir. 
 
Tablo 3’te, kullanım alanlarına göre, Türkiye’nin jeotermal enerji doğrudan kullanım kurulu kapasitesi 
dünya kurulu kapasitesiyle karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 
 
Tablo 3. Türkiye’nin jeotermal enerji doğrudan kullanımı 
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Ekonomisi hızla büyüyen ve gelişmekte olan Türkiye için enerjinin arzı ve arz güvenliği en büyük 
sorunlarımızın arasında başta yer almaktadır. Yıllık tükettiğimiz yaklaşık 110 milyon tep birincil 
enerjimizin 3/4‘ünü ithal ediyoruz.  Enerji tüketimimizin yıllık artış oranı dünya ortalamasından yüksek 
ve  %4-5 kadardır. Nüfusu artan, sanayileşen ve ekonomik gelişmesini sürdürmek isteyen Türkiye için 
enerji gerekmektedir.  Sanayileşme ve ekonomik gelişme hedeflerinden taviz vermeyecek olan Türkiye 
için enerji ithalatı faturasını küçültmenin veya bedelini karşılamanın yolları arasında; ekonomisini 
sağlam tutmak, nüfüs artışını düşürmek, enerjiyi verimli kullanmak, talebi azaltmak ve yerli kaynaklara 
ağırlık vermek gelmektedir. Galiba en şanslı özelliğimiz HES varlığımız ve linyitte kendimize yeterli 
olmamızdır. Bunun yanısıra rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjide zenginliğimiz bir 
başka şansımızdır. Fakat bu şansın fırsata ve avantaja dönüşebilmesi için AR-GE ve teknoloji 
geliştirme çabalarımızın yeterli olduğunu söylemek doğru değildir. 
 
2011’de elektrik üretimi 229 milyar kWh ve kurulu güç 53 bin MW olarak gerçekleşti. 2011 yılında 
elektrik üretiminin %45’i doğal gaz, %23’ü HES, %28’i kömür ve sadece %2.4’ü yenilenebilir 
(rüzgar+jeotermal) kaynaklıdır (Şekil 10). 229 milyar kWh’lik üretimin 136 milyar kWh’lik kısmı (%60) 
özel sektör şirketleri, otoprodüktör lisansına sahip üreticiler ve özel sektöre devredilmiş santrallardan 
geldi. 
 

 
Şekil 10. 2011 Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

 
 
 
 
3. TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ 
 
Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin araştırılmasına yönelik bir çalışma Başel tarafından 
yapılmıştır [6]. Çalışmada Türkiye’nin 0-3 km derinlik içinde jeotermal ısı içeriği tahmini yapılmış, 
jeotermal görünür kapasite envanteri hesaplanmış, elektrik üretimine uygun 25 saha ve doğrudan 
kullanıma uygun 97 jeotermal saha olmak üzere toplam 122 sahanın depolanmış ısı miktarları ve 
üretilebilir güçleri tahmin edilmiştir. Ayrıca 1000 m yeraltı derinlik haritası oluşturulmuştur.  
 
İncelenen elektrik üretimine uygun 25 saha için potansiyel, minimum 1055 MWe ve maksimum 2100 
MWe olarak tahmin edilmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 11. 25 Yüksek Sıcaklıklı Sahanın Tahmini Toplam Üretilebilir Elektrik Güç Potansiyelleri,  
MWe [6] 

 
Çalışmada incelenen toplam 122 jeotermal sahanın ısıl potansiyeli, 15 

o
C referans sıcaklığı için, 

minimum 28.5 GWt ve maksimum 52.7 GWt olarak bulunmuştur (Şekil 12). 
 

 
 

Şekil 12. Değerlendirmesi Yapılan 122 Jeotermal Sahanın Tahmini Üretilebilir Isıl Potansiyelleri 
(Tref=15 

o
C için), MWt [6] 

  
Başel’in çalışmasında [6] bulunan kapasite ve potansiyel tahminleri Tablo 4’te verilmektedir. Tablo 4’te 
verilen kapasite ve potansiyel rakamları mevcut tanımlanmış hidrotermal sahalar için geçerlidir. Yeraltı 
jeotermal ısı pompaları, EGS teknolojilerinin kullanılması ve keşfedilmemiş sahaların katkılarıyla 
kapasite ve potansiyellerin çok daha yüksek düzeylerde gerçekleşmesi beklenmelidir. 
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Tablo 4. Türkiye’de Jeotermal Enerji: Kapasite Ve Potansiyel [6] 
 

 
 
Şekil 13’te ise 1000 m derinlikteki yeraltı sıcaklık dağılımı haritası gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 13. İTÜ PDGMB Türkiye 1000 m Yeraltı Sıcaklık Dağılımı Haritası [6] 
 
 
 
 
4. GELİŞTİRİLMİŞ JEOTERMAL SİSTEMLER VE JEOTERMAL ENERJİNİN GELECEĞİ 
 
Jeotermal enerjinin geleceği söz konusu olduğunda, başta ABD, Fransa, Almanya ve Avustralya 
olmak üzere birçok ülkede geliştirilmiş jeotermal sistemlere (EGS), teknoloji geliştirmeye ve projelerin 
yapılabilirliğine yönelik önemli saha uygulamaları ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği dikkati 
çekmektedir. ABD’de MIT tarafından yapılan bir çalışmada [10], ABD’de EGS potansiyeli hedefi olarak 
2050 yılında 100 bin MWe’lik bir güç tahmini yapılmıştır. 
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EGS uygulamasında, yerin 10 km derinliği içinde sıcak kayaların önce çatlatılması ve daha sonra da 
içinden soğuk su dolaştırılmasıyla ısının üretimi tasarlanmaktadır. Bu konuda teknolojinin geliştirilmesi 
ve ticarileştirilmesi çalışmaları hızla sürdürülmektedir (Şekil 14). 
 

 
 

Şekil 14. Geliştirilmiş Jeotermal Sistem Şeması 
 
Tablo 5’te dünyada yapılan EGS saha çalışmalarında başarılı olanlar listelenmektedir [1]. 
 
Avrupa ve ABD’nin soğuk kuzey bölgelerinde, hidrotermal sistemlere sahip olmayan coğrafyalarda, 
jeotermal enerjinin üretimi için sığ formasyonlardan (akiferlerden) ısı üretimi ve depolanması 
uygulamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Şekil 15’te Hollanda’da bir akiferde ısıl enerji depolama 
sistemi uygulamasının görünümü ve özet bilgileri verilmektedir.  
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Tablo 5. Başarılı EGS projeleri [1] 
 

 
 

 
 

Şekil 15. Akiferde Isıl Enerji Depolama Sistemi Uygulaması-Technical University Eindhoven 
(Hollanda) 

 
Jeotermal enerji sektöründe yeni gelişmeler aşağıda sıralanmaktadır [1]: 
 

1. Kaynağın ısıl enerjisinin elektrik güce dönüşümünde çevrim veriminin artırılması; buhar 
ayrıştırmalı santrallara iki devirli (binary) sistemlerin eklenmesi gibi.  

2. İki devirli sistemlerde daha düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen uygun akışkanların kullanımı; 
daha düşük sıcaklıklarda kaynaklardan elektrik üretimi.  

3. Rezervuar geliştirme teknikleri; EGS. Sadece ABD’de halen altı saha uygulaması vardır. 
 
Jeotermal güç kapasitesinin gelecekte gelişmesini öngören ve büyüme beklentilerini yansıtan bir 
modelleme çalışması sonucu Şekil 16’da gösterilmektedir [9]. 
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Şekil 16. Jeotermal Güç Kapasitesi İçin 2050’ye Kadar Teknolojiye Bağlı Büyüme Beklentileri (GW) [9] 
 
 
 
 
5. DEĞERLENDİRME 
 
Türkiye’de özel sektörün jeotermal elektrik ve doğrudan kullanımdaki ticari etkinliklerini artırmak üzere, 
5686 SAYILI “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” kapsamında MTA tarafından 
keşfedilmiş sahalar 2008 yılından itibaren ihale yoluyla özelleştirilmiş, bu şekilde bugüne kadar 85 
saha ihale yoluyla devredilmiştir. Tablo 6’da 6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretimi 
Teşvik Kanunu” kapsamında jeotermal enerjiden ve diğer yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe 
verilen fiyatlar listelenmektedir.  
 
Tablo 6. 29.12.2010 Tarihli 6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretimi Teşvik Kanunu” 
Kapsamında Uygulama 
 
Üretim Tesis Tipi  Uygulanacak Fiyatlar, 
    ABD Dolar Cent/kWh 
Hidroelektrik   7.3 
Rüzgar    7.3 
Jeotermal   10.5 
Biyokütle (Çöp Dahil)  13.3 
Güneş    13.3 
*Yurt içinde gerçekleşen imalata, yukarıdaki teşvikli tarifelerin üstüne yerli katkı ilavesi getiriyor. 
* Teşvikler 10 yıl süre için geçerlidir. 
 
 
5.1. Jeotermal Projelerin Özellikleri ve Başarı İçin Gerekenler  
 
Doğrudan kullanım projelerinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda kaynağın potansiyel 
kullanımının seçimi önem kazanmaktadır [5]. Jeotermal kaynağın uygun kullanımını belirleyebilmek 
için aşağıdaki soruların yanıtları bulunmalıdır: 
 

1) Kaynağın tahmini (veya ölçülen) sıcaklığı nedir ve ne kadar üretilebilir?  
2) Kaynağın kimyası (suyun bileşimi ve formasyon yapısı) nedir?  
3) Kaynak için potansiyel pazar nelerdir ve beklenen gelir ne kadardır? 
4) Bu tür bir projeyi yürütmek için deneyimin varmı veya deneyimli uzman/personel 

bulabilirmisin? 
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5) Yeterli bütçen var mı ve tahmini proje gelirin proje yatırımını karşılayabilecek mi? 
6) Kaynak ve saha sizin mi yoksa kiralanıyor mu? Kullanımında sınırlamalar veya koşullar var 

mı? 
 
Diğer taraftan; jeotermal santral projelerinin tasarlanmasında gerekli çalışmalar ise aşağıda 
sıralanmaktadır: 

 Üretim ve tekrar-basma kuyularının akış (debi-basınç- sıcaklık) özellikleri, pompa 
gereksinimi 

 Üretim kuyularının ortalama üretim sıcaklıkları ve entalpileri 

 Santral giriş ve çıkış sıcaklıkları 

 Jeotermal akışkanda yoğuşmayan gaz (CO2, ...) oranı 

 Kabuklaşma-korozyon sorunları, jeotermal suyun jeokimyası 

 Kuyuların, santral yerinin ve boru hatlarının yerleşimi 

 Atmosferin uzun dönem ortalama sıcaklık, nem oranı ve rüzgâr yönü/hızı 

 Su soğutmalı sistemler için suyun temini 

 Enterkonnekte sistem bağlantı yeri ve bağlantı gücü 

 Depremsellik ve zemin özellikleri 

 Acil durum deşarj hattı veya toplama havuzunun yeri 

 Çevresel duyarlılıklar (gürültü, emisyon sınır değeri, deşarj sıcaklığı, ...) 
 
Sahaların sürdürülebilir işletimi söz konusu olduğunda, sahada işletim sırasında izlenmesi ve 
kaydedilmesi gerekli parametreler özetle aşağıda verilmektedir: 
 

 Üretim kuyularından yapılan üretim debisi ve toplam üretimin zamanla değişimi  

 Üretilen akışkanın sıcaklığı ve/veya entalpisi  

 Üretim kuyularının kuyubaşı basınçları (veya kuyuiçi su seviyeleri) 

 Üretilen akışkanın kimyasal bileşimi  

 Gözlem kuyularında rezervuar basıncı (veya kuyuiçi su seviyeleri) 

 Gözlem kuyularında kuyuiçi sıcaklık profilleri  

 Enjeksiyon kuyularından yapılan enjeksiyon debisi ve toplam enjeksiyonun zamanla değişimi  
 
Sahada uygulanan jeotermal projelerin özellikleri ve başarı için gerekenler birlikte değerlendirildiğinde 
bazı özellikler öne çıkmaktadır [2]. Bir projenin başarılı olması için aşağıdaki özelliklerin dikkatle 
değerlendirilmesi gerekmektedir: 
 

 Her proje kendi özelliklerine sahiptir 

 İşletmede başarı için basit yaklaşımlar anahtardır  

 Bir projenin geliştirilmesi için cesur hamleler gerekmektedir  

 Bir projenin kullanımını ve başarısını kaynak özellikleri belirler  

 Başarı için müşteri/piyasa gereklidir  

 Bütçe ve maliyet önemlidir  

 Saha alanı, yasal ve çevre koşulları önemli rol oynarlar  

 Uzman kişiler/şirketler gereklidir 

 Kamu/hükümet/yerel faktörler dikkatle incelenmelidir 

 Entegre kullanım ekonomiyi olumlu etkiler.  
 
 
Jeotermal projelerde başarı için gerekenler ise: 
 

 Gerçekçi bir İş Planı; 

 Deneyimli proje yöneticileri; 

 Arama, sondaj ve saha işletme stratejisini hedefleyen bir kaynak kavramsal modelin 
geliştirilmesini ve kaynağı anlamanın önemini bilen anlayış;  

 Jeotermal kuyuların sondajında deneyim;  

 En azından bir keşif kuyusu delinmiş olan bir kaynak;  
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 Elektrik üretim veya doğrudan kullanım tesislerinin ve ilgili yüzey tesislerinin yapımında 
deneyim,  

olarak sıralanabilir. 
 
İdeal proje geliştirici yönetici, jeotermal kaynağı ayrıntılı olarak aşağıdaki özellikleriyle anlamış 
olmalıdır: 
 

 Jeolojik özellikler  
 

 bölgesel ve yerel tektonizma ve ilgili jeolojik yapılar  

 alanın stratigrafisi ve olası jeotermal akiferlerin tanımı  

 ayrıntılı jeolojik haritalar ve kesitler  
 
 Sıcaklıklar ve yeraltı sıcaklık dağılımı  

 

 sıcak su kaynaklarının ve sığ kuyuların yerleşimleri ve sıcaklıkları  

 derin kuyulardan sıcaklık-derinlik profilleri  

 yeraltı sıcaklık dağılımını belirlemek için sıcaklık verilerini dikkatli yorumlama  
 

 Akışkan jeokimyası  
 

 sıcak su kaynaklarının ve kuyu sularının jeokimyası  

 derindeki sıcaklıkları tahmin edebilmek için jeotermometre  

 akışkan akış patternlerini tanımlamak için jeokimyasal karışım modeli  

 kabuklaşma potansiyeli  

 yoğuşamıyan gaz analizi. 
 
Jeotermal kaynakları arama, geliştirme ve işletme için en uygun stratejinin elemanları ise: 
 

 Çevredeki diğer saha işleticilerinin rekabetini engelleyecek, kaynağı verimli  işletebilecek 
yeterli alana sahip olma ve kontrol etme; 

 Kaynağı tanımlayan ve test eden arama yöntemlerinin seçimi;  

 Doğru kavramsal modeli geliştirmek için veri entegrasyonu;  

 Geçirgenlik ve akışkan akışını kontrol eden parametreleri belirleme;  

 Uygun kuyu yerleşimlerinin ve sondaj hedeflerinin seçimi;  

 Üretim ve enjeksiyon zonlarının tanımı;  

 Kuyu logları ve kuyu testlerinin yeterince kullanılması;  

 Yeni sondaj bulgularına göre kavramsal modelin güncellenmesi ve iyileştirilmesi;  

 Uygun elektrik üretim veya doğrudan kullanım tesisinin seçimi;  

 İşletme maliyetini ve sorunlarını en aza indirgeyecek kuyu ve tesis işletme koşullarının 
belirlenmesi;  

 Uygun üretim ve enjeksiyon yerlerinin ve derinliklerinin ve akışkan debilerinin belirlenmesi için 
modelleme çalışmaları; ve  

 Kaynağın tam kapasitede sürdürülebilir potansiyelinin kullanımından önce kaynak 
performansını belirlemeye ve kanıtlamaya yönelik saha ve tesis geliştirme planları.  

 
olarak sıralanabilir. 
 
 
5.2. Jeotermal Geliştirmede Riskler ve Türkiye’de Karşılaşılan Sorunlar 
 
Enerji kaynaklarının kullanıldığı projelerde belirli riskler vardır. Genel olarak değerlendirildiğinde 
jeotermal geliştirmede riskler aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Jeotermal geliştirme maliyetinde oynamalar:  
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1) sondaj derinliği (derin kuyuların maliyeti artar), ve  
2) santral türü (iki-devirli santrallar buhar ayrıştırmalı santrallardan kurulu kW gücü bazında daha 

pahalıdır).  
 

 Toplam geliştirme maliyetinin yaklaşık yarısı olan kuyu delme maliyetlerinin güç üretiminden 
sağlanan gelirlerden çok daha önce gerçekleştiriliyor olması 
 

 Projenin ilk aşamalarında kaynakla ilgili belirsizlikleri oluşturan riskler: 
 

 kaynak büyüklüğü ve sıcaklığı 

 ortalama kuyu verimliliği 

 sondaj maliyeti 

 sondaj başarı oranı 

 uzun-dönemli rezervuar davranışı 

 proje ömrü boyunca kaynak tükenirken gerekli ek yeni kuyu maliyetleri ve sayısı  

 en iyi üretim/enjeksiyon programı (kuyuların derinlik ve yerleşimlerinin optimizasyonu) 

 komşu işleticilerin üretiminden kaynaklanan basınç azalımı ve soğuma  

 akışkan kimyası sorunları (korozyon, kabuklaşma, yüksek yoğuşamaz-gaz oranları). 
 
Her ne kadar ülkemizde bazı jeotermal saha projelerinin başarıyla sürdürüldüğü gözlenmekte ise de, 
hızla büyüyen sektöre genelde bakıldığında, işletimle ilgili bazı sorunlar vardır. Türkiye’de Jeotermal 
Rezervuarların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar arasında üretim ve rezervuar mühendisliği 
açısından başlıcaları aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Projelerde üretim ve rezervuar mühendisliği konuları, rezervuar modelleme çalışmaları, tekrar-
basma uygulamaları, sahaların izlenmesi programları ihmal edilmektedir, 

 Tasarım, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üretilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine bağlı olarak 
yapılmalıdır, 

 Rezervuarın ne kadar ısı içerdiği bilinmeden, bu ısının ne kadar üretileceği ve ne kadar bir 
süre işletilebileceği belirlenmeden sahanın işletilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

 
Arama-araştırmadan üretim-geliştirmeye yönelik geçişin önümüzdeki yakın dönemde hızla 
gerçekleştirileceği gözönüne alındığında, Beklenen Sorunları: 
 

 Aynı sahada birden fazla işletmenin yaratacağı sorunlar 

 Enerji Yetersizliği (Basınç azalması /Soğuma) 

 İzleme ve gözlem eksiklikleri 

 Denetim eksikliği 

 Deneyimli personel eksikliği 
 

olarak sıralamak olasıdır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe özelleştirme ve özel kuruluşların sektöre girişiyle son yıllarda 
hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle jeotermalden elektrik üretimi kurulu kapasitesi dünyada az 
rastlanır bir şekilde gelişmekte ve büyümektedir.  
 
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe, ağırlıklı olarak hidrotermal sahalardan enerji üretimi yöntemi 
kullanılmaktadır. Dünyada yaygın olarak kullanılan ve daha teknoloji yoğun kullanım yöntemleri olan, 
jeotermal ısı pompası/depolaması ve EGS uygulamalarının Türkiye’de kullanımının teşviki 
gerekmektedir. Türkiye koşullarına uygun projelerin ve gerekli altyapı sağlayacak bilimsel ve teknolojik 
çalışmaların desteklenmesi ve uzun dönemli enerji politika ve stratejilerinde yer almaları uygun 
olacaktır. 
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JEOTERMAL KAYNAKLARIMIZIN SAĞLIKSIZ YÖNETİMİ 
 
 

Umran SERPEN 
Tahir ÖNGÜR 
Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada jeotermal kaynaklarımızın yönetimindeki sorunlar hem ülke bazında, hem de kaynak 
bazında ortaya konulmuştur. Sağlıksız yönetimlerin nasıl ve neden olduğu anlatılmış ve sorunlar 
açıklanmıştır. Bu kaynakları sağlıklı yönetmek için “Bütünleşik (İntegre) Kaynak Yönetimi” önerilmiş ve 
bunun nasıl gerçekleştirileceği sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Kaynak Yönetimi, Jeotermal santraller, Merkezi Isıtma Sistemleri, 
Çökelme, Geri basma, Kaplıcalar.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, problems in managing our geothermal resources are addressed on both country and field 
scales. Reasons are presented for why and how poor managements are born. The “Integrated 
Resource Management” concept and its implementation is proposed to better manage these 
resources. 
 
Key words: Intergarted Resource Management, Geothermal Power Plants, District Heating Systems, 
Scaling, Re-injection, Spa.  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Jeotermal yasa, Haziran 2007’de TBMM’de kabul edildi ve 2008 Haziran’da yürürlüğe girdi. Bu tarihler 
arasında da intibaklar yapıldı. Yasa çıkmadan önce 20’ye yakın Merkezi Isıtma Sistemi jeotermal 
kaynaklara bağlı olarak kurulmuş ve varolan kamuya ait bir santral yanında, bir de özel jeotermal 
elektrik santralı kurulup, işletmeye geçmiştir. 
 
Özellikle jeotermal yasa çıktıktan sonra, özel sektörün ilgisinin artması dolayısıyla, jeotermal 
kaynakların elektrik üretimi, seracılık ve balneoloji vb. çeşitli alanlarda kullanımı hızla artmıştır. 
MTA’nın elindeki ruhsatları da satması hem bu kaynaklara ilgiyi, hem de kullanımın artmasına neden 
olmuştur. Tüm bu kullanımlar aynı zamanda jeotermal kaynaklarımızın sağlıksız bir şekilde 
işletilmesini de gündeme getirmektedir. Bu tür kullanımları aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz: 
 
Yüksek entalpili kaynaklarımız için seçilen santral tipleri, maalesef onlar için uygun değildir. Yapılan bu 
talihsiz seçimler sonunda, bu kaynaklarımızdan en üst düzeyde (maksimum) enerji üretimi 
yapılamamakta, bu seçimler silis çökelmesini tetiklemekte ve santral iç tüketimleri aşırı yüksek 
olmaktadır. Orta entalpili kaynaklarımızda da uygulanan yanlış işletme parametreleri de ciddi çökelme 
sorunlarına neden olmuştur.  
 



    ________________________  26 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Merkezi ısıtma sistemleri jeotermal kaynaklar dikkate alınmadan, kaynak kapasitesinin üzerindeki 
kapasitelerde kullanıldığı için, bazılarının kaynakları tükenme noktasına gelmiş ve bazılarının ise doğal 
gaz ile hatta kömür ile desteklenmesi söz konusu olmuştur. 
 
Geri basma jeotermal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından hayati öneme haizdir. 
Maalesef, yüzde yüz geri basma yalnızca bir iki sahada uygulanmakta olup, kaynaklarımız tükenme 
yolundadır. 
 
Jeotermal kaynaklarımızın dağılımı dikkate alınmaksızın yapılan ruhsat alanlarının gelişigüzel 
belirlenmesi, komşu ruhsatlar arasında mahkemelere varan sorunlara neden olmuştur. Ayrıca, komşu 
ruhsatların kaynakları kendi yararlarına aşırı kullanma olasılığı onlara herkese verecek niteliktedir. 
 
Satışa çıkarılan tüm jeotermal kaynaklar, özellikle kültürümüzün bir parçası olan doğal akış sahibi 
Kaplıcalarımız, bunların civarındaki ruhsatları satın alanların bu kaynaklar üzerinde yapacakları 
işlemler sonucu kaybolmaya yüz tutacaklardır. Daha şimdiden birçok kaplıca suyumuz kaybolmuştur. 
 
Tüm bu örneklerin ışığı altında, bu kaynakların nasıl işletilmesi gerektiği ve şimdiye kadar ortaya 
ortaya çıkan sorunların çözümleri sunulacaktır. 
 
 
 
 
2. BÜTÜNLEŞİK KAYNAK YÖNETİMİ 
 
Bu yaklaşım ülkenin tüm jeotermal kaynaklarının yönetimi ve bireysel kaynakların yönetimi olmak 
üzere 2 yolla uygulanabilir. 
 
 
2.1. Ülke jeotermal Kaynaklarının Yönetimi 
 
“Bütünleşik Kaynak Yönetimi” ülkelerin jeotermal kaynaklarının yönetilmesi için 1990’lı yıllarda ortaya 
atılmış bir kavramdır. Bu yönetim biçimi ülkenin jeotermal kaynaklarının yönetiminde adeta bir yol 
haritası denilebilir. İlk defa Luketina (2000) tarafından dünya kamuoyuna duyurulan bu yaklaşım [1], 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 

1) Jeotermal sahaların denetimli gelişimiyle jeotermal kaynakların korunmasının sağlanması, 
2) Jeotermal kaynakların sürdürülebilir yönetimle işletilmesinin sağlanması, 
3) Yatırımcıları çekebilmek amacıyla güven ortamının sağlanması için: 

- başarılı projelerin idari ve teknik yönlerinin açıklanması, 
- kısıtlamaların mümkün olduğu kadar basit ve az tutulması, 
- arama riski taşıyan etkinliklerin desteklenmesi, 

4) Gerçekleştirilen işlemlerin yakından gözlenerek çevrenin korunması, 
5) Doğal güzellikleri olan özel jeotermal kaynakların korunması. 

 
Bu çerçevede Y: Zelanda ‘daki yasaya konulmasının amacı, “ülke sınırları içinde önceden bulunmuş 
veya varlığı yeni belirlenecek jeotermal enerji kaynaklarını, toplum ve ülke hizmetine sunmak üzere 
ülke çıkarları dikkate alınarak, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve bütünleşik işletme yönetimini 
sağlamak ve teşvik etmek için, gerekli esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir[1]. 
 
Benzeri bir evrensel yaklaşımı ülkemizde yerleştirmek ve kaynaklarımızın sağlıklı çalışmasını 
sağlamak amacıyla, jeotermal yasa çıkarılmadan yıllarca önce birçok öneri yapılmıştır [2, 3, 4, 5]. 
Bunlar hiç dikkate alınmadan, maden kanunundan kopyalanarak hazırlanan yasa yukarıdaki ilkeleri hiç 
dikkate almayan bir yaklaşım sergilemiştir. Bundan ötürü, kaynaklar sağlıksız bir şekilde yönetilmekte, 
hem devlet hem de özel sektör birbirleriyle kavgalı duruma düştüklerinden, birçok dava açılmıştır. 
Bütünleşik Kaynak Yönetimi felsefesine uyulmadığı için ortaya çıkan bu sorunlara, aşağıdaki örnekler 
verilebilir: 
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 Birinci madde, kaynakların yeraltı ve yerüstündeki durumlarının korunmasıyla ilgilidir. Devletin 
elinde yeraltı kaynaklarını denetleyecek ve denetimli gelişmesini sağlayacak ne bir yasası, ne 
de bir alt yapısı ve “know-how” u maalesef yoktur. Bunun denetim dışı olmasıyla birlikte, 
devlet tüm kaplıca yörelerini satarak, adeta yeryüzündeki kültür varlıklarını kaybetmek için 
elinden geleni yapmıştır. Ülkenin kültür varlığı olan doğal akışlı kaplıcalar, birer birer ortadan 
kalkmakta ve kalkacaktır. Bu konuda en iyi örnek, uluslararası olarak tanınan Bergama’daki 
Kleopatra kaplıcası sularının yok olmasıdır. Ege Bölgesi’nde korunması gereken birçok 
kaplıca (Burhaniye/Karaağaç, Küçükkuyu vb.) satıldığı için, işletmeciler ve yerel halk arasında 
dava konusu olmaktadır. 

 İkinci maddede devlet tarafından yasa ve yönetmelikte herhangi bir yönlendirme 
yapılmamıştır. Bilimsel yöntem ve yeni teknolojiler uygulanmadan yapılan denetimlerin de bir 
faydası olmayacaktır. Birinci ve ikinci madde çerçevesinde geçen yıl Alaşehir yakınlarında 
cereyan eden denetimsiz püskürme (blowout) olayı, çok tipik bir örnektir. İdare bu konuda 
herhangi ciddi bir müdahale yapmamış olup, çevreye ve kaynağın kendisine verilen ve 
verilecek zararı devam ettiren bu kaynaktan akış halen içten içe devam etmektedir[6]. 

 Üçüncü maddede yatırımcıları çekmek ve güven ortamı yaratmak için herhangi bir 
yönlendirme ve destek yoktur. Bunun bir nedeni de, yatırımcıların aşırı hevesli ve istekli 
olmaları olabilir. 

 Dördüncü maddede çevre ayrıca başka yasa ile korunması gerekirken, sular derelere ve 
nehirlere salınmaktadır. 

 Beşinci maddeye örnek olarak Sındırgı-Hisaralan’daki doğal akışların [7], tıpkı Karahayıt’ta 
olduğu gibi, yakında yok olabileceğini dikkate almak gerekir. Pamukkale’nin de son 50 yılda 
giderek karardığı, geçmiş on yıllar boyunca gözlenmiştir. 

 
Kaynakların kamuya ait olan işletme haklarının devredilmesinde son derece rastgele bir yaklaşım 
sergilenmiştir. B. Menderes havzasında, tanınan ve bir miktar araştırılmış kaynaklar az çok bütün 
olarak ayırt edilirken, Gediz havzasında ise, kaynak ruhsat paylaşımları tam bir “vahşi batı” tarzı 
şeklinde cereyan etmiştir. Şekil 1’de B. Menderes’teki ruhsat dağılımları görülmektedir. Burada 
grabenin ortasında kalan, az bilinen bölgeler, bloke alan olarak bağlanmış, ama esas işletilen 
kaynaklar arasında (Salavatlı-Sultanhhisar dışında) bir bloke alan konulmamıştır. Bazı jeotermal 
kaynaklar, doğanın hiçbir zaman düzgün olmamasına karşın, Yılmazköy-Umurlu ve Germencik-Erbeyli 
ve Ömerbeyli-Erbeyli’de olduğu gibi, düz bir çizgi ile ikiye ayrılmıştır. Bunlar gelecekteki ihtilaflara yol 
açabilir. Şimdiden açılmış davalar bulunmaktadır. Ayrıca, B. Menderes Grabeni’nin güney yakasında 
da gelişigüzel bir ruhsat dağılımı oluşmuştur. Öte yandan, graben ortasındaki bloke alanların önemli 
olasılık barındırdığı, bazı kısımların ruhsat alanı olarak verilmesi ve bazılarının da komşu ruhsat 
alanlarına bitişik anomalileri dolayısıyla bilinmekte ve bu bu açığa çıkmamış olasılık 
değerlendirilememektedir. 
 

 
 

Şekil 1. B:Menderes Grabeni’nde ruhsat dağılımları[8]. 
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Vahşi batı tarzı paylaşımın sürdüğü Gediz grabeninde ise, durum daha da vahimdir. Şekil 2 bu 
havzadaki ruhsat paylaşımını göstermektedir. Bu havzada bir kenarının kalınlığı 50 m olan ve 2 km 
uzunluğundaki üçgenin tepesinde sıfırlanan bir ruhsat alanı örnek alınabilir. Bu ruhsat alanında 
delinmek istenen bir kuyu diğer ruhsat alanına geçmesi dolayısıyla, durdurulmuştur. Ruhsat alanının 
içinde bile delinse, kuyunun 2500 m derinliklerde bu ruhsat alanı içinde kalacağının garantisi yoktur. 
Kalsa bile, bu kuyudan yapılan üretim, komşu ruhsattaki kaynağı kesin etkiler. Bunun çözümü olamaz.  
 

 
 

Şekil 2. Gediz Grabeni’nde ruhsat dağılımı. 
 
 
2.2. Saha Temelinde Jeotermal Kaynak Yönetimi 
 
Geçmişten beri işletilen, özellikle düşük entalpili jeotermal kaynaklarımızın belli bir “Bütünleşik 
Jeotermal Kaynak Yönetimi” ile çalıştırılması söz konusu değildir. Kaynakların işletilmesi ve 
geliştirilmeleri gelişigüzeldir. Bu kaynaklardan bazıları tükenme yolundadır. Bunlara örnek olarak 
Bigadiç, Sandıklı ve Balçova verilebilir. Bigadiç doğal gaz, Sandıklı kömür takviyesi ile 
sürdürülebilmekteyken, Balçova da doğal gazla takviye isteminde bulunmuştur. Bir kış Gönen’de, 
yeteri kadar ısı üretilemediği için, merkezi ısıtma sistemi bir ay boyunca kapatılmıştır. Bazı merkezi 
ısıtma sistemlerinde otomasyona gidilmesi ve sistem tasarımlarında düzeltmeler yapılması, abonelere 
ısı ölçer ile ısı satılması gibi olumlu adımlar tasarruf sağlamasına rağmen, merkezi ısıtma sistemleri 
kapasitelerinin kaynağa göre büyük olması dolayısıyla, sorun ortadan kalkmamaktadır.  
 
Kaynaklar işletilirken, kaynakla ilgili başka işletmelere izin verildiği ve kaynak yönetimi tek elden 
yapılamadığı için, kaynak israf edilmekte ve çevre kirletilmektedir. Örnek olarak Dikili’yi göstermek 
mümkündür. Fazla ısı çekimi dolayısıyla, zeminde oturmalar başlamıştır (Şekil 3). İkinci bir örnek, 
Afyon’dan verilebilir. Afjet’e ortak olan Afyon Ticaret Odası’na tahsis edilen bir Afjet kuyusu, gereksiz 
olduğu halde sürekli çalıştırılarak, hem kaynağın tükenmesine hem de akıtılan jeotermal su ile 
Bakırçay ve Eber Göl’ünün kirlenmesine katkıda bulunmuş ve geçmişte İdare bu duruma müdahele 
edememiştir. Kuyu arıza yapınca bu durum sona ermiş ve Ticaret odası işlettiği Gecek kaplıcasına, 
olması gerektiği gibi, Afjet’ten jeotermal su almaya başlamıştır. Yine aynı yerde Ömer Kaplıcasını 
işleten özel girişimci, AF-23 no.lu kuyuyu gereksiz yere yıllarca çalıştırmış, hem kaynağa ve hem de 
çevreye zarar vermiştır. Yine aynı yerde, Oruçoğlu turizm işletmesi, Afjet’ten su almak yerine, kuyular 
delerek, Afjet’in kaynağından uzun yıllar jeotermal akışkan çekmiş, kaynağı etkilemiş ve yeryüzüne 
deşarj etmiştir. Şimdilerde Afyon’da İdare’nin turizm işletmelerine tek elden su dağıtma girişimi son 
derece olumludur.  
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Şekil 3. Dikili Sahasında Zemin Oturmaları. 
 
Elektrik üretiminde de sorunlar bulunmaktadır. Özellikle yüksek entalpili sahalarda santral 
seçimlerinde hatalar gözlenmektedir. Bu sahalarda kurulan santraller silis çökelmesi gözardı edilerek, 
tasarlanmışlardır. Bunun sonucunda geri basma kuyularında oluşan silis çökelmesi sorunları, tüm 
dünyadaki bu tür santrallarda yaşanmakta olup, evrensel bir problemdir. Yüksek entalpili sahalarda 
bunun önüne geçmek için bazı fedakarlıklar yapıp, amorf silis aşırı doymuşluğunu engellemek 
gerekmektedir. Bunun için klasik ve modası geçmiş santral tasarımları yerine, modern ve yaratıcı 
tasarımlar daha etkili ve yararlı olacaklardır. Yüksek entalpili sahalarda sorun yalnız bu konuyla sınırlı 
olmayıp, bu sahalarda jeotermal akışkanların daha yüksek miktarda CO2 içermesi dolayısıyla, 
yoğuşturucu sistemlerde biriken CO2’i elimine etmek yüksek iç tüketim yükleri oluşturmakta ve elde 
edilen net güçler klasik santral tasarımlarında büyük kayıplara uğramaktadır. Halbuki modern 
tasarımlarda CO2’ten güç harcamadan kurtulmak mümkündür [9, 10].  
 
Aslında, bu olayları bilimsel açıdan incelemek ve yeni teknolojilerle (binary ve kombine çevrimler) 
eskileri (çift flaşlı sistemler) hesaplanan güç bazında karşılaştırmak gerekir. Bunu sağlıklı yapabilmek 
için, öncelikle bir jeotermal santralın kazanı olan jeotermal rezervuar özelliklerine bakmak gerekiyor. 
Ülkemizdeki orta entalpili rezervuarlarımız ağırlıkça % 1.5-2.5 arasında çözünmüş CO2 içermektedirler 
ve karbon dioksit te santrallarımızda türbinin boşaldığı yoğuşturucuda yoğuşmadığı için birikerek, 
türbin verimini ciddi bir şekilde düşürmektedirler. Bunu önlemek için CO2 “steam ejectors” (düşük CO2 
içeriği için) ve kompresor ve/veya “steam ejector” birlikte kullanılarak (yüksek CO2 içeriği için) 
çıkarılmakta ve yoğuşturucuda boşluk yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu donanımların kullanılması, 
santral iç tüketimini (parazitik yükler) ciddi ölçüde artırmaktadır. CO2 miktarı arttıkça, onu elimine 
etmek için kullanılan iç tüketim önemli ölçüde artmaktadır. 
 
Kaplan ve Serpen, (2010)’nin Türkiye’deki jeotermal sahalar için yaptıkları çalışma [9], eski ve yeni 
teknolojilerdeki santralları karşılaştırma için ışık tutmaktadır. Bu çalışmada, çift-flaş seçeneği için her 
bir entalpi seviyesinde 1. ve 2. flaş basınçlarını en iyi hale getirmek amacıyla, birkaç simülasyon 
yapılmış ve kaynak parametrelerinden en üst çıkış gücü hesaplanmıştır. Yüzde sıfır ve on karbon 
dioksit içerikleri için iki fazlı ve binary seçenekleri arasındaki güç üretimleri sırasıyla Çizelge 1 ve 
Çizelge 2’de verilmektedir. 
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Çizelge 1. Yüzde Sıfır CO2 ile Güç Üretimleri [9].  
 

Akışkan Entalpisi (kJ/kg) 950 1000 

Çift Flaş gros (kW) 25,700 28,900 

Çift Flaş net (kW) 23,100 26,000 

İki Faz Binary gros (kW) 26,900 29,600 

İki Faz Binary net (kW) 23,900 26,300 

Ayrışma Basıncı (Çift Flaş) (bara) 6 7.5 

İkinci Flaş Basıncı (bara) 1.1 1.2 

Ayrışma basıncı Binary için (bara) 11 11 

 
Çizelge 2. Yüzde 10 CO2 ile Güç Üretimleri [9]. 
 

Akışkan Entalpisi (kJ/kg) 950 1000 

Çift Flaş gros (kW) 23,100 26,000 

Çift Flaş net (kW) 17,900 20,200 

İki Faz Binary gros (kW) 25,500 28,100 

İki Faz Binary net (kW) 22,700 25,000 

 
Çizelgelerden elde edilen sonuçlara bakılınca; hem yüzde sıfır CO2, hem de %10 CO2 içeriği 
miktarlarında iki faz binary’nin daha avantajlı olduğu görünmektedir. Avantaj entalpi arttıkça 
azalmakta, ancak, CO2 içeriği arttıkça iki faz binary lehine önemli bir ölçüde artmaktadır. Tüm bunların 
nedeni, binary sistemlerde buhar proseslerindeki yoğuşturucu sistem (kondenser) olmadığından, CO2 
eliminasyonu için ek güç harcanmamakta ve ısı değişimi sırasında buhar yoğuşurken yoğuşmayan 
CO2 gaz basıncı nedeniyle dışarıya atılmaktadır. 
 
Jeotermal rezervuarların santral tasarımına diğer bir etkisi, kimyasal içerikleri dolayısıyladır. 
Yukarıdaki güç tahminleri 105

o
C’lık 2. ayrışmaya göre yapılmaktadır. Halbuki bizim bu kaynaklarımızın 

içerdiği SiO2 dolayısıyla bu sıcaklıkta amorf silis aşırı doymuş hale geleceği için, silis içeriğine bağlı 
olarak 115-125

o
C altında 2. ayrışmanın yapılması sistemde ve özellikle geri basma kuyularında silis 

çökelmesine ve bu kuyuların elden çıkmasına neden olabilir. Ayrışmanın bu sıcaklıklar üzerinde 
yapılması da güç üretimini önemli ölçüde azaltacaktır. 
 
Bir başka sorun da, santrallerin çalışma basıncının düşürülerek, daha düşük kuyubaşı basınçlarında 
daha fazla buhar elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu da ciddi çökelme sorunları yaratmaktadır. Bundan 
dolayı sürekli çalışamayan santral ülkemizde vardır. 
 
Jeotermal kaynak yönetiminde diğer bir sorun da geri basmadır (reenjeksiyon). Geri basma 
yapılmayan sahalarda rezervuar basıncı düştüğü için, uzun dönemde kuyuların üretilebilirlikleri de 
düşer. Bildiğimiz kadarıyla, ülkemizde tam, %100 geri basma yalnızca 2 sahada yapılmaktadır. Bu 
nedenle, bu sahalarda basınç düşümleri söz konusu değildir. Ama diğer sahalarda basınç düşümü ile 
“infill drilling” denilen ara sondajlara başlanmıştır bile. Bazen seyahat ederken, önemli sahalardan hala 
derelere ve nehirlere atık su deşarjı görülmektedir. Son zamanlarda, Enerji Bakanlığının elektrik 
santrallerinin kabulü sırasında geri basmanın yapıldığını tespiti, son derece olumlu bir adım olmakla 
birlikte, uzun dönemde geri basmanın takibi, jeotermal kaynaklarımızın yenilenebilirliği ve 
sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. 
 
Sahalarımızın sağlıklı bir şekilde idare edilmesini sağlayacak bireysel saha temelinde “Bütünleşik 
Kaynak Yönetimi”nin esasları aşağıda sunulmaktadır[11,12]: 
 
Jeotermal kaynak yönetimi herhangi bir rezervuar için aşağıdaki farklı hedeflere sahip olabilir: 
 

 İşletme maliyetini en alt seviyeye çekmek. 

 Enerji üretimini en üst seviyeye çıkarmak. 

 Sürekli enerji üretimini sağlamak. 

 Çevre etkilerini en alt seviyeye indirmek., 

 Çökelme ve korozyon etkileri gibi çalışma sorunlarını önlemek. 
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 Ülkemizin enerji politikasına bağlanmak. 
 
Gerçek yönetim hedefleri yukarıda listelenenlerden 2 veya daha fazlasının karışımıdır. Rezervuar 
yönetiminin en zor kararı, zaman sürecidir. Bazan rezervuarı kısa dönemde tüketmek finansal olarak 
daha kârlı olabilir ama, uzun dönemli güvenilir enerji tedariki, politik ve sosyolojik olarak daha kabul 
edilebilir bir durumdur. Yönetim, genelde donanımların ömrü olan 30-40 yılı tercih eder. Birçok 
jeotermal rezervuar (Wairakei, Larderello, vb.) bundan daha uzun süre üretim yapmışlardır ve devam 
etmektedirler. 
 
Jeotermal kaynak yönetiminde genel olarak uygulanan yönetim seçenekleri aşağıda verilmektedir: 
 

 Üretim stratejisinin değişimi (üretimin artması/eksilmesi). 

 Geri basma stratejisinde değişim. 

 Ara kuyular olarak adlandırılan (in-fill wells) ek kuyuların delinmesi. 

 Kuyu tamamlama şekillerinin değişmesi. 

 Yeni üretim veya geri basma alanlarının aranması. 
 
Bir jeotermal rezervuarın yönetimi, jeotermal sistem hakkındaki uygun bilgilere dayanır. Başarılı bir 
jeotermal yönetim programı için gerekli bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 
 

 Rezervuarın hacmı, geometrisi ve sınır koşulları hakkındaki bilgiler. 

 Geçirgenlik, gözeneklilik, yoğunluk, ısıl kapasite ve iletkenlik gibi rezervuar kayaç özellikleri 
hakkındaki bilgiler. 

 Sıcaklık ve basınç dağılımı gibi rezervuardaki fiziksel koşullar hakkındaki bilgiler. 
 
Bu bilgiler, rezervuarın arama ve işletme aşamalarında sürekli toplanırlar. Başlangıç verileri yüzey 
aramadan, diğer bir deyişle, jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal verilerden sağlanır. Daha sonra, sondaj 
sırasında log ve testler ek bilgiler sağlar. Bunun üzerine “kavramsal jeolojik model” kurgulanır. 
Jeotermal sistemlerin doğası ve özellikleri hakkında en önemli veriler, uzun dönem üretime tepkilerin 
dikkale izlenmesiyle” elde edilir. Matematik modeller bu veriler üzerine bina edilerek, yönetimin karar 
seçeneklerinin sağlayacağı gelecekteki üretimler tahmin edilebilir. Bundan ötürü, işletme sırasında 
dikkatli bir rezervuar gözlemi (monitoring) başarılı bir kaynak yönetimi programının elzem olan 
kısmıdır. Eğer jeotermal sistemin anlaşılması ve algılanması uygunsa, gözleme rezervuardaki 
değişimlerin önceden görülmesini sağlar. Üretim (elektrik üretim veya ısı) kapasitesinin azalması gibi 
arzu edilmeyen değişiklikler ve kuyuda veya yüzey donanımlarında çökelme veya korozyon gibi 
çalışma sorunları önceden algılanır. 
 
Jeotermal rezervuardan akışkan çekilmesi her halükarda rezervuar basıncında bir miktar azalmaya 
neden olur. Bunun tek istisnası, çekilen miktarın rezervuarın doğal beslenmesinden az olma 
durumudur. Jeotermal sistemin doğasına ve özelliklerine bağlı olarak basınç düşümü az veya çok 
olabilir. Bundan ötürü basınç değişimi, aşağıda verilen daha başka değişikliklerle, kendini ifade 
eder[11]: 
 

1. Rezervuar Basıncının Azalması  

 Yüzey etkinliklerindeki azalma, 

 Kuyu üretimlerinde azalma, 

 Kuyuiçi seviyelerin düşmesi, 

 Yüksek entalpili rezervuarlarda artan kaynama. 
2. Artan Beslenme (Recharge) 

 Rezervuar akışkanının kimyasal kompozisyonunda değişiklikler, 

 Rezervuar akışkanı sıcaklık/entalpi değişimi, 

 Kuyu sıcaklık profillerinde değişimler. 
3. Yüzeydeki zeminde oturma. Yüzey donanımlarına zarar verebilir. 

 
Rezervuar basıncının ne miktarda ve ne kadar hızlı düşeceği, bir yandan üretim debisi, diğer yandan 
da jeotermal sistemin büyüklüğü ve özellikleri tarafından belirlenir. Beslenmenin sınırlı olduğu 
sistemlerde basınç üretimle sürekli düşerken, bazı sistemlerde basınç düşümü nedeniyle sisteme 
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soğuk su girer. Bu soğuk su, akışkan entalpisini azaltarak, ısı kalitesini düşürür. Basınç ve sıcaklık 
düşümleri, jeotermal sistemlerin durumlarını sınırlayan iki faktördür.  
 
Üretime olan rezervuar tepkisini sayısallandırmak için, genel olarak aşağıdaki parametrelerin 
izlenmesi gerekmektedir[11]: 
 

1. Üretim kuyularının kütlesel debilerinin geçmişi, 
2. Üretilen akışkanın sıcaklık veya entalpisi, 
3. Üretim kuyularının kuyubaşı basınçları veya su seviyeleri, 
4. Üretilen akışkanın kimyasal içeriği, 
5. Gözlem kuyularında rezervuar basınçları, 
6. Gözlem kuyularında sıcaklık profilleri. 

 
Değişik özellikler ve parametreler yanında, bunları ölçmek için değişik yöntemler kullanılacaktır. 
Fiziksel ve kimyasal parametrelerin izlenmesi vurgulanırken, daha az geleneksel özellikler de dikkate 
alınacaktır. Jeotermal rezervuar mühendisliği açısından en önemli alet olan “Jeotermal Rezervuar 
Modellemesi” “Bütünleşik Kaynak Yönetimi”’nin önemli bir elemanı olacaktır. Geri basma da 
Bütünleşik Kaynak Yönetiminin önemli bir parçası olarak çalışmaların en kıymetli elemanı olacaktır. 
 
Bütünleşik Kaynak Yönetiminin bir başka elemanı, bu yönetimin en uygun hale getirilmesidir 
(optimizasyon). Kaynak yönetiminin en uygun hale getirilmesinin nihayi hedefi de[11]: 
 

 Kuyu üretilebilirlikleri ve su basma kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, 

 Zamanla üretilebilirlik ve su basma kapasitelerindeki azalmayı en alt düzeye indirmek. 
 
Kuyu üretilebilirlikleri ve su basma kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak için: 
 

 Kuyuları yüksek akış kapasitesi olan bölgelere yerleştirmek, 

 Kuyu aralıklarını hem yatay hem de düşey olarak birbirlerini kötü etkilemeyecek kadar uzak 
seçmek, 

 Kuyu içi rezervuar kalınlıklarını rezervuarın tüm akışını sağlayabilecek kadar kalın seçmek. 

 Kuyu çaplarının en uygun olanını seçmek. 
 
Kuyu üretilebilirliklerindeki düşümleri en alt düzeye indirmek, aşağıdaki adımları izleyerek sağlanabilir: 
 

 Kuyudibinde biriken malzemenin dönemli izlemesi ve mekanik denetimi. 

 Kuyu içi ve hatta rezervuarda kimyasal çökelmenin dönemli izlenmesi. 

 Rezervuar basıncının geri basma ile korunması. 

 Soğuk su girişi ile entalpi kaybının en alt düzeye indirilmesi. 

 Beklenmeyen kuyu arızaları başlarsa, ani acil tedbirlerinin alınması. 
 
Kuyulardaki mekanik kuyu sorunları, periyodik “workover” denilen müdahalelerle denetlenir. Çökelme 
ise, bu olayı en alt düzeye indirecek sıcaklık ve basınç koşullarının kuyularda korunması ve sürekli 
inhibitör enjeksiyonu veya periyodik mekanik temizlik ile sağlanır. Rezervuar basıncının korunması ve 
entalpi kaybının en alt düzeye indirilmesi,, en iyi şekilde rezervuar davranışının sayısal modellenmesi 
(numerical simulation) ile sağlanır. 
 
Jeotermal kaynak üretiminin yönetimi ve onun en uygun hale getirilmesinin en zor ve meydan okuyan 
yönü, etken bir geri basma startejisi geliştirmekten geçer. Birçok proje kötü tasarlanmış geri basma 
stratejisi ve kötü üretim pratiklerinden zarar görmüştür. Sağduyu kadar rezervuar mühendisliği 
pratikleri, pratikte uygulanabilir bir geri basma stratejisini aşağıdaki gibi belirler: 
 

 Üretim zonundan daha derin seviyelere geri basma (ki, daha soğuk basılan su daha yoğun 
olduğu için, ısınıncaya kadar üretim zonunun altında kalsın). 

 Sahanın içine değil de, kenarlarına basılması. 



    ________________________  33 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

 Üretim ve geri basma kuyuları arasında uygun mesafenin korunması (tipik olarak 1 km), eğer 
basınç korunması için saha içine basılması gerekli değilse. Eğer öyleyse, en az 400-500 m 
mesafeyi korumak. 

 Gravite etkisinden faydalanmak için, topoğrafik olarak aşağıdaki yerlere basmak. 

 İzleyici testlerinden çıkan izleyicileri üretim kuyularından gözlemek (önceden tedbir alabilmek 
için). 

 
Hiçbir proje yukarıdaki sorunların hepsiyle baş başa kalmazken, tüm projeler bunlardan bazılarını 
dikkate almak zorundadır. Uygun jeolojik modelleme, kuyu testleri, rezervuar mühendisliği analizleri, 
sayısal modelleme ve bazı durumlarda çökelme ve korozyon için kimyasal simülasyon yoluyla, kaynak 
yönetimini en uygun hale getirmek mümkündür. 
 
Bir jeotermal kaynak kolaylıkla dokunulamaz, tartılamaz ve ölçülemez. Yeraltında, gözden uzak, sıcak 
geçirgen bir kayaç içindeki jeotermal akışkandan ibarettir. Bu kaynağı anlamak için, başlangıç keşif 
aşamasından, rezervuarın matematik simülasyonuna kadar değişen değişik teknikler uygulanır. Her 
bir yöntem, bir öncekinde kazanılan bilgi kümesi üzerine bina edilirken, hiçbir tekil yöntem tüm yanıtları 
sağlamaz. Bu yöntemlerin inandırıcılığı veri kalitesi yanında, onun dikkatli yorumuna dayanır. Bir 
jeotermal projede bu verilerin yönetimi hayati önem taşımakla birlikte, çoğu kez ihmal edilir. Çoğu 
zaman, kaynağın gelecekteki geliştirme ve olası boyutu hakkında karar aşamasına gelinceye kadar, 
önemi anlaşılmaz. Bu noktada, veri tabanındaki eksiklikler ve uygunsuzluklar, verilerin bulunması ve 
özellikle bunları toplayanlar ayrılmışlarsa, önem kazanır. Bundan dolayı, jeotermal veri yönetimi veri 
alma, depolama, bütünlük, geri alma, yorum ve sunum dahil olmak üzere tüm veri toplama yaklaşımını 
kapsar. 
 
 
 
 
3.TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Ülkemiz jeotermal kaynaklarımızın hem idari olarak, hem de saha bazında sağlıklı yöneltilemediği 
yukarıda anlatılanların ışığı altında ortaya çıkmaktadır. TBMM tarafından kabul edilen jeotermal enerji 
kanunu ile bu kaynakların yönetiminde yine yukarıda gösterildiği gibi birçok sorunlar olmakla beraber, 
en önemli ve olası çatışma çıkaracak problem, komşu ruhsatların birbirini etkilemesidir. Yine yukarıda 
bahsedildiği gibi, bazı komşu sorunlarının çözümü imkansız gibidir. Bu durumda uygulanacak en iyi 
yaklaşımın birimleştirme (unitization) olduğu ortaya çıkmakta olup, bu konu X. Teskon Kongresinde 
işlenmiştir [13]. Bunun yanında, jeotermal yasada yapılabilecek bazı iyileştirmeler de, kaynaklarımızın 
daha sağlıklı ve sürdürülebilir işletilmesine mutlaka katkıda bulunacaktır [14]. Bu bağlamda yapılacak 
çok önemli bir değişiklik, ya farklı idareler arasında bir eşgüdüm sağlamak, ya da yetkin tek bir 
idarenin tesisi olabilir[15]. 
 
Bunun ötesinde, saha temelinde yönetim konusunda yapılması gerekenler de, kaynakların 
sürdürülebilir olarak işletilmesi açısından son derece önemlidir. Yukarıda “Bütünleşik Kaynak 
Yönetimi” konusunda sunulanlar sistematik olarak uygulanırsa, jeotermal kaynaklarımızın çok daha 
sağlıklı olarak işletilebileceğini ve bu kaynakların sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. 
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TÜRKİYE’NİN TAHMİNİ YER ALTI SICAKLIK HARİTALARI 
 
 

E. Didem KORKMAZ BAŞEL 
Abdurrahman SATMAN 
Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bazı bölgesel ısı akısı çalışmaları [1], Türkiye’nin Avrupa’da yüksek bir ısı akısı kuşağında yer aldığını 
göstermektedir. Bu motivasyonla, ülkenin yeraltı sıcaklık dağılımlarının tahmini, 500-m ve 1000-m 
derinliklerdeki olası ısı hücrelerinin araştırılması amacıyla ülke genelini ve bölgesel bazını göz önüne 
alan bu çalışma yapılmıştır. Tahmini yeraltı sıcaklık dağılımları eldeki verilerin göreli olarak daha 
yoğun olduğu Kuzey Batı Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra ayrıca ülke geneli 
için de oluşturulmuştur. Bu çalışmada ilk olarak jeotermal gradyan değerlerinin var olduğu yerler için 
sıcaklıklar 500 m ve 1000 m derinlikler için hesaplanmış, daha sonra kriging ve idw gibi jeoistatistiksel 
yöntemler kullanılarak tahmini alansal sıcaklık dağılım haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan tüm 
sıcaklık haritalarında ArcGis yazılımı kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yeraltı sıcaklık haritası, Jeotermal gradyan, Kriging yöntemi, 
Jeoistatistiksel yöntemler, ArcGis.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Some regional [1] heat flow studies show that Turkey is located on a high heat flow zone of Europe. 
With the motivation of such a claim a country-wide subsurface-temperature prediction study is 
conducted to better understand the temperature distribution and the possible existence of heat-cells at 
500-m and 1000-m depths in Turkey. The temperature distributions are emphasized not only for the 
Northwestern (Thrace) and the Southeastern parts of Turkey, where the data is dense, but for the 
whole country. Initially the temperatures at locations, for which the geothermal gradient values were 
available, are computed for both depths and are utilized to estimate the areal temperature distribution 
at the same depths by employing the geostatistical methods of kriging and IDW. The distribution maps 
are built using Arc GIS software. 
 
Key Words: Turkey, Subsurface temperature map, Geothermal gradient, Kriging, Geostatistical 
methods, ArcGis. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yeraltı sıcaklık ve gradyan dağılımlarının doğruya yakın bir şekilde tahmini ülkenin jeotermal enerjiden 
fayda sağlayabilmesi ve geleceğe yönelik enerji politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Doğruya yakın en olası tahminin yapılabilmesi, eldeki verilerin nitelik, nicelik ve 
güvenilirliğine bağlıdır. Sıcaklık dağılımı tahmini işlemlerinde kullanılan gradyan değerleri 
oluşturulacak haritaları doğrudan etkilediğinden oldukça önemlidir [2]. 
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2. TÜRKİYE YER ALTI SICAKLIK DAĞILIMI HARİTASI 
 
Bu bölümde yeraltı sıcaklık dağılımının oluşturulmasında kullanılan veriler ve yöntemler 
açıklanmaktadır. 
 
 
2.1. Veri Setleri ve Analizi 
 
Yer altı sıcaklık dağılımı haritasını oluşturmak için iki çeşit veri seti kullanılmaktadır. Veri Seti I olarak 
adlandırılan; hem Mıhçakan vd. [3] çalışmasından yararlanılarak oluşturulan gradyan değerlerini hem 
de yeni jeotermal kuyulardan elde edilen bilgilerin birleştirilerek oluşturulduğu bir settir. Daha çok 
Kuzey Batı Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya ait 1000 m ve daha derinden yapılan sondajlardan 
elde edilen sıcaklık gradyanlarının doğrusal interpolasyon ve extrapolasyonu ile elde edilen sıcaklık 
değerleri veri seti olarak kullanılmıştır. Bu setteki toplam veri sayısı 427 adettir. Veriler genellikle iki 
bölgede (Kuzey Batı Anadolu ve Güney Doğu Anadolu) yığılma gösterdiklerinden heterojen bir dağılım 
sergiledikleri söylenebilir. Ancak verilerin 1000 m ve daha derinlerden oluşturulduğu düşünüldüğünde 
elde edilecek sıcaklıkların daha gerçekçi bir sonucu temsil edeceği kesindir.  
 
Veri Seti II olarak adlandırılan set ise İlkışık [4]’ın veri çalışmasından derlenmiş 100-150 m derinlikteki 
sığ kuyuların sıcaklıklarından elde edilen gradyan değerlerinin 500 m derinliğe doğrusal 
ekstrapolasyonunun yapılması ile bulunan değerleri içermektedir. Veri Seti I’e göre göreceli olarak 
daha homojen olup, bu setteki toplam veri sayısı 418 adettir. Bu veri setinde daha fazla veri olmasına 
rağmen, eldeki verilerin sığ kuyulardan gelmesi ve yeraltı sularından etkilenmesi nedeni ile elde edilen 
sıcaklıkların gerçeği tam yansıtmayabileceği söylenebilir. Bu setteki verilerin sığ kuyulardan gelmesi, 
yeraltı suları ve yüzey-iklimsel etkilerden etkilenmiş olabilmesi nedeni ile elde edilen sıcaklıkların 
gerçeği tam yansıtmayabileceği söylenebilir. Ayrıca veri kayıtları sırasında yapılan ölçüm/kayıt 
hatalarının Veri Seti I’e göre daha fazla olabileceği de unutulmamalıdır.  
 
Veri setleri kullanılarak hesaplanmış yer altı sıcaklık değerleri ArcGIS 9.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri 
yazılımının jeoistatistiksel analiz modülü kullanılarak analiz edilmiş, variogram modelleri 
oluşturulmuştur. Verinin olmadığı noktalar için yapılan tahminler, çeşitli jeoistatistiksel (IDW, Krigging) 
yöntemler kullanılarak yapılmış ve sıcaklık dağılımları haritalanmıştır. Kullanılan yöntemlerde 
bilinmeyen noktaların tahmininde hem mesafe hem de noktaların uzaysal düzeni (konumu) dikkate 
alınmış böylece yeraltı sıcaklık dağılımındaki hatalar olası en asgari düzeye indirgenmiştir [2]. 
 
 
2.2. Uygulanan Yöntemler 
 
Enterpolasyon yöntemleri deterministik ve jeoistatistiksel olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadırlar. 
Bütün yöntemler, birbirlerine yakın noktaların benzerlik göstereceği temeline dayanmaktadır. 
Deterministik yöntemlerde sadece matematiksel fonksiyonlar kullanılırken jeoistatistiksel yöntemlerde 
matematiksel fonksiyonlarla birlikte istatistiksel bilgiler de birlikte kullanılarak yapılan tahminlerdeki 
belirsizlik de tayin edilmektedir. Bu çalışmada Ters Ağırlıklı Mesafe (idw) ve adi Krigging yöntemleri 
kullanılarak yeraltı sıcaklık dağılımı haritaları oluşturulmuştur [2].  
 
2.2.1. Ters Ağırlıklı Mesafe Yöntemi 
 
Bu yöntem kendisini çevreleyen bilinen/ölçülmüş örnek noktalarındaki değerler yardımıyla ya da belirli 
bir matematiksel fonksiyona doğrudan bağlı deterministik bir enterpolasyon yöntemdir. Bu yöntem 
sayesinde bilinen örnek noktalara ait değerlerin yardımıyla örneklenmeyen noktalara ait değerler 
belirlenmektedir. Tahmini yapılacak noktadan uzaklaşan çeşitli diğer noktalar gözetilerek 
(değerlendirilmeye alınarak) ve mesafedeki artışa bağlı olarak bilinmeyen noktanın değeri hesap edilir. 
Tahmin edilen değerler, komşu civardaki noktaların uzaklığı ve büyüklüğünün bir fonksiyonu olup, 
mesafenin artması ile tahmini yapılacak nokta üzerindeki önem ve etki azalır [5]. Bu yöntemde 
verilerin genel dağılımı, eğilimi, anizotropi ve kümelenmesi gibi özellikler incelenmemektedir. Veriler 
sadece yerel olarak değerlendirilip, karşılaştırılması yapılmaktadır. 
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2.2.2. Kriging Yöntemi 
 
Çevreleyen ölçülmüş değerlerden ağırlıkları oranında yararlanarak bilinmeyen noktalara ait ölçümleri 
kestirerek hesaplamak için kullanılan bir enterpolasyon tekniğidir. Ağırlıklar, ölçülen noktalar ile 
kestirilecek (tahmini yapılacak) olan noktalar arasındaki mesafeye dayalı olarak belirlenir ve tüm alan 
için bir ayarlama yapılır. Noktalar arasındaki uzaklıklar ve yönlerin oluşturduğu uzaysal ilişki dikkate 
alınarak (semivariogram ve kovaryans fonksiyonları oluşturularak) veri yüzeyindeki değişimine yönelik 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu yöntemde hem doğrudan ölçüm değerleri hem de istatistiksel 
yöntemlerden faydalanılarak otokorelasyon (ölçülen noktalar arasında oluşturulan istatistiksel ilişki) 
oluşturularak bunlara yönelik tahminler yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle, kısaca uzaysal 
enterpolasyon (hem verilerin istatistiksel dağılımı hem de uzaydaki konumları dikkate alınmaktadır) 
yapılmaktadır. Bu yöntemde uzaysal ilişkiler kullanılarak tahminlerdeki hata oranları ve aynı zamanda 
yaklaşım miktarlarını da test edilebilmektedir. Sistematik bir şekilde birçok defa enterpole edilmiş 
değerler kontür yüzeylerini oluşturarak tahmin haritaları oluşturulmaktadır [5]. 
 
 
2.3. Bölgesel Haritalar 
 
Bölgesel haritaların oluşturulmasında derin kuyuları temsil eden Veri Seti I kullanılmıştır. Bu veri 
setinin kullanılmasının nedeni, derin kuyulardan elde edilen verilerden oluşan Veri Seti I’in sığ kuyu 
verilerini içeren Veri Seti II’ye oranla daha gerçekçi sonuçlar üretebileceğinin düşünülmesidir.  
 
Kuzey Batı Anadolu Bölgesi: Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin 500 m ve 1000 m derinlik haritaları için 
79 adet sıcaklık değeri kullanılmıştır. Bu değerler çoğunlukla doğal gaz kuyuları olmak üzere bazı 
jeotermal kuyulardan elde edilen verileri de içermektedir.  
 
Bu veri setinde sadece bir adet uç nokta değeri vardır. Bu uç değer haritanın güney batı bölümünde 
yer alan Tuzla bölgesine ait sıcaklık değeri olup oldukça yüksektir. Veri setindeki diğer tüm veriler 
normal dağılım sergilemektedirler.  
 
Ters ağırlıklı mesafe (IDW) ve kriging yöntemi kullanılarak oluşturulan 500 m Kuzey Batı Anadolu 
haritalarında seçilen parametreler Tablo 1’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1. IDW ve kriging yöntemi kullanılarak oluşturulan 500 m Kuzey Batı Anadolu Bölgesi sıcaklık 
dağılımı haritaları parametreleri [6]. 

idw kriging 

Optimum değer: 1 Kriging Tipi: adi Komşu Sayısı: 5 
Ortalama 
standart: 5.24 

Komşu sayısı: 16 Variogram Tipi: exponansiyel En az eklenecek: 2 RMSS: 0.82 

En az eklenecek: 10 Yön: 80 Bölme Tipi: 4 bölme  

Bölme tipi: 8 bölme Kısmi Sill: 100 Büyük yarı eksen: 158795  

Büyük yarı eksen: 66214 Nugget: 10 Küçük yarı eksen: 158795  

Küçük yarı eksen: 66214 Lag Büyüklüğü:16000 Anizotropi faktörü: 1  

Anizotropi faktörü: 1 
Lag Sayısı: 10 RMS: 7.81  RMS: 7.45 
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Şekil 1’de kriging jeoistatistiksel yöntemi ve Şekil 2’de idw yöntemi kullanılarak 500 m derinlik için 
Kuzey Batı Anadolu için oluşturulan sıcaklık dağılımı haritaları gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 1. Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin 500 m Derinlikteki Sıcaklık Dağılımı Haritası (kriging 
yöntemi) [6]. 

 

 
Şekil 2. Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin 500 m Derinlikteki Sıcaklık Dağılımı Haritası (idw yöntemi) 

[6]. 
 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Güney Doğu Anadolu Bölgesinin 500 m derinlik haritası için 252 adet 
sıcaklık değeri kullanılmıştır. Bu değerler çoğunlukla petrol ve doğal gaz kuyuları başta olmak üzere 
bazı jeotermal kuyulardan elde edilen verileri içermektedir.  
 
Ters ağırlıklı mesafe (idw) ve kriging yöntemi kullanılarak oluşturulan 500 m Güney Doğu Anadolu 
haritalarında seçilen parametreler Tablo 2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Idw ve Kriging Yöntemi Kullanılarak Oluşturulan 500 m Güney Doğu Anadolu Bölgesi 
Sıcaklık Dağılımı Haritaları Parametreleri [6]. 
 

idw kriging 

Optimum değer: 1.97 Kriging Tipi: adi Komşu Sayısı: 5 Ortalama standart: 3.62 

Komşu sayısı: 16 Variogram Tipi: exponansiyel En az eklenecek: 2 RMSS: 0.99 

En az eklenecek: 10 Yön: 70 Bölme Tipi: 4 bölme  

Bölme tipi: 4 bölme Kısmi Sill: 7.76 Büyük yarı eksen: 158795  

Büyük yarı eksen: 173606 Nugget: 10.04 Küçük yarı eksen: 46695.8  

Küçük yarı eksen: 173606 Lag Büyüklüğü:16000 Anizotropi faktörü: 3.4  

Anizotropi faktörü: 1.97 Lag Sayısı: 10 RMS: 3.60  

 
Şekil 3’de kriging jeoistatistiksel yöntemi ve Şekil 4’de idw yöntemi kullanılarak 500 m derinlik için 
Güney Doğu Anadolu için oluşturulan sıcaklık dağılımı haritaları gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin 500 m Derinlikteki Sıcaklık Dağılımı Haritası (kriging 
yöntemi) [6]. 

 

 
Şekil 4. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin 500 m Derinlikteki Sıcaklık Dağılımı Haritası (idw yöntemi) 

[6]. 
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2.4. Genel Haritalar 
 
Ülkenin tümü için genel bir değerlendirme yapabilmek ve jeotermal bölgelerin daha iyi yansımasını 
görebilmek amacıyla 2 veri seti (derin ve sığ kuyulara ait bilgiler) birleştirilerek toplamda 844 adet veri 
içeren yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni veri seti kullanılarak tüm Türkiye için adi 
kriging jeoistatistiksel yöntemiyle 500 m ve 1000 m derinlikler için sıcaklık (Şekil 5, Şekil 6) haritaları 
oluşturulmuştur.  
 

 
 

Şekil 5. Türkiye’nin 500 m derinliğindeki sıcaklık dağılımı haritası [6]. 
 

Şekil 5 ve 6’ya dikkat edilecek olursa, Ege Bölgesi yüksek sıcaklıklı, Orta Anadolu ise göreceli olarak 
orta sıcaklıklı bölgeler olarak gözlenmektedir. Ayrıca bu haritadan volkanlardan oluşan Orta ve Doğu 
Anadolu’daki en son volkanik aktivite yerleri de resmedilmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Türkiye’nin 1000 m derinliğindeki sıcaklık dağılımı haritası [6]. 
 
Farklı derinlikler için oluşturulan genel Türkiye haritaları incelendiğinde, Batı Anadolu’da Menderes ve 
Gediz Grabenleri ile Balıkesir, Afyon ve Kütahya civarı, Çanakkale’nin güneyinde Tuzla jeotermal alanı 
belirgin olarak ortaya çıkmıştır. İkincil olarak diğer göze çarpan bölgeler ise Orta Anadolu’da Ankara, 
Kırşehir, Yozgat ve Sivas, Güney Doğu Anadolu’da ise Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Gaziantep ve 
Doğu Anadolu’da ise Ağrı civarıdır [6]. 
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SONUÇLAR 
 
Mevcut veriler kullanılarak, Kuzey Batı Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve tüm ülke 
genelinin 500 m ve 1000 m derinlikleri için deterministik ve jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak 
tahmini sıcaklık dağılımı haritaları oluşturulmuştur.  
 
Deterministik yöntem olarak ters ağırlıklı mesafe (idw) yöntemi, jeoistatistiksek yöntem olarak ise 
kriging yöntemi kullanılmıştır. İki farklı yöntem kullanılmasının nedeni bir yöntemle belirlenemeyen 
olası sıcak bölgenin diğer yöntemle belirlenmeye çalışılmasıdır.  
 
Sığ ve derin veri setlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Türkiye’nin 500 m ve 1000 m derinliği sıcaklık 
dağılımı haritası (Şekil 5 ve 6) gerçekle uyumlu denebilecek jeotermal bölgeleri daha iyi yansıtan bir 
tablo çizmektedir. Her iki şekilde de, Ege Bölgesi yüksek sıcaklıklı, Orta Anadolu ise göreceli olarak 
orta sıcaklıklı bölgeler olarak gözlenmektedir. Ayrıca haritalardan volkanlardan oluşan Orta ve Doğu 
Anadolu’daki en son volkanik aktivite yerleri de resmedilmektedir. Dikkat edilecek olunursa derinlik 
arttıkça beklenildiği gibi tahmin edilen sıcaklık değerlerinde de artış gözlenmiştir.  
 
Bölgesel haritalar değerlendirildiğinde her iki bölgenin de petrol ve doğal gaz kuyuları bakımından 
zengin ve bu nedenle veri sayısının yüksek olduğu çökelti havzaları olduğu söylenebilmektedir. Bu 
haritalardaki bir başka gösterge ise, Anadolu’nun güney doğu kısmında yarı termal oluşumlar olarak 
adlandırılabilen bazı sıcak yerler görünürken Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nde böylesi bir durumla 
karşılaşılmamaktadır. Sadece Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nin güney batısında kalan ve uç nokta 
olarak nitelendirilebilen hidrotermal kaynakla ilişkili sıcak bölge mevcuttur [6].  
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ÖZET 
 

Diyadin (Ağrı) jeotermal sahasında, sıcaklıkları 33-68 C arasında çok sayıda termal ve maden suyu 
kaynağı bulunmaktadır. Mermer ve ofiyolit grubu kayaçlarının üzerinde çökelen Miyosen ve Pliyo-
Kuvaterner yaşlı tüf ve piroklastik birimler arasından boşalan bu kaynaklar çoğunlukla Ca-Na-HCO3 
tipindedir. Sulardaki silika çözünürlüğünün kalsedon fazı tarafından denetlendiği varsayılarak 

uygulanan kalsedon jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları 88-121 C aralığındadır. 
Örneklenen suların düşük sıcaklıklı olması nedeniyle karışım süreçlerinden yüksek derecede 
etkilenmeleri jeotermometreler ve mineral-doygunluk modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının 
düşük ve/veya birbiri ile uyumlu çıkmamasına sebep olmuştur. Sıcak sular jeotermal minerallerin çoğu 

ile dengede veya süper doygunluk durumundadırlar. Örneklerin 
18

O - D bileşimleri meteorik bir 
köken ortaya koymaktadır. δ

2
H-yükselti ilişkisi kullanılarak suların beslenme yükseklikleri 2165-3172 m 

arasında bulunmuştur. 
13

C içeriklerine göre, sulardaki karbon denizel kireçtaşı ile birlikte organik bir 

kaynağa işaret etmektedir. 
14

C izotop analizleri sıcak suların yeraltındaki dolaşım süresinin 20,000 yıl 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyadin (Ağrı), hidrojeokimya, izotop, jeotermal potansiyel.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the Diyadin (Ağrı) geothermal field there are several mineral and thermal waters with temperatures 

between 33 and 68C. Thermal springs issuing through the Miocene and Plio-Quaternary tuff and 
pyroclastic units above marble and ophiolites are mostly of Ca-Na-HCO3 type. Silica solubility in 
waters is controlled by the chalcedony phase and the reservoir temperatures calculated from the 

chalcedony geothermometer are in the range of 88 to 121C. Because samples in the region are low-
temperature waters they have been significantly affected by the mixing process and this resulted in 
reservoir temperatures estimated from geothermometers and mineral-saturation model to be low 

and/or inconsistency temperature results. 
18

O - D compositions of samples indicate meteoric origin. 

Recharge elevation of waters from the δ
2
H- altitude relation is found as 2165-3172 m. 

13
C contents 

yield that carbon in waters is derived from marine limestone or an organic source. Based on 
14

C dating 
the circulation age of waters is around 20 ky.   
 
Key Words: Diyadin (Ağrı), hydrogeochemistry, isotope, geothermal potential. 
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1. GİRİŞ 
 
Diyadin (Ağrı) jeotermal sahası Doğu Anadolu bölgesi, Ağrı ili – Diyadin ilçesinin güneyi ve doğusunda 
Göğebakan, Dibekli, Ulukent, Mollakara, Kuşburnu, Taşkesen, Rahmankulu ve Aşağıtütek köyleri 
arasında yer almaktadır (Şekil 1). İnceleme alanındaki en önemli akarsu inceleme alanını K-G 
yönünde kat eden Murat Nehridir. Kandil ve Rahmankulu dereleri Murat Nehri’ni besleyen önemli 
sürekli akarsu kollarıdır. Diyadin jeotermal alanındaki kaplıcalar ve sıcaksu çıkışlarının çoğu Murat 
Nehri’nin doğu kıyısındadır.  
 

 
 

Şekil 1. Diyadin jeotermal alanının yer bulduru haritası. 
 
Tektonik bir çöküntü alanı olan Diyadin jeotermal alanında çok sayıda sıcaksu, maden suyu ve 
soğuksu kaynakları bulunmaktadır. Sıcaksu kaynaklarının en önemlilerini; Köprü Kaplıcası (45-50ºC), 
Yılanlı Kaplıcası (38-40ºC), Tazekent Kaplıcası (42-44ºC), Kireçtepe Kaplıcası (65,5ºC), Dibekli 
Kaplıcası (40-45ºC), Hıdır Çayırı kaynakları (35-45ºC), Mollakara kaynakları (44-68ºC) ve Gelereş 
kaynakları (33-63ºC) oluşturmaktadır [1]. 
 
1998-1999 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Diyadin’de toplam 6 
adet jeotermal kuyu açılmıştır. Bu kuyuların açıldıkları tarihler, derinlikleri, üretim şekilleri ile akışkan 
sıcaklıkları ve debileri Tablo 1’de verilmektedir. Tümünde artezyen ile üretim yapılan bu kuyuların 

derinlikleri 77 m ile 215 m, su sıcaklıkları 62C ile 78C ve kuyu debileri ise 6 ile 150 l/sn arasında 
değişmektedir. 
 
Diyadin ilçesinin ısıtılmasında Yılanlı Çermiği yakınında açılan MT-1 kuyusundan yararlanılmaktadır. 
Bu kuyudan buhar + sıcaksu karışımı şeklinde üretilen akışkan ısı tecritli özel borularla yaklaşık 5 km 
uzaklıktaki dağıtım merkezine getirilmektedir. Bu merkezde akışkanın enerjisi eşanjör vasıtasıyla 
şebeke suyuna aktarılmakta ve yaklaşık 60ºC’ye kadar ısıtılan su yine yalıtılmış özel borularla 
Diyadin’e gönderilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Diyadin’de jeotermal enerjinin bir diğer kullanım 
alanını da kurutma işleri oluşturur. Halen Diyadin’de AG-KAR sıvılaştırılmış karbondioksit ve kurubuz 
üretim tesisi yapım çalışmaları devam etmektedir. 2009 yılında Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından 
Mollakara köyünde Murat nehri kıyısında altın arama amaçlı açılan kuyuda oldukça sığ bir derinlikten 

40-50C sıcaklığında termal su ile karşılaşılmıştır. 
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Tablo 1. Diyadin jeotermal alanında MTA tarafından açılan sondaj kuyularına ait özet bilgi [2]. 
 

Derinlik Sıcaklık Debi

(m) (°C ) (l/s)

AD-1 1998 107.0 Terk Terk –

AD-2 1998 77.0 70.0 6.0 Artezyen

MT-1 1998 131.0 62.0 135.0 Artezyen

MT-2 1999 215.0 78.0 150.0 Artezyen

MT-3 1999 200.0 76.0 150.0 Artezyen

MT-4 1999 180.0 72.0 120.0 Artezyen

TarihKuyu No Üretim 

 
 
Türkison Enerji İnşaat Proje Ltd. Şti. tarafından Diyadin jeotermal alanında yapılan hidrojeolojik etütler 

sonucunda 115C’ye kadar varan rezervuar sıcaklıkları tespit edilmiştir [3]. Ayrıca, toplam 750 l/sn’lik 
debiye sahip olan Diyadin jeotermal alanının merkezi ısıtma, seracılık, termal turizm, balık yetiştirme 
ile karbondioksit ve kurubuz üretimi gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için oldukça uygun olduğunu 
belirtilmiştir [4, 5]. 
 
Diyadin dolayında yer alan inceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya birimleri 
mostra vermektedir. Her ne kadar tüm zaman dilimlerine ait birimler inceleme alanı ve yakın dolayında 
bulunmasına karşın, inceleme alanı içinde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı mermer, ganys, şist ve 
kuvarsitler, Üst Kratese yaşlı ofiyolitik kayaçlar, Miyosen-Pliyosen yaşlı karasal kırıntılı ve karbonatlı 
kayaçlar, Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar ve Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerden 
oluşan güncel çökeller yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
 
Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı birimler, inceleme alanının batı-kuzeybatı kesiminde Mollakara, Ulukent 
ve Günbuldu köyleri arasında yüzeylenmektedir Söz konusu birimler mermer, gnays, şist ve kuvarsit 
gibi kayaçlardan oluşmaktadır. Genel olarak ince-orta kalınlıkta tabakalanma gösteren birimdeki 
şistler; gri-yeşilimsi, gri-yeşil-yeşilimsi ve kahverenkli tonlarda gözlenmektedir. Mermerler ise gri, koyu 
gri, beyazımsı gri ve beyaz renkli olup kristalize kireçtaşlarında katmanlaşma korunmuş olup yer yer 
de katmanlaşmaya koşut yapraklanma gelişmiştir [4, 5]. Birbirleriyle karışık tektonik ilişki içinde olan 
değişik kaya türündeki kütlelerden oluşan Üst Kratese yaşlı ofiyolitik kayaçlar inceleme alanının doğu-
kuzeydoğu kesiminde yer alan Ayrancı ve Aşağıtütek köyleri civarında yüzeylenirler (Şekil 2). Bu birim, 
serpantinleşmiş peridotit, gabro, çeşitli bazik volkanit, volkano çökel, kırmızı kireçtaşı ve kumlu 
kireçtaşı türünden değişik kaya türü özellikleri gösteren blokları kapsamaktadır. Bu bloklar karmaşık 
tektonik ilişki içinde olup ayrı ayrı haritalanabilecek bir özellik göstermemektedir [2, 6]. Miyosen-
Pliyosen yaşlı karasal kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar, Diyadin, Aşağıtütek, Hacıhalit, Yanıkçukur, 
Mutlu, Günbuldu ve Tavla yerleşim birimleri arasında kalan geniş alanlarda yüzeylenirler (Şekil 2). 
Miyosen’den Pliyosen’e kadar farklı zaman dilimlerinde çökelmiş karasal kırıntılılar ve karbonatlar 
kumtaşı, kumlu kireçtaşı, marn, mikritik kireçtaşı, şeyl, kiltaşı, çamurtaşı, breşik kireçtaşı, evaporitik 
kayaçlar ve ayrılmamış karasal kırıntılı kayaçlardan oluşmaktadır [2, 6]. 
 
Andezit, bazalt, tüf, ignimbirit, lav akıntısı ve piroklastik kayaçlardan oluşan Pliyosen–Kuvaterner yaşlı 
volkanik birimler inceleme alanının güneydoğusunda yer alan Tendürek Dağından itibaren batı-
kuzeybatı-kuzey yönüne doğru geniş alanlarda yüzeylenmektedir (Şekil 2). İnceleme alanı ve yakın 
dolayında gözlenen Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik ve piroklastik kayaçlar Tendürek Volkanitleri 
olarak adlandırılmıştır [7, 8]. Piroklastikler, volkanik breş, lapilli, tüf ve küller ile temsil edilen Tendürek 
volkanizmasının piroklastik ürünleri, söz konusu volkanizmaya ait andezit, bazalt, vb. kayaçlar ile 
yatay ve düşey yönde geçişli olarak izlenirler. Bunlara lav ve ignimbrit seviyeleri eşlik etmektedir.  
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Şekil 2. İnceleme alanı ve yakın dolayının jeoloji ve hidroloji haritası. 
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Bölgedeki volkanizma Pliyosen döneminde başlamış ve Kuvaterner sonuna kadar devam etmiştir [9]. 
Ayrıca, Doğu Anadolu bölgesindeki volkanizma yaşının 430 bin yıl ile 6.2 milyon yıl arasında olduğu 
ve hem asidik hem de bazik tipte ürünlerin püskürdüğünü ortaya konulmuştur [10].  
 
İnceleme alanındaki Pliyosen–Kuvaterner yaşlı çökeller; alüvyon, yamaç molozu, eski akarsu çökelleri 
ve travertenlerden oluşmaktadır. Alüvyon birimler, Murat Nehri vadisi boyunca yüzeylenmektedir (Şekil 
2). Travertenler özellikle Davut, Yılanlı ve Dibekli sıcaksu kaynakları çevresinde Murat Nehrini çeşitli 
doğrultularda kesen faylar boyunca çökelmişlerdir. Özellikle Köprülü kaplıcası yakınında Murat Nehri 
üzerinde doğal bir köprü görünümünde oluşum gösteren travertenler 25 m’ye kadar kalınlık 
sunmaktadır. Kuşburnu, Davutlu ve Tunca kaynakları tarafından çevrelenen Hıdırçayırı mevkisinde 
eski sıcaksu çıkış noktalarının göstergesi olarak traverten çökelleri tespit edilmiştir. Boyları birkaç 
metreye kadar varabilen ve çoğunlukla koni (veya yassı) şekilli bu oluşumlar, noktasal sıcaksu 
çıkışlarının güncel tektonizmanın etkisiyle yer değiştirdiğine işaret etmektedir. 
 
İnceleme alanındaki Pliyosen–Kuvaterner yaşlı çökeller; alüvyon, yamaç molozu, eski akarsu çökelleri 
ve travertenlerden oluşmaktadır. Alüvyon birimler, Murat Nehri vadisi boyunca yüzeylenmektedir (Şekil 
2). Travertenler özellikle Davut, Yılanlı ve Dibekli sıcaksu kaynakları çevresinde Murat Nehrini çeşitli 
doğrultularda kesen faylar boyunca çökelmişlerdir. Özellikle Köprülü kaplıcası yakınında Murat Nehri 
üzerinde doğal bir köprü görünümünde oluşum gösteren travertenler 25 m’ye kadar kalınlık 
sunmaktadır. Kuşburnu, Davutlu ve Tunca kaynakları tarafından çevrelenen Hıdırçayırı mevkisinde 
eski sıcaksu çıkış noktalarının göstergesi olarak traverten çökelleri tespit edilmiştir. Boyları birkaç 
metreye kadar varabilen ve çoğunlukla koni (veya yassı) şekilli bu oluşumlar, noktasal sıcaksu 
çıkışlarının güncel tektonizmanın etkisiyle yer değiştirdiğine işaret etmektedir. 
 
 
 
 
2. SU KİMYASI 
 
Bu çalışmada Diyadin (Ağrı) jeotermal sahası ve çevresinde yer alan su noktalarında yerinde ölçümler 
ve laboratuar analizleri için örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Diyadin sahasından toplam 23 adet su 
örneği toplanmıştır. Örneklerin 8 adedi sıcak, 13 adedi soğuk su kaynakları olup 2 adet örnek de 
Murat Nehrinden toplanmıştır (Şekil 2). 
 
 
2.1. Suların Fiziksel Özellikleri 
 
Diyadin-Ağrı jeotermal sahasından toplanan suların örnekleme tarihi, kodları, koordinatları, sıcaklık, 
pH, iletkenlik, toplam çözünmüş madde içeriği (TDS), tuzluluk, çözünmüş oksijen ve alkalinite (HCO3) 
ve CO2 konsantrasyonları Tablo 2’de topluca verilmektedir. Ayrıca, aynı çizelgede Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1998-1999 yılları arasında Diyadin’de açılan jeotermal kuyu 
sularının analizleri de gösterilmiştir. Örneklenen soğuk suların sıcaklıkları 9,3 ile 21,5ºC arasında 
değişirken termal suların sıcaklığı ise 25,7-65,5ºC arasındadır (Şekil 3). Bogomolov sınıflamasına 
göre, Diyadin sahasındaki sıcaksu kaynaklarından, CRK (25,79°C), DHS (21,50°C), EBU (25,77°C) ve 
KEV (20,62°C), kaynakları epitermal (20-34°C) sular sınıfına girerken DIB (48,25°C), KOP (50,63°C), 
KUS (65,50°C), MLK (65,20°C) ve TUN (63,40°C) ise termal (>50°C) sular sınıfına girmektedir. 
 
Diyadin sularının pH değerleri çok geniş bir aralıkta seyretmektedir (pH = 2,38 – 8,43). İki asidik 
karakterli su örneği hariç (CRK ve EBU), alandaki sıcaksular 6.63 ile 7.43 arasında değişen nötr 
karakterli pH değerlerine sahiptir. Özellikle soğuk tatlı su veya mineralli soğuk suların pH değerlerinin 
sıcaksulara göre yaklaşık 2-5 birim kadar daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Arazide kaynak başında 
titrasyon yöntemi ile belirlenen alkalinite (HCO3) konsantrasyonları sıcaksular için 585 – 875 mg/l, 
soğuk sularda ise 60 – 575 mg/l aralıklarında değişmektedir. Arazide aynı yöntem ile belirlenen CO2 

konsantrasyonları soğuk ve sıcaksu kaynaklarında sırası ile 0,6 mg/l – 84 mg/l ve 30 mg/l – 126 mg/l 
arasında değişmektedir (Tablo 2). 
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2.2. Suların Kimyasal Özellikleri 
 
Suların kökenini belirlemek amacı ile kullanılan üçgen diyagramda, inceleme alanındaki tüm suların 
düşük Cl ve SO4 ancak yüksek HCO3 içeriklerine sahip oldukları görülmektedir (Şekil 4). Ancak 
sıcaklığı yüksek olan kaynak suları (MLK, KOP, KUS, TUN) Cl köşesine daha yakın konumdadırlar. 
Söz konusu örneklerin göreceli olarak yüksek klor içeriğine sahip olmaları bu suların yeraltında kalış 
süresinin başka bir ifade ile su-kayaç etkileşim süresinin daha fazla ve/veya bu kaynaklardan boşalan 
suların derin dolaşım ile temsil edildiğini işaret etmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. İnceleme alanındaki su noktalarının sıcaklık haritası. 
 
BUR, CKR ve EBU suları ise yüksek SO4 konsantrasyonları ve düşük pH değerleri ile dikkat 
çekmektedir (Şekil 4). Buharla ısıtılmış ortamlarda ısıtıcıdan kaynaklanan H2S ve SO2 gibi gazlar 
yüzeye yükselmeleri sırasında oksitlenerek (1) veya yeraltı suyu ile tepkimeye girerek (2) sülfürik asit 
oluştururlar ve bunun sonucunda sülfat bileşimleri artar ve pH değerleri düşer. Bu tür sular pratikte çok 
az veya hiç karbonat içermezler. Sıcaklıkları düşük olsa da çözünmüş madde içerikleri (TDS) nispeten 
yüksektir. Diyadin sahasında asit karakterli suların varlığı Tendürek volkanizmasının aktifliğini halen 
koruduğunu göstermektedir.  
 

H2S + 2O2 → H2SO4  (E.1) 
 
4SO2 + 4H2O → 3H2SO4 + H2S   (E.2) 

 
Örneklerin katyon ve anyon içerikleri esas alınarak hazırlanan Langelier–Ludwig ve Schoeller 
diyagramlarında ise (Şekil 5 ve 6), sıcak ve soğuk su bileşimlerinin belirgin şekilde iki ayrı grup 
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oluşturdukları görülmüştür. Sıcak sular (TUN, KOP, KUS, TAZ, MLK, DIB) Na-HCO3 tipi sular 
grubunda yer alırken soğuk sular ise Ca-HCO3 tipindedir. 
 
Sulardaki nitrit (NO2) konsantrasyonları genellikle saptama sınırının (0.005 mg/l) altındadır. Tazekent 
(TAZ) örneğinde 11.3 mg/l seviyesinde tespit edilen nitrit büyük olasılıkla bu örneklemenin yapıldığı 
sırada kaplıca havuzunun yoğun olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Nitrat (NO3) ise 
sıcaksularda saptama sınırının (0.02 mg/l) altında bulunmaktadır. Soğuk su örneklerinde ise 0.16 ile 
42.0 mg/l aralığında tespit edilmiştir. Nitrat sularda bulunan bağlı azot bileşiklerinin en önemlisi 
olmakla birlikte, nitratın ana kaynaklarından biri insan ve hayvansal atıklardan kaynaklanmaktadır. 5 
mg/l den fazla NO3 içeriği kirlenme göstergesi olarak kabul edilmektedir [11]. İnceleme alanındaki 
DHS, DKC, GBK, GOK, MKK ve YES su noktalarında nitrat konsantrasyonu 5.30 – 42.0 mg/l arasında 
yer almakta olup bu su noktaları yerleşim birimleri içinde kalmaktadır.  Bu su noktaları dışında kalan 
diğer soğuk su kaynaklarında NO3 kirliliği bulunmamaktadır (Şekil 7). 
 
Tablo 2. Diyadin (Ağrı) jeotermal sahasındaki su noktalarında yerinde yapılan ölçüm sonuçları (MTA 
sondaj kuyuları [11]). 
 

T EC EC25 TDS Tuz. HCO3 CO2

X Y (C°) (g/l) (ppt) (%) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

ADA 30.06.2010 386406 4371920 9.42 6.86 472.0 672.0 0.437 0.33 87.1 9.91 - -

BEK 30.06.2010 385057 4371557 17.99 6.99 1554.0 1794.2 1.166 0.91 150.9 14.14 - -

BUR 01.07.2010 382104 4366534 19.51 5.40 413.0 461.4 0.300 0.220 39.4 2.73 125.0 84.0

CRK 30.06.2010 384692 4371437 25.79 2.38 1591.9 1568.2 10.180 9.130 12.8 0.98 0.0 80.0

DGM 30.06.2010 387084 4370218 11.07 4.56 390.0 531.4 0.345 0.260 51.9 5.69 325.0 30.0

DHS 02.07.2010 388686 4375743 21.50 8.43 759.0 813.4 0.529 0.400 79.6 7.10 315.0 1.8

DIB 02.07.2010 381043 4370737 48.25 6.98 3415.0 2364.8 1.535 1.150 29.9 1.75 875.0 72.0

DKC 30.06.2010 386358 4369530 11.19 6.44 758.0 1029.6 0.666 0.510 70.4 7.68 360.0 4.8

DMS 30.06.2010 386377 4369559 12.10 6.73 1022.0 1356.1 0.882 0.680 63.9 6.82 - -

DVS 30.06.2010 385960 4370139 11.40 5.40 413.0 557.9 0.363 0.270 46.6 5.47 335.0 14.4

EBU 30.06.2010 389119 4371446 25.77 3.17 2007.0 1977.9 1.286 1.000 37.3 3.02 0.0 72.0

GBK 02.07.2010 384997 4374817 9.64 5.50 725.0 1026.0 0.668 0.510 72.8 8.24 420.0 6.6

GOK 02.07.2010 384615 4375219 10.94 6.05 692.0 946.1 0.615 0.470 81.2 8.87 360.0 4.2

KEV 30.06.2010 389730 4370345 20.62 5.90 606.0 661.3 0.429 0.320 13.6 1.22 475.0 36.0

KOP 01.07.2010 383871 4372438 50.63 7.23 4868.0 3268.1 2.123 1.630 35.2 1.89 585.0 108.0

KUS 01.07.2010 384171 4370100 65.50 7.43 3738.0 2107.6 1.370 1.050 37.1 2.45 635.0 30.0

MKE 01.07.2010 376989 4363597 42.20 6.80 2840.0 2137.7 1.396 1.07 20.0 1.22 - -

MKH 01.07.2010 376918 4362895 47.20 6.92 2765.0 1941.7 1.260 0.95 21.6 1.21 - -

MKK 01.07.2010 378254 4364001 9.27 6.11 1104.0 1578.1 1.026 0.800 20.3 2.32 545.0 8.4

MLK 01.07.2010 377098 4362950 65.20 6.63 3757.0 2125.2 1.383 1.050 35.8 2.60 715.0 36.0

MNC 02.07.2010 385517 4377055 20.15 7.80 267.0 294.3 0.191 0.140 127.9 11.43 140.0 1.2

MNG 01.07.2010 377242 4362995 16.57 7.18 114.0 135.9 0.088 0.060 99.1 9.65 60.0 0.6

RAH 02.07.2010 392109 4369647 11.46 7.75 505.0 681.2 0.443 0.330 110.3 11.74 310.0 4.2

TAZ 01.07.2010 382326 4370386 39.81 6.93 737.0 574.5 0.385 0.280 9.7 0.63 750.0 126.0

TSK 01.07.2010 387797 4369327 10.70 5.26 748.0 1029.1 0.670 0.510 42.2 4.67 575.0 34.2

TUN 01.07.2010 384181 4371827 63.40 7.27 3744.0 2159.9 1.405 1.070 25.3 1.45 635.0 36.0

YES 02.07.2010 391031 4372009 12.01 7.68 359.0 477.5 0.312 0.23 96.5 10.52 130.0 2.4

ZEG 01.07.2010 384973 4365522 17.82 3.15 1301.0 1507.8 0.977 0.760 71.0 6.67 0.0 66.0

AD-2* 1998 - - 70.00 - - - - - - - - -

MT-1* 1998 - - 62.00 - - - - - - - - -

MT-2* 1999 - - 78.00 - - - - - - - - -

MT-3* 1999 - - 76.00 - - - - - - - - -

MT-4* 1999 - - 72.00 - - - - - - - - -

Örnek Tarih 
Koordinat 

pH
Çöz. Oksijen

(mS/cm)
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Yüksek bor (35.7 mg/l), flor (3.2 mg/l) ve lityum (3.8 mg/l) konsantrasyonları Çorak mevkiinden 
toplanan CRK örneğinde saptanmıştır. Özellikle yüksek bor derişimleri bölgedeki güncel Tendürek 
volkanizması ile yakından ilişkilidir. Bu elementlerin soğuk su örneklerindeki konsantrasyonları ise 
çoğunlukla <1 mg/l civarındadır.  
 

  
  

Şekil 4. Diyadin sahasındaki kaynak ve sondaj suları 
için Cl-HCO3-SO4 üçgen diyagramı. 

Şekil 5. Diyadin sahasındaki kaynak ve sondaj 
suları için Langelier-Ludwig diyagramı. 
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Şekil 6. Diyadin sahasındaki kaynak sularının Schoeller diyagramı. 
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Diyadin jeotermal sularında çok sayıda iz ve nadir toprak element analizi gerçekleştirilmiştir. Asit 
karakterli sular dışında (CRK, EBU, ZEG), başta nadir toprak elementleri olmak üzere analiz edilen 

birçok elementin konsantrasyonu saptama sınırlarının altında (<0.01 ile <0.05 mg/l arasında) kalmıştır. 
Düşük pH değerine sahip (yüksek derecede kayaç çözme yeteneği) olan suların iz element 
konsantrasyonları oldukça yüksek tespit edilmiştir. CRK örneği için Al: 505, Fe: 243, Cs: 11.5, Sr: 7.5 
ve Rb: 3.1 mg/l olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 7. Diyadin sahasındaki sulara ait ana ve iz element değişim grafiği. 
 
 
 
 
3. YERALTI SUYU İLE KARIŞIM 
 
Diyadin alanındaki sıcak sularda olası karışım süreçleri doğal sularda korunumlu oldukları kabul edilen 
Cl, B ve Li konsantrasyonları ile incelenmiştir. Bu amaçla, Diyadin sıcak ve soğuk su kaynakları için 
Cl–B ve Cl–Li grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 8 ve 9). Bu diyagramlar, Diyadin jeotermal sisteminde iki 
farklı akım sisteminin etkisinde olan sıcak su kaynaklarının varlığını işaret etmektedir. Bunlardan 
birincisi, MT-3 sondaj kuyusundan itibaren AD-2, MT-2 ve MT-4 sondaj sularını ve ikincisi ise DIB, 
KOP, KUS, TAZ ve TUN sıcak su kaynaklarını oluşturmaktadır. Özellikle Murat Nehrine yakın olan 
sıcak su kaynaklarında (MLK, TAZ, DIB, KOP) soğuksu karışım etkisinin baskın olduğu görülmektedir. 
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Şekil 8. Diyadin su kaynaklarının Cl-B ilişkisi. Şekil 9. Diyadin su kaynaklarının Cl-Li ilişkisi. 
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Diyadin jeotermal alanındaki sıcak su kaynaklarının düşük B ve Li derişimlerine sahip olmaları 
nedeniyle bu diyagramlar ile karışım sürecinin aydınlatılması oldukça güçtür. Bu nedenle karışım 
süreçleri için yaygın olarak kullanılan Cl-entalpi diyagramı kullanılmıştır (Şekil 9). Şekil 9’da 
soğuksulardan itibaren iki farklı karışım doğrusunun olduğu görülmektedir. Birinci karışım doğrusunu, 
MLK sıcak su kaynağı ile soğuksular arasında kalan KOP, DIB ve TAZ sıcak su kaynakları 
oluştururken ikinci karşım doğrusunu ise MT-3 kuyu suyu ile soğuksular arasında kalan MT-2, MT-4 ve 
AD-2 sondaj suları oluşturmaktadır. KUS ve TUN sıcak su kaynakları ise söz konusu iki karışım 
doğrusu arasında kalmaktadır. Özellikle birinci karışım doğrusu üzerinde yer alan MLK, KOP, DIB ve 
TAZ sıcak su kaynaklarının diğer sıcak sulara göre Murat Nehrine daha yakın noktalarda olmaları 
dikkat çekicidir. 
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Şekil 10. Diyadin alanındaki su kaynakları için oluşturulan Cl-Entalpi diyagramı. 
 

Bu durum MLK, KOP, DIB ve TAZ sıcak su kaynaklarında soğuksu karışımının daha baskın olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca MTA tarafından açılan ve derinlikleri 77 ile 215 m arasında değişen sıcak su 
kuyularından boşalan akışkanların entalpi değerleri diğer kaynaklar için hesaplanan değerlerden daha 
yüksektir. Bu durum Diyadin jeotermal alanında, Murat Nehrinden uzak kesimlerdeki (Tendürek 
Dağına doğru) kırık sistemleri üzerinde açılacak derin kuyulardan elde edilecek jeotermal akışkanların 
sıcaklıklarının mevcut sıcaklıklardan daha fazla olabileceğine işaret etmektedir. 
Cl-Entalpi ilişkisi, Diyadin jeotermal alanındaki AD-2, DIB, KOP, KUS, MLK, MT-2, MT-3, MT-4, TAZ 
ve TUN kaynak sularının sıcak bir rezervuardan boşaldıklarını göstermektedir. Ayrıca inceleme 
alanındaki aktif Tendürek volkanizmasına bağlı gelişen yüksek jeotermal gradyan diğer kaynak 
sularının (BEK, BUR, CRK, EBU, KEV) ısınmasını sağlamıştır. Su Kimyası Bölümünde yapılan 
değerlendirmelerde Diyadin sıcak sularının Na-HCO3, diğer suların ise Ca-HCO3 tipinde sular olduğu 
vurgulanmıştır. Bu bölüm kapsamında irdelenen karışım süreçleri de dikkate alındığında, bu suların 
farklı litolojilerden oluşan rezervuarlardan boşaldıkları söylenebilir. 
 
 
 
 
4. JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 
 
Diyadin jeotermal sahasındaki rezervuar sıcaklığını tespit etmek amacıyla çeşitli jeotermometre 
metotları kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla kimyasal jeotermometre hesaplamaları, Na/1000-K/100-√Mg 
üçgen diyagramı ve akışkan-mineral denge modelidir [13-21]. Jeotermometre hesaplamaları sadece 

sıcaklığı >20C olan kaynak suları (CRK, DIB, EBU, KOP, KUS, MLK, TAZ ve TUN kaynak suları) için 
yapılmıştır. 
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4.1. Kimyasal Jeotermometre Hesaplamaları 
 

180C’nin altındaki sıcaklıklarda silika çözünürlüğünün amorf silika ve/veya kalsedon tarafından 
denetlendiği ve bu nedenle, kuvars jeotermometresinin güvenilir olmayacağını belirtilmiştir [22-23]. 
Kristobalit ve amorf silika jeotermometreleri ile hesaplanan sıcaklıklar yüzeyde ölçülen sıcaklıklara çok 
yakın ve hatta daha düşük çıkmıştır. Kuvars ve kalsedon jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar 
sıcaklıklar sırasıyla 108-163°C ve 79-135°C arasında elde edilmiştir.  
 
Çeşitli katyon jeotermometre hesaplamaları sonucunda Diyadin jeotermal sistemi için geniş bir sıcaklık 
aralığı elde edilmiştir (Tablo 3). Farklı araştırmacılar tarafından önerilen Na-K jeotermometre sonuçları 

arasındaki farkın 50-60C’ye kadar varabileceği belirtilmiştir. EBU örneği dışında, Diyadin sıcaksuları 

için Na-K jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları arasındaki farkın maksimum 60C 
olduğu görülmüştür. Ebubekir (EBU) örneğine ait K konsantrasyonunun (70.9 mg/l) Na 
konsantrasyonundan (34 mg/l) yaklaşık 2 kat fazla olması, bu örnek için farklı Na-K jeotermometreleri 

ile hesaplanan sıcaklıklar arasındaki farkın yaklaşık 600C kadar çıkmasına yol açmıştır (Tablo 3). 
Bununla birlikte, diğer örneklerde de Na konsantrasyonun düşük ve/veya potasyum (K) 
konsantrasyonun göreceli olarak yüksek oluşu Na-K jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar 
sıcaklıklarının oldukça yüksek çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, Diyadin termal suları için elde 
edilen yüksek Na-K jeotermometre sıcaklıkları gerçekçi değildir. 
 

Tablo 3. İnceleme alanı sıcaksuları için hesaplanan jeotermometre sonuçları (C). 
 

Örnek CRK DIB EBU KOP KUS MLK TAZ TUN

T (°C) 25.8 48.3 25.8 50.6 65.5 65.2 39.8 63.4

SiO2 (mg/l) 122.8 67.5 142.0 56.0 59.5 115.5 78.9 153.0

Kuvars
a 149.2 116.6 158.1 107.5 110.4 145.6 124.6 162.8

Kalsedon
b 121.1 87.8 130.1 78.5 81.5 117.4 95.9 134.9

Kristobalit
c 98.5 65.8 107.4 56.7 59.6 94.8 73.7 112.2

Amorf Silika
c 27.6 -1.5 35.6 -9.4 -6.9 24.3 5.5 39.9

Na-K
d 655.5 437.6 1318.4 412.4 459.2 452.4 445.8 429.9

Na-K
e 712.9 465.7 1534.4 437.9 489.7 482.2 474.8 457.2

Na-K
b 608.9 422.9 1111.4 400.8 441.9 435.9 430.1 416.2

Na-K
f 513.2 391.7 772.5 376.1 404.9 400.8 396.8 387.0

Na-K
g 494.4 375.0 750.4 359.7 387.9 383.9 379.9 370.4

Na-K
h 492.8 389.6 698.3 375.9 401.0 397.4 393.9 385.4

K-Mg
h 112.9 89.3 102.2 89.9 91.3 97.4 89.7 95.6

Na-K-Ca
i 308.3 258.1 352.2 256.5 278.9 259.0 261.8 270.7

Katyon Jeotermometreleri

Silika Jeotermometreleri

a [18], b [19], c [15], d [14], e [17], f  [16], g [20], h [21],  i [13]  
 

K-Mg jeotermometresi ile [21] hesaplanan sıcaklık değerlerinin Na-K jeotermometre sonuçlarına göre 
oldukça düşük olduğu görülmüştür (Tablo 3). Ancak bu jeotermometre ile bulunan sıcaklıkların (89-

113C) Na-K jeotermometre sonuçlarına göre daha makul olduğu söylenebilir. Kalsiyumun Na-K 
jeotermometresi üzerindeki etkisini azaltmak için Na-K-Ca jeotermometresi kullanılmıştır. Bu 
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jeotermometre ile bulunan sıcaklıklar 200-300C aralığındadır. Bu yüksek sıcaklık değerleri de Na-K 
jeotermometre sıcaklıkları gibi gerçekçi gözükmemektedir. 
 
4.2. Na/1000-K/100-√Mg Diyagramı 
 
Katyon jeotermometrelerinin Diyadin jeotermal sistemi sıcak sularına uygulanabilirliği Na/1000-K/100-
√Mg diyagramı [21] ile değerlendirilmiştir. Şekil 11’de Diyadin sıcak sularının hiçbirinin su-kayaç 
dengesine ulaşmadığı ve örneklerin tamamının “Olgun Olmayan Sular” (sığ veya karışım suları) 
alanına düştüğü görülmektedir. Diğer su örneklerinden farklı olarak Çorak (CRK) örneğinin kısmen de 
olsa Mg köşesinden ayrıldığı (daha düşük Mg konsantrasyonu nedeniyle) dikkat çekmektedir. Mg 
köşesine yakın düşen sular için K-Na, K-Mg ve hatta her çeşit katyon jeotermometre uygulamasının 
anlamsız olduğu ve bu tür sular için sıcaklık tahminlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği 
belirtilmiştir [21].  
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Şekil 11. Diyadin sıcaksuları için hazırlanan Na/1000-K/100-√Mg üçgen diyagramı. (sıcak sular 
kırmızı, soğuk sular mavi, MTA sondaj suları ise siyah renkli daireler ile gösterilmiştir). 

 
 
4.3. Mineral Denge Hesaplamaları 
 
Diyadin sıcak sularından çökelmesi muhtemel hidrotermal minerallerin denge durumu doygunluk 
diyagramlarında incelenmiştir (Şekil 12). Çeşitli karbonat, sülfat ve silikat minerallerin doygunluk 

indeksleri (SI) 25-200C sıcaklık aralığında PHREEQC [24] yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Hesaplamalarda suların kimyasal bileşiminin sıcaklık ile değişmediği göz önüne alınmıştır (tüm 
sıcaklıklarda her örnek için aynı bileşim kullanılmıştır). Eğer bir mineral grubu belirli bir sıcaklık veya 
sıcaklık aralığında denge durumuna yakınsama gösteriyorsa (log SI=0), su kompozisyonun bu 
minerallerle denge halinde olduğu ve elde edilen bu denge sıcaklığının rezervuar sıcaklığını yansıttığı 
kabul edilmektedir [25-26]. 
 
Diyadin sahasındaki KUS (Şekil 12a) ve TAZ (Şekil 12b) suları için oluşturulan mineral-doygunluk 
diyagramlarında, bu örmekler için çeşitli kimyasal jeotermometreler ile hesaplanan rezervuar 
sıcaklıkları (kırmızı oklar) karşılaştırma amacıyla ayrıca gösterilmiştir. Bu örnekler için mineral-denge 

hesaplamaları ile elde edilen rezervuar sıcaklıkları genellikle 100C’yi geçmemektedir.  
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Şekil 12. (a) Kuşburnu (KUS) ve (b) Tazekent (TAZ) sıcak suları için hazırlanan mineral doygunluk 
diyagramları. 

 
MLK, TAZ ve TUN kaynak suları için tahmin edilen rezervuar sıcaklıkları ise daha geniş bir sıcaklık 

aralığına (100-150C) işaret etmektedir. Aynı sular için jeotermometrelerden (özellikle kalsedon 

jeotermometresi) bulunan sıcaklıklar ise 100-125C civarındadır. Örneklenen suların düşük sıcaklıklı 
olması nedeniyle karışım süreçlerinden yüksek derecede etkilenmeleri jeotermometreler ve mineral-
doygunluk modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının düşük ve/veya birbiri ile uyumlu 
çıkmamasına sebep olmuştur. 
 
Diyadin suları için ölçülen sıcaklıklarda hesaplanan mineral doygunluk indeksleri Şekil 13’de 
verilmektedir. Sıcak sular soğuk sulara oranla minerallerin çoğu ile dengede veya süper doygunluk 
durumundadırlar. Soğuk sular ise genellikle doygunluk altı bir eğilime sahiptirler (Şekil 22). 
Feldspatların çoğunun doygunluk altı davranış göstermesi buna karşın düşük-sıcaklık mineraller ve 
bazı killerin dengede ya da süper doygun oluşları Diyadin sularının düşük sıcaklıklı bir rezervuardan 
türediklerini veya karışıma uğradıklarını göstermektedir. 
 

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

B
U

R

C
R

K

D
G

M

D
H

S

D
IB

D
K

C

D
V

S

E
B

U

G
B

K

G
O

K

K
E

V

K
O

P

K
U

S

M
K

K

M
L
K

-I

M
N

C

M
N

G

R
A

H

T
A

Z

T
S

K

T
U

N

Y
E

S

Z
E

G

L
o

g
 S

I

Adularya

Albit

Analsim

Anhidrit

Anortit

Aragonit

Bursit

Dolomit

İllit

Jips

Kalsedon

Kalsit

Kaolinit

K-Mika

Kristabolit

Kuvars

Laumontit

Montmorillonit

 
 

Şekil 13. Diyadin suları için ölçülen sıcaklıklarda hesaplanan mineral doygunluk indeksleri. 

(a) (b) 
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5. İZOTOP ÇALIŞMALARI  
 
Diyadin jeotermal sahasında örneklenen sularının duraylı izotop (oksijen ve hidrojen), trityum (

3
H), 


13

C (DIC) ve 
14

C (DIC) analizleri yapılmıştır.   
 
 

5.1. Oksijen (
18

O) ve Hidrojen (D) İzotop Bileşimleri  
 

Örneklerin 
18

O değerleri -13,98 ile 1,33‰ ve D oranları ise -95,5 ile 6,5‰ arasında değişmektedir. 
18

O ve 
2
H bakımından aşırı derecede zenginleşmiş Çorak su kaynağı (CRK) dışında, diğer suların 

oksijen izotop değerleri arasındaki fark 3.54‰ iken hidrojen izotop farkı ise 8.9‰’dir (Şekil 14). Çorak 

(CRK) kaynak suyunun toplandığı alanın sulak alan/bataklık oluşu bu örneğine ait 
18

O ve D 
değerlerinin buharlaşma nedeniyle yüksek çıkmasına yol açmıştır. 
 

Bu nedenle, Diyadin suları arasındaki 
18

O - D ilişkisi CRK örneği hariç tutularak yapılmıştır (Şekil 

14). Diyadin alanındaki sıcak ve soğuk su kaynaklarının 
18

O – D ilişkisini gösteren diyagramda 

örneklerin D = 8 x 
18

O + 10 eğrisi ile tanımlanan Dünya Meteorik Su Doğrusuna (DMSD) oldukça 
yakın bir konumda oldukları görülmektedir (Şekil 23 ve 24). İnceleme alanındaki sular için oluşturulan 

Yerel Meteorik Su Doğrusu (YMSD: D = 8 x 
18

O + 11,3) [27] Dünya Meteorik Su Doğrusuna oldukça 
paraleldir. Duraylı izotop değerleri suların meteorik bir kökene sahip olduklarını göstermektedir. 
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Şekil 14. Çorak su kaynağı (CRK) hariç tutularak oluşturulmuş 
18

O - D grafiği. 
 
Özelikle KUS örneğinin izotop bileşimleri Yerel Meteorik Su Doğrusundan az da olsa sapmaktadır. 
MKK, MNC, MNG be KEV Yerel ve Akdeniz Meteorik Su Doğruları arasında yer almakta, KOC-II ve 
AYR örnekleri ise Dünya Meteorik Su Doğrusundan daha pozitif değerler sergilemektedir (Şekil 14). 
KUS, TUN, KOP ve DIB sıcak sularının 

18
O izotopu bakımından diğer örneklere göre az da olsa 

zenginleşme gösterdikleri dikkat çekmektedir. Akışkan-kayaç etkileşimi sonucunda kayaçtaki ağır 

oksijen izotopunun (
18

O) sudaki hafif oksijen izotopu (
16

O) ile yer değiştirmesi suyun 
18

O değerinin 

pozitif alana doğru kaymasına neden olmaktadır [28]. KUS (Kuşburnu kaplıcası) dışında (2‰), diğer 
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sıcaksu örneklerinde gözlenen bu değişim (1‰) yüksek sıcaklıklı jeotermal sularda gözlenen 
18

O 

zenginleşmesine göre (2-3‰) düşük olduğu söylenebilir [29-30]. 
 
 
5.2. 

18
O ve D ile Yükselti İlişkisi 

 
Yağışı meydana getiren atmosferik su buharının 

18
O ve 

2
H içeriği coğrafi konum, enlem vb. etkiler 

altında yükselti ile ters orantılı olarak değişmektedir. Yükselti etkisi olarak adlandırılan bu etki 
yükseklikle beraber sıcaklığın da azalmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığın düşmesi ile su buharı 
kütlesinden yoğunlaşma yoluyla yağış meydana gelmektedir. Yağış sırasında öncelikle 

18
O ve 

2
H 

izotopları su fazına geçmekte ve geride kalan buhar kütlesi 
18

O ve 
2
H bakımından fakirleşmektedir. 

Hava kütlesinin daha yüksek kotlara doğru hareketi sırasında sıcaklığın da düşmesi ile havanın 
taşıyacağı su buharı miktarında da azalma olur ve arta kalan buhar kütlesinden yoğunlaşma yoluyla 
yeniden yağışlar oluşur. Arta kalan buhar kütlesi 

18
O ve 

2
H izotopları bakımından ilksel yağışlara göre 

fakirleştiği için sonraki yağışların 
18

O ve 
2
H içerikleri giderek azalır. Bu nedenle son oluşan yağışlar 

18
O 

ve 
2
H içerikleri bakımından önceki yağışlara göre daha fakirdir (Rayleigh damıtma ilkesi). Genel olarak 

her 100 m’lik yükseklik artışına karşılık 
18

O içeriğindeki azalma ‰0.15 ile ‰0.50 arasında değişirken, 
2
H için bu değer ‰1.0 ile ‰4.0 arasında değişmektedir [31]. 

 
İnceleme alanında 

18
O ve D’un yükselti ile değişimi arasındaki ilişki Van Gölü Havzası gerçekleştirilen 

çalışmadan elde edilmiştir [32]. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, düşük debili mevsimsel akış 
yapan kaynaklar ile kar örnekleri dikkate alınarak 

18
O ve D ilişkisini belirlenmişlerdir. İnceleme alanı 

için kullanılan 
18

O ve 
2
H yükselti arasındaki ilişki;  (r = 0.928) ve 

 (r = 0.677) şeklinde hesaplanmıştır. 

 
Bu eşitliklerin kullanılması sonucunda inceleme alanında örneklenen su noktaları için hesaplanan 
ortalama beslenme yükseltileri δ

18
O-yükselti denklemi ile 2211-3460 m ve δ

2
H-yükselti denklemi ile 

2165-3172 m arasında hesaplanmıştır. Söz konusu beslenme alanları inceleme alanının güney, 
güneydoğu ve doğu sınırında yer alan Tendürek Dağı (~ 3500 m) ve çevresindeki yükseltilerden 
oluşmaktadır. 
 
 
5.3. Trityum (

3
H) Bileşimleri  

 

Diyadin jeotermal alanında örneklenen suların trityum içerikleri <1.0 ile 15.60.40 TU arasında 
değişmektedir (Şekil 15). Ilık veya sıcaksuların trityum değerleri genel olarak soğuk sulara göre daha 
düşüktür. Örneğin, alandaki en yüksek sıcaklıklı sular olan DIB, TAZ, TUN, KUS ve KOP kaynaklarının 
trityum değerleri <1.0 TU olarak saptanmıştır. Buna karşın, soğuk suların trityum değerleri ise 1.58 ile 
8.35 TU arasındadır. Bu sonuçlar Diyadin jeotermal sahasında DIB, TAZ, TUN, KUS ve KOP 
sıcaksularının sahadaki derin dolaşımlı akışkanı temsil ettiğini ve jeotermal rezervuarın nispeten uzun 
geçiş süresine sahip sular ile beslendiğine işaret etmektedir. Şekil 15’de ki 

3
H - Cl grafiğinde Diyadin 

jeotermal alanında iki farklı su dolaşım sistemi olduğu görülmektedir. DIB, TAZ, TUN, KUS, KOP ve 
MLK sıcak su örnekleri yüksek Cl konsantrasyonu ve düşük 

3
H değeri ile sistemin derin dolaşımlı 

(yaşlı) suyuna karşılık gelmektedir. Buna karşın, diğer sular düşük Cl konsantrasyonları ve nispeten 
yüksek 

3
H değerleri ile sistemin ara (sığ) yeraltı suyu dolaşım (genç sular) sistemini yansıtmaktadırlar. 

 
 

5.4. Karbon İzotop (
13

C) Bileşimleri  
 

Sulardaki karbonun kökenini belirlemek için Diyadin jeotermal sistemindeki sularının 
13

C içerikleri 

analiz edilmiştir. 
13

C analizleri çözünmüş inorganik karbon (DIC) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
13

C 
değerleri -15,69 ile 6,87‰ arasında değişmektedir (Şekil 16). Sulardaki çözünmüş inorganik karbonun 
(DIC) ana kaynağı, topraktaki organik malzemenin bozunmasından ve karbonatlı kayaçların 
çözünmesinden ortaya çıkan CO2’tir. Buna karşın atmosferik CO2’in katkısı ihmal edilebilir derecede 

düşüktür. Denizel kökenli kireçtaşı toprağı ve biyojenik toprak karbondioksitinden elde edilen 
13

C 

değeri -12‰ civarındadır. pH değerinin 7,5’in altına düştüğü ortamlarda biyojenik karbondioksit 
13

CDIC 
oranını daha negatif değerlere (-14±2‰) indirebilmektedir. Silikat kayalarının asidik ortamlarda 
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(atmosferik CO2) ayrışması da karbonun bir diğer kaynağıdır ve bu gibi koşullarda ortaya çıkan 
13

C 
değeri atmosferik CO2’inkine (-6 ile -7‰ arasında) oldukça yakındır. 
 
Düşük pH değerli sularda (CRK, EBU ve ZEG) HCO3 konsantrasyonu sıfır olduğundan bu örneklerde 
karbon izotop analizi yapılamamıştır. Göğebakan (GOK: -15,69‰), Mollakara (MKK: -14,39‰), 
Rahmankulu (RAH: -12,48‰) ve Tataroğlu (DHS: -10,93‰) örneklerinin karbon izotop bileşimleri 
oldukça negatif değerler göstermektedir. Bu değerler biyojenik (veya organik) bir kökene işaret 

etmektedir. Diğer örneklerin 
13

C değerleri ise -6,47 ile 6,87‰ arasında daha dar bir aralıkta 
seyretmektedir. Bu pozitif değerler denizel kireçtaşları için önerilen karbon izotop aralığına (-3 ile +3‰) 

oldukça yakındır [31]. Beklendiği üzere, suların alkalinitesi (HCO3) arttıkça 
13

C değerleri de genel bir 
artış yönelimi sergilemektedir (Şekil 15). Diğer sulardan daha yüksek sıcaklığa sahip olan DIB, TAZ, 
MLK, TUN, KUS ve KOP su örnekleri bünyesindeki karbon basit kayaç çözünmesi işlevi ile 
rezervuardaki karbonatlı kayaçlardan türemiştir. 
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Şekil 15. İnceleme alanındaki kaynak suları için hazırlanan 
3
H - Cl grafiği. 
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Şekil 16. Diyadin sularının δ
13

C değerleri ile HCO3 konsantrasyonları arasındaki ilişki. 
 
 

5.5. 
14

C Tekniği ile Suların Yaşlandırılması  
 
İnceleme alanında örneklenen sulardan sadece Mollakara (MLK) ve Tunca (TUN) kaynakları için 

14
C 

izotop analizleri ve yaş hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. MLK ve TUN kaynak sularındaki modern 
karbon yüzdesi (pmC) değerleri %6.0 pmC ve %1.3 pmC olarak belirlenmiştir. Bu örneklerin görünür 
14

C yaş hesaplamaları için kullanılan yöntem aşağıda verilmiştir.  
 

t
0t e.aa     (5) 

 

0a : Ana radyonüklitin ilksel aktivitesi  

ta : Ana radyonüklitin t zaman sonraki aktivitesi (ölçülen değer) 

Λ: Bozunma sabiti (
14

C için: 5,730 yıl)  
 
Eşitlikten t çekilirse: 
 
















Ca

Ca
ln.8267t

14
0

14
t    (6) 

 

Bu denklemden görünür 
14

C yaşlarının hesaplanması için ilksel 
14

C aktivitesinin ( 0a ) bilinmesi 

gerekmektedir. İlksel 
14

C değeri 100 pmC kabul edilirse [23] örneklerin görünür (düzeltilmemiş) 
14

C 
yaşları; Mollakara (MLK) kaynağı için 23,258 yıl ve Tunca (TUN) kaynağı için ise 35,902 yıl olarak 
hesaplanmıştır.   
 

Daha anlamlı yaş sonuçları elde etmek amacı ile bu örneklere ait 
13

C değerleri kullanılarak düzeltme 
uygulanmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, 

14
C değerleri çözünmüş inorganik karbonat (DIC) üzerinde 

ölçülmüştür. Bu nedenle, çözünmüş karbonat kaynağına karbon eklenmesi, karbon uzaklaştırılması 
veya karbon değişimi gibi süreçler aynı zamanda suyun 

13
C bileşimini de etkileyecektir. Bu husus göz 

önüne alınarak, karbon izotop kütle dengesinden q faktörü hesaplanmıştır: 
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Kayaç.Karb
13

Toprak
13

Kayaç.Karb
13

DIC
13

CC

CC
q








    (7) 

 


13

CDIC   Su örneğinde ölçülen karbon izotop bileşimi 


13

CToprak  Toprak CO2’nin 
13

C değeri (genellikle -23‰ civarında) 


13

CKarbonat  Çözünen karbonatlı kayacın 
13

C değeri (genellikle 0‰ civarında)  
 
Bu durumda, yaş denklemi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
 

DIC
14

0

DIC
14

Ca.q

Ca
.ln8267t     (8) 

 
Yukarıdaki kabullenmeler yapılarak, MLK ve TUN kaynaklarına ait sıcak suları için düzeltilmiş yaşlar 
sırası ile 8,211 ve 22,472 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Tendürek volkanizması ve Doğu Anadolu güncel tektoniğinin etkisi altında gelişen Diyadin (Ağrı) 
jeotermal sahası sıcaklıkları 37-78°C arasında değişen çok sayıda kaynaktan oluşmaktadır. Murat 
Nehri vadi yamaçlarını çeşitli doğrultularda kesen fay zonları boyunca boşalan sıcaksu kaynakları Na-
HCO3, soğuk sular ise Ca-HCO3 tipindedir.  
 
Diyadin jeotermal sistemindeki sıcak su kaynakları iki farklı akım sisteminin etkisi altında 
oluşmuşlardır. Birinci akım sistemi, MLK kaynağı ile soğuksular arasında kalan KOP, DIB ve TAZ 
sıcak su kaynaklarını kapsarken, ikinci akım sistemi ise MT-3 sondaj suyu ile soğuksular arasında 
kalan MT-2, MT-4 ve AD-2 sondaj sularını içermektedir. KUS ve TUN sıcaksu kaynakları ise söz 
konusu iki karışım doğrusu arasında kalmaktadır. Özellikle birinci sistemi oluşturan MLK, KOP, DIB ve 
TAZ kaynakları diğer sıcak sulara oranla Murat Nehrine daha yakın noktalardan boşalmaktadır. Cl-
entalpi ilişkisi, Diyadin jeotermal alanındaki AD-2, DIB, KOP, KUS, MLK, MT-2, MT-3, MT-4, TAZ ve 
TUN kaynak sularının sıcak bir rezervuardan boşaldıklarını göstermektedir. 
 
Ayrıca MTA tarafından açılan ve derinlikleri 77 – 215 m arasında değişen sondaj kuyularından boşalan 
sıcak suların entalpi değerleri diğer kaynaklar için hesaplanan entalpi değerlerinden daha yüksektir. 
Bu da Murat Nehrinden Tendürek Dağına doğru olan hat üzerinde yer alan kırık sistemleri üzerinde 
açılacak derin kuyularda yüksek sıcaklıklı akışkanların elde edilebileceğine işaret etmektedir. 
 
Sıcaklığı >20°C olan sular (CRK, DIB, EBU, KOP, KUS, MLK, TAZ ve TUN kaynakları) için kimyasal 
jeotermometreler kullanılarak elde edilen rezervuar sıcaklıkları geniş bir aralıkta seyretmektedir. 
Kuvars jeotermometresi ile 108-163°C kalsedon jeotermometresi ile de 79-135°C sıcaklık aralıkları 
hesaplanmıştır. Katyon jeotermometrelerinden Na-K jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar 
sıcaklıkları oldukça yüksek sıcaklık değerleri vermektedir. Diyadin sıcaksularındaki potasyum 
konsantrasyonlarının sodyum konsantrasyonlarından yaklaşık 2 kat fazla olması, farklı Na-K 

jeotermometreleri ile hesaplanan sıcaklıklar arasındaki farkın yaklaşık 600C kadar olmasına yol 
açmıştır. Bu nedenle Diyadin termal suları için elde edilen yüksek Na-K jeotermometre sıcaklıkları 

(375-1300C) gerçekçi görülmemiştir. K-Mg jeotermometresi ile hesaplanan sıcaklık değerleri (89-

113C) Na-K jeotermometre sonuçlarına göre düşük ancak daha makul gözükmektedir. Sonuç olarak 
kimyasal jeotermometrelerden hesaplanan sıcaklıklar uyum içinde değildir. 
 
Kimyasal jeotermometre sonuçları arasındaki uyumsuzluk benzer şeklide mineral doygunluk 
diyagramlarından yapılan sıcaklık tahminlerine de yansımıştır. Suların Mg konsantrasyonlarının 
yüksek olması karışım süreçlerinden etkilendiklerini göstermekte ve bu da rezervuar sıcaklık 
tahminlerinden elde edilen değerlerin oldukça değişken bir aralıkta seyretmesine neden olmuştur. 



    ________________________  65 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Oksijen – hidrojen izotop bileşimleri Diyadin sularının meteorik kökenli olduklarına işaret etmektedir. 
İnceleme alanında örneklenen su kaynaklarının ortalama beslenme yükseltisi, δ

18
O-yükselti ve δ

2
H-

yükselti eşitliklerinin değerlendirilmesi sonucunda sırası ile 2211-3460 m ve 2165-3172 m arasında 
hesaplanmıştır. Çalışma bölgesindeki sular iki farklı yeraltı dolaşım sistemine sahiptirler. Yüksek Cl 
konsantrasyonu ve düşük trityum (

3
H) değerleri ile sıcak sular sistemin derin dolaşımlı (yaşlı) sularını 

temsil etmektedir. Buna karşılık, alandaki soğuk sular ise düşük Cl konsantrasyonları ve düşük trityum 
değerleri ile sistemdeki sığ dolaşıma (genç sular) karşılık gelmektedir. 
 
Mollakara (MLK) ve Tunca (TUN) suları için hesaplanan düzeltilmiş 

14
C yaşları sırasıyla 8211 ve 

22472 yıldır. Bu değerler Diyadin sıcak sularının yeraltı dolaşımının oldukça uzun olduğuna işaret 
etmektedir. 
 
Diğer örneklere göre oldukça negatif değerler sunan Göğebakan (GOK: -15,69‰), Mollakara (MKK: -
14,39‰), Rahmankulu (RAH: -12,48‰) ve Tataroğlu (DHS: -10,93‰) örneklerinin karbon izotop 

bileşimleri (
13

CDIC) organik bir kökeni yansıtmaktadır. Diğer örneklerin 
13

C değerleri ise -6,47 ile 
6,87‰ arasında seyretmedir. Bu değerler denizel karbonatlı kayaçlar için önerilen karbon izotop 
aralığına (-3 ile +3‰) oldukça yakındır. 
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ÖZET 
 
İnceleme alanı, Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Çaldıran Ovasındaki (Van) jeotermal 
kaynakları kapsamaktadır. Bölgedeki stratigrafik istifin temelinde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı 
metamorfik kayaçlar yer almakta olup bu birimler jeotermal sahadaki rezervuar kayaçları 
oluşturmaktadır. Bölgedeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar (~100 m) ve gölsel çökeller (~25 
m) ise örtü kayaç özelliği göstermektedir. Çaldıran jeotermal sahasında boşalım gerçekleştiren 

jeotermal kaynakların sıcaklıkları ve toplam iyon içerikleri sırası ile 20.3-36.2 C ve 0.45-2.30 g/l 
arasında değişmektedir. Meteorik kökenli suların boşaldığı Çaldıran jeotermal sahasındaki suların 
ortalama beslenme yükseltisi 2300-3250 m arasında hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen jeotermal 
hesaplamalar, Çaldıran jeotermal sahasında yüksek sıcaklıklı (>100°C) muhtemel bir rezervuarın 
varlığını işaret etmektedir. Bununla birlikte örneklenen suların düşük sıcaklıklı olması nedeniyle 
karışım süreçlerinden yüksek derecede etkilenmeleri, jeotermometreler ve mineral-doygunluk 
modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının düşük ve/veya birbiri ile uyumlu çıkmamasına sebep 
olmuştur. Bu durum bölgede yüzeylenen örtü kayaçlarda iyi gelişmiş ikincil gözenekliliğinin varlığından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 
13

C içeriklerine göre sulardaki karbon, denizel karbonatlı kayaçları 

işaret etmektedir. 
14

C izotop analizleri sıcak suların yeraltındaki dolaşım süresinin 25,000 yıl 
olduğunu göstermiştir. Çaldıran jeotermal sisteminde boşalan termal suların fizikokimyasal ve izotopik 
özellikleri, bu sistem içerisinde iki farklı yeraltısuyu akım sistemini varlığını işaret etmektedir. Bu 
sistemlerden birincisi Ayrancılar-Koçovası hattı, ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki yeraltısuyu 
sistemi de KB-GD doğrultulu Çaldıran Fay Zonu'na paralel gelişen kırık çatlak sistemleri boyunca 
gelişmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çaldıran (Van), hidrojeokimya, izotop, jeotermal potansiyel.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study comprises geothermal springs in the Çaldıran plain at northeast of Lake Van. Paleozoic-
Mesozoic metamorphic units at the basement represent the reservoir rock in the region. Plio-
Quaternary volcanics (~100 m) and lacustrine deposits (~25 m) are the cap rocks. Temperature and 

TDS values of springs in the Çaldıran geothermal field are 20.3-36.2 C and 0.45-2.30 g/l, 
respectively. The area with recharge altitudes of 2300-3250 m is discharged by meteoric waters. 
Geothermometer calculations yield a high-temperature reservoir (>100°C). However, since sampled 
springs are low-temperature waters, reservoir temperatures estimated from the chemical 
geothermometers and mineral-saturation model are not consistent. This is attributed to well-developed 

secondary porosity in the cap rocks. 
13

C analysis indicates that carbon in waters is derived from 
marine carbonates. Radiocarbon dating analysis (

14
C) the circulation age of waters is around 25,000 

years. Physicochemical and isotopic characteristics of Çaldıran waters reveal two different 
groundwater flow systems; the Ayrancılar-Koçovası line and the Avcıbaşı-Salhane line. The both 
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systems are developed along fracture-fault structures parallel to the NW-SE extending Çaldıran fault 
zone. 
 
Key Words: Çaldıran (Van), hydrogeochemistry, isotope, geothermal potential. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çaldıran jeotermal sahası, Doğu Anadolu bölgesi, Van ili - Çaldıran ilçesi sınırları içinde yer 
almaktadır. Çaldıran Ovasında bulunan inceleme alanı, Kuyucak, Çubuklu, Alikelle, Kilimli, Eciler, 
Avcıbaşı, Sellik ve Ayrancılar köyleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). İnceleme alanındaki en önemli 
akarsu Bendimahi Çayı'dır. İnceleme alanının güney bölümünden itibaren Karasu, Esengöl, Soğuksu 
ve Abdalağa dereleri ve yan kollarından drene olan yüzey suları, Çaldıran ilçesinin güneyinde 
birleşerek Bendimahi Çayını oluşturmaktadır. Çaldıran Ovası çıkışından (Ayrancılar köyü) itibaren 
yaklaşık 10 m derinliğe sahip bir akarsu yatağı boyunca akışını gerçekleştiren Bendimahi Çayı, 
Muradiye Ovasını kat ederek Van Gölü’ne dökülmektedir. Bununla birlikte, Çaldıran ilçesi ile Kuyucak, 
Çubuklu, Zülüfbulak, Altyol, Koçovası, Avcıbaşı ve Sellik köyleri arasında kalan yaklaşık 126 km

2
’lik bir 

alan sulu çayır ve yer yer sazlık-bataklık karakterine sahip olup sulak alan özelliği göstermektedir 
(Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. Çaldıran jeotermal alanının yer bulduru haritası. 
 
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi gözlemleri sonucunda Çaldıran jeotermal alanında çok 
sayıda sıcak su, maden suyu ve soğuksu kaynakları bulunduğu gözlenmiştir. Ayrancılar (25-36 ºC) ve 
Buğulu (36 ºC) kaynakları alandaki en önemli sıcak su kaynaklarıdır [1]. Maden Tetkik ve Arama 
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Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Çaldıran jeotermal alanında bulunan 
sıcak ve mineralli suların sıcaklıklarının 14-60.8 ºC ve debilerinin ise 1-8 l/s arasında değiştiği 
belirtilmektedir [2]. Bununla birlikte 2008 yılında Ayrancı mevkiinde MTA tarafından 573 m derinlikte 
açılan sondaj kuyusunda (VÇA-1) üretim artezyen ile sağlanmıştır. Akışkan sıcaklığı 83°C ve debisi 
ise yaklaşık 15 l/sn olarak belirtilmektedir. Çaldıran jeotermal sahasındaki, sıcak su kaynakları, yerel 
ölçekte termal turizm amacı ile kullanılmakta olup bu kaynaklardan başka amaçlar ile 
faydalanılmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Çaldıran jeotermal alanında yer alan sıcak ve mineralli 
suların hidrojeokimyasal özelliklerinin aydınlatılması amaçlanmıştır.  
 
İnceleme alanı içinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) tarafından işletilen Çaldıran 
Meteoroloji Gözlem İstasyonunda (MGİ) kaydedilen aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış 
değerlerinin değerlendirilmesi sonucunda, inceleme alanındaki yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam 

yağış değerleri sırası ile 4.4 C ve 457.6 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. İnceleme alanında en düşük 

aylık ortalama sıcaklık -11.9 C ile Şubat ayında ve en yüksek sıcaklık ise 19.2C ortalama ile 
Temmuz ayında gözlenmiştir. Thorntwaite metodu ile gerçekleştirilen ülkemizin iklim sınıflamasına 
göre inceleme alanının yer aldığı bölge söz konusu çalışmada “yarı kurak” iklim sınıfı içinde yer 
almaktadır [3]. İnceleme alanında Doğu Anadolu Karasal İklim Tipi baskın olarak egemendir. 
 
İnceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya birimleri mostra vermektedir. Her 
ne kadar tüm zaman dilimlerine ait birimler Çaldıran Ovası ve yakın dolayında bulunmasına karşın, 
inceleme alanı içinde Üst Kratese yaşlı Ofiyolitik Kayaçlar, Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve 
karbonatlı kayaçlar, Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller 
yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
 
Birbirleriyle karışık tektonik ilişki içinde olan değişik kaya türündeki kütlelerden oluşan Üst Kratese 
yaşlı Ofiyolitik Melanj, bölgede Yüksekova Grubu içinde yer alan Kemertepe Karışığı olarak 
adlandırılmıştır [4-6]. Kemertepe Karışığı inceleme alanının GD’da Çubuklu, Zülfübulak, Alikelle, Kilimli 
ve Salhane köyleri ve yakın dolayında geniş alanlarda yüzeylenmektedir (Şekil 2). Bu birim, 
serpantinleşmiş peridotit, gabro, çeşitli bazik volkanit, volkano çökel, kırmızı kireçtaşı ve kumlu 
kireçtaşı türünden değişik kaya türü özellikleri gösteren blokları kapsamaktadır. Bu bloklar karmaşık 
tektonik ilişki içinde olup ayrı ayrı haritalanabilecek bir özellik göstermemektedir [5-6].  
 
Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar, inceleme alanının D-KD kesiminde 
yüzeylenmektedir (Şekil 2). Genel olarak karasal kırıntılı kayaçlar, karbonatlı kayaçlar, neritik 
kireçtaşları, evaporitik kayaçlar ve ayrılmamış karasal kırıntılı kayaçlardan oluşan birim, Özalp 
dolaylarında Pekiyidere Formasyonu, Şehittepe Formasyonu’nun üst kesimleriyle, Bakışık 
Formasyonu ve Yücelendere Formasyonları ile deneştirilmiştir [5]. Eosen’den Miyosen’e kadar farklı 
zaman dilimlerinde çökelmiş karasal kırıntılı ve karbonatları kayaçlar; bölgede kumtaşı, kumlu 
kireçtaşı, marn, mikritik kireçtaşı, neritik kireçtaşı, şeyl, çamurtaşı ve breşik kireçtaşı birimleri ile temsil 
edilmektedir.  
 
Andezit, bazalt, tüf, ignimbirit, lav akıntısı ve piroklastik kayaçlardan oluşan Pliyosen-Kuvaterner yaşlı 
volkanik kayaçlar inceleme alanının GB’dan KD’na doğru geniş alanlarda yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
İnceleme alanı ve yakın dolayında gözlenen volkanik kayaçlar, çeşitli araştırmacılar [7-8] tarafından 
Tendürek Volkanitleri olarak adlandırılmıştır. İnceleme alanının kuzeyi ile Tendürek Dağı ve yakın 
dolayındaki bazaltlar, yan püskürük evresine ait son ürünlerinden oluşan siyah renkli cüruf görünümlü 
ve pahoehoe türünde çok sayıda lav akıntısından oluşmaktadır Akıntıların kenarlarında yan setler 
üzerinde basınç sırtları ve cephelerde dilim (slab) yığılımlar görülmektedir [8, 9]. 
 
İnceleme alanındaki Pliyosen – Kuvaterner yaşlı güncel çökeller; alüvyon, yamaç molozu, eski akarsu 
çökelleri ve eski göl çökellerinden oluşmaktadır. Bu birimler Çaldıran Ovası’nın düzlük kesimlerinde ve 
akarsu vadileri boyunca yüzeylenmektedir (Şekil 2). İnceleme alanında 24 Kasım 1976’da meydana 
gelen ve büyüklüğü Richter ölçeğine göre M=7.3 olan Çaldıran merkezli deprem, Muradiye, Erçiş, 
Özalp (Van), Diyadin, Taşlıçay (Ağrı) ilçeleri arasında kalan bölgeyi önemli ölçüde etkilemiştir. Deprem 
3.840 kişinin ölümüne yol açmıştır. Doğu Anadolu fay sistemi içinde, ana faya paralel ve onun gibi 
doğrultu atımlı-sağ yönlü bir kırık zonu oluşturmaktadır (Şekil 2). Arazide çok iyi izlenebilen ve 
uzunluğu 53 km genişliği ise 10 km’yi [10] bulan KB-GD doğrultulu Çaldıran fayı, bölgedeki jeotermal 
akışkanları başka bir ifade ile yeraltı suyu hareketini kontrol etmektedir.  
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Şekil 2. İnceleme alanı ve yakın dolayının jeoloji ve hidroloji haritası. 
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İnceleme alanı ve yakın dolayında hidrojeolojik kavramsal model bakış açısı ile gerçekleştirilmiş 
herhangi bir hidrojeolojik amaçlı çalışma bulunmamakla birlikte Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü 
[11-12] ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün [13] gerçekleştirmiş olduğu yerel 
ölçekli çalışmalar bulunmaktadır. 
 
MTA tarafından gerçekleştirilen çalışmada; inceleme alanındaki birimler hidrojeolojik açıdan 
sınıflanmış ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller geçirimli, Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve 
karbonatlı kayaçlar yarı geçirimli ve volkanik kayaçlar ise geçirimsiz birimler olarak ayırt edilmiştir [13]. 
Söz konusu çalışmada volkanik kayaçlar her ne kadar geçirimsiz birim olarak ayırt edilmiş olsalar da, 
arazi çalışmaları sırasında toplam debisi yaklaşık 2 m

3
/sn olan Soğuksu ve Yanıktaş kaynaklarının 

Tendürek Volkaniklerinden boşaldıkları gözlenmiştir. DSİ, inceleme alanı içinde yer alan Avcıbaşı ve 
Selik köylerinde içmesuyu sağlamak amacı ile sondaj çalışmaları gerçekleştirmiştir. Avcıbaşı köyünde 
80 m deriliğinde açılan sondaj kuyusunda (Kuyu No: 60791) sırası ile tüf (0-9 m), bazalt (9-49 m) ve 
tüf (49-80 m) birimleri kesilmiştir (Şekil 3a; [11]). 25 lt/sn debiye sahip olan kuyudaki statik ve dinamik 
seviyeler ise sırası ile 0.63 m ve 10.10 m olarak ölçülmüştür. 50 m derinlikte açılan Selik köyündeki 
sondaj kuyusunda (Kuyu No: 60792) ise sırası ile tüf (0-6 m) ve bazalt (6-50 m) birimleri kesilmiştir 
(Şekil 3b; [12]). Selik köyünde açılan sondaj kuyusunun debisi 27 lt/sn olup kuyuda ölçülen statik ve 
dinamik seviyeler sırası ile 2.65 m ve 4 m’dir.  
 

 
 

Şekil 3. (a) Avcıbaşı ve (b) Sellik köyleri içme suyu sondaj kuyusu logları [11-12] 
 
 
 
 
2. SU KİMYASI 
 
Bu çalışmada Çaldıran jeotermal sahası ve çevresinde yer alan su noktalarında yerinde ölçümler ve 
laboratuar analizleri için örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Çaldıran jeotermal sahasından toplam 11 
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adet su örneği toplanmıştır. Örneklerin 6 tanesi sıcaksu kaynağını temsil ederken, 5 tanesi ise soğuk 
ve mineralli su kaynağını temsil etmektedir (Şekil 2; Şekil 4). 
 
 
2.1. Suların Fiziksel Özellikleri 
 
Can-Çaldıran jeotermal sahasından toplanan suların örnekleme tarihi, kodları, koordinatları, sıcaklık, 
pH, iletkenlik, toplam çözünmüş madde içeriği (TDS), tuzluluk, çözünmüş oksijen ve alkalinite (HCO3) 
ve CO2 konsantrasyonları Tablo 1’de topluca verilmektedir. Çaldıran jeotermal sahasından örneklenen 
soğuk suların kaynak başı sıcaklık değerleri 11.3 ile 15.9 ºC arasında değişirken sıcak suların sıcaklık 
değerleri ise 20.3 ile 36.1 ºC arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 1; Şekil 4). Bogomolov 
sınıflamasına göre, inceleme alanında yer alan sıcak su kaynaklarından, ALT (23.62 °C), AYS (25.80 
°C), BUS (20.33 °C) ve KOC-II  (25.08 °C) kaynakları epitermal (20-34 °C) sular sınıfına girerken AYR 
(36.15 °C) ve BUG (35.73 °C) kaynakları ise mesotermal (34-40°C) sular sınıfına girmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. İnceleme alanındaki su noktalarının sıcaklık haritası. 
 
Çaldıran jeotermal alanında örneklenen suların pH değeri 5.62 ile 7.88 arasında değişmekte olup 
çoğunlukla nötr karakterdedir. Ancak soğuk suların pH değerleri sıcak sulara göre yaklaşık 2 birim 

kadar daha düşük ölçülmüştür. İnceleme alanındaki su noktalarının kaynak çıkış sıcaklıklarında 
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ölçülen elektriksel iletkenlik değerleri 73 S/cm ile 3915 S/cm arasında değişirken bu su noktalarının 

25C’deki özgül elektriksel iletkenlik değerleri ise 95 S/cm ile 3539,6 S/cm arasındadır. Alandaki en 
yüksek sıcaklığa (36.1°C) sahip Ayrancı (AYR) ve Koçovası-II (KOC-II) kaynaklarından alınan su 
örneklerinin elektriksel iletkenlik değeri diğer sulara göre oldukça yüksektir. Bu durum alandaki diğer 
kaynaklara oranla AYR ve KOC-II kaynaklarında boşalan suların belirli bir kimyasal olgunluğa eriştiğini 
göstermektedir. Başka bir ifade ile AYR ve KOC-II kaynaklarına ait rezervuarında, su-kayaç etkileşim 
süresi diğer kaynakların boşaldığı akiferlere oranla nispeten uzundur. Elektriksel iletkenlik değerleri ile 
oldukça benzer yönelim sunan toplam çözünmüş madde içerikleri (TDS) soğuk sularda 0.063 g/l ile 
1.203 g/l arasında değişirken sıcak sularda bu değer 0.446 g/l ile 2.302 g/l arasındadır. Arazide 
kaynak başında titrasyon yöntemi ile belirlenen alkalinite (HCO3) konsantrasyonları sıcak sular için 
380 – 1925 mg/l, soğuk sularda ise 60 – 1190 mg/l aralıklarında değişmektedir. Arazide aynı yöntem 
ile belirlenen CO2 konsantrasyonları soğuk ve sıcak su kaynaklarında sırası ile 1.2 mg/l – 66 mg/l ve 
24 mg/l – 72 mg/l arasında değişmektedir (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Çaldıran jeotermal sahasındaki su noktalarında yerinde yapılan ölçüm. 
 

T EC EC25 TDS Tuz. HCO3 CO2

X Y (C°) (g/l) (ppt) (%) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

1 Altıyol ALT 29.06.2010 410829 4325451 23.62 6.51 667.0 685.1 0.446 0.330 78.2 6.28 380.0 24.00

2 Avcıbaşı AVC 29.06.2010 405230 4325311 12.86 7.88 73.0 95.0 0.063 0.050 82.4 8.66 60.0 1.80

3 Ayrancı AYR 29.06.2010 401750 4330816 36.15 7.02 3915.0 3227.6 2.117 1.670 142.1 9.54 1200.0 36.00

4 Ayrancı AYS 29.06.2010 401263 4329981 25.80 6.07 1616.0 1591.7 1.013 0.780 34.3 2.78 750.0 72.00

5 Buğulu BUG 29.06.2010 411460 4318267 35.73 6.76 1607.0 1333.7 0.867 0.650 41.9 2.84 784.5 36.00

6 Buğulu BUS 29.06.2010 411496 4318351 20.33 5.85 747.0 820.2 0.533 0.400 49.1 4.38 460.0 43.80

7 Koçovası KOC-I 29.06.2010 408091 4326132 15.98 6.18 991.0 1197.3 0.778 0.600 30.7 3.02 810.0 42.00

8 Koçovası KOC-II 29.06.2010 408203 4326179 25.08 6.71 3545.0 3539.6 2.302 1.860 164.2 13.39 1925.0 54.00

9 Koçovası KOC-III 29.06.2010 408138 4326284 14.59 5.63 1482.0 1849.8 1.203 0.950 16.0 1.61 1190.0 66.00

10 Aşağıçanak YKR 29.06.2010 407096 4321241 14.16 5.62 477.0 601.5 0.391 0.290 31.9 3.28 425.0 48.00

11 Ziyaret ZYR 29.06.2010 416282 4321709 11.39 7.15 103.0 139.2 0.091 0.070 78.6 8.56 85.0 1.20

Çöz. Oksijen

(S/cm)

Sıra 

No
Kaynak Adı Kod Tarih 

Koordinat 
pH

 
 
 
2.2. Suların Kimyasal Özellikleri 
 
Suların kökenini belirlemek amacı ile kullanılan üçgen diyagramda, inceleme alanındaki tüm suların 
düşük Cl konsantrasyonlarına sahip oldukları ve HCO3 alanında yer aldıkları görülmektedir (Şekil 5). 
AYR, AYS ve KOC-II suları HCO3 köşesinden Cl alanına doğru göreceli bir yönelme sergilemektedir. 
Özellikle AYR suyunun diğer örneklere göre yüksek klor içeriğine sahip oluşu bu suyun yeraltında 
kalış süresinin başka bir ifade ile su-kayaç etkileşim süresinin daha fazla ve/veya bu kaynaktan 
boşalan suların derin dolaşım ile temsil edildiğini işaret etmektedir.  
 
Örneklerin katyon ve anyon içerikleri esas alınarak hazırlanan Langelier ve Ludwig [14] ve Dairesel 
diyagramlarında ise, ALT, AYR, AYS, KOC-II, KOC-III ve YKR kaynaklarından boşalan suların Na-
HCO3 tipinde olduğu, AVC, BUG, BUS, KOC-I, KOC-III ve ZYR kaynaklarından boşalan suların ise 
karbonat akiferi temsil eden Ca-Mg-HCO3 tipli sular oldukları görülmüştür (Şekil 6 ve 7). Şekil 7’de 
görüldüğü üzere alandaki tüm sularda baskın anyonu HCO3 oluşturmaktadır. AYR ve KOC-II sıcak su 
noktalarında baskın katyonu Na oluştururken, BUG sıcak su noktasında baskın katyonu Mg-Ca 
oluşturmaktadır. Bu durum, Çaldıran jeotermal sisteminde boşalım sağlayan kaynakların farklı 
litolojilere sahip akiferlerden ve farklı akım yollarından boşaldıklarına işaret etmektedir. Bu 
sistemlerden birincisi Ayrancılar-Koçovası hattı ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki yeraltısuyu 
sistemi de KB-GD doğrultulu Çaldıran fay hattına paralel gelişen kırık çatlak sistemleri boyunca 
gelişmiştir. 
 
İnceleme alanında toplanan sulardaki nitrit (NO2) ve nitrat (NO3) konsantrasyonları ise sıcak suların 
aksine sığ dolaşımlı olan soğuk sularda yüksek oranda belirlenmiştir. NO2, sadece AYS örneğinde 
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0.102 mg/l seviyesinde olup diğer sularda saptama sınırının (0.005 mg/l) altında bulunmaktadır. Bu 
durum büyük olasılıkla Çaldıran ilçesi ve çevre köylerin atıklarının deşarj edildiği Bendimahi Çayındaki 
yüzey sularının AYS su noktasına karışımından kaynaklanmaktadır. NO3 ise ALT, AVC, AYS, BUG, 
BUS ve YKR sularında <1 mg/l seviyesinde diğer örneklerde ise 1.2 – 2.5 mg/l konsantrasyon 
aralığında tespit edilmiştir. Nitrat iyonu, sularda bulunan bağlı azot bileşiklerinin en önemlisi olmakla 
birlikte, nitratın ana kaynaklarından biri insan ve hayvan atıkları olduğundan, 5 mg/l den fazla NO3 
içeriği kirlenme göstergesi olarak kabul edilmektedir [15]. Dolayısı ile inceleme alanında NO3 kirliliği 
bulunmamaktadır.  
 

  
  

Şekil 5. Çaldıran sahasındaki kaynak ve sondaj 
suları için Cl-HCO3-SO4 üçgen diyagramı. 

Şekil 6. Çaldıran sahasındaki kaynak ve 
sondaj suları için Langelier-Ludwig diyagramı. 

 

 
 

Şekil 7. Çaldıran sahasındaki kaynak sularının dairesel diyagramı. 



    ________________________  79 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Çaldıran jeotermal sisteminde yüksek bor (38.7 mg/l), flor (1.4 mg/l) ve lityum (1.97 mg/l) 
konsantrasyonları Ayrancı sıcak (AYR) ve soğuk (AYS) suları ile KOC-II kaynak suyunda saptanmıştır. 
Özellikle yüksek bor derişimleri bölgedeki güncel Tendürek volkanizması ile yakından ilişkilidir. Bu 
elementlerin diğer örneklerdeki konsantrasyonları ise <1 mg/l veya saptama sınırının altında 
bulunmuştur.  
 
Çaldıran jeotermal sularında çok sayıda iz ve nadir toprak element analizi gerçekleştirilmiştir. Ancak 
başta nadir toprak elementleri olmak üzere analiz edilen birçok elementin konsantrasyonu saptama 

sınırlarının altında (<0.01 ile <0.05 g/l arasında) kalmıştır. İnceleme alanında en yüksek sıcaklık ile 
temsil edilen AYR kaynak suyu diğer kaynak sularına oranla en yüksek iz ve nadir toprak element 
konsantrasyonuna sahiptir (Şekil 8). AYR örneğinin bazı iz ve nadir toprak element içerikleri; arsenik 

(As: 169,9 g/l), baryum (Ba: 83,3 g/l), bromür (Br: 1630 g/l), seryum (Ce: 532 g/l), krom (Cr: 33,2 

g/l), bakır (Cu: 0,9 g/l), demir (Fe: <10 g/l), mangan (Mn: 0,2 g/l), molibden (Mo: 0,7 g/l), nikel 

(Ni: 0,8 g/l), rubidyum (Rb: 642 g/l) ve stronsiyum (Sr: 1804 g/l)’dir. 
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Şekil 8. Çaldıran jeotermal sahasındaki sulara ait ana ve iz element değişim grafiği. 
 
 
 
 
3. YERALTI SUYU İLE KARIŞIM 
 
Çaldıran jeotermal alanındaki sıcak sulardaki olası karışım süreçleri doğal sularda korunumlu oldukları 
kabul edilen Cl, B ve Li konsantrasyonları ile incelenmiştir. Bu amaçla, Çaldıran sıcak ve soğuk su 
kaynakları için Cl–B ve Cl–Li grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 9 ve 10). Bu diyagramlarda AYS, KOC-I 
ve KOC-III kaynaklarının AYR kaynağı ile soğuk su kaynakları arasında olabilecek bir karışım doğrusu 
üzerinde yer aldıkları görülmektedir. Benzer şekilde BUG kaynağı da BUS ve KOC –II suları 
arasındaki karışım doğrusu üzerinde çıkmaktadır. Grafiklerden gözlenen bir diğer bulgu da AYR ve 
BUG sıcaksu kaynakları arasındaki karışım doğrularının birbirlerinden farklı olduğudur. Bu da Çaldıran 
jeotermal alanında iki farklı sıcaksu akım sisteminin varlığını göstermektedir.  

 
ALT, BUG, BUS ve KOC-I kaynaklarının düşük Cl, B ve Li derişimlerine sahip olmaları nedeniyle bu 
diyagramlar ile karışım sürecinin aydınlatılması oldukça güçtür. Bu nedenle karışım süreçleri için 
yaygın olarak kullanılan klor-entalpi diyagramı kullanılmıştır (Şekil 11). Karışımın iki uç üyesi olarak 
ZYR (soğuk su bileşimi) ve BUG (sıcak su bileşimi) kaynak sularının seçilmesiyle oluşturulan birinci 
karışım doğrusu üzerinde BUS ve ALT sularının farklı karışım oranlarına sahip oldukları görülmektedir. 
Buna karşın ZYR (soğuk su bileşimi) ve AYR (sıcak su bileşimi) arasında çizilen bir diğer karışım 
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doğrusu üzerinde ise KOC-I ve KOC-III yer almaktadır. AYS ve KOC-II kaynak suları ise bu iki karışım 
doğrusu arasında bulunmaktadır. Cl-B ve Cl-Li grafiklerinde olduğu gibi, AYR ve BUG sıcak sularının 
farklı kökenli sular olduğu, klor-entalpi diyagramında da ortaya çıkmıştır (Şekil 11). AYS ve KOC-II 
sıcak sularının ise her iki karşım doğrusu arasında yer almaları bu iki sistemden farklı derecede 
etkilendiklerini göstermektedir. Cl-entalpi ilişkisi, AYR ve BUG kaynak sularının sıcak bir rezervuardan 
kaynaklandıklarını diğer kaynak sularının ise (ALT, AYS, BUS, KOC-I, KOC-II, KOC-III) muhtemelen 
jeotermal gradyanla ısınmış ve ara dolaşım sistemini yansıtan sular olabileceklerini göstermiştir.  
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Şekil 9. Çaldıran su kaynaklarının Cl-B ilişkisi. Şekil 10. Çaldıran su kaynaklarının Cl-Li ilişkisi. 

 

ALT

AVC

AYR

AYS

BUG

BUS

KOC-I

KOC-II

KOC-IIIYKR

ZYR

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

E
n

ta
lp

i 
(k

J
/k

g
)

Cl (mg/l)  
 

Şekil 11. Çaldıran alanındaki su kaynakları için oluşturulan Cl-Entalpi diyagramı. 
 
Su kimyası bölümünde yapılan değerlendirmelerde Çaldıran jeotermal sistemindeki kaynak sularının 
Na-HCO3 ve Ca-Mg-HCO3 tipinde sular olduğu vurgulanmıştır. Benzer şekilde bu bölüm kapsamında 
gerçekleştirilen karışım süreçleri dikkate alındığında, bu suların farklı litolojiler ile temsil edilen 
akiferlerden boşaldıkları ortaya konulmuştur. Bu da Çaldıran jeotermal sisteminde AYR ve BUG 
kaynak suları sıcak su rezervuarını diğer kaynak suları ise jeotermal gradyan ile ısınan soğuksu 
akiferlerini temsil etmektedir.  
 
 
 



    ________________________  81 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

4. JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 
 
Çaldıran jeotermal sahasındaki rezervuar sıcaklığını tespit etmek amacıyla çeşitli jeotermometre 
metotları kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla kimyasal jeotermometre hesaplamaları, Na/1000-K/100-√Mg 
üçgen diyagramı ve akışkan-mineral denge modelidir [16-24]. Jeotermometre hesaplamaları sadece 

sıcaklığı >20C olan kaynak suları (ALT, AYR, AYS, BUG, BUS ile Koçovası I, II ve III kaynak suları) 
için yapılmıştır.  
 
 
4.1. Kimyasal Jeotermometre Hesaplamaları 
 
Çaldıran jeotermal sistemindeki sıcak su kaynakları için Kuvars jeotermometresi ile hesaplanan 

rezervuar sıcaklıkları 63C (ALT) ile 155C (KOC-II) arasında değişmektedir. Kalsedon 

jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları ise 34C ile 127C aralığında değişmekte olup 

kuvars jeotermometresi ile hesaplanan değerlerden yaklaşık 30C daha düşüktür (Tablo 2). ALT, AYR, 
BUG, BUS ve KOC-I su örnekleri için amorf silika jeotermometreleri kullanılarak elde edilen rezervuar 
sıcaklıkları yüzeyde ölçülen sıcaklık değerlerinden daha düşük (amorf silika için negatif değerler) elde 
edilmiştir.  
 

Tablo 2. İnceleme alanı sıcak suları için hesaplanan jeotermometre sonuçları (C). 
 

Örnek ALT AYR AYS BUG BUS KOC-I KOC-II KOC-III

T (°C) 23.6 36.1 25.8 35.7 20.3 15.9 25.1 14.6

SiO2 (mg/l) 19.4 102.4 129.2 132.5 106.7 68.7 134.1 118.3

Kuvarsa 62.5 138.7 152.2 153.8 141.0 117.5 154.5 147.0

Kalsedonb 33.8 110.3 124.2 125.7 112.7 88.7 126.5 118.8

Kristobalitc 13.2 87.9 101.6 103.1 90.2 66.6 103.8 96.3

Amorf Silikac -47.0 18.1 30.3 31.7 20.2 -0.7 32.4 25.6

Na-Kd 154.4 353.7 358.5 308.3 461.3 350.3 351.8 375.8

Na-Ke 159.6 373.3 378.5 323.9 492.1 369.6 371.2 397.5

Na-Kb 163.2 348.2 352.5 307.0 443.7 345.1 346.5 368.0

Na-Kf 189.9 337.9 341.1 306.9 406.2 335.6 336.7 352.5

Na-Kg 177.3 322.2 325.4 291.8 389.2 320.0 321.0 336.5

Na-Kh 207.0 342.3 345.1 314.5 402.1 340.3 341.2 355.2

K-Mgh 41.2 138.3 98.0 63.4 56.4 68.8 92.9 81.3

Na-K-Cai 60.3 295.0 174.6 92.4 69.7 93.7 170.0 121.5

Katyon Jeotermometreleri

Silika Jeotermometreleri

a [21], b [22], c [18], d [17], e [20], f  [19], g [23], h [24],  i [16]
 

 

180C’nin altındaki sıcaklıklarda silika çözünürlüğünün, amorf silika ve/veya kalsedon tarafından 
denetlendiğini ve bu nedenle, kuvars jeotermometresinin güvenilir olmayacağını yapılan çalışmalarda 
belirtilmiştir [25-26]. Kristobalit ve amorf silika jeotermometreleri ile hesaplanan sıcaklıkların yüzeyde 
ölçülen sıcaklıklara çok yakın ve hatta daha düşük olması rezervuardaki silika çözünürlüğünün 
kalsedon gibi daha duraylı bir faz ile kontrol edildiğini vurgulamaktadır. Böylece, kalsedon 
jeotermometresi ile elde edilen sıcaklıkların Çaldıran jeotermal sistemindeki suları için daha gerçekçi 
olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Çeşitli katyon jeotermometre hesaplamaları sonucunda Çaldıran jeotermal sistemi için geniş bir 
sıcaklık aralığı elde edilmiştir (Tablo 2). Farklı araştırmacılar tarafından önerilen Na-K jeotermometre 

hesaplama sonuçları arasındaki farkın 50-60C’ye kadar varabileceği belirtilmiştir. Örneğin, Altıyol 
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(ALT) kaynağı için literatürde önerilen Na-K jeotermometre eşitlikleri [17, 24] kullanılarak sırasıyla ile 

154C ve 207C sıcaklık değerleri hesaplanmıştır. K-Mg jeotermometre formülü [24] ile hesaplanan 
sıcaklık değerleri bütün örnekler için oldukça düşüktür. Çaldıran sularında Na konsantrasyonun düşük 
ve/veya potasyum (K) konsantrasyonun göreceli olarak yüksek oluşu Na-K jeotermometreleri ile 
hesaplanan rezervuar sıcaklıklarının oldukça yüksek çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle Na-K 
jeotermometre sonuçları gerçekçi değildir.  
 
K-Mg jeotermometre formülü [25] ile hesaplanan sıcaklık değerleri Na-K jeotermometre sonuçlarına 
göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Çaldıran su örneklerindeki yüksek Mg konsantrasyonu, K-
Mg jeotermometre eşitlikleri kullanılarak elde edilen sıcaklık değerlerinin düşük çıkmasına neden 
olmuştur (Tablo 2). Yüksek Mg içerikleri bu suların soğuk yeraltı suyu ile önemli ölçüde karışmış 
olduklarına işaret etmektedir. Ca’nın Na-K jeotermometresi üzerindeki etkisini azaltmak için, Na-K-Ca 

jeotermometresi [16] kullanılmış ve Ayrancı (295C) ile kısmen KOC-II (170C) sıcak su kaynakları 
dışındaki diğer örnekler için daha düşük rezervuar sıcaklıkları elde edilmiştir.  
 
 
4.2. Na/1000-K/100-√Mg Diyagramı 
 
Katyon jeotermometrelerinin Çaldıran jeotermal sistemi sıcak sularına uygulanabilirliği, Na/1000-
K/100-√Mg diyagramı [24] üzerinde de değerlendirilmiştir. Şekil 12’de Çaldıran sıcak sularının 
hiçbirinin su-kayaç dengesine ulaşamadığı ve örneklerin tamamının “Olgun Olmayan Sular” (sığ veya 
karışım suları) alanına düştüğü görülmektedir. Diğer su örneklerinden farklı olarak Ayrancı (AYR) 
örneğinin kısmen de olsa Mg köşesinden ayrıldığı (daha düşük Mg konsantrasyonu nedeniyle) dikkat 
çekmektedir. “Olgun Olmayan Sular” alanının, Mg köşesine yakın düşen sular için K-Na, K-Mg ve 
hatta her türlü katyon jeotermometre uygulamasının anlamsız olduğunu ve bu tür sular için sıcaklık 
tahminlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir [24]. 
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Şekil 12. Çaldıran sıcak suları için hazırlanan Na/1000-K/100-√Mg üçgen diyagramı. 
 
 
4.3. Mineral Denge Hesaplamaları 
 
Çaldıran sıcak sularından, çökelmesi muhtemel hidrotermal minerallerin denge durumu doygunluk 
diyagramlarında incelenmiştir (Şekil 13). Çeşitli karbonat, sülfat ve silikat minerallerin doygunluk 

indeksleri (SI) 25-200C sıcaklık aralığında PHREEQC [28] yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Hesaplamalarda suların kimyasal bileşiminin sıcaklık ile değişmediği göz önüne alınmıştır (tüm 
sıcaklıklarda her örnek için aynı bileşim kullanılmıştır). Eğer bir mineral grubu belirli bir sıcaklık veya 
sıcaklık aralığında denge durumuna yakınsama gösteriyorsa (Log SI = 0), su kompozisyonun bu 
minerallerle denge halinde olduğu ve elde edilen bu denge sıcaklığının rezervuar sıcaklığını yansıttığı 
kabul edilmektedir [28-29]. 
 
Çaldıran jeotermal alanındaki AYR (Şekil 13a) ve BUG (Şekil 13b) su örnekleri için oluşturulan 
mineral-doygunluk diyagramlarında, aynı örmekler için çeşitli kimyasal jeotermometreler ile 
hesaplanan rezervuar sıcaklıkları (oklar) karşılaştırma amacıyla ayrıca gösterilmiştir. Örneklerin 

tamamı için mineral-denge hesaplamaları ile elde edilen rezervuar sıcaklıkları genellikle 100C’yi 
geçmemektedir. Aynı sular için jeotermometrelerden (özellikle kalsedon jeotermometresi) bulunan 

sıcaklıklar ise 125C civarındadır. Örneklenen suların düşük sıcaklıklı olması nedeniyle karışım 
süreçlerinden yüksek derecede etkilenmeleri jeotermometreler ve mineral-doygunluk modelinden elde 
edilen rezervuar sıcaklıklarının birbiri ile uyumlu çıkmamasına sebep olmuştur.  
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Şekil 13. (a) Ayrancılar (AYR) ve (b) Buğulu (BUG) sıcak suları için hazırlanan mineral doygunluk 

diyagramları. 
 
 
 
 
5. İZOTOP ÇALIŞMALARI  
 
Çaldıran jeotermal sahasında örneklenen sularının duraylı izotop (oksijen ve hidrojen), trityum (

3
H), 


13

CDIC ve 
14

CDIC analizleri yapılmıştır.   
 

5.1. Oksijen (
18

O) ve Hidrojen (D) İzotop Bileşimleri  
 

Çaldıran jeotermal sahasında örneklerin 
18

O değerleri, -13.56 ile 4.98‰ ve D oranları ise -89.9 ile 
9.8‰ arasında değişmektedir. 

18
O ve 

2
H bakımından aşırı derecede zenginleşmiş Altıyol (ALT) örneği 

dışında, diğer suların oksijen izotop aralığı 2.44‰ iken hidrojen izotop aralığı ise 12.1 ‰’dir (Şekil 14). 

Altıyol (ALT) kaynak suyunun toplandığı alanın sulak alan/bataklık oluşu bu örneğine ait 
18

O ve D 
değerlerinin buharlaşma nedeniyle yüksek çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle, Çaldıran suları 

arasındaki 
18

O - D ilişkisi ALT örneği hariç tutularak yapılmıştır (Şekil 14). Çaldıran jeotermal 

alanındaki sıcak ve soğuk su kaynaklarının 
18

O – D ilişkisini gösteren diyagramda örneklerin D = 8 

x 
18

O + 10 eğrisi ile tanımlanan Dünya Meteorik Su Doğrusuna (DMSD) oldukça yakın bir konumda 
oldukları görülmektedir (Şekil 24 ve 25). İnceleme alanındaki sular için oluşturulan Yerel Meteorik Su 

(a) (b) 
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Doğrusu'na (YMSD: D = 8 x 
18

O + 11.3) [30] oldukça paraleldir. Duraylı izotop değerleri suların 
meteorik bir kökene sahip olduklarını göstermektedir.  
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Şekil 14. Çaldıran jeotermal sahası 
18

O - D grafiği. 
 
BUG, AVC, YKR, KOC-II ve AYR örneklerinin izotop bileşimleri Yerel Meteorik Su Doğrusundan az da 
olsa sapmaktadırlar. Bunlardan BUG, AVC ve YKR örnekleri Yerel ve Akdeniz Meteorik Su Doğruları 
arasında yer almakta, KOC-II ve AYR örnekleri ise Dünya Meteorik Su Doğrusundan daha pozitif 
değerler sergilemektedir. Ayrancı (AYR) ve kısmen KOC-II sıcak sularının 

18
O izotopu bakımından 

diğer örneklere göre az da olsa zenginleşme gösterdikleri dikkat çekmektedir (Şekil 14). Akışkan-
kayaç etkileşimi sonucunda kayaçtaki ağır oksijen izotopunun (

18
O) sudaki hafif oksijen izotopu (

16
O) 

ile yer değiştirmesi suyun 
18

O değerinin pozitif alana doğru kaymasına neden olmaktadır [30]. Ancak 

Ayrancı örneğinde gözlenen bu değişim (1.0‰) yüksek sıcaklıklı jeotermal sularda gözlenen 
18

O 

zenginleşmesine göre (2-3‰) oldukça düşük olduğu söylenebilir [32-33]. 
 
 
5.2. 

18
O ve D ile Yükselti İlişkisi 

 
Yağışı meydana getiren atmosferik su buharının 

18
O ve 

2
H içeriği coğrafi konum, enlem vb. etkiler 

altında yükselti ile ters orantılı olarak değişmektedir. Yükselti etkisi olarak adlandırılan bu etki aslında 
yükseklikle beraber sıcaklığın da azalmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığın düşmesi ile su buharı 
kütlesinden yoğunlaşma yoluyla yağış meydana gelmektedir. Yağış sırasında öncelikle 

18
O ve 

2
H 

izotopları su fazına geçmekte ve geride kalan buhar kütlesi 
18

O ve 
2
H bakımından fakirleşmektedir. 

Hava kütlesinin daha yüksek kotlara doğru hareketi sırasında sıcaklığın da düşmesi ile havanın 
taşıyacağı su buharı miktarında da azalma olur ve arta kalan buhar kütlesinden yoğunlaşma yoluyla 
yeniden yağışlar oluşur. Arta kalan buhar kütlesi 

18
O ve 

2
H izotopları bakımından ilksel yağışlara göre 

fakirleştiği için sonraki yağışların 
18

O ve 
2
H içerikleri giderek azalır. Bu nedenle son oluşan yağışlar 

18
O 

ve 
2
H içerikleri bakımından önceki yağışlara göre daha fakirdir (Rayleigh damıtma ilkesi). Genel olarak 

her 100 m’lik yükseklik artışına karşılık 
18

O içeriğindeki azalma ‰0.15 ile ‰0.50 arasında değişirken, 
2
H için bu değer ‰1.0 ile ‰4.0 arasında değişmektedir [34]. 

  
İnceleme alanında 

18
O ve 

2
H’un yükselti ile değişimi arasındaki ilişki, Van Gölü Havzası 

gerçekleştirilen çalışmadan elde edilmiştir [35]. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, düşük debili 
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mevsimsel akış yapan kaynaklar ile kar örnekleri dikkate alınarak 
18

O ve D ilişkisini belirlenmişlerdir. 
İnceleme alanı için kullanılan 

18
O ve 

2
H yükselti arasındaki ilişki; 

 (r = 0.928) ve  (r = 0.677) 

şeklinde hesaplanmıştır. 
 
Bu eşitliklerin kullanılması sonucunda inceleme alanında örneklenen su noktaları için hesaplanan 
ortalama beslenme yükseltileri, δ

18
O-yükselti ve δ

2
H-yükselti eşitliklerinin değerlendirilmesi sonucunda 

sırası ile 2071-3256 m ve 2320-2872 m arasında hesaplanmıştır. Su örneklerinin kararlı izotop 
içerikleri ile yapılan hesaplamalar, AYR, BUG ve KOC-II sıcak su kaynaklarının sırası ile 2377-2808 
m, 2872-3256 m ve 2313-2644 m arasında değişen yükseltilerden beslendiğini göstermektedir. Söz 
konusu beslenme alanlarını ise inceleme alanının kuzey sınırında yer alan Tendürek Dağı ve Çaldıran 
Ovası çevresinde bulunan yüksek alanlar oluşturmaktadır.  
 
 
5.3. Trityum (

3
H) Bileşimleri  

 

Çaldıran jeotermal alanında örneklenen suların trityum içerikleri < 0.71 ile 13.80.40 TU arasında 
değişmektedir (Şekil 15). Ilık veya sıcak suların trityum değerleri genel olarak soğuk sulara göre daha 
düşüktür. Örneğin, alandaki en yüksek sıcaklıklı sular olan AYR ve BUG kaynaklarının trityum 

değerleri sırasıyla 0.90.15 ve 0.710.15 TU olarak saptanmıştır. Buna karşın, soğuk suların trityum 
değerleri ise 0.75 ile 13.8 TU arasındadır. Bu sonuçlar Çaldıran jeotermal sahasında AYR ve BUG 
sıcak sularının sahadaki derin dolaşımlı akışkanı temsil ettiğini ve jeotermal rezervuarın nispeten uzun 
geçiş süresine sahip sular ile beslendiğine işaret etmektedir. Şekil 15’de ki 

3
H - Cl grafiğinde Çaldıran 

jeotermal  alanında iki farklı su dolaşım sistemi olduğu görülmektedir. Ayrancı (AYR) örneği yüksek Cl 
konsantrasyonu ve düşük 

3
H değeri ile sistemin derin dolaşımlı (yaşlı) suyuna karşılık gelmektedir. 

Buna karşın, diğer sular düşük Cl konsantrasyonları ve düşük 
3
H değerleri ile sistemin ara (sığ) yeraltı 

suyu dolaşım (genç sular) sistemini yansıtmaktadırlar.  
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Şekil 15. İnceleme alanındaki kaynak suları için hazırlanan 
3
H - Cl grafiği. 
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5.4. Karbon İzotop (
13

C) Bileşimleri  
 

Sulardaki karbonun kökenini belirlemek için Çaldıran jeotermal sistemindeki sularının 
13

C içerikleri 

analiz edilmiştir. 
13

C analizleri çözünmüş inorganik karbon (DIC) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
13

C 
değerleri -14.78 ile 6.73‰ arasında değişmektedir (Şekil 16). Sulardaki çözünmüş inorganik karbonun 
(DIC) ana kaynağı, topraktaki organik malzemenin bozunmasından ve karbonatlı kayaçların 
çözünmesinden ortaya çıkan CO2’tir. Buna karşın atmosferik CO2’in katkısı ihmal edilebilir derecede 

düşüktür. Denizel kökenli kireçtaşı toprağı ve biyojenik toprak karbondioksitinden elde edilen 
13

C 

değeri -12‰ civarındadır. pH değerinin 7,5’in altına düştüğü ortamlarda biyojenik karbondioksit 
13

CDIC 
oranını, daha negatif değerlere (-14±2‰) indirebilmektedir. Silikat kayalarının asidik ortamlarda 

(atmosferik CO2) ayrışması da karbonun bir diğer kaynağıdır ve bu gibi koşullarda ortaya çıkan 
13

C 
değeri atmosferik CO2’inkine (-6 ile -7‰ arasında) oldukça yakındır.  
 

 
 

Şekil 16. Çaldıran sularının δ
13

C değerleri ile HCO3 konsantrasyonları arasındaki ilişki. 
 

Avcıbaşı (AVC: -14,78‰) ve Ziyaret tepe (ZYR: -11,04‰) örneklerinin karbon izotop bileşimleri 
oldukça negatif değerler göstermektedir. Bu sular en düşük sıcaklık, en düşük TDS, en düşük 
alkalinite (HCO3) ve en yüksek pH değerleri ile temsil edilmektedir (Tablo 1). Bu değerler biyojenik 

(veya organik) bir kökene işaret etmektedir. Diğer örneklerin 
13

C değerleri ise 3.90 ile 6.73‰ arasında 
daha dar bir aralıkta seyretmektedir. Bu pozitif değerler denizel kireçtaşları için önerilen karbon izotop 

aralığına (-3 ile +3‰) oldukça yakındır [34]. Beklendiği üzere, suların alkalinitesi (HCO3) arttıkça 
13

C 
değerleri de genel bir artış yönelimi sergilemektedir (Şekil 15). Diğer sulardan daha yüksek sıcaklığa 
sahip olan AYR ve KOC-II su örnekleri bünyesindeki karbon, basit kayaç çözünmesi işlevi ile 
rezervuardaki karbonatlı kayaçlardan türemiştir.  
 
 
5.5. 

14
C Tekniği ile Suların Yaşlandırılması  

 
İnceleme alanında örneklenen sulardan sadece Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) kaynakları için 

14
C 

izotop analizleri ve yaş hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. AYR ve BUG kaynak sularındaki modern 
karbon yüzdesi (pmC) değerleri % 0.9 pmC ve %0.8 pmC olarak belirlenmiştir. Bu örneklerin görünür 
14

C yaş hesaplamaları için kullanılan yöntem aşağıda açıklanmıştır. 
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t
0t e.aa   (1) 

 
a0 Ana radyonüklitin ilksel aktivitesi  
at Ana radyonüklitin t zaman sonraki aktivitesi (ölçülen değer) 
λ Bozunma sabiti (

14
C için: 5730 yıl)  

 
Eşitlikten t çekilirse: 
 
















Ca

Ca
ln.8267t

14
0

14
t    (2) 

  
şekline dönüşmektedir. Bu denklemden, görünür 

14
C yaşlarının hesaplanması için ilksel 

14
C 

aktivitesinin (a0) bilinmesi gerekmektedir. İlksel 
14

C değeri 100 pmC kabul edilirse [34] örneklerin 
görünür (düzeltilmemiş) 

14
C yaşları; Ayrancı (AYR) kaynağı için 38942 yıl ve Buğulu (BUG) kaynağı 

için ise 39916 yıl olarak hesaplanmıştır. Daha anlamlı yaş sonuçları elde etmek amacı ile bu örneklere 

ait 
13

C değerleri kullanılarak düzeltme uygulanmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, 
14

C değerleri 
çözünmüş inorganik karbonat (DIC) üzerinde ölçülmüştür. Bu nedenle, çözünmüş karbonat kaynağına 
karbon eklenmesi, karbon uzaklaştırılması veya karbon değişimi gibi süreçler aynı zamanda suyun 

13
C 

bileşimini de etkileyecektir. Bu husus göz önüne alınarak, karbon izotop kütle dengesinden q faktörü 
hesaplanmıştır: 
 

Kayaç.Karb
13

Toprak
13

Kayaç.Karb
13

DIC
13

CC

CC
q








  (3) 

 


13

CDIC  Su örneğinde ölçülen karbon izotop bileşimi 


13

CToprak  Toprak CO2’nin 
13

C değeri (genellikle -23‰ civarında) 


13

CKarbonat  Çözünen karbonatlı kayacın 
13

C değeri (genellikle 0‰ civarında)  
 
Bu durumda, yaş denklemi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
 

DIC
14

0

DIC
14

Ca.q

Ca
.ln8267t   (4) 

 
Yukarıdaki kabullenmeler yapılarak, AYR ve BUG kaynaklarına ait sıcak suları için düzeltilmiş yaşlar 
sırası ile 28782 ve 25537 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çaldıran (Van) jeotermal sahasında, Çaldıran fayı kırık zonu boyunca boşalan ılık sıcaklığa sahip bir 
dizi sıcak su kaynağından mevcuttur. Son olarak 24 Kasım 1976’da meydana gelen ve büyüklüğü 
M=7.1 olan Çaldıran merkezli deprem ile hala diri olduğunu gösteren Çaldıran fayı yaklaşık 10 km’lik 
bir genişliğe sahiptir. Bu fay zonundan çıkan sular Na-Ca-HCO3 tipinde olup maksimum 36.1°C 
sıcaklığa sahiptirler. Sıcaklığı >20°C olan sular (ALT, AYR, BUG, BUS ve KOC-I örnekleri) için 
kimyasal jeotermometreler kullanılarak elde edilen rezervuar sıcaklıkları geniş bir aralıkta 
seyretmektedir. Amorf silika jeotermometresi yüzey çıkış sıcaklıklarından daha düşük sıcaklıklar 
öngörmektedir. Ancak diğer silika fazlarına ait jeotermometrelerden inceleme alanında yer alan KOC-II 
örneği için 127°C (kalsedon jeot.) ile 155°C (kuvars jeot.) arasında sıcaklık değerleri bulunmuştur. 
Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) örnekleri için kuvars jeotermometresi ile 139–154°C ve kalsedon 
jeotermometresi ile 110–126°C arasında sıcaklık değerleri hesaplanmıştır.  
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Katyon jeotermometrelerinden Na-K jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları oldukça 
yüksek sıcaklık değerleri vermektedir. Sodyum ve potasyum iyon konsantrasyonları oranlarının (Na/K) 
bu elementlerden oluşan silikat minerallerinin dengesini sağlayamayacak ölçüde yüksek oluşu 
(göreceli olarak yüksek potasyum içerikleri) nedeniyle 380°C’ye kadar varabilen rezervuar sıcaklıkları 
ortaya çıkmıştır. İnceleme alanında bu kadar yüksek sıcaklık elde etmek mümkün gözükmemektedir. 
Çaldıran jeotermal sistemi sularının yüksek kalsiyum konsantrasyonlarının Na-K jeotermometresi 
üzerindeki etkisini azaltmak için uygulanan Na-K-Ca jeotermometresi ise Ayrancı örneği için yüksek 
(295°C), Buğulu (BUG) ve Koçovası (KOC-II) örnekleri için 92 ile 170°C arasında değişen sıcaklıklar 
vermektedir. K-Mg jeotermometresi ise maksimum 138°C (Ayrancı örneği için) olacak şekilde daha 
makul bir sıcaklık değeri öngörmektedir. Sonuç olarak kimyasal jeotermometrelerden hesaplanan 
sıcaklık değerlerinin birbirleri ile uyumlu olmadıkları söylenebilir. Jeotermometre sonuçları arasındaki 
uyumsuzluk mineral doygunluk diyagramlarından elde edilen sonuçlara da yansımıştır. Suların Mg 
konsantrasyonlarının yüksek olması, karışım süreçlerinden etkilendiklerini göstermekte ve bu da 
rezervuar sıcaklık tahminlerinden elde edilen değerlerin oldukça değişken bir aralıkta seyretmesine 
neden olmaktadır. 
 
Oksijen – hidrojen izotop bileşimleri Çaldıran sularının meteorik kökenli olduklarına işaret etmektedir. 
Çalışma bölgesindeki sular iki farklı yeraltı dolaşım sistemine sahiptirler. Yüksek Cl konsantrasyonu ve 
düşük trityum (

3
H) değeri ile Ayrancı örneği sistemin derin dolaşımlı (yaşlı) suyunu temsil etmektedir. 

Buna karşılık, alandaki diğer sular düşük Cl konsantrasyonları ve düşük trityum değerleri ile 
sistemdeki sığ yeraltı suyu dolaşım (genç sular) sistemine karşılık gelmektedir.  
 
Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) suları için hesaplanan düzeltilmiş 

14
C yaşları sırasıyla 28782 ve 

25537 yıldır. Bu değerler Çaldıran sularının yeraltı dolaşımını oldukça uzun bir süre kapsamında 
gerçekleştirdiklerine işaret etmektedir. Avcıbaşı (AVC: -14.78‰) ve Ziyaret tepe (ZYR: -11.04‰) 
örneklerinin karbon izotop bileşimleri oldukça negatif değerler göstermekte ve organik bir kökeni 

yansıtmaktadır. 3.90 ile 6,73‰ arasında daha dar bir aralıkta seyreden diğer örneklerin 
13

C değerleri 
ise denizel karbonatlı kayaçlar için önerilen karbon izotop aralığına (-3 ile +3‰) oldukça yakındır.    
 
Ayrıca her ne kadar literatürde, Çaldıran Ovası içindeki Çaldıran Fayı’nın devamı belirtilmiş 
olmamasına karşın bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler, Çaldıran jeotermal sisteminde 
boşalan suların iki farklı yeraltısuyu akım sistemini temsil ettiğini göstermiştir. Bu sistemlerden birincisi 
Ayrancılar-Koçovası hattı ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki sistemde yeraltı suları, KB-GD 
doğrultulu Çaldıran fay hattına paralel gelişen kırık çatlak sistemlerini ve/veya Çaldıran Fayının 
devamı olan kırık hattı boyunca akışını gerçekleştirmektedir.   
 
Bu rapor kapsamında değerlendirilen veriler Çaldıran jeotermal sahasında yüksek sıcaklıklı (>100°C) 
muhtemel bir rezervuarın varlığını göstermektedir. Fakat gerçekleştirilen jeotermometreler ve mineral-
doygunluk modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının düşük ve/veya birbiri ile uyumlu 
çıkmamasının nedeni, örneklenen suların düşük sıcaklıklı olmaları ve soğuksu karışım süreçlerinden 
yüksek derecede etkilenmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çaldıran jeotermal sahasındaki 
soğuksu karışım sürecini denetleye en önemli bileşenlerden birini, bölgede yüzeylenen örtü 
kayaçlarda iyi gelişmiş ikincil gözenekliliğinin varlığı teşkil etmektedir. Dolayısı ile yüksek sıcaklığa 
sahip olduğu düşünülen Çaldıran jeotermal sisteminde, söz konusu rezervuarın derinliği, yayılımı ve 
rezervuardaki akışkan sıcaklığına yönelik detaylı bilgi elde etmek amacı ile Çaldıran fayı boyunca ve 
inceleme alanında jeofizik çalışmalar (DES, SP, vb…) gerçekleştirilmedir.   
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ÖZET 
 
Sondaj mühendisleri tarafından çok iyi bilinen zorlu sondaj koşulları (1) yüksek sıcaklık, (2) yüksek 
elektrolit konsantrasyonu ve (3) çoğunlukla yüksek aktif katıları içeren şeyllerden kaynaklanmaktadır. 
Özellikle derin petrol ve gaz kuyularının, jeotermal kuyuların ve şeyl formasyonlarında kazılan 
alışılagelmemiş gaz ve petrol kuyularının sondajı yüksek performanslı bir sondaj akışkanı 
formülasyonunu zorunlu kılmaktadır. 
 
Bu çalışma yukarıda bahsedilen zorlu koşulları aşmak için yüksek performanslı yeni bir su bazlı sondaj 
çamurunun tasarlanması ve özelliklerini karakterize eden deneysel bir çalışma girişimidir. Bu amaçla, 
Eskişehir yöresinden temin edilen sepiolit kili su bazlı çamur sisteminin formülasyonunda 
kullanılmıştır. Sepiolit çamur örneklerinin reolojik ve su kaybı özellikleri yüksek sıcaklık ve yüksek tuz 
konsantrasyonu koşulları uygulanarak ve aynı zamanda yüksek miktarda aktif katı kirlenmesiyle 
birlikte incelenmiştir. Hem ağırlaştırılmamış hem de ağırlaştırılmış sepiolit çamurları 400 

o
F sıcaklık ve 

260,000 ppm tuz içeriklerine kadar test edilmiştir. Bunlara ek olarak, çamur örneklerinin dinamik ve 
statik su kayıplarıyla birlikte kuyu temizleme yetenekleri de ayrıca araştırılarak sepiolit çamurlarının 
etkinlikleri belirlenmiştir.  
 
Sepiolit çamurlarının 400 

o
F sıcaklıklara kadar floküle olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu çamurlar tuz 

girişleriyle birlikte aktif katı kirlenmesine karşı da duyarsızdır. Çalışmanın sonucunda sepiolit 
çamurlarının mükemmel su kaybı ve reolojik davranışlar vererek özellikle yüksek tuzluluk, yüksek 
sıcaklık ve yüksek aktif katı kirlenmesinin neden olduğu kuyu stabilitesi problemleri beklenen kuyuların 
sondajı için uygun olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sepiolit kili, Sepiolit çamuru, Kuyu stabilitesi, Yüksek sıcaklık, Yüksek tuzluluk, 
Dinamik su kaybı, Aktif katı kirlenmesi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
It is a well-known fact by drilling engineers that the major hostile drilling conditions result from (1) high 
temperatures, (2) high electrolyte concentrations, and (3) high active solids mainly originated from 
shales. These conditions, particularly while drilling deep oil and gas wells, geothermal wells, and 
unconventional oil and gas wells in shale formations dictate a formulation of high performance drilling 
fluid.  
 
This study is an experimental attempt to design and characterize the properties of a new high 
performance water based drilling mud to overcome the aforementioned harsh conditions. For this 
purpose, sepiolite clay obtained from Eskisehir district of Turkey has been used to formulate this new 
water based mud system. Rheological and filtration properties of sepiolite mud samples have been 



    ________________________  94 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

investigated by employing high temperature and high saline content along with high amount of active 
solid contaminant. Both unweighted and weighted sepiolite muds have been tested at temperatures up 
to 400

o
F and salt content up to 260,000 ppm. Moreover, dynamic and static filtration losses as well as 

hole cleaning ability of samples have been further evaluated to determine the efficiency of sepiolite 
muds. 
 
It has been determined that the sepiolite muds have not been flocculated up to 400 

o
F of 

temperatures. In addition, these muds are not sensitive to salt intrusion along with active solid 
contaminants. The results of this study have indicated that sepiolite muds provide excellent rheological 
and fluid loss properties that are suitable for wells particularly experiencing wellbore stability problems 
resulted from high salinity, high temperature, and high active solid contaminant. 
 
Key Words: Sepiolite clay, Sepiolite mud, Wellbore stability, High temperature, High salinity, Dynamic 
filtration loss, Active solid contamination. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Killer ve kil mineralleri çok önemli endüstriyel minerallerdir. Kil içeren malzemelerin yüzden fazla 
alanda endüstride kullanımını gösteren dökümanlar mevcuttur. Killer proses endüstrisinde, tarımsal 
uygulamalarda, mühendislikte ve inşaat uygulamalarında, çevresel iyileştirmede ve daha birçok farklı 
alanlarda kullanımı olan minerallerdir.  
 

Sepiolit, Si12Mg8O30(OH)4(H2O)48H2O formülü ile ifade edilen, fillosilikat grubuna ait, magnezyum 
hidrosilikattan ibaret doğal kil mineralidir. Günümüzde sepiolit, yüksek yüzey alanı, lifsi yapısı, 
gözenekliliği, kristal morfolojisi ve kompozisyonu, yüzey aktivitesi, düşük konsantrasyonlarda yüksek 
viskoziteli duraylı süspansiyonlar oluşturması vs. gibi teknolojik uygulamalara baz teşkil eden sorptif, 
katalitik ve reolojik özelliklerinden dolayı çok geniş kullanım alanına sahiptir. Sepiolitin yapısı ısıl 
işlemlere karşı duyarlıdır[1]. Şekil 1’de sepiolitin lifli yapısı görülmektedir. Çizelge 1’de ise sepiolitin 
önemli kimyasal ve fiziksel özellikleri listelemektedir [2]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Sepiolitin lifli yapısı[3]. 
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Çizelge 1. Sepiolitin özellikleri [2]. 
 

Parçacık şekli İğne yapılı 
Mohs’ sertliği 2.0-2.5 
Yüzey alanı 150-320 m²/g 
Katyon değiştirme özelliği 30-50 meq/100g 
Kafes (lattice) yükü Orta 
API verimi 100-115 bbl/ton 
Erime noktası 1550 °C 
Bağlama (sorptivity) Yüksek 
Su bağlama (absorpsiyon) Kil ağırlığının %100’üne kadar 
Petrol bağlama (absorpsiyon) Kil ağırlığının %80’ine kadar 

 
Dünya sedimanter sepiolit üretiminin büyük bir kısmı İspanya tarafından karşılanmaktadır. Bu durum, 
rezervlerinin büyüklüğünden çok, son 30 yıllık araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya 
koydukları 40’ın üzerinde ürün çeşidi ve pek çok sayıda patentten kaynaklanmaktadır. Yine hiç bir 
rezervi olmamasına rağmen Japonya’nın sepiolit konusunda 4.000’in üzerinde patenti olduğu 
belirtilmektedir. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A.)’nün değişik projeler kapsamında yaptığı 
çalışmalarda, İspanya’dan sonra dünyanın en büyük sepiolit rezervlerinin Türkiye’de olduğu ve üç ayrı 
kalitede sedimanter kökenli sepiolitin varlığı tespit edilmiştir [1]. Son dönemlerde sepiolit kili ve 
rezervleri konusunda yapılan yeni çalışmalar, bilinenin aksine Türkiye’nin rezerv açısından daha 
zengin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, sepiolitin sondaj endüstrisinde kullanılması, dünyanın 
en büyük sepiolit yataklarına sahip ülkemiz adına oldukça önemli ekonomik fırsatlar yaratabilecek ve 
oluşturacağı katma değer yükselecektir[4,5]. 
 
Sepiolit ilaç sanayiinden seramik sektörüne, tarım sektöründen hayvancılık ve besicilik sektörüne, 
katalitik uygulamalarda lif takviyeli çimento üretimine, kauçuk sanayiinden bioreaktörlere, endüstriyel 
atık suların arıtılmasından atık baca gazlarının temizlenmesine vb. gibi çok geniş bir yelpazede 
kullanım alanı bulmuştur. 
 
Petrol, gaz ve jeotermal kuyuların sondajı için en iyi sondaj akışkanının seçimi ve özelliklerinin uygun 
halde tutulması sondaj mühendislerinin önemli ilgi alanı içerisindedir. Sondaj akışkanı doğrudan ya da 
dolaylı olarak çoğu sondaj problemleri ile ilişkilidir. Eğer sondaj akışkanı görevlerini etkin bir şekilde 
yerine getiremez ise kuyunun terkedilmesine kadar uzanabilecek sonuçlar ile karşılaşılabilir. Bu 
nedenle, hem sondaj akışkanının seçiminde hem de çamurun hazırlanırması formülasyonunda çok 
dikkat edilmelidir. 
 
Genellikle, jeotermal sondajlarda kullanılan tatlı su temelli katkılı bentonit çamurları kuyu sıcaklığının 
çok yüksek olması nedeniyle bentonit tabakaları arasında meydana gelen flokülasyon sonucu 
kolaylıkla bozulmaktadır. Bu fiziksel olay sondaj operasyonunu olumsuz etkiler ve sondaj maliyetlerini 
arttırır. Ayrıca, çamurun aşırı jelleşmesi nedeniyle oluşan mekanik zorluklar log aletlerinin ölçüm 
yapmak için kuyuya indirilmesinde problemler de çıkarabilmektedir. Benzer şekilde çamurda 
flokülasyon meydana getiren ve sondaj operasyonu sırasında diğer bir istenmeyen durum ise tuzlu 
suyun çamura girmesidir. Yüksek sıcaklıklı ortam ve tuz kirlenmesi tatlı su bentonit çamurlarında kabul 
edilemez reoloji ve su kaybı özelliklerine yol açar. Böylece, yeni bir çamur sistemine geçilmesi 
kaçınılmaz olur. Bu nedenle, fiber yapılı magnezyum silikat bir kil olan sepiolit yüksek sıcaklık ve 
yüksek tuzlu ortamlar için bentonitin yerine kullanılması önerilmektedir. Genel olarak, sepiolit ile 
hazırlanan sondaj çamurlarının verimlilikleri oldukça yüksektir ve ticari bentonitten daha iyi sonuçlar 
vermektedir[6]. Diğer taraftan, yüksek sıcaklıklarda iyi reolojik özellikler vermelerine rağmen, sepiolit 
çamurlarının yüksek su kaybı özelliği nedeniyle sondajlarda kullanımı kabul görmemektedir. Diğer bir 
deyişle, değişik katkı maddeleri ile API su kayıpları 15 ml/30 dak’nın altına indirilmelidir. 
 
Sirkülasyon geçici olarak durdurulduğu ve çamur hareketsiz halde kaldığı durumlarda, sondaj çamuru 
içerdiği kırıntıların çökmesini geciktirecek tiksotropik özelliğe ve belirli bir jel direncine sahip olmalıdır.  
Bunun yanında kolay pompalanabilir özellik taşıması da istenir. Ayrıca, derin sondajlarda ortaya çıkan 
yüksek basınç ve farklı ortamlardaki değişken elektrolit konsantrasyonlarından mümkün olduğunca az 
etkilenmesi istenen bir özelliktir.  
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Çok sayıda araştırmacı yüksek sıcaklık ve yüksek tuz içeren ortamlarda kullanılabilecek su bazlı bir 
sondaj çamuru formülasyonu üzerine çalışmıştır[7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]. Böylesi bir çamur 
jeotermal ortamlardaki koşullara benzeyen çok derin petrol kuyularında da kullanılabilir. Bu 
çalışmaların ortak bir noktası minimum maliyetli ve güvenli sondaj operasyonlarını gerçekleştirmek için 
uygun viskozite ve su kaybı özelliklerine sahip olacak şekilde hazırlanan çamur örneklerinin yaklaşık 
hepsinde sepiolit kilinin çok farklı katkı maddeleri ile birlikte kullanılmış olmasıdır. 
 
Serpen [14] deneysel çalışmasında, oda koşullarında hazırlanan sepiolit çamurlarını bentonit ve 
attapulgit çamurlarıyla karşılaştırmışlar ve sepiolit çamurlarının farklı tuzluluklarda daha iyi reolojik ve 
su kaybı özelliği verdiğini göstermişlerdir. Tane boyunun sepiolit çamurlarının reolojik özelliklerine 
üzerine etkisini oda sıcaklığı koşulunda Carney vd.[7] çalışmış ve önemli farklılıkların olduğunu ortaya 
çıkarmışlardır. 
 
Bentonit temelli çamurların oda koşullarında karıştırma hızı, karıştırma zamanı ve tane boyutu 
değişiminin reolojik ve su kaybı özellikleri üzerine olan etkileri önemsizdir ve kolayca ihmal edilebilir 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun aksine, Altun ve Serpen[17] yaptıkları deneysel bir çalışmada 
sepiolit temelli çamurların yukarıda belirtilen koşullarda tamamen farklı bir şekilde davrandıklarını 
gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada, karıştırma hızı ve zamanı arttırıldığında ve tane boyutu 
azaltıldığında sepiolit çamurlarının daha iyi viskoziteler ve filtrasyon özellikleri verdikleri 
belirtilmektedir. 
 
Sepiolit temelli çamurların filtrasyon özelliğinin zayıf olduğu iyi bilinen bir gerçektir ve daha önceden 
birçok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir[9,14,17]. Yüksek su kaybı problemi sodyum polyakrilit 
(cypan) ve sentetik resin (resinex) gibi polimerlerin kullanılmasıyla bir dereceye kadar çözülmüştür, 
ancak saha kullanımı için istenen değerlerden uzaktır. 
 
Katkı içermeyen sepiolit kili ile hazırlanan sondaj akışkanlarının 300 

o
F sıcaklıklara kadar yapılarını 

koruyarak bentonit ve attapulgite göre aynı koşullarda daha iyi performans gösterdikleri Carney ve 
Guven (1980) çalışmasında ifade edilmektedir. Saponit kili ile birlikte kullanıldığında sepiolit kili yüksek 
sıcaklıklarda daha iyi reolojik özellikler vermektedir. Sepiolit 300 

o
F’ta (149 

o
C) semektite dönüşmekte 

ve bu reaksiyon 500 
o
F’ta (260 

o
C) tamamlanmaktadır. Akışkandaki yeni semektit ince pulsu 

morfolojidedir ve filtrasyon kayıplarını geliştirdiği Güven vd. [7] çalışmasında ifade edilmektedir. Sonuç 
olarak, değişik katkılar kullanılarak reolojik ve su kaybı özellikleri kontrol altına alınabilirse, sepiolit 
çamurları yüksek tuzlulukta ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda uygun bir sondaj akışkanı olabilecektir. 
 
Yukarıda belirtilen killer arasında sepiolit bu çalışmada temel bir sondaj çamuru malzemesi olarak 
düşünülmüştür. Çalışma boyunca, katkı maddeleri de içeren sepiolit çamurlarının reoloji ve su kaybı 

özellikleri deneysel olarak ve gerektiğinde yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında incelenmiştir. Bu 

çalışmanın temel amacı sepiolit temelli su bazlı çamurların reolojik ve su kaybı özellikleri değişik katkı 
maddeleri ile kontrol edilebilmesi, yüksek sıcaklık ve yüksek tuzlu ortamlarda iyi bir sondaj akışkanı 
formülasyonunun geliştirilebilmesidir. Bununla birlikte, sepiolit ile ilgili API standartları bentonit ve 
attapulgit killerine göre yeterince tanımlanmış değildir. Bu çalışmanın diğer bir amacı, sepiolit 
çamurlarının genel özelliklerini belirleyerek, standartların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yeni 
tanımlar getirebilmektir. 
 
 
 
 
2. YÖNTEM VE MALZEMELER 
 
Genel bir sürekliliği sağlayabilmek amacıyla, bütün deneysel çalışmalarda reolojik ve su kaybı 
özelliklerini belirlemek için API RP-13B standardı kullanılmıştır. Ayrıca, sepiolitin sondaj kalitesine 
sahip olup olmadığını belirlemek için API 13A kullanılmış ve aşağıda Çizelge 2’de bu standartta 
tanımlanan fiziksel özellikler göz önüne alınmıştır. Standartların oluşmadığı veya yeterli olmadığı 
durumlarda saha pratikleri takip edilmiştir. 
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Çizelge 2. Sepiolitin fiziksel özellikleri [18]. 
 

Test parametresi Özellik 

Süspansiyon özellikleri  

Viskometre kadran okuması 600 rpm Minimum 30 

75 µm’den büyük parçacık miktarı Kütle fraksiyonu maksimum 8,0 % 

Nem, % Kütle fraksiyonu maksimum 16,0 % 

 
Çalışmada kullanılan bütün çamur örnekleri 350 ml tatlı su içerisine 20 g sepiolitin farklı 
konsantrasyonlarda diğer katkı maddeleri ile birlikte en iyi performansı veren formülasyonuna göredir. 
Kullanılan katkı maddeleri polimerler (su kaybı ve reoloji kontrol ediciler), soda külü, kostik ve glikol 
olarak sıralanabilir. Ayrıca, çalışmada incelenen sepiolit çamurlarının özellikleri iki farklı tuz (NaCl) 
derişiminde sırasıyla 200 g/l ve 400 g/l olarak araştırılmıştır. Diğer taraftan, yüksek tuzlu akışkan 
içeren formasyonlardan veya tuz zonlarından çamura tuz girişini canlandırmak için tatlı su ile 
hazırlanan çamura daha sonra belirli miktarlarda NaCl eklenmiştir. Hazırlanan çamurlar döner fırında 
48 saate ve 200 

o
C sıcaklıklara kadar yaşlandırma hücrelerinde hidrotermal işleme tabi tutulmuştur. Ek 

olarak, sondaj kalitesine sahip API/ISO özelliklerine sahip olduğu bilinen OCMA kili kirletici olarak 
çamura eklenerek sondaj akışkanı ile temas halinde olan stabil olmayan aktif kil/şeyl zonları da 
canlandırılarak çamur üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Normal sıcaklıklarda sepiolit çamurlarının 
görünür viskozite, plastik viskozite, akma noktası ve jel kuvveti gibi reolojik özellikleri yaşlandırma 
öncesi ve sonrasında Fann 35 model viskometre ile ölçülmüştür. Örneklerin statik filtrasyon özellikleri 
standart API filtrasyon presi ve YSYB filtrasyon presi donanımları ile belirlenmiştir. Çamurların dinamik 
su kaybı özellikleri de Fann Model 90 donanımı ile incelenmiştir. 
 
Çalışmada kullanılan deneysel donanımlar aşağıda verilmiştir ve listede belirtilen dinamik YSYB 
filtrasyon presi ve pH metre hariç diğerleri API tarafından sondaj akışkanlarının test edilmesi için 
kullanılması gereken standart donanımlardır. 
 

1. YSYB (Yüksek Sıcaklık Yüksek Basınç) filtrasyon presi 
2. Model 35 viskometre 
3. Yaşlandırma hücreleri 
4. Döner fırın 
5. Model 9B Çoklu karıştırıcı 
6. Dinamik YSYB filtrasyon sistemi 
7. pH metre.  

 
Çalışmada çamur katkı maddeleri olarak sahada ticari olarak kullanılan kimyasallar kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan sepiolit kili örneği Sivrihisar-Eskişehir yöresinden temin edilmiştir. Bu sepiolit kili 
üzerine yapılan deneyler ve elde edilen sonuçlar takip eden bölümlerde değerlendirilmektedir. 
Çalışmada kullanılan kilin ticari ismi korunmuş ve TTB (Türk Taciri Bej) olarak verilmektedir.  
 
Çalışmada kullanılan sepiolit kilinin mineral kompozisyonu (Çizelge 3) ve kimyasal kompozisyonunu 
veren oksit analizleri (Çizelge 4) incelenmiştir. Çizelge 3’te görüleceği gibi TTB örneği sepiolit kil 
grubuna aittir ve saf olarak kabul edilebilir. Sahadan doğrudan elde edilen kile öğütme işlemi hariç 
saflaştırma vb. hiçbir işlemin yapılmamış olması önemli bir ayrıntıdır. XRF analiz sonuçlarının verildiği 
Çizelge 4 incelendiğinde sepiolit kilinin silisyum ve magnezyumca (toplam yaklaşık %90) zengin 
olduğu görülmektedir.  
 
Sondaj çamurunda kullanılan kilin tane boyutunun ağırlıkça en az %97.5’inin 74 mikrondan küçük 
boyutta olması API Standardı tarafından istenen bir özelliktir. Çizelge 5’te kullanılan kil için P10, P50 
ve P90 boyut değerleri listelenmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla ticari bentonitten elde edilen 
değerlerde çizelgede verilmektedir. Her kümülatif P değerlerinde ticari bentonit boyutunun en küçük 
olması dikkat çekici bir durumdur.  
 
Bu çalışmada, sepiolit kiliyle yapılan deneyler üç farklı grup oluşturmaktadır. Birinci grupta tam 
doymuş (400 g sodyum klorür/ 1 lt saf su) sepiolit çamurlarının reolojik ve su kaybı özellikleri 
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incelenmiştir. İkinci grup yarı doymuş (200 g sodyum klorür/ 1 lt saf su) sepiolit çamurları ve üçüncü 
grup tatlı su çamurları ile yapılan deneyleri içermektedir. Çalışmanın ilk aşamasında, sepiolit kilinin 
oda koşullarında reolojik ve su kaybı özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında 
YSYB koşullarında sepiolit çamurunun reolojik ve su kaybı özelliklerinin katkı maddeleri ile kontrol 
altına alınması incelenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise sepiolit çamurlarının dinamik su kaybı 
özellikleri ve aktif katı kirlelnmesine karşı etkinliği incelenmiştir. 
 
Çizelge 3. TTB sepiolit kil örneğinin mineral kompozisyonu. 
 

Örnek 

Mineral kompozisyon (hacimce %3) 

Ankerit 
Hidro 

magnezyum 
Brusit Dolomit Magnezyum 

Feldspat 
Grubu 

Kuartz 

Kil+Mika 

Diğer 
Sepiolit 
Grubu 

TTB - - - - - Eser Eser - 100 

 
Çizelge 4. TTB sepiolit kil örneğinin XRF analiz değerleri. 
 

Örnek 
CaO  

ağırlıkça 
%  

MgO  
ağırlıkça 

% 

SiO2  
ağırlıkça 

% 

Fe2O3  
ağırlıkça 

% 

K2O  
ağırlıkça 

% 

Na2O  
ağırlıkça 

% 

Al2O3  
ağırlıkça 

% 

TTB 4.37 23.22 52.31 1.23 0.35 <0.01 2.69 

 
Çizelge 5. Killerin tane boyutu analizi sonuçları. 
 

Olasılık 
Tane Boyutu, mikron 

Bentonit TTB 

10 1.5 5 

50 5 18 

90 17 22 

 
 
 
 
3. REOLOJİK ÖZELLİKLER 
 
Reoloji maddenin akışı ve deformasyonu çalışmasıdır. Viskozite deformasyona neden olan kuvvete 
karşı madde tarafından geliştirilen direncin bir ölçüsüdür. Sondaj operasyonlarında viskozite ilişkili 
konuların çoğunda kayma hızı (shear) hakimdir. Bu nedenle, sondaj akışkanlarının viskozitesi 
çoğunlukla izlenen ve kontrol edilen bir özelliktir. Sondaj akışkanının kesintileri bünyesinde 
taşıyabilmesi veya tutabilemesi öncelikle çamurun viskozitesinin ve onun ıslatımlıklık karakteristiğinin 
bir fonksiyonudur.  
 
3.1. Tam doymuş reoloji deneyleri 
 
Tam doymuş (400 g sodyum klorür/1 lt saf su) olarak oda koşullarında hazırlanan sepiolit 
çamurlarından elde edilen reolojik özellikleri bu bölümde grafiksel olarak yer almaktadır. Yapılan pilot 
testler sonucunda 24 saat ve 48 saat sonucunda elde edilen değerler arasındaki farkların önemsiz 
olması nedeniyle, deneylerin sadece 20 dak, 16 saat ve 24 saat olarak yapılmasına karar verilmiş ve 
bu koşullarda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 
 
TTB sepiolit kili ile hazırlanan çamurların altı farklı kayma hızında verdikleri kayma gerilmesi 
değişimlerine ait grafikler Şekil 2’de verilmektedir. Bentonit kilinin aksine, sepiolit kilinin kayma gerilme 
değerlerinin yaşlandırma zamanına bağlı olarak büyük değişim gösterdikleri grafikten ortaya çıkan ana 
bir sonuçtur. Şekil incelendiğinde, kayma hızı ve kayma gerilmesi arasındaki ilişkinin beklendiği gibi 
doğrusal olmayan (non-Newtonian), artan kayma hızı ile görünür viskozitenin azaldığı yalancı plastik 
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(pseudo plastic) ve hız ile viskozitenin azaldığı (shear thinning) olarak tanımlanan bir reolojik davranış 
gösterdiği görülmektedir. 
 
Sodyum klorür tuzu ile tam doymuş olarak hazırlanan sepiolit kilinin reolojik özellikleri incelendiğinde 
viskometrenin 600 rpm hızında gösterdikleri kadran okumalarının API standardında belirtilen eşik 
değer olan 30 veya daha fazla olduğu görülmektedir. Kısaca, çalışmada kullanılan TTB kili minimum 
reolojik koşulu sağlamaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. TTB kili ile hazırlanan tam doymuş çamurun kayma gerilmesi değişimi. 
 
Kilin kayma gerilmesi – kayma hızı grafiği incelendiği zaman, Newtoniyen olmayan bir akışkan 
davranış özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. İlginç bir gözlem ise artan yaşlandırma zamanına bağlı 
olarak akışkanın kayma gerilmesinin de artma eğiliminde olduğu ve artma değişiminin özellikle ilk 24 
saat içerisinde önemli olduğu görülmektedir. Bu durum sepiolit killerinin özel bir durumudur ve göz 
önünde bulundurulmalıdır. API standartlarında bentonit çamurları için verilen 16 saatlik yaşlandırma 
sonrasında ölçülmesi istenen reolojik özellikler, sepiolit çamurları için 20 dakika ile sınırlanmıştır. 
Killerin su bağlama özellikleri dikkate alındığında, sepiolit kilinin iğnemsi yapıda olması nedeniyle su 
bağlayabilmek için daha fazla zaman gerektirmektedir. Buna rağmen yaşlandırma süresinin kısa 
olmasının gerekçesi API standartlarında açıklanmamıştır. Bu durum, API standartlarının sepiolit 
çamurları için uygun olmadığını akla getirmektedir. Bu nedenle, çalışmada bentonit çamurları ile 
karşılaştırma yapılabilmesi için 16 saat yaşlandırmalar yapılmıştır. Reolojideki değişim göz önüne 
alınarak, 24 saat değerlerinin de gözlenmesine karar verilerek, çalışmada bu zamandaki reolojik 
değerler de ölçülmüştür.  
 
 
3.2. Yarı doymuş reoloji deneyleri 
 
Yarı doymuş (200 g sodyum klorür/1 lt saf su) olarak oda koşullarında hazırlanan sepiolit çamurunun 
reolojik özellikleri bu bölümde grafiksel olarak yer almaktadır. Aşağıda sadece elde edilen sonuçların 
grafiksel olarak gösterimi yer almaktadır. Yapılan su kaybı pilot testleri sonucunda 24 saat ve 48 saat 
sonucunda elde edilen değerler arasındaki farkların önemsiz olması nedeniyle, deneyler sadece 20 
dak, 16 saat ve 24 saat olarak gerçekleştirilmiştir. TTB sepiolit kili ile hazırlanan ve tuz ile yarı doymuş 
çamurların altı farklı kayma hızında verdikleri kayma gerilmesi değişimlerine ait grafikler Şekil 3’te 
verilmektedir. Tam doymuş çamurdan elde edilen benzer davranışlar ve sonuçlar burada da 
görülmektedir. Yarı doymuş çamurda tam doymuş çamur örneklerine göre kayma gerilmeleri 
değerlerinin biraz daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Yarı doymuş sepiolit çamuru için tam doymuş 
sepiolit çamuru için hazırlanan prosedür takip edilmiştir. Yarı doymuş olarak hazırlanan sepiolit 
çamurunun reolojik özellikleri karşılaştırıldığında tam doymuş çamura benzer bir davranış ve sonuçlar 
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burada da gözlenmektedir. TTB ile hazırlanan çamurlar viskometrenin 600 dev/dak hızında 
gösterdikleri kadran okumalarının 30 veya daha fazla olduğu görülmektedir. Kısaca, kullanılan TTB kili 
minimum reolojik koşulu yarı doymuş çamurlarda da sağlamaktadır. TTB çamurunun kayma gerilmesi 
– kayma hızı grafikleri incelendiği zaman, yarı doymuş çamur da Newtoniyen olmayan bir akışkan 
davranış özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Artan yaşlandırma zamanına bağlı olarak akışkanın 
kayma gerilmelerinin de artma eğiliminde oldukları görülmektedir. Tam doymuş sepiolit çamurunun 
reolojik değerleriyle karşılaştırıldığında, yarı doymuş sepiolit çamuru reolojik değerlerinde bir artım söz 
konusudur, ancak bu artıştaki değişim önemli değildir. 
 

 
 

Şekil 3. TTB kili ile hazırlanan yarı doymuş çamurun kayma gerilmesi değişimi. 
 
 
3.3. Tatlı su reoloji deneyleri 
 
Tatlı su (tuz içermeyen saf su) kullanılarak oda koşullarında hazırlanan sepiolit çamurunun reolojik 
özellikleri bu bölümde grafiksel olarak yer almaktadır. Yapılan su kaybı pilot testleri sonucunda 24 saat 
ve 48 saat sonucunda elde edilen değerler arasındaki farkların önemsiz olması nedeniyle, deneyler 
sadece 20 dak, 16 saat ve 24 saat olarak gerçekleştirilmiştir. TTB kili ile hazırlanan çamurun altı farklı 
kayma hızında verdikleri kayma gerilmesi değişimlerine ait grafik Şekil 4’te gösterilmektedir. Tuzlu su 
ile hazırlanan çamur ile karşılaştırıldığında, en yüksek kayma gerilmesi değerleri tatlı su ile hazırlanan 
çamurda gözlenmektedir.  
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Şekil 4. TTB kili ile hazırlanan tatlı su çamuru kayma gerilmesi değişimi. 
 

Bu bölümde tatlı su sepiolit çamuru için tam doymuş ve yarı doymuş sepiolit çamurları için hazırlanan 
prosedür takip edilmiştir. Tatlı su sepiolit çamurunun reolojik özellikleri karşılaştırıldığında tam doymuş 
çamura benzer sonuçlar burada da gözlenmektedir. TTB çamurunun viskometrenin 600 dev/dak 
hızında gösterdiği kadran okumalarının 30 veya daha fazla olduğu görülmektedir.  
 
Tatlı su ile hazırlanan çamurun kayma gerilmesi – kayma hızı grafiği incelendiğinde, tatlı su 
çamurunda da Newtoniyen olmayan bir akışkan davranış özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Artan 
şartlandırma zamanına bağlı olarak akışkanın kayma gerilmelerinin de artma eğiliminde olduğu 
görülmektedir. Tam doymuş sepiolit çamurunun reolojik değerleriyle karşılaştırıldığında, tatlı su sepiolit 
çamurunun reolojik değerlerinde de bir artış sözkonusudur. Bu durum, sepiolit killerinin kayma 
gerilmesi değerlerinin artan tuzluluk ile az da olsa ters orantılı olduğunu göstermektedir. Ancak kilin 
sondaj çamuru olarak seçiminde belirleyici olan sadece reolojik performans değil aynı zamanda su 
kaybı özelliğidir. 
 
 
3.4. Tuzluluk ve yaşlandırmanın reoloji üzerine etkisi 
 
Tam doymuş, yarı doymuş ve tatlı su ile oda koşullarında hazırlanan TTB sepiolit çamurunun 16 saat 
yaşlandırma sonucunda elde edilen reoloji sonuçları karşılaştırmalı olarak Şekil 5’te gösterilmektedir. 
Ayrıca, oda koşullarında yaşlandırma süresinin ve tuz içeriğinin TTB çamurunun reolojisi üzerine olan 
etkileri de Çizelge 6’da verilmektedir.  
 
Çizelge 6. Yaşlandırma ve tuz içeriğinin TTB çamuru reolojik davranışına oda koşullarında etkisi. 
 

 
  

Kayma gerilmesi @ 600 rpm,  
lbf/100 sq ft Yaşlandırma 

etkisi (%) 
  TTB kili 20 da 16 sa 24 sa 48 sa 

Ç
a
m

u
r 

tü
rü

 

Tatlı su 38 38 42 42 11 

Yarı doymuş 26 33 35 36,5 40 

Tam doymuş 21,5 26 29 32 49 

  Tuz etkisi (%) 43 32 31 24   
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Şekil 5’te kayma hızı ve kayma gerilmesi arasında linear ve Newtoniyen olmayan reolojik davranış 
ilişkisi her üç sistem için birlikte görülmektedir. Aynı zamanda kayma gerilmesinin artan yaşlandırma 
süresi ile birlikte arttığı bariz bir şekilde farkedilmektedir. Bu davranıştan, kullanılan sepiolit kili için 
yaklaşık 16 saatlik bir yaşlandırma süresinin gerektiği ve böylece API standartlarında belirtilen 
hidratlaşma yeteneğini yeterince sağlayarak, gerekli viskozite değerini verebildiği görülmektedir. 
 
Diğer önemli bir gözlem tuz konsantrasyonunun reolojik davranış üzerine olan etkisidir. Kısaca, tuz 
içeriği arttıkça kayma gerilmesinin azaldığı görülmektedir. Sepiolit çamurlarında tuz miktarının ve 
yaşlandırma süresinin reolojik davranış üzerine önemli etkileri vardır. Çizelgeden de görüldüğü gibi 
artan tuz içeriğiyle birlikte görünür viskozite azalmakta ve sepiolit kilinin verimliliğini düşürmektedir. 
600 rpm hızda ölçülen kayma gerilmesi tatlı su ile hazırlanan örnekte 48 saat yaşlandırma sonunda 42 
değerinden tuzlu su ile hazırlanan örnekte 32’ye düşmektedir ve bu düşme oranı %24’e karşı 
gelmektedir ve çok önemlidir. Kayma gerilmesinde tuzluluğa bağlı azalım düşük kayma hızlarında 
daha belirgindir. Sepiolit çamurlarını yaşlandırma süreleri kayma gerilmesini etkileyen diğer önemli bir 
parametredir. Yaşlandırma etkisi artan tuz miktarıyla daha da yükselmektedir. Sonuçta, bentonit 
çamurlarının aksine, sepiolit çamurlarının reolojik özellikleri yaşlandırma süresi ve tuz miktarına daha 
fazla bağlılık göstermektedir. Ek olarak, yarı doymuş ve tam doymuş çamurların reolojik değerleri 
birbirlerine oldukça yakın olmasından dolayı kayma gerilmesindeki değişim (azalım olarak) belli bir 
tuzluluk içeriğinden sonra stabilize olmakta ve daha da artan tuzluluk ile birlikte önemsiz hale 
gelmektedir. 

 

 
 

Şekil 5. TTB kili reolojisinin tuzluluk ile değişimi – 16 saat yaşlandırma. 
 
 
 
 
4. SU KAYBI ÖZELLİĞİ  
 
Sondaj akışkanı hidrostatik basıncı formasyon gözenek basıncından yüksek olduğu zaman sondaj 
akışkanı formasyonu işgal eder. Askıdaki katılar çamurun sıvı fraksiyonu ile birlikte formasyon 
gözeneklerine hareket eder, ancak gözenek boyutuna uygun büyüklükteki parçacıklar (genellikle kuyu 
cidarındaki gözenek açıklığının üçte biri ile altıda biri büyüklüğünde) çabuk bir şekilde gözenekleri 
tıkayarak bir kek oluşturmaya başlar. Daha küçük parçacıklar zamanla gözeneği tıkayan parçacıkların 
arasını doldurarak sadece sıvının (çamur filtrasyonu) geçebileceği bir şebeke oluşturur. Bu filtrasyon 
keki oluşumu gerçekleştiğinde, akışkanın akış miktarı kekin geçirgenliği ile kontrol edilir. Çamur 
sirkülasyonu durdurulduğunda kek oluşumu gelişir ve filtrasyon miktarı kek oluşumundan sonra 
zamanın karekökü ile doğrusal orantılı bir davranış gösterir. Çamurun sirkülasyonu başladığında, 
çamurun uyguladığı kayma gerilmesi çamur kekinin kayma gerilmesini dengeleyinceye kadar kek 
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gelişimi devam eder (dinamik filtrasyon kaybı). Bu koşullar altında, kek sınırlı bir kalınlığa sahiptir ve 
kek oluşumundan sonraki filtrasyon hızı zamanla doğrusal orantılıdır. Çoğunlukla, ani su kaybı (spurt 
loss) dinamik koşullarda daha fazladır. Ani su kaybı fazında, formasyonu işgal eden çamurdaki 
parçacıklar çamurun statik veya dinamik olma koşulundan bağımsız olarak iç filtrasyon kekinin 
meydana gelmesinde yardımcı olabilir.  
  
API Su Kaybı Testi (30 dakikada, 100 psi basınç farkında No 50 Whatman filtrasyon kağıdandan “2,7 
mikron gözenek boyutlu, normal sıcaklıklarda) endüstride kullanılan standart statik su kaybı testidir, 
ancak filtrasyon ortamı olarak çok küçük açıklıklı kağıt kullanıldığı için tıkayıcı parçacıklar kağıdın 
yüzeyine depolandığından gerçek filtrasyon ve ani su kaybı olayları doğru bir şekilde canlandırılamaz. 
Bu durum ani su kaybının gerçekten daha küçük elde edilmesine neden olmaktadır. Fann Model 90 
test donanımında olduğu gibi seramik mazlemelerden yapılan diskleri kullanan dinamik filtrasyon 
cihazı kuyu anülüsünde akışkanın oluşturduğu kek üzerindeki kayma kuvvetlerini daha iyi 
canlandırmaktadır. Sepiolit çamurlarının dinamik filtrasyon özellikleri bu çalışmada gerçekleştirilmiş ve 
daha sonraki bölümlerde verilmektedir. 
 
Flokülasyon (topaklaşma) çamurdaki parçacıkların bir araya gelerek birleşmelerini ve üzüm salkımı 
şeklinde yapılanmalarına neden olur. Sondaj akışkanı floküle olduğunda (örneğin çamura tuz 
eklenmesi sonucu), kuyu cidarında oluşan kek bir miktar flokülasyon özelliği gösterir ve filtrasyon 
miktarı artar. Yüksek sıcaklık kil taneciklerini floküle ederek kabul edilemeyecek yüksek viskoziteler ve 
su kayıplarına yol açar. Diğer taraftan incelticilerin (defloküle ediciler) çamurda kullanılması floküle 
olmuş killeri dağıtırak kek geçirgenliğini azaltır. 
Bu bölümde, tam doymuş, yarı doymuş ve tatlı su ile oda sıcaklıklarında hazırlanmış sepiolit 
çamurlarının API su kaybı özellikleri reoloji bölümünde olduğu gibi TTB çamuru için ayrı başlıklar 
altında verilerek performansları incelenmektedir. 
 
 
4.1. Tam doymuş su-kaybı deneyleri 
 
Bu bölümde TTB sepiolit kili ile hazırlanan çamurun API su kaybının zamanın karekökü ile olan 
doğrusal ilişkisine ait grafik Şekil 6’da verilmektedir. Çamurun API su kaybı yaklaşık 90 ml/30 dak 
değerindedir. Tam doymuş tuzlulukta olmasına karşın, çamur su kaybı değerinde büyük bir değişimin 
olmadığı gözlenmektedir ve bu çok önemli bir özelliktir. Ancak, artan yaşlandırma ile biraz daha düşük 
su kayıpları sepiolit killerinden elde edilmektedir. Kabul edilemez yüksek su kayıpları sepiolit killeri için 
bilinen ve dikkat çekici bir durumdur. Bu yüksek su kayıpları, saha kullanımı için kontrol altına alınmayı 
zorunlu kılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. Tam doymuş TTB sepiolit çamurunda su kaybının zamanla değişimi – oda koşulu. 
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Özellikle, su kaybının zamanın kareköküyle değişimi grafiği incelenirse, çamurda az da olsa bir ani su 
kaybının olduğu gözlenmektedir. Yaşlandırma ile ani su kaybında azalma olduğu da görülmektedir. 
Sepiolit çamurlarının yapılarından dolayı su kayıplarının yüksek oldukları bilinmektedir ve grafikten de 
bu sonuç açıkça görülmektedir. Bentonit çamurlarına göre çok daha fazla su kayıpları vardır ve bu 
halleriyle doğrudan sondajda kullanılmaları uygun değildir. Bu nedenle su kayıplarının farklı katkı 
maddeleri kullanılarak, kontrol altına alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, su fazı tuzluluğu 
düşünüldüğünde, bentonit çamurlarına göre çok daha iyi performans göstermektedirler (gerçekte bu 
tuzluluklarda bentonit kullanılamaz). Ayrıca, artan yaşlandırma zamanı ile az da olsa su kaybında bir 
azalmanın olduğu belirlenmiştir. 
 
 
4.2. Yarı doymuş su-kaybı deneyleri 
 
TTB sepiolit kili ile oda koşullarında tuz ile yarı doymuş olarak hazırlanan çamurun API su kaybı 
değerlerine ait grafik bu bölümde Şekil 7’de gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği gibi yaşlandırma 
süresi arttıkça su kaybında az da olsa bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Yarı doymuş olarak 
hazırlanan sepiolit çamurundan elde edilen su kaybının tam doymuş olarak hazırlanan çamurun 
verdiği su kaybından biraz daha fazla olduğu gözlenmektedir. Tam doymuş çamurlarda olduğu gibi, 
yarı doymuş çamurlar içinde su kaybı özellikleri aynı yöntemle hazırlanmıştır. Özellikle su kaybının 
zamanın kareköküyle değişimi grafikleri incelenirse, çamurlarda az da olsa bir ani su kaybının olduğu, 
artan yaşlandırma ile ani su kayıplarında bir azalmanın olduğu burada da görülmektedir. Yarı doymuş 
sepiolit çamurları, tam doymuş sepiolit çamurlarına göre biraz daha fazla su kaybı değerleri vermiştir, 
ancak değerler hala saha kullanımı açısından çok yüksektir ve kontrol altına alınmalıdır. 
 

 
 

Şekil 7. Yarı doymuş TTB sepiolit çamurunda su kaybının zamanla değişimi – oda koşulu. 
 

 
4.3. Tatlı su su-kaybı deneyleri 
 
Bu bölümde TTB sepiolit kili kullanılarak tatlı su ile hazırlanan çamurun API su kaybı değerine ait 
grafik Şekil 8’de verilmektedir. Şekilden de görüleceği gibi tatlı su ile hazırlanan çamurun su kaybı 
değerleri çok yüksektir ve saha kullanımı için kesinlikle uygun değildir.  
 
Tam ve yarı doymuş çamurlarda olduğu gibi, tatlı su çamuru içinde aynı yöntem izlenmiştir. Özellikle 
su kaybının değişimi incelenirse, bu çamurda az da olsa bir ani su kaybının olduğu gözlenmektedir. 
Yaşlandırma ile su kaybında bir azalmanın olduğu burada da belirgindir. Reolojik davranışın aksine, 
tatlı su sepiolit çamuru, tam ve yarı doymuş sepiolit çamuruna göre daha fazla su kaybı değeri 
vermiştir ve kabul edilemez değerdedir.  
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Şekil 8. Tatlı su TTB sepiolit çamurunda su kaybının zamanla değişimi – oda koşulu. 
 
 
4.4. Tuzluluk ve yaşlandırmanın su-kaybı üzerine etkisi 
 
Tam doymuş, yarı doymuş ve tatlı su ile hazırlanan sepiolit çamurlarının oda koşullarında gösterdikleri 
API su kaybı davranış deney sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. TTB kili kullanılarak API su 
kayıpları sadece 20 dakika yaşlandırma sonucunda elde edilen deney sonuçları Şekil 9’da 
gösterilmektedir. Ek olarak, tuz içeriğinin ve yaşlandırma süresinin TTB kili ile hazırlanan çamurun su 
kaybı üzerine olan etkileri Çizelge 6’da verilmektedir.  
 

 
 

Şekil 9. TTB çamuru su kaybının zamanla değişimi – 20 dak. 
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Çizelge 6. Yaşlandırma ve tuz içeriğinin TTB çamuru su kaybına etkisi. 
 

 
  API su kaybı, ml Yaşlandırma 

etkisi (%)   TTB kili 20 dak 16 sa 24 sa 
Ç

a
m

u
r 

tü
rü

 
Tatlı su 108 108 108 0 

Yarı doymuş 110 110 108 2 

Doymuş 98 92 86 14 

  Tuz etkisi (%) 9 15 20   

 
Kuyuların sondajında kullanılan herhangi bir çamurdan özellikle yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda 
kullanılanlardan iyi bir filtrasyon karakteristiği beklenir. Yüksek sıcaklıklar kil parçacıklarının 
flokülasyonuna sebep olarak kabul edilemeyecek viskozitelere ve su kayıplarına yol açar. Problem 
artan tuz girişine bağlı olarak daha da kötüleşir. Sonuç olarak, hem yüksek tuz içeriği hem de yüksek 
sıcaklık sepiolite çamurlarını reolojik ve su kaybı özellikleri açısından özgün yapmaktadır. Sepiolit 
çamurları zorlu sondaj koşullarında daha iyi performans vermelerine rağmen doğal su kayıpları çoğu 
kuyunun sondajı için uygun değildir ve güvenli bir sondaj koşulunu sağlamak için kontrol altına 
alınmalıdır. Diğer taraftan, sepiolit çamurlarından elde edilen çamur keki yüksek filtrasyon nedeniyle 
kabul edilemeyecek kadar kalındır; 6 ile 10 mm arasında değişmektedir. Bu gerçeklere rağmen, API 
standartlarında sepiolit çamurları için su kaybı değeri sınırı belirlenmemiştir, ancak şekillerden de 
görüleceği gibi bu çamurların su kaybı değerleri oda koşullarında tatlı su ile hazırlanan bentonit 
çamurları için kabul edilen endüstri uygulamalarında ve API standardında belirtilen 15 ml/30 dakika 
değerinden çok daha yüksektir.  
 
Şekil 9 ve Çizelge 6’den de görüleceği gibi TTB sepiolit killerinin filtrasyon karakteristikleri artan tuz 
içeriğiyle daha da iyileşmektedir. Aslında tatlı su ve yarı doymuş olarak hazırlanan çamurların su 
kayıpları arasındaki fark önemsizdir. 24 saat yaşlandırma su kaybı değerini tatlı su ile hazırlandığında 
108 ml’den tam doymuş olarak hazırlanmış örnekte 86 ml’ye düşürmüştür. Tatlı su ile hazırlananın 
değeri referans olarak alınırsa su kaybındaki azalım toplam %20’dir ve bu sonuç çok önemlidir. Su 
fazının tuzluluğu dikkate alındığında, sepiolit çamurlarının bentonit çamurlarından çok daha iyi 
performans gösterdikleri söylenebilir (gerçekte, bentonit yüksek tuzluluklarda kullanılmaz).  
 
Çizelge 6 incelenirse TTB sepiolit çamurları tatlı su ile hazırlandığında yaşlandırma süresinin sepiolit 
çamurlarında ihmal edilebilir etkisinin olduğunu göstermektedir. Diğer yaşlandırma zamanlarında daha 
önceki bölümlerde açıklandığı gibi, su kaybındaki azalım artan yaşlandırma zamanıyla ters orantılı bir 
değişim göstermektedir. Ancak, su kaybındaki bu azalım 24 saat sonra bir dengeye ulaşmakta ve 
daha da artan zamanla su kaybındaki değişim önemsiz veya ihmal edilebilir olmaktadır.  
 
 
 
 
5. KATKILI SEPİOLİT ÇAMURLARININ REOLOJİ VE SU KAYBI ÖZELLİKLERİ 

 
Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi bu çalışmada kullanılan TTB sepiolit kilinin verdiği reolojik 
değerler API standartlarında verilen reoloji ölçütünü karşılamıştır. Diğer taraftan, iğnemsi yapıda olan 
sepiolit killeri filtrasyon kontrolünü sağlayamamış ve kabul edilemez yüksek su kaybı değerleri 
vermiştir. Bu nedenle, çamur filtrasyonunun kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla, farklı 
katkılar kullanılarak test edilen sepiolit çamurlarının reoloji ve su kaybı özelliklerindeki değişim bu 
bölümde incelenmektedir.  
 
 
5.1. Kullanılan Katkı Madeleri 
 
Birtakım katkı maddeleri de sondaj sırasında problemlere yol açabilecek (özellikle sepiolit kilinin) su 
kaybı değerlerini kontrol altına alabilmek için kullanılmıştır. Bu amaçla kullanılan Polimer A su bazlı 
çamurlarda filtrasyon kontrol katkısıdır ve ikincil işlev olarak 400 

o
F (204 

o
C) sıcaklıklara kadar 
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viskozite sağlamaktadır. Tuza karşı stabilitesini iyi bir şekilde koruyabilir ve orta seviyelere kadar 
kalsiyum kirlenmelerine tolere edebilmektedir. Polimer B sıvı fazda olup çamurun viskozitesini 
düşürmek (inceltici) için kullanılmakta ve yüksek sıcaklık jelleşmesini çok iyi bir şekilde düşürme 
görevini yerine getirmektedir. Polimer B ortamda klorür bulunması durumunda da etkindir ve filtrasyon 
kontrolüne de yardım eder. Çimento sondajından önce çamurda gerekli olan ön işlem iyileştirmesi için 
kullanılmaktadır ve 400 

o
F (204 

o
C) sıcaklıklara kadar işlevseldir; bu nedenle yüksek sıcaklıklı 

kuyularda düşük reolojik özellik değerleri sağlamak için inceltici (deflokülan) olarak kullanılabilir. Kostik 
ve soda külü (soda ash) çamur örneklerinde pH ve su sertliğini kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır. 
Deneyler tatlı su, yarı doymuş ve tam doymuş olarak hazırlanan çamur sistemleri için yapılmış ve 
izleyen alt bölümlerde elde edilen sonuçlar irdelenmektedir. 
 
 
5.2. Problemler ve Deneysel Yöntemler 
 
Sondaj akışkanı açısından bakılırsa, yüksek sıcaklıkların sondaj akışkanı katkılarının büyük oranda 
termal bozunuma (termal degradation) uğramalarına yol açan bir etken olarak bilinir. Bozunum ise 
materyalin işlevini kaybetmesine neden olarak sistemin özelliklerinin kontrol altında tutulması için 
gerekli olan bakımı zorlaştırır ve pahalı bir hale geltirir. Doğal malzemelerden yapılan sondaj akışkanı 
katkı maddelerinin büyük bir bölümünü oluşturan kimyasallar (treatment chemicals) sıcaklığın 250-275 
o
F aralıklarında bozulur ve görevlerini yerine getiremezler. Ancak, sıcak kuyular için tasarlanan çoğu 

sistem yaklaşık 350 
o
F sıcaklıklara kadar ısıl stabilite sağlayabilen lignosülfonatlar veya linyitler temelli 

katkılar kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu sistemlerin etkinliklerinin sağlanması 300 
o
F sıcaklığın 

üzerinde zor ve pahalıdır. 
 
Isıl bozunum en basit haliyle kimyasal bir maddeye çok fazla enerji verilerek maddenin bir kısmının 
yapısının kırılması veya şeklinin değişmesi olarak düşünülebilir. Benzer sonuçlar düşük sıcaklıklarda 
ortamda belli kimyasalların bulunmasıyla da ortaya çıkabilir. Oksijen (kaynağı hava) oksidasyonu 
geliştirebilir, su (kaynağı sondaj çamuru) ise hidrolizi teşvik edebilir. Sebep ne olursa olsun veya özel 
bir kimyasal reaksiyona giriyorsa, sonuçta önceden stabil olan sondaj akışkanı yüksek sıcaklıklarda 
özelliklerinin kontrolü zor olan bir duruma dönüşür. Ne yazık ki, sondaj akışkanları yüksek kuyu dibi 
sıcaklıklı kuyularda sadece sıcaklık nedeniyle sorunlar yaşamazlar. Bu bölümde, özellikle YSYB 
koşullarında su kaybı özellikleri kabul edilebilir olan ve katkılar kullanılarak hazırlanan tipik sepiolit 
temelli çamurlar ile yapılan deneylerin sonuçları verilmektedir. Yüksek sıcaklılarda reolojik özelliklerin 
belirlendiği deneyler yaşlandırma hücresi (aging cell) kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar bir 
sonraki bölümde şeyl (aktif kil) kirlenmesi etkisiyle birlikte verilmektedir. 
 
Tatlı su ve tuzlu su sepiolit çamur örneklerinin deneyleri farklı basınç ve sıcaklıklarda yapılmıştır. Bu 
deneylere 100 ve 500 psi basınç farkı ve 350 

o
F sıcaklık uygulanmıştır. Ayrıca, deneyler oda 

sıcaklıklarında da tekrarlanmıştır. Tatlı su ve tuzlu su sistemlerinde farklı miktarlarda katkı maddeleri 
kulanılmıştır. Oda sıcaklığı ve 350 

o
F sıcaklıkta 100 psi ve 500 psi basınç farkı altında tatlı ve tuzlu su 

sepiolit çamurlarının su kaybı deney sonuçları Çizelge 7-9 arasında verilmektedir.  
 
Sonuçlardan görülebileceği gibi, katkılı sepiolit çamurlarının su kayıplarının çok önemli oranda 
düşürüldüğü ve katkısız örneklerin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında çok önemli azalımların olduğu 
gözlenmektedir. Uygulanan çamur formülasyonu sonuçları su kaybı açısından hedefe ulaşıldığının bir 
göstergesidir. Özellikle 500 psi basınç farkında ve 350 

o
F sıcaklıkta elde edilen düşük değerlerdeki 

API YSYB su kayıpları çok dikkat çekicidir. 
 
Çizelge 7 ile verilen tipik TTB sepiolit çamurundan elde edilen sonuçlara göre, sadece 3 lb/bbl 
konsantrasyonunda çamurda kullanılan özel yardımcı polimer (Polimer A) TTB kili ile hazırlanan 
çamurun su kaybını oda sıcaklıklarında önemli oranda azalttığı dikkate değerdir. Artan yaşlandırma 
süresinin önemi ve yaşlandırma süresinin artmasıyla su kayıplarında bir miktar daha iyileşmenin 
olduğu bu çizelgede gözlenmektedir.  
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Çizelge 7. Oda koşullarında katkılı tatlı su sepiolit çamuru API su kayıpları (80 ˚F). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YSYB koşullarında tatlı su kullanılarak TTB sepiolit kili ile hazırlanan temel çamurlar incelenmiş ve 
saha kullanımı için uygun olabilecek değerde su kayıpları elde edilmiştir, sonuçlar Çizelge 8’de 
verilmektedir. Çizelgede verilen değerler yaşlandırma yapılmamış (sadece 20 dak karıştırma) çamur 
sonuçlarıdır. Beklendiği gibi sadece artan sıcaklığın etkisiyle (350 

o
F) su kayıplarında bir artış söz 

konusudur. Bu artış 20 dak sonuçlarında TTB kili çamurunda 30 dak su kaybı 14.8 ml’den 17.6 ml’ye 
yükselmektedir ve böylesi yüksek sıcaklıklı ortamlar için hala uygun değerlerdedir. Esas dikkat çekici 
sonuçlar ise sadece sıcaklığın değil aynı zamanda basınç farkının da 500 psi olarak uygulandığı 
deneylerden elde edilmiştir ve Çizelge 8’de görülmektedir. Hem sıcaklığın yükseltildiği (350 

o
F) ve hem 

de basınç farkının 500 psi olarak uygulandığı durumda, 20 dak sonuçları karşılaştırılırsa, tatlı su ile 
hazırlanan TTB kili çamuru su kaybı değeri 21.6 ml’ye yükselmektedir. Böylesi YSYB koşullarında tatlı 
su ile hazırlanan çamurların verdikleri su kayıpları saha kullanımı için uygun değerlerdedir.  
 

Çizelge 8. YSYB koşullarında (350 ˚F) katkılı tatlı su sepiolit çamuru API YSYB su kaybı – 20 dak. 
 

Su kaybı 
testi 

API YSYB su kaybı, ml 

100 psi @ 350 ˚F 500 psi @ 350 ˚F 

Zaman, dak TTB TTB 

4 5,2 6,8 

7,5 7,4 10,2 

20 13,4 17,4 

30 17,6 21,6 

 
Tuzlu su ile hazırlanan çamurların su kayıpları incelendiğinde (Çizelge 9) sepioit temelli çamurların 
üstünlükleri daha açık ortaya çıkmaktadır ve daha başarılı bir şekilde su kaybını önledikleri 
görülmektedir. Artan tuz içeriğiyle daha da düşük su kayıpları elde edilmektedir. Örneğin, YSYB 
koşullarında çamurun su kaybı 350 

o
F sıcaklıkta ve 100 psi basınç farkında tatlı su çamurunda 17.6 

ml, yarı doymuş çamurda 13.6 ml ve tam doymuş çamurda 9.6 ml değerlerini vermektedir ve artan 
tuzluluk ile önemli oranda düşmektedir. Sıcaklığın 350 

o
F ve basınç farkının 500 psi olduğu durumda 

çamurun su kayıpları sırasıyla tatlu su için 21.6 ml, yarı doymuş için 17 ml ve tuzlu su için 13 ml olarak 
elde edilmiştir. Böylesi YSYB koşullarında (350 

o
F ve 500 psi) sepiolit çamurlarının su kaybı değerleri 

çok düşük ve saha kullanımı için uygundur. Zorlu sondaj koşullarında kullanılan diğer çamurlara göre 

Su kaybı testi 
API Su kaybı, ml 

TTB 

Zaman, dak 20 dak 16 sa 24 sa 

1 1 0,4 0,2 

2 2,4 1,4 1 

2,5 2,8 2 1,4 

3 3,4 2,4 1,8 

4 4,2 3,2 2,4 

5 5 4 3 

7,5 6,6 5,4 4,5 

10 7,8 6,6 5,6 

20 12 10,6 9,4 

30 14,8 13,4 12,2 
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sepiolit çamurları oldukça önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar hem reolojik ve su kaybı hem de 
ekonomiklik olarak ortaya çıkmaktadır.  
 
Çizelge 9. YSYB koşullarında (350 ˚F) katkılı tuzlu su sepiolit çamuru API YSYB su kaybı – 20 dak. 
 

Su kaybı testi 

API YSYB su kaybı, ml 

100 psi @350 ˚F 500psi @350 ˚F 

Yarı 
doymuş 

Tam 
doymuş 

Yarı 
doymuş 

Tam 
doymuş 

Zaman, dak TTB TTB TTB TTB 

4 3,6 2,8 4,6 4 

7,5 5,6 4,4 7 6 

20 10,4 7,8 13 10,2 

30 13,8 9,6 17 13 

 
 
 
 
6. SEPİOLİT ÇAMURLARININ DİNAMİK FİLTRASYON ÖZELLİKLERİ 

 
Sondaj ve tamamlama operasyonları sırasında iki tür filtrasyon meydana gelmektedir. Bunlardan birisi 
çamur sirkülasyonu durdurulduktan sonra oluşan statik filtrasyondur. Çamur keki kalınlığı bu süreçte 
yavaşça artarken, filtrasyon hızı zamanla azalır. Diğeri ise sondaj çamurunun sirkülasyonu sırasında 
çamur kekinin erozyonu sonrasında oluşan dinamik filtrasyondur. Erozyon hızı kek yüzeyindeki 
akışkanın kayma hızına (shear rate) bağlıdır. Eğer kayma hızı sabit kalırsa, kek kalınlığı ve filtrasyon 
hızı kararlı duruma (steady state) genellikle birkaç saat içerisinde ulaşır. Koşullar değiştiğinde, yeni bir 
kararlı durum oluşturulacaktır. Sondaj akışkanlarının statik ve dinamik filtrasyonları arasında bir ilişki 
yoktur, bu nedenle dinamik filtrasyon kaybının ölçülmesi özellikle önemlidir. Ayrıca, statik koşullarda iyi 
bir su kaybı sağlayan çamurların dinamik koşullarda bunu sağlayamayabildikleri bir gerçektir. Bu 
durumlarda çamur formülasyonunun geliştirilmesi önemli olmakta ve bu durum sadece dinamik 
filtrasyon ölçümleriyle belirlenebilmektedir. 
 
 
6.1. Deneysel donanım 
 
Fann Model 90 cihazı dinamik radyal filtrasyon donanımıdır. Alet seramik bir diskten akışkanı sirküle 
ederek filtrasyon özellikleri ölçmektedir. Dinanik filtrasyon gerçek bir kuyudaki akışkan hareketi (shear 
rate) etkisiyle filtrasyon hızını ve filtrasyon keki depolanmasını canlandırmaktadır. Bu donanım 
endüstri tarafından kek oluşumunu ve geçirgenliği analiz etmek için sondaj akışkanlarının 
optimizasyonlarında kullanılmaktadır. Cihaz kuyu dibi koşullarına en yakın değerleri verebilmek için 
ısıtılabilmekte ve basınçlandırılabilmektedir. Filtrasyon ortamı formasyonu canlandırabilmek için kayaç 
gibi karakteristikte kalın duvarlı bir seramik silindir disktir. Filtrasyon ortamı farklı gözeneklilik ve 
geçirgenlikte olabilmektedir. Filtrasyon radyal olarak filtrasyon karotunda içeriden dışarıya doğru 
oluşmaktadır. Aynı zamanda, kuyu duvarlarında filtrasyon kekini canlandırabilmek için filtrasyon keki 
karotun içerisinde oluşmaktadır.  

 
 

6.2. Dinamik filtrasyon testinin yorumlanması 
 
Test geçirgen formasyonların sondajında bir akışkanın uygun olup olmadığı koşullarını belirler. 
Günümüzde dinamik filtrasyon verilerinin yorumlanması için standart bir yöntem yoktur. Model 90 
kullanılarak elde edilebilecek bir takım parametreler aşağıda listelenmektedir. 
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1. Ani su kaybı hacmi (spurt loss volume): Genellikle filtrasyon başladığında elde edilen filtrasyon 
hacmi olduğu düşünülmektedir. Bu hacim filtrasyonun başladığı an ile 10 saniye sonunda elde 
edilen hacimler arasındaki fark olarak düşünülür. Düşük ani su kaybı hacimleri tercih edilen 
özelliktir. 

2. Parçacık gözenek tıkaması (particle plugging pores): Ani su kaybı hacmini kontrol eden 
öncelikli faktördür. Eğer örneğin parçacık boyutu dağılımı belirlenen bir gözenek boyutuna 
uygun optimize edilirse, tıkama gerçekleşecek ve ani su kaybı minimize edilecektir. 

3. Dinamik filtrasyon hızı (dynamic filtration rate - DFR): Filtrasyon prosesi sırasında herhangi bir 
zaman aralığı için elde edilebilir. Filtrasyon hacmi hızının zamana göre değişiminin (ml/dak) 
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Düşük filtrasyon oranlarının olması istenmektedir. Bu oran 
çoğu petrol ve su bazlı çamurlar için 0.2 ml/dak değerinden daha düşük olmalıdır. 

4. Kek depolanma indeksi (cake deposition index – CDI): Filtrasyon hızı oranının zaman göre 
[(ml/sa)/sa] değişiminden hesaplanabilmektedir. Düşük bir CDI filtrasyon kekinin oluşumu 
neredeyse kekin kararlı duruma (steady state) geldiğini göstermektedir. Kek erozyana 
uğradığında yaklaşık aynı miktarda yeni kek oluşarak depolanacaktır veya filtrasyon kontrolü 
üzerinde ek kekin bir etkisi yoktur. Çoğu sondaj akışkanı sistemlerinde 10 ml/sa/sa’tan daha 
düşük bir CDI değeri istenmektedir. 
 

Ayrıca, yukarıda belirtilen DFR ve CDI değerleri sahada kullanılan çamur sistemleri için revize 
edilmiştir ve çoğu kuyunun sondajında kullanılacak çamurlar için istenen maksimum değerler çamur 
yoğunluğuna bağlı olarak Çizelge 10’da verilmektedir. Unutulmamalıdır ki, bu değerler belli bir çamur 
sistemi içindir, farklı çamur sistemleri için verilmiş bir standart değer yoktur. 
 
Dinamik su kayıplarının karakterize edilebilmesi ve ayrıntılı inceleme için yedi farklı sepiolit çamuru 
hazırlanmıştır. Bütün çamurlar tatlı su ile formüle edilmiştir ve yüksek sıcaklıklarda test edilmiştir. 
Deneylerde kullanılan sepiolit çamur sistemleri hem ağırlaştırılmamış hem de barit ile ağırlaştırılarak 
hazırlanmıştır. Sonuçları karşılaştırabilmek için ağırlaştırılmamış (8,7 lb/gal) sepiolit çamurlarının da 
dinamik filtrasyon özellikleri ölçülmüştür. Çamurlar API standardına göre hazırlanmış ve çamurlara ait 
yoğunluk, reoloji ve pH özellikleri Çizelge 11’de listelenmiştir. 
Reolojik özellikler açısından çamurların önemli oranda aktif olmayan katı (barit) içermeleri nedeniyle 
plastik viskozitelerinin yüksek ve akma noktalarının ise orta değerlerde olduğu görülmektedir. Yüksek 
sıcaklıkta filtrasyon kontrolü ve ikincil işlev olarak viskozite yapıcı Polimer A’nın viskoziteyi arttırıcı 
etkisi unutulmamalıdır. Reolojik özellikler farklı deney sıcaklık koşullarından (300 – 350 – 400 

o
F) 

etkilenmektedirler. Çamurların jel kuvvetlerinin az da olsa ilerleyen yapıda oldukları görülmektedir. 
Jelleşmiş çamur karıştırılmaya başlandığında hemen ve kolayca jel kuvvetlerinin kırıldığı gözlenmiştir. 
 
Çizelge 10. Fann 90 maksimum önerilen değerler [19]. 
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Çizelge 11. Ağırlaştırılmış TTB çamurunun özellikleri. 
 

Özellik Yüksek sıcaklık çamuru 

Yoğunluk, ppg 11,5 

K
a
d
ra

n
 

o
k
u
m

a
s
ı 

600 120 

300 80 

200 65 

100 44 

6 12 

3 9 

Görünür viskozite (AV), cp 60 

Plastik viskozite (PV), cp 40 

Akma noktası (YP), lb/100 ft
2
 40 

10 san jel kuvveti, lb/100 ft
2
 13 

1 dak jel kuvveti, lb/100 ft
2
 18 

10 dak jel kuvveti, lb/100 ft
2
 35 

pH (çamur) 9 

 
 
6.3. Değerlendirme 
 
Bu bölümdeki deneyler tatlı suda TTB sepiolit çamur sistemleri için yapılmıştır. Hazırlanan tatlı su 
sepiolit çamur örneklerinin dinamik su kaybı özellikleri 100 psi basınç farkı altında ve 35 mikron (5,5 
darcy) gözeneklilikteki diskler kullanılarak belirlenmiştir. Üç farklı boyutta TTB killeri kullanılarak tane 
boyutunun gözenekleri tıkama ve kek oluşturma etkinlikleri test edilmiş ve en iyi performansı gösteren 
durum belirlenmiştir. Tane boyutları (1) 20 mikrondan küçük, (2) 75 mikrondan büyük ve (3) 20-75 
mikron arasındadır. Bir formasyonun etkin bir şekilde gözeneklerinin tıkanması çamur içerisinde 
bulunan katıların tane boyutu dağılımı ile yakından ilişkilidir. Genellikle, formasyon gözenek açıklığına 
uygun olan bir tıkama (bridging) malzemesi seçilmektedir. Endüstrinin bu konuda kabul ettiği boyut 
seçimi ve konsantrasyonu yaklaşımı A. Abrams’ın (1977) [20] yaptığı çalışmaya dayanmaktadır. Bu 
çalışmaya göre, tıkama malzemesinin ortalama tane boyutu formasyonun gözenek boyutunun 
yaklaşık üçte birine eşit veya bu değerden biraz daha fazla olmalıdır. 
 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 35 mikron (5,5 darcy) gözenek çapına sahip seramik 
disklerin kullanılması durumunda 20-75 mikron boyut aralığında sepiolitlerin kullanılmasıyla hazırlanan 
çamurların daha iyi tıkama özelliği gösterdiği ve uygun DFR ve CDI değerleri verdiği elde edilmiştir. 
Deney sonuçları Çizelge 12’de özetlenmiştir ve bu çizelgede 1 numara ile gösterilen çamur örneğinin 
dinamik filtrasyon donanımından alınan verilere ait grafiksel davranışı Şekil 10’da gösterilmektedir. 
Şekilden de görüleceği gibi iç filtrasyon keki ilk 5 saniyede oluşmaktadır. Bu iç kek oluştuktan sonra 
filtrasyon hacmindeki artış oranı minimumdur. Bu sonuçlar aynı zamanda ani su kaybında önemli artış 
olmadığını da göstermektedir ve Çizelge 12’de verilmektedir. Sepiolit çamurlarından elde edilen DFR 
değerlerinin (0.22 – 0.27 ml/dak) yüksek sıcaklık ve 100 psi basınç farkında uygun değerlerde olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda, YSYB koşullarında (300 

o
F ve 500 psi) elde edilen 0.33 ml/dak 

filtrasyon hızının uygun bir değer olduğu ve sepiolit çamurlarının böylesi yüksek basınç koşulunda çok 
iyi bir performans gösterdiğini belirtmektedir. Diğer taraftan, bütün testlerde düşük CDI değerleri (<10 
ml/sa/sa) elde edilmiştir (istenen bir sonuç). Grafiklerden görülebileceği gibi, CDI değerinin artan 
basınç farkı ile azaldığı göstermekte ve sıkıştırılabilir bir filtrasyon kekinin olustuğunun göstergesidir.  
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Şekil 10. Ağırlaştırılmış TTB kili (No:1) dinamik filtrasyon sonuçları - 300°F ve 100 psi. 
 
Çizelge 12. Deney koşulları ve sonuçlar. 
 

Örnek no 
Örnek 
kodu 

Sıcaklık, 
o
F 

∆p, 
psia 

DFR, 
ml/min 

CDI, 
ml/hr/hr 

Ani 
sukaybı, 

ml 

Parçacık 
boyutu (d) 

micron 

1 TTB 300 100 0,22 6,3 3,50 20< d <75 

2 TTB20 13,60 0,75 0,32 100 300 ٭< d <75 

3 TTB 300 100 0,25 12,6 2,60 75<d 

4 TTB 300 100 0,26 6,95 3,00 20>d 

5 TTB 350 100 0,27 6,98 3,70 20< d <75 

6 TTB 400 100 0,34 6,75 3,25 20< d <75 

7 TTB 300 500 0,33 3 4,40 20<  d <75 

TTB٭: Ağırlaştırılmamış TTB kil temelli çamur sistemi 

 
Diğer taraftan, tipik kompozisyonlu çamur için sıcaklığın 400 

o
F ve basıncı 100 psi olduğu durumda 

DFR değerinde az miktarda artış olduğu görülmektedir. Bu durum çamurun ıslah edilmesiyle ve farklı 
konsantrasyonlarda katkı maddesi kullanılmasıyla önlenebilir. Aynı zamanda, ağırlaştırılmamış sepiolit 
çamuru çok düşük CDI değeri (0.75 ml/sa/sa) vererek dış filtrasyon kekinin oluşmadığını 
göstermektedir. Ağırlaştırılmamış çamur sisteminin ani su kaybının (13,60 ml) çok yüksek olduğu da 
gözlenmektedir. Ağırlaştırılmış sistemde ise daha küçük boyutlu barit parçacıklarının daha çabuk bir iç 
kek oluşturarak, çamurda daha düşük ani su kayıpları oluşmasına yardımcı olduğu düşülmektedir. 
 
 
 
 
7. AKTİF KATI İLE KİRLETİLMİŞ SEPİOLİT ÇAMURLARININ ÖZELLİKLERİ 
 
Sondaj sıvılarının kompozisyonu ve bakımı sondajı yapılacak olan formasyona ya da sondaj işlemleri 
sırasında eklenen malzemeye bağlıdır. Formasyon kırıntıları ile birlikte belli durumlarda bu 
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malzemelerin bazıları kirletici olarak nitelendirilmektedirler. Sondaj veya tamamlama sırasında, reaktif 
şeyllerden oluşan tabakaların karşılaşması olası ve yaygın bir durumdur. Sondajı yapılan kayaçların 
büyük bir bölümü seyl bakımından zengin kayaçlardır. Şeyl olarak belirlenen terim, suya maruz 
kaldığında su bağlayarak şişme özelliğini (hacim artışı) gösteren belirli yeraltı kil türleri (örneğin, 
bentonit) gibi malzemeler anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, bir sondaj sıvısı ile temas ettiğinde, 
kil ve/veya reaktif killer oluşturan bölgeler, kararlı (unstable) olmayan hale gelebilir. Bu formasyonlar 
jeolojik zaman içinde, tabaka basıncı (overburden) etkisi altında gözeneklerindeki sıvılarını kaybeden 
killer içermektedirler. Su içeren malzemelere maruz kaldıkları zaman ise killer ozmotik etki ile sondaj 
akışkanında bulunan suyu emerek şişeceklerdir. Reaktif şeyller örneğin su bazlı sondaj akışkanı gibi 
sulu ortama maruz kaldığında bozularak (degradation) şişer ve sondaj sırasında istenmeyen sorunlar 
oluşturmaktadır. Örneğin, şeyl bozulması nedeniyle kuyu içinde yüzeye taşınması gereken sondaj 
kesintileri etkileşime girerek kesintilerin yüzeydeki katı kontrol sisteminde uzaklaştırılmalarından önce 
bütünlüğünün korunmasını engelleyebilir. Bozulmuş sondaj kesintileri yüzeyde çamur sisteminden 
arındırılmadığında, seyl taneciklerinin kuyu da yukarı doğru hareketi sırasında daha küçük taneciklere 
bölünerek yüzey alanlarının artmasına, giderek daha fazla sıvı emmesine, daha da bozulmasına ve 
böylece sondaj zamanının uzamasına sebep olacaktır. Şeyl şişmesi gerilmelere, mekanik 
mukavemetin kaybına ve sonuç olarak şeylerin bozulmasına yol açmaktadır. Şeyllerin kuyu içine 
çökmesi ("dökülmesi") sonucunda matkap üzerinde büyük bir yük oluşmasını sağlayarak matkabın 
kuyudan çıkarılamamasına yol açabilir. Bu nedenle, sondaj çamurunun reolojik ve su kaybı 
özelliklerinin katı kirlenmesi ve aktif kil girişi durumlarında incelenmesi hayatı bir önem taşımaktadır. 
 
Sepiolit temelli çamurların aktif katı madde kirlenmesine karşı etkinlikleri “Aktif katı ile kirlenmiş sepiolit 
çamurlarında reoloji ve su kaybı özelliklerinin kontrolü” başlıklı çalışma ile[21] 10. Ulusal Tesisat 
Kongresinde (Teskon 2011) yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre sepiolit çamurlarının aktif katı içeren 
şeyl zonları veya şeyl içeriğince zengin formasyonların sondajında karşılaşılan kuyu stabilitesi 
problemini önleyebileceği ve/veya minimum yapabileceği açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu 
özelliği ile zorlu koşullarda (tuzlu ve yüksek sıcaklıklı) kuyuların hem teknik hem de ekonomik bir 
şekilde sondajlarının yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Sepioit çamurlarının aktif katı madde 
kirlenmesine karşı duyarsız veya ihmal edilebilecek kadar etkilendikleri gösterilmiştir. Bu yönüyle, 
çamurlarda flokülasyona neden olan üç temel koşulun (aktif katı girişi, yüksek sıcaklık ve yüksek 
elektrolit konsantrasyonu) bulunduğu ortamlar için çok iyi bir alternatif çamur olabileceği belirlenmiştir.  
 
 
 
 
8. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada TTB sepiolit kili ile tatlı su ve farklı tuzluluklarda hazırlanan sondaj akışkanlarının reoloji 
ve su kaybı özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Hem katkısız hem de birtakım özel katkılar içeren 
çamur örneklerinin özellikleri farklı sıcaklık ve basınç koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu 
çalışmada formülasyonu geliştirilen sepiolit çamurlarının dinamik su kaybı özellikleri ve aktif katı 
kirlenmesine karşı etkinlikleri de incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 

 İncelenen bütün çamur örneklerinin kayma hızı – kayma gerilmesi ilişkisi doğrusal olmadığı için, 
çamurların Newtoniyen olmayan bir reolojik davranışta olduğu gözlenmektedir. Çamurların 
görünür viskozitelerinin artan kayma hızıyla sabit olmaması da akışkanların Newtoniyen 
olmadıklarını gösteren diğer bir özelliktir. Bütün akışkanlar için, görünür viskozite artan kayma hızı 
değerleriyle bir azalım göstermesi nedeniyle, akışkan yalancıplastik (pseudoplastik) bir yapıdadır. 

 Reolojik olarak TTB kili API standartlarında belirtilen kriteri sağlamaktadır. Bütün çamurlarda artan 
yaşlandırma zamanıyla kayma gerilmeleri değerlerinde de artışın olduğu belirlenmiştir. Bu artış, 
artan zaman ile azalım göstermekte ve 24 saat ve 48 saat arasındaki fark önemsiz hale 
gelmektedir.  

 Reolojik olarak en yüksek kayma gerilmesi değerleri tatlı su ile hazırlanan çamurlardan elde 
edilmiştir. Yarı doymuş ve doymuş çamurlardan elde edilen kayma gerilmeleri değerleri bariz bir 
şekilde daha düşüktür, ancak bu ikisi arasındaki fark önemsizdir.  

 İncelenen sepiolit çamurları göreli olarak yüksek jel kuvveti değerleri göstermektedir. Çamurların 
akma noktalarının plastik viskozitelerine oranı (YP/PV) genel olarak 3’ün altındadır. 



    _______________________  114 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

 Sepiolit çamurları sıcaklığın 400 
o
F (205 

o
C) olduğu durumlarda stabilitesini koruyarak uygun 

reolojik değerler vermektedir. Bu sıcaklıkta sepiolit çamurlarının flokülasyon nedeniyle bozunuma 
uğramadıkları gözlenmektedir ve çok önemlidir. Bu yönüyle, derin ve sıcak petrol kuyularının, 
özellikle jeotermal kuyuların sondajlarında iyi bir alternatif çamur olma özelliği göstermektedir. 

 Çamurların API su kayıpları değerleri her tuzlulukta çok yüksektir ve sondaj saha uygulamaları için 
uygun değildir. Yüksek su kaybı nedeniyle çamur keklerinin 4-9 mm aralığında, çok kalın ve genel 
olarak sert ve kırılgan yapıda gözlenmektedir.  

 Su kaybı değerleri artan yaşlandırma zamanı ile bir azalım göstermektedir, ancak bu azalım 
reolojik değişimlerde olduğu kadar önemli değildir. En küçük su kaybı değerleri tam doymuş 
çamurlarda elde edilmektedir. Yarı doymuş ve tatlı su ile hazırlanan çamurların su kaybı değerleri 
birbirlerine yakındır ve aralarındaki fark önemsizdir. İncelenen bütün sepiolit çamur örnekleri 
yüksek su kaybı değerleri nedeniyle bir miktar ani su kaybı değerleri vermektedir.  

 Çamurlarının yüksek sıcaklık ve yüksek basınç koşullarında farklı konsantrasyonlarda katkı 
maddeleri kullanılarak su kayıplarının önlenebileceği gösterilmiştir. Çalışmada geliştirilen çamur 
formülasyonu ile 350 

o
F sıcaklık ve 500 psi basınç farkında kabul edilebilir su kayıpları elde 

edilmiştir.  

 25<d<75 mikron tane boyutu dağılımına sahip sepiolit kili ile hazırlanan çamurlar seramik disk 
gözeneklerini daha iyi tıkayarak (bridging) dinamik filtrasyon hızı (DFR) ve kek depolanma indeksi 
(CDI) açısından daha uygun değerler vermektredir. En iyi gözenek tıkama boyutunun literatürde 
de belirtildiği gibi, geçirgen ortamı (formasyonu) canlandıran seramik disklerin gözenek çapının 
üçte biri veya biraz daha büyük tane yapısına sahip katı içeren çamur sisteminden elde 
edilebileceği bu çalışmada da belirlenmiştir. DFR ve CFR değerleri sıcaklıktan olumsuz 
etkilenmekte ve artmaktadır, ancak bu etkilenme CDI değerlerinde daha azdır. Basınç farkı 
arttırıldığında DFR orantılı olarak artarken, CDI azalmaktadır (çamur kekinin sıkıştırılabilir 
olduğunun bir göstergesi). 

 Zorlu sondaj koşullarında ve reaktif katı girişinin (OCMA kili) izin verildiği canlandırmalarda, 
sepiolit çamurlarının hem reolojik hem de su kaybı açısından uygun değerler vermektedir. Bu 
yönüyle, büyük sorunlara yol açabilen seyl veya şeyl açısından zengin zonların sondajı için sepiolit 
çamurları iyi bir alternatif olarak görünmektedir.  

 Çamur sistemlerinde flokülasyona neden olan üç temel unsura karşı (yüksek tuzluluk, yüksek 
sıcaklık ve yüksek aktif katı madde) sepiolit çamurları neredeyse duyarsızdır ve etkin bir şekilde 
stabilitesini koruyarak, görevlerini başarıyla yerine getirebileceği görülmektedir. 

 Bu çalışmada kullanılan sepiolit killeri API reoloji kriterlerini sağlamaktadır ve bu yönüyle sepiolit 
rezerveleri açısından çok zengin olan Türkiye için (son zamanlarda yapılan çalışmalara göre en 
büyük rezervlere sahip) sepiolit killerinin sondaj endüstrisinde kullanılması önemli bir katma değer 
yaratabilecektir. 

 Bilindiği kadarıyla, sepiolit temelli hazırlanmış çamurların petrol, gaz ve jeotermal kuyuların 
açılmasında kullanımı günümüze kadar petrol endüstrisi tarafından özellikle yüksek su kayıpları 
nedeniyle gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmada uygulanan formülasyon ile hazırlanan sepiolit 
çamurları su kaybı değerleri açısından da konrol altına alınabileceği gösterilmiştir.  

 Sepiolit temelli çamurlar gerçek saha koşullarında kullanılmaya hazırdır. 
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Niyazi AKSOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde jeotermal sondajların başlangıcı olarak 1960’ın başlangıç yıllarını kabul edebiliriz. Aslında 
bu tarih, tüm dünyada da jeotermal sondajların yaygın olarak delinmeye başladığı ve ABD’nin de bu 
çerçevede devreye girdiği yıllardır. Bu yıllarda petrol sektöründe ciddi bir sondaj teknolojisi mevcuttu. 
İlk yapılan jeotermal sondajların genelde sığ kuyular olduğu biliniyor ve bundan ötürü jeotermal 
sondajlarda ciddi sorunlarla karşılaşılmamıştır. 
 
Jeotermal kaynakların dışa boşalım bölgeleri ve sığ olanları tükenmeye yüz tutunca, daha derin 
kuyular delinmeye başlanmıştır. Ancak, ülkemizde ilk derin kuyu, yaklaşık 3 on yıl sonra 1997 yılında 
2300 m’ye Kızıldere’de MTA tarafından delindi. Bundan onbeş yıl sonra, bugün ülkemizde 2000 m’yi 
aşan birçok ve 3000 m’yi aşan 10 kuyu, 3500 m’yi aşan 1 kuyu bulunmaktadır. 
 
Giderek artan ve petrol kuyuları derinliklerine ulaşan jeotermal kuyu derinlikleri, beraberinde bazı 
sorunlar getirmekle kalmamış ve bunların jeotermal olmalarından kaynaklanan parametreler de 
eklenince, sondaj zorlukları artmıştır. Bunun yanında, kullanılan makina ve donanımların da 
güncellenememesi ve endüstriye yeni oyuncuların girmekte gecikmesi, ayrı sorunlar yaratmıştır.  
 
Bu çalışmada, giderek derinleşen jeotermal sondajlardaki zorlukları araştırdıktan sonra, bunlara 
üretilen çözümler ve bu çözümler çerçevesinde jeotermal sondajların ülkemizdeki gelişimi 
sunulmaktadır. Bu gelişimi ve bu gelişim sürecindeki kuyu delme prosedürleri üzerinde yapılan 
araştırma için “öğrenme eğrisi” yöntemi kullanılmakta ve sondaj performansındaki gelişmeler 
incelenerek yorumlanmakta; gelecekteki gelişmeler konusunda öneriler sunulmaktadır.    
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Türkiye’de jeotermal sondajların bugününü anlayabilmek için dünkü durumuna da bir göz atmak 
gerekir. Ülkemizde jeotermal sondajların başlangıcı 1960’lı yıllardır. O tarihte 1000 m’ye kadar olan 
komple kuyularımız (13

3/8
”, 9

5/8
” ve 7” ile donatılmış, bazan 20” te içeren) GD3000 makinasıyla 

yaklaşık bir ay içinde tamamlanmaktaydı. El Salvador’a 1974’te gittiğimizde, benzer derinlikte 
kuyuların, yaklaşık aynı zaman dilimi içinde, o zamanın tanınmış amerikalı yüklenicisi Loffland 
Brothers tarafından yapıldığını gözlemiştik. Kullanılan teknoloji benzer olmakla beraber, amerikalı 
firmanın donanımları ve kullandıkları malzeme çok daha iyiydi. O tarihlerde UNDP projesi malzemeleri 
tükenince, çimento tapaları, “Composite Catalog” lardan gözlendiği kadarıyla, lastik levhalar ve 
tahtadan, “guide shoe” lar ise manşon ve alçı-çimento karışımından imal edilmekteydi. Gözlenen 
başka bir durum da, ülkemizdeki benzer kuyu maliyetlerinin yurtdışındakilerinin 1/3’ü seviyesinde 
olmasıydı. Aradan geçen yarım asır sonunda, artık ülkemizde 2000 m’lik kuyular yaklaşık 30 gün 
içinde yapılmaktadır. Bu önemli bir ilerlemenin göstergesidir, çünkü kullanılan teknoloji çok ta 
değişmedi. Bu çalışmada, son yarım asır zarfında ülkemizde sondaj tekniği ve teknolojisi ile kullanılan 
ekipmanların ve işgücünün nasıl değiştiği ve gelecekte neler yapılması gerektiği konularını 
incelenecektir. 
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2. UZAK DOĞUDA JEOTERMAL SONDAJLAR 
 
Sarmiento vd., (2007) Filipinler’deki sondajlar hakkında ciddi bilgiler sunmaktadır [1]. Filipinler 
jeotermal sondajlara 1964 yılında başlamış; bu tarih aşağı yukarı ülkemizde jeotermalin başlangıcına 
ve aynı yıllara (Balçova’da ilk sondaj da aynı yılda yapılmıştı) denk geliyor. Yıl 2005’e kadar 
Filipinler’de yapılan sondaj sayısı 658, şimdilerde bu sayı sanırız 1000’e yaklaşmıştır. Öte yandan, bu 
sondajların oldukça derin sondajlar olduğuna dikkat çekmek gerekir. Tongonan ve Palimpinon 
sahalarını 1980’de ziyaret ettiğimizde, gözlediğimiz 2000 m’den çok daha derin üretim ve reenjeksiyon 
kuyuları, yönlü ve sirkülasyonsuz, su ile kaçarak yapılmaktaydı. O yıllarda hatırlanacağı gibi, bizim en 
derin kuyularımızdan sadece birkaç tanesi 1200-1500 m aralığındaydı ve hiçbiri de üretken değildi. 
2000 yılına gelindiğinde, sadece 2 kuyumuz (Seferihisar ve Kızıldere R-1) 2000 m derinliğe erişmiş ve 
geçmişti. Bugün itibarıyle, 1000 m’yi aşan derin kuyularımızın sayısının 200 civarında olduğu 
söylenebilir.  
 
Petrol arama ve işletmesinde keşif sayısının delinen kuyu sayısıyla arttığı, bilinen bir gerçektir. 
Ülkemizde de petrol keşiflerinde bu olgu doğrulanmıştır. Benzer bir akışkan doğal kaynak olan 
jeotermal kaynaklar için de, benzer bir yaklaşım doğru kabul edilebilir. Filipinler ile karşılaştırıldığında, 
Filipinler’deki jeotermal elektrik üretiminin yapılan sondaj sayısı ile 2000 MWe’ı aştığı gözlenirse, birçok 
başka nedenleri de olabilmesine rağmen, bizim de neden 100 MWe’lar seviyesinde kaldığımız 
anlaşılabilir.  
  
Filipinler’deki jeotermal kaynakların hepsi volkanik kökenlidir. Bu tür volkanik ortamlarda yapılan 
sondajların kendine özgü sorunları (anormal düşük basınçlı formasyonlar ve bunlarla ilgili çamur-
çimento problemleri, aşırı sert ve aşındırıcı kayaçlar, çok yüksek sıcaklıklar, vb.,) ve çözümleri 
olmaktadır. Aynı bölgede bulunan Endonezya’da benzer kökenli jeotermal kaynaklara sahiptir ve 
benzeri sorunlar ve çözümlerle içiçedir. Bunun ötesinde, Endonezya jeotermal kaynaklarının 28000 
MWe kapasiteye (dünyadaki en büyük) erişebileceği söylenmektedir. 
 
Sekiz ay önce Endonezya’da kapasitesi yüksek önemli bir jeotermal projede gerçekleştirilen jeotermal 
sondajları inceleme olanağı bulduk[2]. Endonezya’daki jeotermal sondajlar hakkında bilgimiz daha 
önceki katıldığımız bir proje yanında, son 15 yılda Endonezya’lıların Dünya Jeotermal Kongre’lerine 
(WGC’s) gönderdiği bildirileri okumamızla gelişti. Bu bildirilerin bilimsel ve teknolojik içerik olarak 
kalitesinin son yıllarda oldukça geliştiğini, özellikle laboratuvarlarda çamur ve çimento üzerine yapılan 
araştırmaya yönelik çalışmalarda kalitenin oldukça arttığını görmek ve söyleyebilmek mümkün. 
 
Hem Filipinler ve hem de Endonezya’da jeotermal endüstrisinin belkemiğini petrol endüstrisi 
oluşturuyor. Bu ülkelerde sondajların büyük bir kısmı ulusal petrol şirketleri tarafından gerçekleştirilmiş 
ve gerçekleştiriliyor. PNOC (Filipinler Ulusal Petrol Şti.) ve Pertamina (Endonezya Ulusal Petrol Şti.) 
herbiri en az 40-50 yıllık deneyimi olan kuruluşlardır. PNOC, özellikle offshore’da, Pertamina ise hem 
karada hem de offshore’da uzun yıllardır çalışan deneyimli ulusal kuruluşlar. Bu bakımdan geniş petrol 
sondajı deneyimleri var ve buna dayanarak uzun yıllardır jeotermal sondajları da başarıyla 
yapmaktalar.  
 
Öte yandan, bu uzakdoğu ülkelerinde önemli jeotermal projeler gerçekleştiren Chevron gibi bir petrol 
devi, her iki ülkede de çalışmaktadır. Sarmiento vd., (2007)’de görüldüğü gibi[1], Filipinler’de jeotermal 
kuyuların yarısına yakını Chevron tarafından yapılmış görünüyor. Burada önemli olan, köklü ulusal ve 
yabancı petrol şirketlerinin jeotermal sondaj işine soyunmaları olup, jeotermal sondaj sektörünün güçlü 
olması bundan kaynaklanmaktadır. Petrol şirketlerinin bu konudaki diğer bir avantajı da işletmeci 
olmalarıdır. Bu şirketler arama yaptıkları sahaları geliştirerek, buralarda güç santralleri kurabilmekteler. 
 
Bizde ise gelişim farklı olmuş, ulusal petrol şirketimiz (TPAO) bu işe girmezken, yine eskiden gelen 
sondaj geleneği olan (biraz farklı amaçlar için de olsa) ve aramacı bir kurum olan MTA bu işlevi 
üzerine almıştır. Bu anlamda bir okul olan MTA, kâr amaçlı kuruluşlar olan petrol şirketlerinden felsefi 
yaklaşım olarak farklı olup, donanımları, teknolojisi, insan kaynakları ve know-how’ı onlar kadar hiçbir 
zaman olamamıştır. Ayrıca, 70’li ve 80’li yıllarda devlet tarafından tahsis edilen kaynakların çok 
kısıtlanması da, donanım ve teknoloji açısından faydalı olmamıştır. Bu bakımdan yapılan sondajların 
kalitesinin ve performansının bir petrol şirketinin optimumuna ulaşamaması normal kabul edilebilir.  
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Öte yandan, TPAO’ya 1980’li yıllarda jeotermal proje geliştirmesi açısından görev verilmiş ve TPAO iki 
farklı (biri volkanik, diğeri graben sistemlerine dayalı) projede çalıştıktan sonra devam etmemiştir. 
TPAO’nun bu işten neden vazgeçtirildiğini, ya da kendisinin mi gönülsüz olduğunu bilinmiyor. Keşke 
devam edebilseydi ve böylece volkanik kökenli jeotermal kaynaklarımıza 30 yıl önce el atılmış olurdu. 
Bugün ülkemiz, jeotermal kaynaklarımızın değerlendirilmesi açısından daha iyi bir konumda olabilirdi. 
 
 
 
 
3. ÖĞRENME EĞRİSİ 
 
Yukarıda adı geçen iki ülkede yapılan jeotermal sondajların başarılı bir şekilde sağlıklı olarak 
tamamlanmaları ve hizmete sunulmaları, bu ülkelerdeki jeotermal sondajların ulusal ve yabancı petrol 
şirketleri tarafından yapılmalarından, kaynaklanmaktadır. Örneğin, Endonezya’da jeotermal sondaj 
yüklenicileri de yine petrol ve doğal gaz sektöründe deneyim kazanmış büyük şirketlerdir. Bunlardan 
aynı projede tanıdığımız bir tanesi, karada 15 büyük makinası ve 8 adet offshore platformu sahiptir. 
 
Filipinler’de 2000 m’yi aşan, derin, yönlü ve sirkülasyonsuz delinen kuyuların 30 gün civarında 
delindiğini Sarmiento vd., (2007) söylemektedir[1]. Endonezya’da ziyaret ettiğimiz jeotermal projede 
delinen yönlü kuyular aynı zamanda geniş çaplı yapılmakta ve 30” konduktör, 20” yüzey borusu, 13

3/8
” 

üretim koruma borusu ve 10¾” + 9
5/8

” filtreli boru dizileriyle techiz edilmektedirler. Ayrıca, bu kuyuların 
yönlü ve son 1000 – 1500 m’lerini sirkülasyonsuz delindiklerini, umutmamak gerekir. Kullandıkları 
çamur lignosulfonatlı tatlı-su bentonit çamurudur. Rezervuarda çoğu zaman “underbalance” tekniği de 
kullanılmıştır. Bu kuyuların ilki 76 günde tamamlanmış ve sonraki kuyuların (7 adet) delinmesinde bu 
süre azalarak yedinci kuyuda 24 güne düşmüştür. Sondaj şirketi değişmiş, yeni başlayan şirket yine 
76 günle başlamış ve yine yedinci kuyuyu 22 günde tamamlamıştır. Burada öğrenme eğrisi sürecinin 
çalıştığı gözlenmektedir. Büyük çaplı, yönlü ve tam kaçaklı kuyularda başlangıçtaki yaşanılan 
sorunlardan öğrenilen ders ve kazanılan deneyimle, daha sonraki kuyular giderek çok daha kısa 
zamanlarda tamamlanmaktadır. Bu öğrenim süresi, 5-6 kuyu kazılmasında geçen kısa bir süreç 
olmaktadır[2]. 
 
Mesleğe 1967 yılında TPAO’da ilk başladığımızda, Mağrip sahasındaki sondajların gelişimi ile ilgili bir 
rapor okumuştuk. Bu rapor kısaca, Mağrip sahasında yapılan 1700 m derinlikteki sondaj sürelerinin 
nasıl 3 aydan 17 güne indirildiğini anlatmaktaydı. Bu başarı, delme işleminin daha hızlı yapılmasından 
çok kaçak, takım sıkışması gibi olayların önlenmesiyle ve kuyunun tek çapla kazılıp, üretim borusu ile 
techiz edilmesiyle sağlanmıştı. Daha o zamanlar öğrenme eğrisi kavramı pek ortada yoktu, ama rapor 
tipik bir öğrenme eğrisi hikayesi idi. Daha sonraları bu kavram TPAO Sondaj Grubu içinde gelişti ve 
hatta bu konuda Petrol Kongreleri’nden birinde bildiri de yayınlandı.  
 
Birçok mühendis arkadaşımız sondaj sürecini azaltmak için, daha hızlı delme yapmak gerektiğini 
düşünmekteler. Bu, sadece kısmen doğru olan bir yaklaşım. Tüm kuyu inşa sürecinin yaklaşık %40-
60’ı delme işleminde geçmektedir. Bu nedenle, bu konuda sağlanacak bir iyileşme, süreci gerçekten 
kısaltabilir. Bunu sağlamak için, uygulanan sondaj parametrelerini (matkap yükü, rotasyon, 
pompalama) arttırmak kuyu sapması ve dogleg, takım kopmaları, delinmeleri, takım sıkışmaları ve 
tahlisiye gibi başka sorunlara neden olabiliyor. Hatta tüm bu sorunlar sondaj sürecinin daha fazla 
uzamasına da neden olabilmektedir. Hızlı delme olayının, iki ucu keskin kılıç gibi olduğunu, 
unutmamak gerekir. Makina-ekipmanın yıpranmışlığını dikkate almadan sondaj parametrelerini 
zorlamak, onların erken bozulmasına neden olarak, daha ciddi sondaj sorunlarını ortaya çıkarabilir. 
Sondaj ilerleme hızını arttırmak, ancak doğru malzeme ve ekipmanı seçip, sondaj optimizasyonu 
yaparak sağlanabilir. Bu konuda uygulanması gereken en doğru yol budur, ama bunun da sağlam 
ekipmanla desteklenmesi gerekir. 
 
Öte yandan, ilerleme hızını da içine alan sondaj sürecini hızlandırmak için, öğrenme sürecinde, 
geçmişteki deneyimlerden alınan ders ile iyi bir planlama ve sıkı denetlenen bir uygulama gerekiyor. 
Bunların yanında, sağlıklı makina-ekipman ve yeni teknoloji kullanma da, süreçleri kısaltmada önemli 
bir rol oynayacaktır. Bunların yanında, lojistik te çok önemlidir. Yol boylarınca geçerken görülen, 
ekipman eksikliği ve malzeme sağlanamaması nedeniyle durdurulmuş sondaj makinaları, ülkemizde 
bu konuda yönetim eksikliğine de işaret etmektedir. Lojistik tek bir sondaja sağlanması yanında, birbiri 
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ardından gelen kuyular arasında beklemeyi de önlemelidir. Öte yandan, lojistik konusundaki sorunları 
çözmek için, özel sektör operatörlerinin malzeme konusunda yardımlaştığını görmek oldukça 
sevindiricidir. 
 
Öğrenme eğrisi konusunda ülke içi ve dışından birkaç çarpıcı örnek vermek yararlı olabilir. Şekil 1 
Kızıldere’de 1970-2000 yılları arasında yapılan sondajlarla ilgili oluşturulmuş bir öğrenme eğrisidir. Bu 
eğriden görülen öğrenilenlerin birkaç kez unutulduğu yönünde. En ilginç olanı da 1970 yılında 
başlanan ve 1980’li yılların sonuna kadar devam eden öğrenme sürecinin ve kazanımların, 30 yıl 
sonra unutulmasıdır. Anlaşılan, makine ve donanımları değişmediği halde, geçen yıllar içinde kurum 
“know-how” ‘ını kaybetmiş görünüyor. 
 
Şekil 2 yurtdışından, Endonezya’dan bir örnek. Bu kuyu planlarının 300 m’ye 20” boru, 900-1000 m’ye 
13

3/8
” boru ve 2000-2300 m’lere filtreli 10 ¾” ve 9 5/8” liner indirilerek techiz edilmiş ve düşeyden 35-

45
o
 sapmış, yönlü kuyular olduğunu hatırlatmak gerekir. Her iki yüklenicinin de, 76 günden başlayarak 

2000-2300 m’lik kuyuların delinme zamanlarının 22 güne indirdiklerini görüyoruz. 
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Şekil 1. Kızıldere jeotermal sondajları için yapılmış bir öğrenme eğrisi 
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Şekil 2. Endonezya’da aynı sahada, farklı zamanlarda, farklı yükleniciler tarafından yapılan sondajlar 
için öğrenme eğrileri. 

 
Şekil 3’te ülkemizdeki bir sahada çalışan iki farklı yüklenicinin öğrenme eğrileri görülmektedir. Bu 
şekilde birinci yüklenicinin bir öğrenme süreci geçirdiği ikincisinin ise, herhangi bir öğrenme süreci 
geçirmeden devam ettiği görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, ikinci yüklenici öğrenme sürecini başka  
yerlerde yaşamış olup, birinci yüklenicinin burada öğrendiğini daha önceden öğrenmiş görünüyor. 
İkinci yüklenici ise, bu süreçte öğrendiklerini son kuyularda kaybetmeye başlamış gibidir.  
 

2 4 6 8
Kuyu Sirasi

1.0E-2

2.0E-2

3.0E-2

4.0E-2

5.0E-2

D
e

ri
n
lik

le
 N

o
rm

a
lle

s
ti
ri
lm

is
 Z

a
m

a
n

, 
g
ü

n
/m

Yüklenici Ögrenme Egrisi

1. Yüklenici

2. Yüklenici

 
 

Şekil. 3. Ülkemizde aynı sahada farklı iki yüklenicinin öğrenme eğrileri. 
 
Şekil 4’te ülkemizde bir başka sahada, bir başka yüklenicinin performansı görülmektedir. Gözlenen 15 
kuyu boyunca performansta kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Son kuyudaki değişiklik farklı bir 
teknoloji uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 4. Bir başka sahada sondaj performansı görülüyor. 

 
Bu değişik örneklere bakılınca, Endonezya’da elde edilen performansın, kuyuların yönlü, büyük çaplı 
ve tam kaçakla kazılmalarına rağmen, ülkemizdekilerden çok daha iyi olduğu gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. 
 
O zaman sondajcılarımızın etkinliklerini arttırmak için başvurulacak bir yol, “sondaj verimliliği”ni 
geliştirmekten geçebilir. Sondaj verimliliği, aşağıdaki denklemden de görüleceği gibi teknoloji, donanım 
ve yetkinlik (performance) değişkenlerinin bir fonksiyonudur[3]. 
 
DE = P( T + E ) 
 
Burada;  
 
DE : Sondaj verimliliği, 
P : Yetkinlik (Performans), 
T : Teknoloji, 
E : Donanım. 
 
Son 30 yıl içinde ülkemizde sondaj teknolojisi ve donanımı değişmemiştir. Hala eski ve modası geçmiş 
amerikan ve romen sondaj makinaları kullanılmaktadır. Zaman içinde bunlarda bir takım tadilatlara 
gidilmiştir. Son bir yılda, yeni ve modern makinaların makina parklarına geldiğini gözlemek 
mümkündür. Daha güçlü sondaj makinalarının kullanımı, sondaj hızını arttırma yönünde önemli bir 
parametre olmasına rağmen, bu konuda bir ilerleme gözlenmemiştir. Şekil 4’teki sondajların bazıları 
daha büyük bir makina ile kazılmıştır. Dolayısıyla, bazı hallerde öğrenme eğrisinde gözlenen tersine 
gidiş, özellikle yetkinliğin gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Remson (1985), yetkinliğin sondaj 
verimliliğine katkısının iyileştirilmesi için aşağıdaki 5 adımlık bir program önermiştir[3]:  
 

1) önerilen sondaj programının gözden geçirilerek, sıcaklık ve zaman ilişkili özelliklerin 
sayısallandırılması,  

2) geçmiş sondaj yetkinliğini de dikkate alan ayrıntılı bir zaman-derinlik eğrisinin kurulması,  
3) yüklenicinin yaptığı işlemlerin kurulan derinlik-zaman eğrisine göre izlenmesi,  
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4) veri tabanı elde edilmesi için sağlıklı ve katı bir şekilde hazırlanmış günlük raporların 
hazırlanması ve izlenmesi,  

5) kuyu tamamlandıktan sonra, rapor halinde bildirilen sonuçların gözden geçirilerek, beklentilerin 
karşılanıp karşılanmadığını gözlemek ve bir dahaki sondajda yanlışların düzeltilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasıdır.  

 
Bu yöntem izlenerek sondajcılarımızın yetkinliği bir miktar artırılabilir. Ayrıca, kaybedilen “know-how” 
da yerine koyulabilirse, eski yetkinlikler yakalanabilir. Bunun yanında, teknolojinin ve donanımın da 
iyileştirilmesi, sondaj verimliliğini de maksimize edecektir. 
 
 
 
 
4. ÜLKEMİZDE JEOTERMAL SONDAJLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Aslında, ülkemizin batısında yoğun olarak yapılan jeotermal sondajların geçilen jeolojik formasyon ve 
yapılar ile ilgili ciddi sorunları yoktur. Geçilen ilk stratigrafik birimler Kuvaterner ve Tersiyer yaşlı tortul 
kayaçlar ve daha sonra da metamorfik kayaçlar delinmektedir. Sedimanter kısımda kumtaşı, kiltaşı, 
kireçtaşı ve çakıltaşı gibi birimler ardalanarak geçilmektedir. Bu formasyonlar petrol sondajlarında 
olduğu gibi, ciddi sirkülasyon kayıplarına (Midyat kireçtaşı gibi) ve şişen, yıkılan ve dökülen şeyllere 
(Gercüş ve Germav, vb.) hiç benzemiyorlar ve onların yarattığı sorunlardan hiçbirini yaratmıyorlar. Tek 
sorun, çamura katıldıkları için, kuyu çapı genişlemeleri dolayısıyla, koruma borusu çimentolaması 
sırasında sürprizler yaratmalarıdır. Aslında, jeotermalde kuyu logu alma adeti gelişse, ya da çamur su 
kaybı daha iyi kontrol edilse, bu konu sorun haline gelmeyecektir. Öte yandan, Metamorfiklerde 
geçilen formasyonlar çoğunlukla mermer, kuvarsitşist, kalşist gibi sağlam kayaçlardır. Sert ve 
aşındırıcı kayaç olmaları dışında, ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Bunlarda da mika ve grafit şistler 
dışında (su ile delinmediği sürece) yıkılma sorunu yoktur. Sirkülasyon kaybı olduğu zaman, zaten o 
zonların rezervuar olarak korunması ve çamurla kirletilmemesi gerekmektedir.  
 
Aslında, jeotermal sondaj açısından sorun yaratabilecek en önemli olgu, yüksek sıcaklıktır. Bunun 
çamurda ve çimentolamada sorun yaratması beklenmekle birlikte, bunlar teknolojik olarak çözülebilir 
ve zaten çözülmüş sorunlardır. 
 
Yukarıdaki bağlamda, sorun yaşanması beklenmeyen jeotermal kuyularda sedimanter kısımda bile 
takım sıkışmaları yaşandığı gözleniyor. Bunun yanında, sık sık sondaj borularının delinmesi ve 
kopmalar da görülmektedir. Ağırlık borularının bağlantılarından kopmaları sıkça rastlanan bir olaydır. 
Metamorfiklerde, ciddi kuyu sapmaları (30

o
), dogleg oluşumları veya başka nedenlerle takım 

sıkışmaları, sıcaklığa dayanımlı olduğu iddia edilen özel polimer çamuru kullanımına rağmen, 
gözleniyor. Bu nedenlerle kuyular saptırılıp, tekrar deliniyorlar. Kullanılan polimer çamurlarının içinde 
kullanılan maddelerin bir çoğunun yüksek sıcaklıklara dayanmadıkları bilinmesine rağmen, çok sıcak 
kuyularda kullanılırken bozulmaya uğradıkları gözlenirken, uygulamaya devam edilmektedir. Bunların 
jeotermal rezervuarlarda formasyon hasarı yarattığı hakkında ciddi savlar vardır. Bunların yanında, 
sondaj mühendisliği konusunda, sondajın performansını etkileyebilecek çok sayıda yalnış uygulamalar 
gözlenmektedir. Bunlar hakkında aşağıdaki birkaç örnek verilebilir: 
 

 “Bottomhole Assambly” kullanılarak yapılan kuyu sapma kontrolü, bazı hallerde yalnış 
uygulanıyor ve bunda ısrar ediliyor. 

 Jet sondaj yapılırken matkaba verilen hidrolik güç % 65-70 olması gerekirken, %15-25 
arasında değişiyor. Bu nedenle kuyudibi hidroliği sağlıklı çalışmadığından, ilerlemeyi arttırmak 
için matkap yüküne ağırlık veriliyor ve o zaman kuyularda ciddi sapmalar ve “dog-leg”ler 
oluşuyor. 

 Geniş çaplı ve sığ koruma borularında kullanılan “stab-in” teknolojisi, göreli daha küçük çaplı 
ve daha derinlere indirilen kuyularda kullanıldığı zaman, borulardaki boy değişimi hesapları 
bilinmediğinden, bazen sonuç olumsuz oluyor ve bu olumsuz sonuçlar başka aletlerin 
çalışmamasına atfediliyor. 

 Matkap seçimleri değişik kriterlere göre yapılıyor. Herhalde insert matkaplar çok beğenildikleri 
için, 17½” matkaplar bile, insert olanlardan seçiliyor. Halbuki, kuyularımızın önemli bir kısmı 
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yumuşak veya en fazla orta sertlikteki tortul kayaçlarda gelişiyor. Çelik dişli matkaplar bu 
formasyonlar için daha uygun olabilir ve çok daha ucuzdurlar. 

 Sondajcılarımız, kuyu kontrolü için ağır çamur kullanmayı, çok seviyorlar. Bitmiş ve filtreli 
boruyla techiz edilmiş kuyularda, en ufak kuyu hareketinde soğuk su yerine kuyuya çamur 
basılıyor. Bu da, özellikle rezervuarda formasyon hasarı sorunu yarayabiliyor. Sağlam 
formasyonların bulunduğu yerlerde ve techiz edilmiş kuyularda, kuyu soğuk suyla kontrol 
edilebilir. 

 İster petrol, ister jeotermal kuyularda borular çekme gerilmesinde çalışmalıdırlar. Sıkıştırma 
gerilmesi altında çalışan borularda burkulma tehlikesi vardır. Bazı kurumlarımızın “liner 
hanger” kullanmayıp, filtreli boruları kuyu tabanına bırakmaları malumumuz. Bazıları da “liner 
hanger” ların askıya alma elemanlarını söküp onları “J-Slot” (bırakma düzeneği) olarak 
kullanıyor ve sondajcı arkadaşlarımız maalesef bunu uyguluyorlar.  

 Delinecek kuyu derinliğine uygun sondaj makinasının nasıl seçileceği bilinmiyor ve bu konuda 
hesaplamaların nasıl yapılacağı konusu (petrol endüstrisinde genel hatları çok net çizilmiş 
olmasına rağmen) pek bilinmiyor. Daha çok katalog bilgilerine, yüklenicilerin güvencelerine, ya 
da bize birşey olmaz düsturuna dayanıyor. Kuyular derinleştikçe, sorun algılanmaya başlıyor, 
takım sıkışması durumunda riskler artıyor ve maliyet de yavaş ilerleme dolayısıyla artıyor. 
Sondajlarımızda çoğu kez riskli sınırlarda dolaşılıyor ve bazen daha derinlere gitmemiz 
gerektiğinde de, gidilemiyor. 

 Bilindiği kadarıyla, ülkemizde kuyuya indirilirken 4 kez filtreli boru kopması oldu. Bunların 
nedenleri net olarak belli değil. Boruların mekanik özelliklerine göre olmaması gereken 
olayların nedeni konusunda, hatalı üretim üzerinde duruluyor. Boruların Çin menşeli olmaları 
ve daha önce başka ülkelerden alınan borularda böyle bir olaya rastlanmaması, bu konudaki 
şüpheleri arttırıyor. Bir de plazma tekniğiyle delinen filtreler konusu vardır. Eskiden bu filtreler 
soğuk olarak freze ile açılmaktaydı. Plazmanın boruya verdiği hasar hiç araştırılmadı. 
Boruların metalurjisi ve plazmanın boruya etkisi konusunda bir araştırma başlatıyoruz.  

 
Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak, bunlar sondajcılığımızın zayıf yönleri. Bunları ve 
daha birçoklarını düzeltmeden, sondaj sürelerimizi kısaltmamız pek mümkün görünmüyor. Herşeyden 
önce, mühendislik bilgilerimizi yenileyip, güncelleştirememiz ve araştırmaya önem vermemiz 
gerekiyor. 
 
Diğer önemli bir konu, kullanılan teknolojidir. Şu sıralarda ülkemizde kullanılan sondaj makinaları 
büyük ölçüde 60’lı yılların modelleri. Yeni makinalar geliyor, ama bunların seçimlerinin ne kadar doğru 
olduğunu uygulamada yaşanacaktır. Bu arada mekanik donanımlı devasa makinalar da (F-320) 
kullanılmaktadır. Örneğin, kazdıkları geniş çaplı kuyular için Endonezya’lıların kullandığı sondaj 
makinası IDECO 2000’de güç aktarımı elektrik ile oluyor ve bu da makinaya esneklik sağlıyor. Bunun 
yanında, ülkemizde bazı yeni teknoloji uygulamaları hüsranla sonuçlanıyor, çünkü sondajcılarımız bu 
konuda maalesef yeteri derecede ehliyet sahibi değiller. 
 
Ülkemizde 2000-2500 m’lik jeotermal kuyular iyi çalışan sondajcılarla 30-55 gün aralığında yapılıyor. 
Derinlik 1200-1300 m aralığında olunca kuyuların tamamlanma süreleri 23-36 gün arasında değişiyor. 
Tabii bu kuyulara en az iki koruma borusu indirilip, çimentolandığını ve bir de filtreli boru indirildiğini; 
ayrıca, bazı sahalarda sondaj makinası bırakılmadan önce, kuyunun üretime alındığını ve daha sonra 
tekrar temizlenerek bitirildiğini ve bu son kuyu tamamlama sürecinin 4-5 gün sürdüğünü unutmamak 
lazım. Kuyu derinliğinin 3000 m’ye erişmesi veya geçmesi durumunda sondaj süresi 80- 100 gün 
aralığında oynuyor. 
 
Aslında bu süreler, bizim endüstrimiz, yukarıda bahsedilen birikimimiz, kullandığımız makina ve 
ekipmanların durumu ve teknolojimiz dikkate alındığında, fena sayılmaz. Ancak, geçen süredeki 
değişikliğin (öğrenme eğrisindeki gibi) azalma yönünde olmayıp, gelişigüzel değişken olması, sürenin 
öğrenmeden çok, kuyularda oluşan olaylara bağlı olduğunu gösteriyor. 
 
Öte yandan, jeotermal sondaj konusunda Filipinler ve Endonezya’dan daha çok geride olduğumuz, bir 
gerçektir. Bu geri kalmanın nedeni Petrol endüstrisindeki makina-ekipman parkını ve mesleki birikimi 
jeotermal sondajlara aktaramamızdandır. Bu, artık petrol endüstrisinin kısmen hem devlet ve hem de 
özel sektör yoluyla bu işe girmesiyle gerçekleşmeye başlamıştır.  
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Bir başka gerçek te, ülkemizdeki kuyu maliyetlerinin düşük olmasıdır. Bu olgu da, yatırımcılarımızın 
proje ekonomisini kolaylaştırıp, hafifletiyor ve projelerin nakite çok gereksinim duyduğu ilk evrelerinde 
yüklerini hafifletmektedir. Jeotermal sondaj maliyetlerinin jeotermal proje maliyetinin yarısına 
erişebileceği düşünülürse, çok ta önemli bir olgudur. Sondaj maliyetlerimiz kullanılan makina, çalışan 
yüklenici, teknoloji, yatırımcı taraf ile yüklenici tarafın sondaj mühendisliği bilgi ve birikimine bağlı 
olarak 500$/m ile 1500$/m arasında değişiyor. Bu aslında çok büyük bir fark olmakla beraber, aynı 
zamanda yatırımcılar tarafından yapılan seçimlerin getirdiği bir sonuçtur. En yüksek maliyeti bile alsak, 
3 kuyuluk bir arama programı Türkiye’de en fazla 10 milyon dolara malolurken, bu maliyet Filipinler’de 
40 milyon dolara çıkıyor. Tabii orada doğa koşullarının çok daha zor olduğunu ve bunun da maliyetleri 
önemli bir ölçüde artıracağını, dikkate almak lazımdır. Yine de, 1’e karşın 4 gibi, çok büyük bir fark 
vardır. Yalnız orada yatırımcının elde edeceği getirinin de, kaynak sıcaklıklarının bizimkilere kıyasla 
çok yüksek olması ve kaynakların büyük olması dolayısıyla, büyük olacağını da unutmamak gerekir. 
 
Ekonomik açıdan bakıldığında, sondaj sürelerinin uzaması santralın üretime geçme süresini de 
uzatacağından, ekonomik olarak üretimden de ve dolayısıyla gelirden de bir kayıp yaşanması söz 
konusu olacaktır. 
 
 
 
 
5. SONDAJLARDA EMNİYET 
 
Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerle karşılaştırıldığımız jeotermal sondaj endüstrimizde önemli bir 
eksiklik te “emniyet” konusudur. O ülkelerde, tüm çalışma alanları “safety first” logolarıyla donatılmış 
ve insanların da bu bilinçle hareket ettiği, gözleniyor. Endonezya’da gözleme imkanı bulduğumuz basit 
bir kuyu üretime açma işlemi bile, emniyet kurallarının sağlanması olayının ne kadar önemsendiğinin 
bir göstergesiydi ve bu konuda üretim birimiyle birlikte, yüklenici ve sondaj birimi çalışanları arasında 
ciddi bir toplantı yapıldı; tüm tedbirler alındıktan sonra kuyu açıldı. Sonuçta söz konusu kuyular, biraz 
buhar püskürtüp sustular, ama kimse bundan gocunmadı. Ülkemizde sondaj sürecinde uygulanan 
önemli operasyonlarda TPIC’in bu tür toplantılar yaptığı biliniyor ve bu da bir petrol şirketi olmasının 
sonucudur. Yine petrol kökenli bir başka şirketimizin de el kitapları olduğu biliniyor.  
 
Emniyet olayı yalnız operasyonlar sırasında değil, planlama sürecinde de dikkate alınıyor. Bu nedenle 
örneğin, üretim koruma borusunun tamamen çimentolanması amacıyla, gereken tüm teknolojiler 
baştan planlanıp, uygulanıyor. Ülkemizde ise, bazı kuyularda üretim sırasında üretim koruma borusu 
üst kısımlarının ve dolayısıyla kuyubaşının serbestçe salındığı, gözle uzaktan bile görülebiliyor. 
Emniyet konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerekiyor. Yine bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde 
bazen tek emniyet vanasıyla çalışıldığı da, bir gerçek. Bu da altyapının (substructure) yeteri kadar 
yüksek olmaması dolayısıyla, ram veya anüler tip preventer’lerden biri feda edilerek yapılıyor. Bazan 
da, hızlı sondaj yapabilmek amacıyla emniyet göz ardı edilebiliyor. Halbuki, sloganda söylendiği gibi 
emniyetin herşeyin önüne geçmesi gerekiyor. 
 
 
 
 
6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
Sonuç olarak özetlenirse, ilerlemek için her zaman batıya çevirdiğimiz yüzümüzü, jeotermal sondajlar 
konusunda uzak doğuya çeviriyoruz. Her ne kadar sondaj maliyetlerimiz düşükse de, etkin sondaj 
yapmak ve daha iyi sondaj performansı sergilemek konularında onların bir hayli gerisinda kalmışız. 
Onların seviyesini yakalayabilmek amacıyla daha modern makina ve ekipman, daha yeni teknoloji 
kullanmamız, bunları ehliyetle uygulayabilecek işgücü ve sondajlarımızı sağlıklı bir şekilde 
yönetebilecek doğru eğitim almış ve birikimli mühendislere gereksinimiz vardır. Bir de, daha iyi 
performans için, emniyetten feragat edilmemesi bilincinin, ülkemizde yerleşmesi gerekiyor. 
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JEOTERMAL KUYU TESTLERİNİN TASARIMI  
 
 

Serhat AKIN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal rezervuarları en uygun şekilde işletebilmek için rezervuarın mümkün olan en iyi biçimde 
tanımlanması gerekir. Bu amaca ulaşabilmek için genellikle basınç azalım, yükselim ve girişim 
testlerinin analizleri sonucunda elde edilen bilgiler ve parametreler kullanılır. Kuyu testlerinden elde 
edilebilecek en iyi sonucu almak için amaca uygun bir şekilde tasarlanmaları gerekir. Bu çalışmada 
rezervuarı tanımlamak, rezervuar sınırlarını bulmak, kuyunun üretim veya enjeksiyon durumu 
hakkında bilgi almak için yapılabilecek olan kuyu testlerinin tasarım yöntemleri aktarılacaktır. Öncelikle 
en uygun test tipi tartışılacak, sonrasında ise test öncesi formasyon özelliklerinin seçimine 
değinilecektir.  Akış debileri ve sürelerinin tartışılmasından sonra mekanik ve dijital basınç ölçerlerin 
kullanıldığı değişik örneklerle parametrik hassasiyet çalışmaları yapılacaktır. Son olarak stabil akış 
koşullarına ulaşabilmek için veya istenilen rezervuar hacmini test edebilmek için gereken test süresi 
aktarılacaktır.   
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal kuyu testleri tasarımı, basınç yükselim, girişim testi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Optimal reservoir management of geothermal reservoirs requires characterization of the reservoir as 
good as possible.  In order to reach this goal, information and parameters should be obtained from the 
analysis of pressure drawdown, buildup and interference tests.  In order to obtain best possible results 
the tests must be designed to match the test purpose. In this study,well test design methods to 
characterize the reservoir, locate reservoir boundaries, obtain production and injection performances 
will be discussed. First, the most appropriate test type will be discussed.  Following that, formation 
parameter estimation will be considered. After discussing flow rates and their durations, several 
example designs will be introduced to study parametric sensitivity. Finally, test durations required to 
test a reservoir volume or reach stable conditions will be discussed.   
 
Key Words: Designing of geothermal well test, pressure build up test, interference test. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal rezervuarlarda yapılan kuyu testlerinin temel amaçları test edilen kuyuların üretim ve/veya 
enjeksiyon ve rezervuar karakteristiklerini tespit etmek olarak özetlenebilir. Test edilen kuyuların 
üretilebilirlik veya enjektivite endekslerinin yanı sıra, kuyuda sondaj sıvısı veya sondaj operasyonları 
nedeniyle oluşan hasarın tespiti, asitleme veya çatlatma operasyonları sonucu gelişme miktarı gibi 
kuyuyla ilgili parametrelerin yanısıra test edilen rezervuar hacminin geçirgenliği gibi rezervuar 
parametrelerini de elde etmek mümkündür.  Rezervuarın tek veya çift gözenekli olması, rezervuarda 
soğuk su enjeksiyonu sonucunda radyal bir sınırın bulunması, geçirgen olmayan faylar gibi rezervuarı 
sınırlandıran bir takım jeolojik yapıların varlıklarını ispatlamak yine kuyu testlerinin amaçları 
arasındadır.   
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Bir kuyu testi analizi yapılabilmesi için kuyu ve kuyu civarı modeli, rezervuar modeli ve bir sınır 
modelinin kullanılması gerekir. Bu bilgiler ışığında test tasarımı yapılması testin başarılı olması için 
elzemdir. Öncelikle testin amacı tespit edilmelidir. Kuchuk vd [1] 20’den fazla test amacı önermiştir. 
Amaçları doğrultusunda kuyu testlerini ikiye ayırmak mümkündür. Birinci grupta geçirgenlik – kalınlık 
çarpanı, gözeneklilik – sıkıştırılabilirlik çarpanı, ortalama rezervuar basıncı gibi rezervuar özelliklerinin 
tespit edileceği basınç geçiş testleri bulunur. Kuyu üretilebilirlik testleri gibi testler ise kuyu 
performansını elde etmeye yönelik diğer grubu oluşturur. Örneğin kuyuda sondaj operasyonları 
sonucu oluşan hasar elde edilmek isteniyorsa bir basınç yükselim testi yapılmalıdır. Öte yandan bir 
kaç kuyunun rezervuarda etkileşimini söz konusu ise bir girişim testi daha uygun olacaktır.   
 
Bu çalışmada jeotermal rezervuarlarda yapılması planlanan kuyu testleri tasarım özellikleri 
aktarılacaktır. Öncelikle test süresi ve örnekleme periyodları tartışılacaktır. Üretim veya geribasım 
kuyularındaki tasarım aktarıldıktan sonra tasarımda kullanılacak rezervuar parametlerinin tahmini 
sunulacaktır. Son olarak çok kuyulu testler tartışıldıktan sonra örnekler verilecektir.   
 
 
 
 
2. TEST SÜRESİ 
 
Tipik bir jeotermal test tasarımında test süresince test edilecek alanın yarıçapı (Şekil 1) aşağıdaki 
denklem (E.1) kullanılarak bulunur [2]. Bu denklemin kullanılabilmesi için yalancı kararlı akış 
durumunun geçerli olması gerekir. Denklem iki şekilde değerlendirilebilir: (1) varsayılan test süresi 
sonunda ulaşılacak uzaklık, (2) belirli bir uzaklığa ulaşabilmek için geçecek süre. Her iki durumda da 
bu denklemi kullanabilmek için rezervuarda test edilecek bölgedeki ortalama geçirgenlik (k), 

gözeneklilik (), sıkıştırılabilirlik (ct) ve akmazlık (µ) değerlerinin bilinmeleri veya tahmin edilmeleri 
gerekir. 
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Şekil 1. Test süresince ulaşılan tahmini radyal uzaklık[2]. 
 
Bu tasarım denkleminin bir başka önemli parametresi zamandır. Kuyu testi kısa dönemli yapılırsa 
genellikle süre 1 aydan az tutulur.  Bu tarz testlerde zaman seçilirken ri değeri 50 ile 200 ft arasında 
olacak şekilde seçilir.  Uzun dönemli testlerde amaç sürdürülebilir üretimin tespiti olduğu için süre 
çoğunlukla bir aydan fazla tutulur.  Bu tarz testlerde genellikle test edilen hacim 4 kübik km’den fazla, 

rezervuar sıcaklığı ise 275F’dan büyüktür [3,4].  Arama kuyularında hedef genellikle jeotermal rezerv 
tahmini, ortalama rezervuar özelliklerinin tespiti olduğu için test süreleri tipik üretim veya geri basım 
kuyularında yapılan testlerden daha uzun olmalıdır.   
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Test sırasında örnekleme zamanları seçilirken kuyu içi depolama etkileri nedeniyle test başlangıcında 
sürenin saniye mertebesinde tutulması gerekir.  Zar faktörünün -3.5’tan düşük olduğu durumlarda 
kuyuiçi depolama etkilerinin etken olduğu sürenin tespiti için aşağıdaki denklemler kullanılır.  
 

  DD Cst 5.360   (E.2) 

 

2

0002637.0

wt

D
rc

kt
t


   (E.3) 

 

2

8936.0

wt

D
rhc

C
C


   (E.4) 

 

wb

wbA
C


65.25   (E.5) 

 

Bu denklemlerde C, kuyu içi depolama katsayısı, Awb, kuyu alanı, wb kuyudaki jeotermal akışkanın 
yoğunluğu, h rezervuar kalınlığıdır. Bu denklemleri kullanabilmek için kuyu içinde iki faz olduğu 
varsayılmıştır. Testin ilerleyen aşamalarında zaman aralığı bir miktar arttırılabilir. Ancak bu artış saatte 
bir olacak hala de getirilmemelidir.   
 
 
 
 
3. KUYU TİPİ 
 
Geribasım veya üretim kuyularında yapılacak olan testlerin en önemli farkı kullanılacak olan 
ekipmanların farklı olmasıdır.  Geribasım kuyularında enjeksiyon yapabilmek için gerekli ekipman 
kullanılırken üretim kuyularında savak düzeneklerinin bulunması gerekir.  Geribasım amaçlı kuyularda 
tek ve/veya çok debili enjeksiyon testleri yapıldıktan sonra “fall off” olarak adlandırılan test yapılır.  
Enjeksiyon debileri seçilirken basınç farklılığı yaratacak debilerin seçilmesi önemlidir.  Bu testlerde bir 
başka hedef kuyunun alabileceği maksimum debiyi bulmaktır.  Düşük debilerin kullanılması 
durumunda maksimum debiyi ekstrapolasyonla elde etmek mümkündür.  Bu tarz testlerin tasarımında 
her enjeksiyon debisinde gerekli süreyi seçerken sabit bir değerden ziyade yalancı kararlı akışa 
ulaşılacak değerin seçilmesi gerekir.  Benzer şekilde takip eden basınç düşüş (fall off) döneminde de 
süre seçimi daha önce aktarılan şekilde yapılmalıdır[5].   
 
Üretim kuyularında ise sabit debide üretim dönemini takip eden basınç yükselim (pressure buildup) 
testi yapılır.  Üretim esnasında savakta temiz ve stabil bir akış elde edilmesi uzun sürebileceğinden bu 
akış süresi mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır.  Basınç yükselim için beklenilecek süre ise bir 
önceki bölümde aktarıldığı şekilde seçilir.  Kuyuların derin veya sığ olmalarının ekipman anlamında bir 
değişiklik içermesi dışında tasarım olarak başka bir farklılık içermez.   
 
 
 
 
4. TEST ÖNCESİ REZERVUAR PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ 
 
Yukarıda aktarılan test tasarımı yapılırken bazı parametrelerin tahmin edilmeleri gerekir. Bu 
parametrelerden en önemlileri kuyu hasar parametresi olan zar faktörü (s) ve geçirgenliktir (k). Bu iki 
parametreyi tahmin etmek diğer parametrelere oranla daha zordur çünkü bu parametrelerin tespiti 
zaten test amaçları arasındadır. Zar faktörü seçilirken fay kesildiyse zar faktörü oldukça düşük (-8) 
alınır. Öte yandan fay sistemine bağlı çatlaklar kesilip tam kaçak oluşmayan bir kuyu test ediliyorsa 
zar faktörü duruma göre -1 ile -6 arasında alınır. Geçirgenlik tespiti için aynı sahada daha önce açılmış 
kuyuların test sonuçları kullanılarak elde edilmiş değerler kullanılabilir. Daha önce aynı kuyu test 
edildiyse yalancı kararlı akış denklemi (E.6) aracılığıyla geçirgenlik tahmini yapılır [1].  
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Test öncesinde yukarıda aktarıldığı gibi bazı parametrelerin tahmin edilmeleri gerekmektedir.  Bu 
parametrelerin hatalı olmaları durumunda test analizi sonucu elde edilecek parametrelerin hatalı 
olmasına neden olur.  Örneğin kuyu yarıçapının olduğu değerden %10 fazla girilmesi halinde zar 
faktörü olması gerektiğinden 0.1 puan yukarıda olur.  Benzer şekilde gözeneklilik değerinin %10 hatalı 
girilmesi durumunda alan %10 eksik kalacaktır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Test tasarımı parametre etkileri (Kappa, 2012)  
 

Parametre/Etki C Zar faktörü k.h k Alan Mesafe 

rw %10 -  0.1 - - - - 

 %10 -  - - %10 %5 

ct %10 -  - - %10 %5 

µ %10 - - %10 %10 - - 

h %10 -  - %10 %10 %5 

q.B %10 %10  %10 %10 %10 %5 

 
 
 
 
5. ÇOK KUYULU TESTLER 
 
Bu tarz testlerde test edilen rezervuar hacmi diğer testlere oranla oldukça fazladır.  Bir üretim – bir 
gözlem veya bir enjeksiyon – bir gözlem kuyusu kullanılarak yapılabilen girişim testlerini daha çok 
kuyulu olarak tasarlamak mümkündür.  Gözlem kuyusunda bir basınç düşüşü oluşturacak kadar büyük 
bir akış debisi seçilir.  Test süresi her iki kuyu arasındaki uzaklık (ri) kullanılarak seçilmelidir[2]. 
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6. EKİPMAN SEÇİMİ 
 
Basınç ölçerler teknolojilerine bağlı olarak mekanik, gerilme (strain gauge), kapasitans ve kuartz 

olmak üzere dörde ayrılırlar. Kapasitans tipi basınç ölçerler en verimli olarak 150 C’nin altında 
çalıştıkları için yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlere uygun değildirler.  Basınç ölçüm çözünürlükleri 
göz önüne alındığında 10’000 psi’da 0.001 çözünürlükle kuartz basınç ölçerleri, 15’000 psi’da 0.2 psi 
ile gerilme tipi ve çözünürlükleri tam ölçeğin 0.05%’i (örneğin 10’000 psi’da 5 psi) olan mekanik basınç 
ölçerler izler. Bu basınç ölçerlerin ölçüm hassasiyetleri ise sırasıyla tam ölçeğin 0.02%, 0.1% ve 
0.4%’dir. Bu değerler göz önüne alındığında kuartz basınç ölçerlerin özellikle yüksek geçirgenlikli 
sistemlerde tercih edilmeleri gerekmektedir. Kuyu dibi sıcaklığına bağlı olarak dijital basınç ölçerler 

300C’de 9 saate kadar ölçüm yapabilmektedirler[7].  Debi ölçümlerinde genellikle en yüksek debinin 
tahmin edilip ona uygun savak – silencer düzeneğinin tercih edilmesi uygundur. Ancak PTS olarak 
adlandırılan dijital fırdöndü içeren kuyu dibi ölçüm aletleri avantajlı kullanımlar sağlamaktadır.  Kuyuda 
test süresince silika ve/veya kalsit kabuklaşması bekleniyorsa testin inhibitör sistemleri kurularak 
yapılması gerekir.   
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7. ÖRNEK TASARIM 
 

Yukarıda detaylı şekilde aktarılan test tasarımı yöntemi iki örnekle açıklanacaktır. İlk örnekte 119C 
sıcaklıkta 168 bar basınçlı bir rezervuarda açılan bir arama kuyusunda basınç yükselim testi Tablo 
2’de verilen tasarım parametreleri kullanılarak tasarlanacaktır. Test tasarımı için gereken su 
formasyon hacim katsayısı, akmazlık, su sıkıştırılabilirliği ve yoğunluk gibi parametreler Gould, Van 
Wingen+Frick, Dodson ve Standing korelasyonları[6] kullanılarak elde edilmiştir. Kuyunun basınç 
yükselim testi yapılmadan önce akışa verildiği ve 196 saat boyunca sabit debiyle akıtıldığı 
varsayılmıştır (Şekil 2). Daha sonrasında ise kuyu 196 saat kapatılarak basınç yükselimi 
kaydedilmiştir. Denklem 1 kullanılarak elde edilen yarı çap değeri 207 metre, test edilen hacim ise 
6.24406 MMm3’tür. Kuyu içi depolama ve hasarlı kuyu modeli, çift gözenekli rezervuar modeli ve 
sonsuz rezervuar sınır modeli kullanılarak test önce kuartz sonrada mekanik bir basınç ölçer 
kullanılarak benzetilmiştir.  Basınç ve basınç türevi verilerine bakıldığında kuartz basınç ölçerin farkı 
bariz şekilde görülmektedir. Basınç testlerinin analizlerinde kuyu, rezervuar ve sınır modellerini 
tanımlamakta benzersiz olan basınç türevi mekanik basınç ölçerin hassasiyeti ve çözünürlüğünün 
kısıtlı olması nedeniyle çok net bir sonuç verememektedir. Ancak kuartz basınç ölçerin kullanıldığı 
durumda kuyu içi depolamanın göstergesi olan erken zaman basınç ve basınç türevi noktaları birim 
eğim (noktalı çizgi) davranışını göstermektedir. Kuartz basınç ölçerin kullanılması çift gözenekli 
rezervuarlarda görülen basınç türevinin minimum yaptığı davranışı da mükemmel tanımlamaktadır. 
Buna karşın mekanik basınç ölçer nispeten düşük bir geçirgenlik değeri kullanılarak benzetilen bu 
testte yalancı radyal karar davranış etkisini düşündürmektedir.  Bu basınç ölçer sonuçları baz alınarak 
yapılacak olan bir testin hatalı sonuçlara neden olması beklenmelidir.   
 
Tablo 2. Test tasarım parametreleri 
 

    

pi, bara 168.095 k ortalama, m2 1.97x10
-12

 

p@dt=0, bara 164.841 Omega 1.0x10
-3

 

C, m3/Pa 1.33x10
-5

 Lambda 6.12x10
-5

 

kh total, m3 1.97x10
-13
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Şekil 2. Örnek uzun basınç yükselim testi tasarım sonuçları.  Debiler ve ölçülen basınçlar (üst), kuartz 
basınç ölçer ölçümleri (orta), mekanik basınç ölçer ölçümleri (alt). 

 
Aynı test 1 saat akış sonrasında ise 6 saat basınç yükselim süreleri seçerek aynı parametreler 
kullanılarak benzetilmiştir.  Denklem 1 kullanılarak elde edilen yarı çap değeri 35.9 metredir. Şekil 3’de 
görüldüğü gibi kısa tutulan test sonuçları her iki basınç ölçer için de yanıltıcıdır. Mekanik basınç ölçer 
ile elde edilen basınç ve basınç türevi değerleri mekanik basınç ölçerin hassasiyeti ve çözünürlüğünün 
kısıtlı olması ve akış ile basınç yükselim dönemlerinin kısa tutulması nedeniyle çok yönlendirici 
değildir. Benzer şekilde kuartz basınç ölçer sonuçları daha iyi olmakla birlikte test süresinin kısa 
tutulması nedeniyle sağlıklı bir toplam sistem geçirgenlik – kalınlık çarpanı elde etmek mümkün 
değildir.  Bu testin analizinde semilog analiz yöntemi kullanılamayacağından sadece eğri çakıştırma 
yöntemi uygulanabilir. Görüldüğü gibi kısa tutulan test nedeniyle arama kuyusunun ve rezervuarın 
özelliklerini sağlıklı bir şekilde tespit etmek mümkün değildir.   
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Şekil 3. Örnek kısa basınç yükselim testi tasarım sonuçları.  Debiler ve ölçülen basınçlar (üst), kuartz 

basınç ölçer ölçümleri (orta), mekanik basınç ölçer ölçümleri (alt). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Jeotermal rezervuarlarda yapılacak olan kuyu testlerinin tasarımları örneklerle tartışılmıştır.  Testlerin 
rezervuarın fiziksel özellikleri göz önüne alınarak yapılmadığı durumlarda elde edilen sonuçların 
analizlerinin zor olduğu ve belirsizliklerinin yükseldiği görülmüştür. Testlerde kullanılacak olan basınç 
ölçer teknolojileri test sonuçlarını oldukça fazla etkilediğinden basınç ölçerlerin seçiminin önemi çok 
önemli olduğunu göstermiştir. Arama kuyularında akış ve test süreleri uzun tutularak mümkün olan en 
fazla rezervuar hacmi test edilmelidir.   
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, tek-faz sıvının hakim olduğu jeotermal sistemler için kuyu içinde basınç ve sıcaklık 
davranışını simüle edebilecek izotermal olmayan bir rezervuar modeli geliştirilmiştir. Model, rezervuar 
için kütle dengesi ve enerji dengesi denklemlerinin eş zamanlı çözümü esasına dayanmaktadır. 
Geliştirilen model aynı zamanda kuyu sıcaklığının gerçekçi simülasyonlarını yapabilmek için 
rezervuardan alt ve üst tabakalara olan ısı kayıplarını da modelleyebilmektedir. Doğrusal olmayan 
denklem takımları tamamen kapalı bir biçimde Newton yöntemi ile çözülmektedir. Model 2-boyutlu (r-
z) silindiriktir ve bu sayede kuyu dibi sıcaklık ve basınçlarının gerçekçi tanımlamalarını sağlamaktadır. 
Bu modelle özellikle çalışmanın ana odak noktası olan sıcaklığın kararsız akış dönemindeki 
davranışları ve çeşitli formasyon ve kuyu özelliklerinin basınç ve sıcaklık davranışları üzerine 
duyarlılıkları çalışılmıştır. Bu çalışmada ele alınan sentetik örnekler kuyu dibi sıcaklığının gözeneklilik, 
zar faktörü ve geçirgenlik gibi diğer parametrelere kıyasla en çok kayaç ısıl iletkenliğine duyarlı 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tek-faz sıvı, Jeotermal sistem, Sıcaklık davranışı, Formasyon ve kuyu özellikleri, 
Duyarlılık.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a non-isothermal reservoir simulator that is capable of rigorously simulating both 
pressure and temperature behaviors of single-phase liquid-dominated geothermal systems is 
presented. The model is based on solving the mass and energy balance equations for the reservoir 
simultaneously. The model is also capable of simulating heat losses from the reservoir to the strata 
enabling realistic simulations of temperature to be made in the well. All equations are solved in a fully 
implicit manner using the well-known Newton’s method for handling the non-linearity. The model is 2D 
(r-z) cylindrical and hence provides realistic descriptions of wellbore pressure and temperature 
behaviors. The transient behaviors of especially temperature, which is the main focus of the study, 
and various sensitivities of formation and well properties on the pressure and temperature responses 
have been studied by using the model developed. The synthetic examples considered in this study 
have shown that the wellbore temperature shows the most significant sensitivity to rock thermal 
conductivity among the other parameters, such as porosity, skin and permeability, considered for this 
investigation. 
 
Key Words: Single-phase liquid, Geothermal system, Temperature behavior, Formation and well 
properties, Sensitivity. 
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1. GİRİŞ 
 
Sıcaklık ölçümleri kuyu testi uygulamalarında düzenli olarak kaydedilmesine rağmen, rezervuar 
karakterizasyonunda genellikle ihmal edilmektedir. Ancak, rezervuar karakterizasyonu açısından 
sıcaklık verisinin araştırılması son zamanlarda birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Bu 
çalışmanın ana amacı, tek-faz sıvının hakim olduğu jeotermal sistemlerdeki rezervuar 
karakterizasyonu için sıcaklık davranışının (kuyu dibi veya kuyu boyunca gözlem noktalarında) 
özellikle sabit ve değişken debili üretim ve enjeksiyon durumları için bu çalışma kapsamında 
geliştirilen izotermal olmayan tek-fazlı simülatör ile araştırılmasıdır. 
 
Jeotermal rezervuar karakterizasyonu için sıcaklık ölçümlerinin kullanımı bir jeotermal sistemin sıcaklık 
davranışını simüle edebilen ileri bir model kullanımını gerektirir. Jeotermal rezervuarlar lumped (veya  
tank) parametre modelleri ve sayısal modeller olarak başlıca 2 yaklaşımla modellenmektedir. İlk 
sunulan lumped parametre modelleri izotermal akış varsayımı yapan modellerdir [1-5]. Daha sonra tek 
tank kapalı ya da beslenmeli tank modelleri olarak idealleştirilen sıvı hakim bir jeotermal rezervuarın 
hem basınç hem de sıcaklık davranışını tahmin etmek için izotermal olmayan bir lumped parametre 
modeli önerilmiştir. Bu model, ortalama rezervuar basınç ve sıcaklık verilerine birlikte tarihsel 
çakıştırma yapılırsa, rezervuar hacmi ve gözeneklilik gibi rezervuar parametrelerini belirlemenin 
mümkün olabileceğini göstermiştir [6]. Daha sonra, bu çalışmayı temel alan başka bir çalışmayla çok 
tanklı izotermal olmayan modeller için geliştirilmiştir [7]. Ancak, tüm bu çalışmalarda, lumped 
parametre modellemesi kullanıldığı için, basınç ve sıcaklığın çeşitli formasyon ve kuyu özelliklerine 
(geçirgenlik, gözeneklilik, zar faktörü vb.) olan duyarlılıklarıyla birlikte uzaysal değişimleri 
modellenemez ve araştırılamaz.  
 
Analitik veya yarı-analitik çözümlere bağlı modellerin çoğu kütle ve ısı dengesi denklemlerindeki kayaç 
ve akışkan özelliklerinin basınç ve sıcaklıktan bağımsız (sabit) olduğunu varsaymaktadır. Ancak bu 
varsayımlar altında, kütle denge denklemini ısı akış denkleminden bağımsız bir şekilde analitik veya 
yarı-analitik olarak çözmek mümkün olmaktadır. Daha önceki analitik çözümler birçok basitleştirme 
varsayımı altında (kayaç/akışkan özelliklerinin basınç ve sıcaklıktan bağımsız olma, rezervuar 
içerisinde sabit akışkan hızı vb.) rezervuardaki sıcaklık davranışını tahmin etmek amacıyla birçok 
problem için verilmiştir [8]. 
 
Bu konudaki analitik ve yarı-analitik çözümler üzerine odaklanan güncel çalışmalar mevcuttur [9, 10, 
11]. Bunlardan ilki analitik olarak sıcaklık davranışını hesaplamak için karakteristikler yöntemi 
(“method of characteristics”) kullanırken [9], diğer bir tanesi operatör-ayrıştırma yöntemi (“operator-
splitting and time stepping”) kullanarak basınç ve sıcaklık davranışını modellemişlerdir [10]. Her iki 
çözüm de çözümleri değerlendirmek için zaman adımlaması gerektirdiğinden yarı-analitiktir. Sonraki 
çaılşmalarda sunulan analitik yöntemin [10, 11] ilk sunulan modele [9] kıyasla önemli üstünlüğü, 
sonrakilerin rezervuar içerisinde hem ısı iletimini (“conductive heat transfer”) hem de ısı 
aktarım/taşınımını (“convective heat transfer”) dikkate almasıdır [10, 11]. İlk çalışma ise, sadece ısı 
aktarım/taşınımıyla ısı transferini dikkate almaktadır [9]. Bu çalışmalarda, kuyu içerisindeki üretim 
bölgesinde yapılacak sıcaklık ölçüm verilerinden kuyu civarındaki zar faktörü bölgesi ile rezervuar 
geçirgenliği ve gözenekliliği hakkında önemli bilgilere ulaşılabileceği gösterilmiştir [9, 10, 11]. Ayrıca, 
bu çalışmalardan biriyle sıcaklık verilerinden üretim debisi verisinin de tahmin edilebileceği 
gösterilmiştir [10]. Ancak, ilk çalışmada belirtildiği gibi, yukarıdaki sonuçlar kuyu içerisindeki sıcaklık ve 
kuyu içi depolaması etkilerinin ihmal edilebileceği ve debilerin çok yüksek olduğu durumlarda geçerli 
olabilmektedir. Dolayısıyla, daha doğru sıcaklık çözümlerinin elde edilmesi için daha genel sayısal 
çözümlerin kullanılmasını önermişlerdir [9]. 
 
Bu konu ile ilgili literatürde önemli sayılabilecek sayısal modeller bulunmaktadır [12, 13, 14]. 
Bunlardan birinde, petrol, su ve kayaç bileşenlerinin olduğu bir sistemin basınç ve sıcaklık davranışını 
tahmin etmek için kütle ve enerji korunum denklemlerini birleştiren, ancak 1B çevrel (radyal) bir model 
geliştirilmiştir. Bu çalışmayla, rezervuar akışkanlarının Joule-Thomson genleşmesi nedeniyle 
rezervuar içerisindeki izotermal olmayan basınç ve sıcaklık davranışları ortaya konulmuştur [12]. Diğer 
bir çalışmada ise, 2B (r-z) tabakalı sistemlerde tek-fazlı sıvı akışı durumunda sıcaklık davranışını 
çalışmak için 2B (r-z) bir simülatör geliştirilmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu, tabakalı sistemlerde 
kuyu civarı hasar bölgesi yarıçapı ve geçirgenliğinin sıcaklık verilerine duyarlı olduğudur [13].  
Çalışmada geliştirilen enerji dengesi denklemi Joule-Thomson, termal genleşme vb. etkileri içerecek 
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kadar genel olmakla beraber, enerji dengesi denkleminde gerekli basıncın zamansal ve konumsal 
değişimleri, izotermal akış ve az sıkıştırılabilirlikli akışkan akışı varsayımı altında geliştirilmiş kütle 
dengesi (veya basınç) denkleminden hesaplanmaktadır. Bu tür çözümler fiziksel olarak tam doğru 
değildir. Çünkü gerçek durumda enerji ve kütle dengesi denklemlerindeki katsayılar hem basınç hem 
de sıcaklığa bağlı olduğundan (örneğin akışkan yoğunluğu, akmazlığı vs. gibi) bu iki denge 
denkleminin birbirine bağımlı olarak çözümlenmesi gerekir. Bu varsayım, esasen daha önce 
bahsedilen iki çalışmadaki [9, 10] yarı-analitik çözümlerde kullanılan varsayımdır. Bu sebeple, bu 
çözümler izotermal olmayan koşullar altında basınç ve sıcaklığı en genel şekilde modelleyemez. Bir 
diğer sayısal modelleme çalışmasında, geçirgenlik (hasar bölgesi dışındaki bölgede), gözeneklilik, 
hasar bölgesi yarıçapı ve geçirgenliği, ölçülmüş sıcaklık ve basınç verilerine çakıştırma ile belirlenmek 
üzere gradyan tabanlı en-küçük-kareler yöntemi ile ters çözümleme yapan bir algoritma sunulmuştur. 
Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, sıcaklık ölçüm verilerinden gürültü düzeyi çok yüksek 
olmadığı sürece söz konusu parametrelerin sıcaklık verilerinden güvenilir olarak bulunabileceğinin 
belirtilmesidir [14]. 
 
Kararsız sıcaklık verilerinin bilgi içeriğini araştırmaya yönelik bir diğer çalışmada 3B (x-y-z) 
sisteminden kütle ve enerji dengesi denklemlerinin birlikte sayısal çözümlenmesi üzerine kurulmuş bir 
“ileri” (“forward”) model  ile sıcaklık verilerine kümeli Kalman filtresi yöntemi ile çakıştırma yapılarak 
rezervuar içerisindeki geçirgenlik ve gözeneklilik dağılımlarının ters (“inverse”) çözümlenmesi 
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, sıcaklık verilerinin geçirgenliğe göre 
gözeneklilik dağılımı hakkında daha fazla bilgi içerdiğinin iddia edilmesidir [15].   
 
Daha önce de değinildiği gibi, bu çalışmanın amacı tek-faz sıvının hakim olduğu jeotermal bir 
rezervuar için kuyu dibi veya kuyu boyunca gözlem noktalarında üretim ve enjeksiyon durumları için 
basınç ve sıcaklık davranışlarını ve duyarlılıkları araştırmaktır. Bu amaçla, yukarıda bahsedilen 
analitik, yarı-analitik ve bazı sayısal modellerdeki kısıtları kaldıran 2B (r-z) tamamen kapalı olarak bir 
sayısal model geliştirilmiştir. 
 
Bildiri aşağıdaki şekilde organize edilmiştir: İlk olarak, modelin geliştirilmesi sunulacaktır. Daha sonra 
ise, modelin iyi bilinen ticari bir simülatör ile doğrulanması verilecektir. Son olarak, basınç ve sıcaklık 
davranışları üzerine çeşitli rezervuar ve kuyu özelliklerinin etkilerinin gösterildiği örnekler sunulacaktır. 
 
 
 
 
2. MODELİN GELİŞTİRİLMESİ 
 
Bu çalışma kapsamında geliştirilen sayısal simülatör en genel şekilde ısı aktarımını/taşınımını ve 
bitişik tabakalara olan kondüktif ısı kayıplarını sisteme dahil etmek için kütle dengesi, Darcy denklemi 
ve enerji dengesini dikkate almaktadır. Bitişik tabakalara olan kondüktif ısı kaybı alt ve üst tabakalara 
sıcaklık gradyanları atayarak modellenmektedir. Model, sıcak suyun üretimi ve/veya düşük sıcaklıklı 
suyun rezervuara enjeksiyonundan kaynaklanan basınç ve sıcaklık davranışını ve değişken üretim ve 
enjeksiyon debi tarihçelerini modelleyebilmektedir.  
 
Sayısal modelle rezervuar birçok hücreye bölünerek herbir hücreye kütle ve/veya enerjinin korunumu 
kanunları uygulanacak ve bu sayede elde edilen denklemler, sayısal bir teknik olan sonlu farklar 
yöntemi kullanılarak çözülecektir. Doğrusal olmayan kütle ve enerji denge denklemleri tamamen kapalı 
olarak iyi bilinen Newton-Raphson yöntemi kullanılarak çözülmektedir. Modelle basınç ve sıcaklık 
davranışları ile basınç ve sıcaklık davranışları üzerine formasyon ve kuyu özelliklerinin duyarlılığı 
araştırılmaktadır. İlerleyen bölümlerde 2 boyutlu (r-z) sayısal modelinin geliştirilmesinde kullanılan ana 
denklemler kısaca özetlenmektedir. Kısmi diferansiyel denklemlerin ve sonlu fark denklemlerinin 
ayrıntılı türetilmesi burada verilmeyecektir. Denklemlerin ayrıntılı türetilmesi, bu bildirinin ilk yazarının 
doktora tez çalışmasında bulunmaktadır [16]. 
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2.1. Modelin Rezervuar Denklemleri 
 
Kayaç ve sıvı fazları için kütle ve enerji denge denklemleri çözülmektedir. 2B (r-z) koordinat 
sisteminde kütle korunumunu tanımlayan kısmi diferansiyel denklem aşağıda verilmektedir: 
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Enerji korunum denklemini tanımlayan kısmi diferansiyel denklem aşağıda verilmektedir [17]: 
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Denklem 2’nin sol tarafındaki terim birim rezervuar hacmi başına iç enerjinin zamansal birikimini 
tanımlamaktadır. Denklemi 2’nin sağ tarafındaki ilk terim, aktarım/taşınım (konveksiyon) nedeniyle 
meydana gelen ısı transferini; ikinci terim ise, kondüksiyonla oluşan ısı transferini temsil etmektedir. 
Denklemlerde kullanılan bütün simgeler ve birimleri Terminoloji bölümünde verilmektedir. 
 
Bu modelleme çalışmasında, yerçekimi etkisi ihmal edilmiştir ve katı kayaç ile akışkan fazları arasında 
yerel ısıl denge olduğu varsayılmıştır. Çünkü ısı hem katı kayaç hem de akışkanda depolanmaktadır. 
 

Denklem 1 ve 2, ri, j, zk’nin i, j, k gridbloğunun geometrik merkezi olduğu ve Şekil 1’de gösterilen 
gridblok düşünülerek ayrık formda yazılmıştır. Şekil 1’deki gridblok 3B olarak gösterilmesine rağmen, 
bu çalışmada sadece r ve z yönünde akış göz önüne alınmaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. 3B (r--z) gridblok gösterimi. 
 
 

2.2. Modelin Kuyu Denklemleri 
 
Kütle ve enerji korunum denklemleri basınç ve sıcaklık için iç sınır (kuyu) koşulları olarak 
kullanılmaktadır. Örneğin, üretim/enjeksiyon kuyu debisi için iç sınır koşulu denklemi Şekil 2’de 
gösterilen sistem için aşağıdaki şekilde yazılabilir: 
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Burada “w” alt indisi ve “w” üst indisi sırasıyla su ve kuyuyu temsil etmek için kullanılmaktadır. 

Denklem 3’te, Vw
 ve 

w

zq sırasıyla kuyu hacmi (z = 0’dan z = h’a) ve kuyudaki hacimsel debiyi temsil 

etmektedir (z = 0’da). 
w

zq  kuyudan üretim durumunda negatif (-), enjeksiyon durumu için pozitif (+) ve 

kapama dönemi için 
w

zq  = 0 olarak alınır. Denklem 3’te, 
R

mq  kaynak terimidir ve rezervuardan kuyuya 

giren kütlesel debiyi temsil eder: 
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Şekil 2. Tek hücreli kuyu/rezervuar modelinin 3B (r--z) gösterimi. 
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Eğer z-yönünde konveksiyon ve kondüksiyonla ısı kayıpları ile viskoz yayılma (“viscous dissipation”) 
nedeniyle enerji kaybı terimi Şekil 2’de gösterilen kuyu modelinde ihmal edilirse, kuyu için enerji 
korunum denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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Bu çalışmada kuyu kaynak (source or sink) terimi olarak düşünüldüğünden, Denklem 5’in sol 
tarafındaki terim sıfıra yakınsamaktadır. Denklem 5’in sağ tarafındaki son terim, kuyu ve rezervuar 

arasındaki konvektif ve kondüktif ısı kayıplarını temsil eder ve Û sistem için toplam ısı transfer 

katsayısıdır [18]. Bu çalışmada, kuyu ve rezervuar arasındaki konvektif ve kondüktif ısı kayıpları ihmal 

edilmiştir. Bu durum toplam ısı transfer katsayısı Û nın sıfır olarak varsayıldığı anlamına gelir. 

 
 
2.3. Dış Sınır ve Başlangıç Koşulları 
 
Sistem denklemlerini tamamlamak için, dış sınır koşullarının da belirlenmesi gerekir. Çalışmadaki 
formülasyon, hem akışa kapalı (no-flow) hem de sabit basınçlı dış sınır koşulları ile ısı akışına kapalı 
(no-heat flux) veya sabit sıcaklıklı dış sınır koşullarını modelleyebilecek şekilde geneldir.  
 
Başlangıç koşulları olarak, sabit veya değişken başlangıç basınç (p

0
) ve sıcaklık (T

0
) dağılımları 

düşünülebilmektedir. 
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3. MODELİN DOĞRULANMASI 
 
Bu kısımda, modelin doğrulanması için iyi bilinen rezervuar simülatörü Tough2’ye bağlı ticari bir termal 
yazılım olan PetraSim ile farklı üretim ve enjeksiyon senaryoları içinm gerçekleştirilen kıyaslamalar 
verilmektedir [19, 20]. Burada, geliştirilen model 2B (r-z) system için rezervuar dış sınırı (r = re) kapalı 
(kütle ve ısı akışına) şekilde kıyaslamalar yapılmıştır. Rezervuardan bitişik tabakalara olan ısı kaybı (z 
= 0 ve z = h’da) hem doğrulama hem de uygulama (gelecek bölümde tartışılacak) örneklerinde sistem 
içerisine dahil edilmiştir. Ancak, en azından bu çalışmada göze alınan örnekler için, bitişik tabakalara 
olan ısı kayıplarının basınç ve sıcaklık davranışları üzerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 
Doğrulama ve uygulama örneklerinde, kuyu kaynak olarak değerlendirildiği için, kuyu hacminin her iki 
simülatör için de çok küçük olduğu varsayılmıştır (geliştirilen model ve PetraSim için). 
 
 
3.1. Sabit Debide Enjeksiyon Uygulaması 
 
Bu senaryoda, tamamen akışa açık düşey bir kuyuda 1 kg/s’lik sabit kütlesel debide 333.15K 
sıcaklıktaki suyla enjeksiyon yapılmaktadır. Bu örnekte kullanılan diğer ilgili rezervuar parametreleri 
Tablo 1’de verilmektedir. 
 
Tablo 1. 2B (r-z) sistem için rezervuar verisi. 
 

Parametre Değer 

Nr 20 

Nz 9 

P
0
, kPa 10000 

T
0
, K 413.15 

rw, m 0.1 

re, m 1000 

h, m 100 

 0.2 

k, m
2
 1x10

-13
 

cs, 1/kPa 2.9x10
-7

 

s, 1/K 0 

Cp,s, J/m
3
K 2.65x10

6
 

t, J/msK 2.92 

qm, kg/s 1 

 
Şekil 3 ve 4 model ve PetraSim için rezervuar içerisinde radyal yönde sırasıyla basınç ve sıcaklık 
davranışlarını göstermektedir. Şekillerden görülebildiği gibi, her iki simülatörün hem basınç hem de 
sıcaklık davranışları bütün zaman dönemlerinde mükemmel bir çakışma sergilemektedir (2x10

-5
 

günden 1000 güne kadar). 
 
Şekil 5 ve 6 model ve PetraSim için zamanın fonksiyonu olarak sırasıyla basınç ve sıcaklık 
davranışlarını göstermektedir. Şekillerden görülebildiği gibi, her iki simülatörün hem basınç hem de 
sıcaklık davranışları çok iyi bir çakışma sergilemektedir. 
 
 
3.2. Sabit Debide Üretim Uygulaması 
 
Bu senaryoda, tamamen akışa açık düşey bir kuyuda 1 kg/s’lik sabit kütlesel debide 1000 günlük bir 
dönem için üretim gerçekleştirilmektedir. Bu örnekte kullanılan diğer ilgili rezervuar parametreleri 
Tablo 1’deki verilerle aynıdır. 
 
Şekil 7 ve 8 model ve PetraSim için zamanın fonksiyonu olarak sırasıyla basınç ve sıcaklık 
davranışlarını göstermektedir. Şekillerden görülebildiği gibi, her iki simülatörün hem basınç hem de 
sıcaklık davranışları mükemmel bir çakışma sergilemektedir. 
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Çevrel Uzaklı k, m

9950

10000

10050

10100

10150

10200

10250

B
a
s
ı
n
ç
,

k
P

a

Model

PetraSim

2x10-5 gün

1 gün

10 gün

100 gün

50 gün

 
 

Şekil 3. Model ve PetraSim için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca rezervuar içerisinde çevrel 
(radyal) yöndeki basınç davranışlarının karşılaştırılması. 

 

Çevrel Uzaklı k, m

320

340

360

380

400

420

S
ı
c
a

k
lı

k
,

K

Model

PetraSim

100
gün

1
gün 10

gün

2x10-5 gün

1000
gün

 
 

Şekil 4. Model ve PetraSim için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca rezervuar içerisinde çevrel 
(radyal) yöndeki sıcaklık davranışlarının karşılaştırılması. 

 
 
 
 
4. MODELLE YAPILAN UYGULAMALAR 
 
Bu bölümde, tek-faz sıvı hakim jeotermal rezervuarların hem basınç hem de sıcaklık davranışlarını 
tahmin etmek için 2B (r-z) rezervuar sisteminde geliştirilen modelle simüle edilen çeşitli sentetik 
örnekler sunulmaktadır. Üretim ve enjeksiyon örnekleri kapalı dış sınır koşuluna (kütle ve ısı akışına 
kapalı) sahip bir sistem için modellenmiştir. Bitişik tabakalara olan ısı kaybı sisteme dahil edilmiştir. 
Yapılan uygulamaların hiçbirinde, rezervuar anizotrop değildir (yatay ve düşey yöndeki geçirgenlikler 
aynıdır). Kayaç ısıl iletkenliği, gözeneklilik, geçirgenlik ve zar faktörü gibi kayaç parametrelerinin 
basınç ve sıcaklık davranışlarına duyarlılığı araştırılmıştır. Kuyu tamamlama etkileri (tamamen veya 
kısmi akışa açık kuyu) de araştırılmıştır. Kısmi akışa açık bir kuyuda basınç ve sıcaklık davranışları 
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üzerine farklı enjeksiyon sıcaklıklarının etkileri de bu bölümde tartışılmaktadır. Tablo 1’de verilen 
parametreler aksi belirtilmedikçe uygulama örneklerinde de kullanılmaktadır. 
 

Zaman, gün

10000

10400

10800

11200

11600

12000
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Model

PetraSim

 
 
Şekil 5. Model ve PetraSim için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak 

kuyu dibi basınç davranışlarının karşılaştırılması. 
 

Zaman, gün

320

340

360

380

400

420

S
ı
c
a

k
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k
,

K

Model

PetraSim

 
 
Şekil 6. Model ve PetraSim için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak 

kuyu dibi sıcaklık davranışlarının karşılaştırılması. 
 
 
4.1. Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının Kayaç Isıl İletkenliğine Duyarlılığı 
 
Bu kısımda, basınç ve sıcaklığın kayaç ısıl iletkenliğine duyarlılığı bir enjeksiyon-düşüm durumu için 
araştırılmaktadır. Şekil 9 bir enjeksiyon-düşüm dönemi boyunca farklı kayaç ısıl iletkenliklerine sahip 
rezervuarlarda tamamen akışa açık bir kuyunun basınç davranışlarını göstermektedir. Bu 
uygulamada, önce 1 gün boyunca 1 kg/s’lik sabit debide bir enjeksiyon yapılmaktadır; daha sonra 
kuyu 1 gün boyunca akışa kapatılmaktadır. Şekil 9’a göre, basınç davranışı üzerine kayaç ısıl 
iletkenliğinin etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. 
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Zaman, gün
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Şekil 7. Model ve PetraSim için sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu 

dibi basınç davranışlarının karşılaştırılması. 
 

Zaman, gün

413.1

413.11

413.12
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413.14

413.15
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Şekil 8. Model ve PetraSim için sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu 
dibi sıcaklık davranışlarının karşılaştırılması. 

 
Şekil 10 aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Basınç davranışının aksine, sıcaklık 
davranışı hem enjeksiyon hem de düşüm dönemi boyunca kayaç ısıl iletkenliğinin değişiminden 
önemli ölçüde etkilenmektedir. Şekil 10’dan enjeksiyon dönemi boyunca kayaç ısıl iletkenliği arttıkça 
sıcaklık düşümünün azaldığı görülmektedir. Diğer yandan, düşüm kondüksiyonun hakim olduğu bir 
dönem olduğu için, bütün durumlar için sıcaklık artmaktadır. 
 
 
4.2. Basınç ve Sıcaklığın Gözenekliliğe Duyarlılığı 
 
Bu kısımda, basınç ve sıcaklığın gözenekliliğe duyarlılığı sabit debide üretim, enjeksiyon-düşüm ve 
paker-gözlem sondası uygulamaları için araştırılmaktadır. 
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Şekil 9. Enjeksiyon ve düşüm dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına kayaç ısıl iletkenliğinin  etkisi. 
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Şekil 10. Enjeksiyon ve düşüm dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına kayaç ısıl iletkenliğinin etkisi. 

 
4.2.1. Sabit Debide Üretim Uygulaması 
 
Şekil 11 farklı gözenekliliklere sahip rezervuarlar için tamamen akışa açık düşey bir kuyuda 1 kg/s’lik 
sabit kütlesel debide 1000 günlük bir üretim dönemi için basınç davranışlarını göstermektedir. Şekil 
11’e göre, gözeneklilik azaldıkça basınç düşümü de azalmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü, 
yüksek gözenekliliğe sahip bir rezervuar daha çok akışkan depolamaktadır ve rezervuardan belli bir 
miktarda üretim yapılmasından kaynaklanan basınç düşümünü daha fazla destekler. Bu sebeple, Şekil 
11’den de görüldüğü gibi, düşük gözenekliliğe (0.04) sahip rezervuardaki basınç düşümü yüksek 
gözenekliliğe (0.2) sahip rezervuardakine oranla çok daha fazladır (özellikle geç zamanlarda). 
 
Şekil 12 aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Şekil 12’ye göre, basıncın aksine 
gözeneklilik azaldıkça sıcaklık daha yüksek değerler almaktadır. Bu durum, düşük gözenekli 
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rezervuarın yüksek gözenekli rezervuardan daha yüksek ısı içeriğine sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, bir rezervuardaki ısı içeriğinin çoğu (yaklaşık %90’ı) kayaçta 
depolanırken, çok daha azı akışkanda (suda) depolanmaktadır. Ancak, sıcaklık değerlerinin 
büyüklükleri dikkate alındığında, sabit debide üretim durumu için gözenekliliğin basınca kıyasla 
sıcaklık üzerinde çok fazla bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 11. Sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına gözenekliliğin etkisi. 
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Şekil 12. Sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına gözenekliliğin etkisi. 

 
4.2.2. Enjeksiyon-düşüm uygulaması 

 
Şekil 13 farklı gözenekliliklere sahip rezervuarlar için tamamen akışa açık düşey bir kuyuda bir 
enjeksiyon-düşüm uygulaması için basınç davranışlarını göstermektedir. Bu uygulamada, önce 1 gün 
boyunca 1 kg/s’lik sabit debide bir enjeksiyon yapılmaktadır; daha sonra kuyu 1 gün boyunca akışa 
kapatılmaktadır. Beklendiği gibi, basınç düşük gözenekli rezervuarda enkesiyon-düşüm dönemleri 
boyunca daha yüksek değerler almaktadır. 
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Şekil 13. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına gözenekliliğin etkisi. 

 
Şekil 14 aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca, 
düşük gözeneklilikli rezervuardaki sıcaklık yüksek gözeneklilikli rezervuardan daha yüksek değerlere 
sahiptir. Özellikle düşüm dönemi boyunca, sıcaklığın gözenekliliğe duyarlılığı söz konusudur. Çünkü, 
kondüksiyon düşüm dönemi boyunca konveksiyona kıyasla rezervuarda hakim olan ısı transfer 
mekanizmasıdır. Bununla beraber, rezervuarın toplam ısıl iletkenliği [   swt   1 ] gözeneklilik 

değiştikçe değişmektedir. Rezervuarın toplam ısıl iletkenliği, azalan gözeneklilikle artmaktadır. Çünkü, 
kayacın ısıl iletkenliği suyunkinden çok daha büyüktür. Bu durum, rezervuarın toplam ısıl iletkenliğinin 
artmasına neden olur. Kayacın ısıl iletkenliği, kayaç tipine göre değişmektedir. Bu sebeple, 
sıcaklıklığın gözenekliliğe duyarlılığı değişen kayaç tipiyle değişebilir. Buradan, eğer sıcaklık ölçümleri 
üzerinde çok fazla gürültü etkisi yoksa, sıcaklığın gözenekliliğe olan duyarlılığının özellikle düşüm 
döneminde önemli olabileceği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 14. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına gözenekliliğin etkisi. 
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4.2.3. Paker-Gözlem Sondası (Packer-Probe) Uygulaması 
 

Burada, Şekil 15’te de şematik olarak gösterildiği gibi, bir kaynaktan gelen sinyal (çift-paker) nedeniyle 
oluşan kuyu boyunca bir gözlem sondasındaki (probe) basınç ve sıcaklık davranışları 
araştırılmaktadır. Bu tip testler (gözlem noktası ve çift-paker lokasyonlarındaki basınç ve sıcaklık 
ölçümlerini elde ederek) endüstride telli (kablolu) formasyon testleri kapsamında düzenli olarak 
formasyondaki düşey girişimin varlığını, yatay ve düşey yöndeki geçirgenlikleri ve ilk formasyon 
basıncı ve sıcaklığını belirlemek ve sonunda basınç-hacim-sıcaklık (PVT) analizleri için yerinde 
akışkan örnekleri elde etmek amacıyla uygulanmaktadır. 
 
Bu araştırma için, önce 1 günlük enjeksiyon ve bu dönemi izleyen 1 günlük kapama dönemini içeren 
bir enjeksiyon-düşüm testi uygulanmaktadır. Sistemin basitleştirilmiş şematik gösterimi, Şekil 15’te 
sunulmaktadır. Kuyunun akışa açık alanı, rezervuarın tabanına oldukça yakındır. Bildirideki diğer 
örneklere benzer olarak, yatay ve düşey yöndeki geçirgenliklerin bu uygulama için de aynı olduğu 
varsayılmıştır. Çift-paker basınç ve sıcaklık davranışları burada gösterilmemiştir. 
 

 

 

Paker   hw = 3 m 

 z0  = 6 m 

 h = 100 m 

Gözlem Sondası 

(Probe) 

 zw = 1.9 m 

 
 

Şekil 15. Düşey bir kuyudaki bir paker-gözlem sondası uygulaması için telli (kablolu) formasyon test 
cihazındaki gözlem sondası yapılandırmasının şematik gösterimi. 

 
Şekil 16, enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca önemli ölçüde farklı gözenekliliklere sahip rezervuarlar 
için gözlem noktasındaki basınç davranışlarını göstermektedir. Yatay ve düşey yöndeki geçirgenlikler 
aynı varsayıldığı için, düşük gözeneklilikli rezervuardaki basınç hem yatay hem de düşey yönde daha 
çok difüzivite (yayınırlık) göstermektedir. 
 
Şekil 17, aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Erken zamanlarda, kısmi akışa açık 
kuyu etkisi özellikle akışa açık olan bölgede kuyuya yakın civarda ani bir soğuma yaratır. Gözlem 
noktası, kısmi kuyu tamamlama etkisi nedeniyle erken zamanlarda bu soğuma etkisini hissetmez. 
Gözlem noktasındaki sıcaklık düşümü, enjeksiyon dönemi boyunca akışa açık bölgedekinden çok 
daha yavaştır. Bu sebeple, gözlem noktasındaki sıcaklık, akışa açık bölgedekinin aksine enjeksiyon 
sıcaklığına ulaşmaz. Diğer yandan, gözlem noktasındaki sıcaklık düşüm dönemi boyunca enjeksiyon 
dönemindeki kadar olmasa da düşmeye devam eder. Çünkü, gözlem noktasının hemen altındaki 
soğuk cephe çevresindeki sıcak bölgeye oranla gözlem noktasına daha yakın olduğundan gözlem 
noktasını belli bir miktarda bir müddet daha soğutmaya devam eder. Yüksek gözenekliliğe sahip 
rezervuardaki sıcaklık düşümü, düşük gözenekliliğe sahip rezervuardakine oranla daha azdır. Bu 
durum, enjeksiyon sabit debide yapıldığı için gözeneklilik düşük olduğunda, enjekte edilen soğuk 
akışkanın daha geniş bir alana yayılmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 17’de de görüldüğü gibi, 
gözlem noktası sıcaklığı enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca belli bir oranda gözenekliliğe 
duyarlıdır. 
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Şekil 16. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak gözlem sondasındaki 
basınç davranışına gözenekliliğin etkisi. 
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Şekil 17. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak gözlem sondasındaki 
sıcaklık davranışına gözenekliliğin etkisi. 

 
Şekil 18-21 farklı zaman adımlarında (0.03162 gün, 0.5012 gün, 1 gün and 2 gün) düşük gözeneklilikli 
(0.04) rezervuar için 2B (r-z) sıcaklık haritalarını göstermektedir. Şekillerden açıkça görülmektedir ki, 
bu sıcaklık haritaları da yukarıda açıklanan sıcaklık davranışlarını doğrulamaktadır. 
 
 
4.3. Basınç ve Sıcaklığın Zar Faktörüne Duyarlılığı 
 
Bu kısımda, bir enjeksiyon-düşüm uygulaması için basınç ve sıcaklığın zar faktörüne duyarlılığı 
araştırılmaktadır. Kuyuya yakın civarda formasyondaki hasar nedeniyle oluşan zar faktörünü 
modellemek için iyi bilinen Hawkins denklemi (Denklem 6) kullanılmaktadır. 
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Şekil 18. 0.03162 günlük enjeksiyon dönemi sonunda düşük gözeneklilikli (0.04) rezervuar için 2B (r-
z) sıcaklık haritası. 

 

 
 

Şekil 19. 0.5012 günlük enjeksiyon dönemi sonunda düşük gözeneklilikli (0.04) rezervuar için 2B (r-z) 
sıcaklık haritası. 

 
 



















w

s

s r

r

k

k
S ln1    (6) 

 

Denklem 6’da sk  hasar bölgesindeki geçirgenliği ve sr  hasar bölgesi yarıçapını temsil etmektedir. 

Kuyuya yakın civardaki hasar bölgesini (zar etkisini) modellemek için kullanılan parametreler Tablo 
2’de verilmektedir. 
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Şekil 20. 1 günlük enjeksiyon dönemi sonunda düşük gözeneklilikli (0.04) rezervuar için 2B (r-z) 
sıcaklık haritası. 

 

 
 
Şekil 21. 2 günün sonunda (düşüm döneminin sonunda) düşük gözeneklilikli (0.04) rezervuar için 2B 

(r-z) sıcaklık haritası. 
 
Tablo 2. Kuyuya yakın civardaki hasar bölgesini (zar etkisini) modellemek için kullanılan parametreler. 

 

Parametre Değer 

S 0 5 20 

rw, m 0.1 0.1 0.1 

rs, m 0.1512 0.1512 0.1512 

k, m
2
 1x10

-13
 1x10

-13
 1x10

-13
 

ks, m
2
 1x10

-13
 7.5x10

-15
 2x10

-15
 

 
Şekil 22 farklı zar faktörlerine sahip rezervuarlar için tamamen akışa açık düşey bir kuyuda bir 
enjeksiyon-düşüm uygulaması için basınç davranışlarını göstermektedir. Artan zar faktörü kuyu dibi 
basıncını arttırmaktadır. Çünkü akış kuyudan rezervuara gerçekleşmektedir. Artan zar etkisi nedeniyle 
akışa karşı bir direnç oluşur ve bu direnç enjeksiyon dönemi boyunca kuyuya yakın civarda ek bir 
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basınç artışı yaratır. Bu beklenen bir durumdur. Bütün uygulamalar (farklı zar faktörlerine sahip) 
düşüm döneminde ilk rezervuar basıncına yaklaşarak benzer basınç düşümleri sergilemektedir. Çünkü 
geç zaman düşüm dönemi basınç verisi, zar faktöründen bağımsızdır. 
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Şekil 22. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına zar faktörünün etkisi. 

 
Şekil 23 aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Sıcaklığın hem sabit debide enjeksiyon 
hem de düşüm dönemleri boyunca zar faktörüne duyarlı olmadığı gözlenmektedir. Bu davranış, 
enjeksiyon sabit debide yapıldığı için beklenen bir sonuçtur. Zar faktörü ne olursa olsun, debi sabit 
olduğu için aynı miktarda akışkan (dolayısıyla aynı miktarda ısı) rezervuara girmektedir. Burada 
gösterilmemesine rağmen, sabit kuyu dibi basıncında değişen zar faktörleri için sıcaklık 
davranışlarının değiştiği de gözlenmiştir. Bu durum, basitçe enjeksiyon debisinin sabit kuyu dibi 
basıncında değişken olmasıyla açıklanabilir. Bu durumda, farklı zar faktörüne sahip rezervuarların 
içerisine farklı miktarda akışkan (dolayısıyla farklı miktarda ısı) girmektedir. 
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Şekil 23. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına zar faktörünün etkisi. 
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4.4. Basınç ve Sıcaklık Davranışına Kısmi Akışa Açık Aralığın Etkisi 
 
Bu kısımda, basınç ve sıcaklığa kısmi akışa açık aralığın etkisi sabit debide üretim ve enjeksiyon-
düşüm uygulamaları için araştırılmaktadır. Bu uygulamalarda, akışa açık aralığın uzunluklarının z-
yönünde rezervuarın ortasında olduğu düşünülmektedir. 
 
4.4.1. Sabit Debide Üretim Uygulaması 
 
Şekil 24, sabit debide üretim uygulaması için tamamen akışa açık (hw = h = 100 m) düşey bir kuyunun 
basınç davranışıyla kısmi akışa açık (hw = 1 m and hw = 20 m) kuyuların basınç davranışlarının 
karşılaştırılmasını sunmaktadır. Bu örneklerde, akışa açık aralığın uzunluğu azaldıkça akışa açık alan 
çok daha dar olduğundan çok daha yüksek basınç düşümleri oluşmaktadır [özellikle en düşük aralığa 
sahip örnek (hw = 1 m) için]. Erken zamanlarda, kısmi akışa açık aralığın etkisiyle çok ani basınç 
düşümleri gözlenir. Kısmi akışa açık bölge ek bir zar etkisi (sanal) yaratır ve bu da Şekil 24’te de 
görüldüğü gibi, akışa açık aralığın en düşük olduğu (hw) örnek için çok daha yüksek basınç düşümüyle 
sonuçlanır. 
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Şekil 24. Sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına kısmi akışa açık aralığın etkisi. 

 
Şekil 25’te sıcaklık davranışlarında değişimler gözlenmektedir. Bu değişimler, çoğunlukla Joule-
Thomson ve genleşme etkilerinin birleşimiyle oluşan etkilerden dolayı meydana gelmektedir. Ancak, 
sıcaklıktaki bu değişimlerin bugünkü sıcaklık ölçerlerle kolaylıkla tesbit edilemeyecek kadar düşük 
olduğuna dikkat edilmelidir. 
 
4.4.2. Enjeksiyon-Düşüm Uygulaması 
 
Şekil 26, enjeksiyon-düşüm uygulaması için tamamen akışa açık (hw = h = 100 m) düşey bir kuyunun 
basınç davranışıyla kısmi akışa açık (hw = 1 m and hw = 20 m) kuyuların basınç davranışlarının 
karşılaştırılmasını sunmaktadır. Şekil 26’ya göre, akışa açık aralığın uzunluğu azaldıkça kuyu dibi 
basınçları artmaktadır. Bu beklenen bir davranıştır. Çünkü, kısmi akışa açık aralık akmaya karşı bir 
direnç yaratır ve bu sebeple, sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca basınç artar. Bütün 
uygulamalar düşüm döneminde ilk rezervuar basıncına yaklaşarak benzer basınç düşüm leri 
sergilemektedir. 
 
Şekil 27, aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Bu noktada, sıcaklığın rezervuar 
kalınlığının tam ortasında ölçüldüğüne dikkat edilmelidir. Bütün örnekler için debi sabittir ve aynıdır. 
Ancak, kısmi akışa açık aralığın uzunluğu arttıkça, ölçüm aletinin yerleştirildiği noktadan daha az 
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akışkanın geçeceğine dikkat edilmelidir. Bu durum, o bölgede daha az soğuma olması anlamına gelir. 
Kapama döneminden sonra sıcaklık davranışlarındaki farklılıklar enjeksiyon boyunca yaratılan soğuk 
sui le istila edilmiş bölge (cool invaded zone) nedeniyledir. 
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Şekil 25: Sabit debide üretim dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına kısmi akışa açık aralığın etkisi. 
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Şekil 26. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına kısmi akışa açık aralığın etkisi. 

 
 
4.5. Basınç ve Sıcaklık Davranışına Farklı Enjeksiyon Sıcaklıklarının Etkisi 
 
Bu kısımda, kısmi akışa açık düşey bir kuyu için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca basınç ve 
sıcaklık davranışlarına farklı enjeksiyon sıcaklıklarının etkisi araştırılmaktadır. Bu uygulamada, kısmi 
akışa açık aralığın (hw = 1 m) z-yönünde rezervuarın ortasında olduğu düşünülmektedir. Sabit debide 
enjeksiyon 5 farklı sıcaklıkta (333.15K , 353.15K, 373.15K, 393.15K ve 413.15K) uygulanmaktadır. 
Şekil 28 kısmi akışa açık düşey bir kuyu için sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca kuyu dibi basınç 
davranışlarına farklı enjeksiyon sıcaklıklarının etkisini göstermektedir. Şekil 28’de de görüldüğü gibi, 
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basınç davranışları azalan enjeksiyon sıcaklıklarıyla değişmektedir. Bu durum, soğuk enjeksiyon 
suyunun sıcak rezervuar suyundan daha yüksek viskoziteye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Şekil 28 incelendiğinde, rezervuarda karışan suyun (soğuk enjeksiyon ve sıcak rezervuar suyunun 
karışımı) viskozite değişimi soğuk suyun enjeksiyonuyla yaratılan daha yüksek basınç artışlarından da 
anlaşılabilir. 
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Şekil 27. Enjeksiyon-düşüm dönemleri boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına kısmi akışa açık aralığın etkisi. 
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Şekil 28: Sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi basınç 
davranışına farklı enjeksiyon sıcaklığının etkisi. 

 
Şekil 29 aynı örnek için sıcaklık davranışlarını göstermektedir. Şekil 29’a göre, beklendiği gibi azalan 
enjeksiyon sıcaklıklarıyla kuyu dibi sıcaklıkları daha hızlı bir şekilde azalarak enjeksiyon sıcaklıklarına 
ulaşmaktadır.  
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Şekil 29: Sabit debide enjeksiyon dönemi boyunca zamanın fonksiyonu olarak kuyu dibi sıcaklık 
davranışına farklı enjeksiyon sıcaklığının etkisi. 

 
 

4.6. Basınç ve Sıcaklığın Geçirgenliğe Duyarlılığı 
 

Yapılan birçok enjeksiyon uygulamasında, basınç geçirgenliğe duyarlıyken, geçirgenlik değişiminin 
sıcaklık üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ancak, bu araştırmaların sabit debide 
yapıldığına dikkat edilmelidir. Öte yandan, zar faktörü etkisine benzer şekilde, sabit kuyu dibi 
basıncında, sıcaklığın geçirgenliğe duyarlı olduğu gözlenmiştir. 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, tek-faz sıvı hakim jeotermal rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışlarını en genel 
şekilde modelleyen 2B (r-z) izotermal olmayan bir simülatör geliştirilmiş ve ticari bir rezervuar 
simülatörü ile doğrulanmıştır. 
 
Tamamen akışa açık düşey bir kuyu için yapılan bir enjeksiyon-düşüm uygulamasında, sıcaklığın 
özellikle düşüm dönemi boyunca kayaç ısıl iletkenliğine önemli ölçüde duyarlılığı olduğu gözlenmiştir. 
 
Tamamen ve kısmi akışa açık düşey kuyular için yapılan enjeksiyon-düşüm uygulamalarında, 
sıcaklığın özellikle düşüm dönemi boyunca gözenekliliğe belli bir oranda duyarlılığı olduğu 
gözlenmiştir. 
 
Tamamen akışa açık düşey bir kuyu için yapılan bir enjeksiyon-düşüm uygulamasında, bu 
araştırmanın sabit debide yapılması nedeniyle sıcaklığın zar faktörüne duyarlı olmadığı gözlenmiştir. 
 
Kısmi akışa açık düşey bir kuyu için yapılan enjeksiyon uygulamasında, farklı sıcaklıktaki enjeksiyon 
suyunun rezervuardaki sıcak suyla karışımından oluşan viskozite değişimleri nedeniyle kuyuya yakın 
civardaki basınç davranışı üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 
 
Yapılan birçok enjeksiyon uygulamasında, basıncın geçirgenliğe önemli ölçüde duyarlı olduğu; ancak, 
araştırmalar sabit debide yapıldığı için geçirgenliğin sıcaklık üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 
gözlenmiştir. 
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TERMİNOLOJİ 
 
c :İzotermal sıkıştırılabilirlik, kPa

-1
 

C :Özgül ısı kapasitesi, J/kg-K 
h :Rezervuar kalınlığı, m 
h1 :Akışa açık aralığın üst sınırı, m 
h2 :Akışa açık aralığın alt sınırı, m 
hw :Akışa açık aralığın uzunluğu, m 
H :Özgül entalpi, J/kg 
N :Toplam gridblok sayısı 
k :Geçirgenlik, m

2 

ks :Hasar bölgesinin geçirgenliği, m
2 

p :Basınç, kPa 
R

mq
 :Rezervuardan kuyuya olan kütlesel akış debisini temsil eden kaynak terimi, kg/s 

w

zq
 :Hacimsel akış debisi, m

3
/s 

q~
 :Fourier’in ısıl iletim terimi, J/m

2
s 

r :Çevrel (radyal) uzaklık, m 
re :Rezervuar yarıçapı, m 
rs :Hasar bölgesinin yarıçapı, m 
rw :Kuyu yarıçapı, m 
S :Zar faktörü 
t :Zaman, s 
T :Sıcaklık, K 
U :Özgül iç enerji, J/kg 
v  :Hız, m/s 
V :Hacim, m

3
 

z :Düşey uzaklık, m 
z0 :Akışa açık aralığın ortasından gözlem noktasına olan düşey uzaklık 
zw :Formasyon alt sınırından akışa açık aralığın ortasına olan düşey uzaklık 

 :İzobarik ısıl genleşme katsayısı, K
-1

 

  :Gradyan operatörü 

 :Açısal yön 

 :Isıl iletkenlik, J/m-s-K 

 :Viskozite, kPa-s 

 :Yoğunluk, kg/m
3
 

 :Gözeneklilik 
 
 
Alt İndisler 
 
i :Çevrel yöndeki gridblok indisi 
inj :Enjeksiyon 
j :Teta yönündeki gridblok indisi 
k :Düşey yöndeki gridblok indisi 
r :Çevrel yön 
s :Katı kayaç fazı 
sf :Kuyu cidarı 
t :Toplam sistem 
w :Su 
z :Düşey yön 
 
Üst İndisler 
0 :Başlangıç koşulu 
n :Zaman adımı 
w :Kuyu 
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Fatma Bahar HOŞGÖR 
Murat ÇINAR 
Ömer İnanç TÜREYEN 
Abdurrahman SATMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye’deki jeotermal sahaların en belirgin özellikleri rezervuarların başlangıçta sıvının etken olduğu 
türde olması ve rezervuar akışkanı olan sıcak suyun çözünmüş olarak karbondioksit içermesidir. 
Çözünmüş karbondioksit oranı az olsa dahi, söz konusu özellik rezervuar basınç davranışını önemli 
ölçüde etkilemektedir. Karbondioksit, rezervuar akışkanının gazlaşma (iki faza geçme) noktası 
basıncını arttırır. Üretimle basınç düşerken daha yüksek basınçta gazlaşma oluştuğundan ve iki fazlı 
akışkanın yüksek sıkıştırılabilirlik özelliğinden dolayı, rezervuar basıncı korunmuş olur. Bu nedenle, bu 
tür rezervuarlar modellenirken, karbondioksit etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, 
karbondioksit etkisini içeren yeni bir boyutsuz parametre (tank) modeli tanıtılmaktadır. Model 
geliştirilirken su ve karbondioksit için kütle dengesi ve tüm sistemi içeren enerji dengesi denklemleri 
kullanılmıştır. Bu şekilde, ortalama rezervuar basıncı ve sıcaklığı ile beraber karbondioksit miktarı da 
takip edilebilmektedir. Karbondioksitin rezervuar davranışı üzerinde etkisini göstermek amacıyla yapay 
saha verileri kullanılarak oluşturulan bir örnek verilmiştir. Sunulan model, karbondioksit içeren sıcak su 
sistemlerinin davranışını daha iyi anlamak ve geleceğe yönelik üretim performanslarının tahmin etmek 
amacıyla kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Karbondioksit içeren jeotermal sistemler, rezervuar modellemesi, boyutsuz 
parametre (tank) modeli 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Two of the common characteristics of Turkey’s geothermal fields are that they are initially all liquid 
dominated and almost all contain some amounts of carbon dioxide. However, such small quantities of 
carbon dioxide have profound effects on the reservoir pressure behavior. Carbon dioxide has the 
tendency to shift the flashing point of the reservoir fluid to a considerably higher value. This causes a 
gas phase to form in the reservoir. Due to the gas phase formed during production, reservoir pressure 
can be maintained better. When modeling such a reservoir, it is crucial that the effects of carbon 
dioxide be included in the model. In this study we present a new lumped parameter (tank) model 
capable of considering the effects of carbon dioxide. The model is based on three conservation 
equations; mass balances on water and carbon dioxide and an overall energy balance. By doing so, 
we are able to keep track of average reservoir pressure, average reservoir temperature and the 
amount of carbon dioxide. A Synthetic field example is given to illustrate the affects of CO2 on 
reservoir behavior. It can be utilized to better understand the behavior of hot water systems that 
contain carbon dioxide and to forecast future performance. 
 
Key Words: Geothermal systems containing carbondioxide, reservoir modelling, lumped parameter 
(tank) model 
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1. GİRİŞ 
 
Birçok jeotermal rezervuar karbondioksit içermektedir. Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlarda 
su içerisinde çözünmüş karbondioksit miktarı kütlece %5’e kadar çıkabilmektedir. Örneğin Türkiye’nin 
önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında çözünmüş karbondioksit miktarı ortalama 
%1.5’tir [1]. Jeotermal rezervuarlar modellenirken (sayısal modelleme veya lumped parametre 
modellemesi ile) karbondioksit etkisinin modele dahil edilmesi gerekmektedir. Karbondioksit jeotermal 
sahada üretim başladığı zaman akışın termodinamik özelliklerini kontrol eder. Su-karbondioksit 
karışımının ayrışma (iki faza geçme) noktası basıncı karışımdaki karbondioksit oranına bağlı olarak 
değişir. Karbondioksit içeren jeotermal sistemler saf su sistemlerine nazaran daha yüksek ayrışma 
noktası basıncına sahiptir ve karbondioksit miktarı arttıkça ayrışma noktası basıncı da artar. 
 
Literatürde jeotermal sistemlerin modellenmesinde karbondioksitin etkisi birçok araştırmacı tarafından 
ele alınmıştır. Zyvoloski ve O’Sullivan [12], jeotermal rezervuarların sayısal simulasyonunda korunum 
denklemlerinin kullanılmasını detaylı olarak incelemişlerdir. Özet olarak, çalışmalarında üç adet 
korunum denklemi kullanmışlardır. Bunlar, su için kütle korunumu denklemi, tüm sistem için enerji 
korunumu denklemi ve karbondioksit için kütle korunumu denklemleridir. Bu çalışmada temel 
değişkenler basınç, entalpi ve sıcaklık olarak belirlenmiştir. 
 
Atkinson vd. [2], buhar fazın etken olduğu rezevuarlar için boyutsuz parametre modeli geliştirerek 
önemli miktrarda karbondioksit içeren Bagnore jeotermal rezervuarını modellemişlerdir. Bagnore 
sahası başlangıç koşullarında iki faz içerdiğinden dolayı araştırmacılar bu sahaya iki tanktan oluşan bir 
model uyarlamışlardır. Bu tanklardan biri sıvı bölgesini diğeri de buhar bölgesini modellemek amacıyla 
kullanılmaktadır ve bu iki tank arasında kütle transferi gerçekleşebilmektedir. 
 
O’Sullivan vd. [6], jeotermal rezervuarların, akışkanın sıkılaştırılmış sıvı, iki faz veya tek faz gaz olması 
durumuna göre sayısal simulasyonu yapılırken temel değişkenlerin nasıl ayarlanması gerektiği ile ilgili 
ayrıntılı bilgi vermişlerdir. Ortaya koydukları yaklaşım günümüzde de birçok sayısal modelde 
kullanılmaktadır.  
 
Alkan ve Satman [1], Whiting ve Ramey [11] tarafından saf su sistemi için geliştirilmiş olan boyutsuz 
parametre modelini su-karbondioksit sisteminin davranışını veren bir termodinamik paket ekleyerek 
geliştirmişlerdir.  
 
Hoşgör vd. [4] karbondioksitin etkilerini de içeren bir tank model geliştirmişlerdir. Bu çalışmada Hoşgör 
vd.’nin [4] elde ettiği ilk sonuçlar verilmektedir. 
 
 
 
 
2. SU-CO2 SİSTEMLERİ 
 
Bu bölümde, kısaca su-karbondioksit sistemlerinin davranışları tanımlanacaktır. İlk kısımda, bu 
çalışmada kullanılan su-CO2 sisteminin davranışını modelleyen termodinamik pakette bulunan önemli 
denklemler verilecek, bir sonraki kısımda karbondioksitin su-CO2 karışımları üzerindeki etkisi 
açıklanacaktır. 
 
2.1. Termodinamik Paket 
 
Bu bölümde anlatılacak termodinamik paket literatürde daha önce yer alan korelasyon ve bağıntıları 
içermektedir. CO2’in kısmi basıncı ile CO2’in su  içerisindeki kütle oranı arasındaki ilişki Henry Yasası 
ile verilir. 
 

)(
2

THpf COCL     (1) 
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Burada, 
2COp  CO2’ in kısmı basıncı (Pa), fCL sıvı su içerisindeki CO2 ‘in kütle oranı, H(T) Henry sabiti 

(Pa
-1

) ve T sıcaklıktır (K). Denklem 1’den görüldüğü üzere Henry sabiti sıcaklığın fonksiyonudur ve 
Sutton (1976) tarafından geliştirilmiş olan aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir. 
 

  9
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Kolaylık olması açısından sıvı fazdaki su-karbondioksit karışımının yoğunluk ve akmazlıkları sıvı 
suyun yoğunluk ve akmazlık değerlerine eşit alınacaktır. Sıvı fazdaki su-karbondioksit karışımının 
entalpi hesabı O’Sullivan vd. [6] tarafından ortaya konan denklem ile hesaplanacaktır. 
 

   CLsolCOCLwL fhhfhh 
2

1    (3) 

 
Burada, hL sıvı fazın entalpisi (J/kg), hw sıvı fazdaki suyun entalpisi (J/kg), hCO2 gaz fazdaki CO2’in 
entalpisi (J/kg) ve hsol ise solüsyonun entalpisidir. hCO2 Sutton [7] tarafından geliştirilen denklem ile 
hesaplanır. 

 
3525 1063.2252.07321018.2

2
TTThCO

    (4) 

 
Solüsyonun entalpisi de Ellis ve Golding [3] tarafından geliştirilmiş aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. 

 

       63725 1015.27310318.115.273105524.715.27301692.0351.1   TTThsol  (5) 

 
Gaz fazın basıncı, denklem 6’da görüldüğü üzere  buharın kısmi basıncıyla CO2’in kısmi basınçlarının 
toplamına eşittir. 

 

2COs ppp     (6) 

 
Burada, p gazın basıncı (Pa) ve ps buharın kısmi basıncıdır (Pa). ps, değerleri IAPWS’e [5] göre 
hesaplanırken gaz fazın yoğunluğu denklem 7 kullanılarak bulunur. 

 

2COsG      (7) 

 

Burada, G  gaz fazın yoğunluğu (kg/m
3
), s buharın yoğunluğu (kg/m

3
) ve 

2CO  (kg/m
3
) gaz fazdaki 

CO2’in yoğunluğudur. Gaz fazın akmazlık değeri denklem 8 ile hesaplanır. 
 

  CGCOCGsG ff
2

1      (8) 

 

Burada, G  gaz fazın akmazlığı (Pa.s), s  buharın akmazlığı (Pa.s), 
2CO  gaz fazdaki CO2’in 

akmazlığı ve  fCG gaz fazdaki CO2’in oranıdır. Gaz fazın entalpi değeri denklem 9 kullanılarak 
hesaplanır: 

 

  CGCOCGsG fhfhh
2

1     (9) 

 

Burada, Gh  gaz fazın entalpisi (J/kg), sh  buharın entalpisi (J/kg) ve gaz fazdaki CO2’in entalpisidir.  

Son olarak, herhangi bir sıcaklık ve basınçta gaz fazındaki CO2’in kütle oranı denklem 10 ile 
hesaplanır: 

 

G

CO

CGf
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Denklem 6,7,8,9 ve 10 O’Sullivan vd.’den [6] alınmıştır. 
 
 
2.2. CO2’in Suyun Özelliklerine Etkisi 
 
Bu alt bölümde, çözünmüş CO2’in suyun faz davranışı üzerindeki etkisi açıklanacaktır. Su-
karbondioksit karışımının farklı sıcaklıklardaki gazlaşma noktası basınıcı denklem 6 kullanılarak, 
buharın kısmi basıncı IAPWS [5] kullanılarak ve CO2’nin kısmi basıncı denklem 1 kullanılarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen değerlere göre oluşturulan Şekil 1, su içerisinde kütlesel olarak farklı 
oranlarda çözünmüş olarak bulunan CO2’in basınç ve sıcaklıkla değişimini göstermektedir. 
 
CO2’in su-karbondioksit karışımı üzerindeki en büyük etkisi ayrışma noktası basıncında yarattığı 

değişimdir. Örneğin, yaklaşık 200°C’de saf su 1.510
6
 Pa basınçta kaynamaya başlarken eğer su 

fazında %0.5 oranında çözünmüş CO2 bulunursa bu karışım yaklaşık 3.110
6
 Pa basınçta kaynamaya 

başlar. Kütlece çözünmüş CO2 oranı %2.5’e çıkartıldığında ise karışım yaklaşık olarak 8.910
6
 Pa 

basınçta gazlaşmaya başlamaktadır. Bu örnekten de görüldüğü gibi suda çözünmüş CO2 miktarı çok 
küçük de olsa suyun gazlaşma noktası basıncında büyük değişimlere sebep olmaktadır. Eğer bu etki 
üretim sırasında dikkata alınmaz ise, kuyu içerisinde oluşacak ayrışma noktası derinliğinde hatalara 
sebep olur ve daha derinde ortaya çıkması gereken ayrışma noktasının derinliği daha kısa olarak 
hesaplanır. 
 
Ayrışma noktası basıncının altındaki basınçlarda gaz fazının ortaya çıkması üretim ile birlikte oluşan 
basınç düşüm hızını yavaşlatır. Gazların sıvılara göre daha çok sıkıştırılabilir olması gazların 
sıvılardan daha fazla genişleyerek, oluşacak basınç düşümünün daha yavaş gerçekleşmesine olanak 
sağlar.  

 
 

Şekil 1. CO2 oranındaki değişimin su-karbondioksit karışımının basınç-sıcaklık davranışına etkisi. 
 
 
 
 
3. MODELİN TANITIMI 
 
Oluşturulan modelde, jeotermal sistemin her bir bileşeni kayaç ve akışkandan oluşan bir tank olarak 
tanımlanmıştır. Tanklar, bir rezervuarı, akiferi, ısı kaynağını veya doğal boşaltım gerçekleşebilecek 
atmosfere açık bir bloğu temsil etmektedir. Bazı durumlarda, rezervuar veya akiferi temsil etmek için 
birden fazla tank kullanılabilinir. Burada, herhangi bir tankın başka bir tank ile keyfi sayıda bağlantı 
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yaptığı düşünülmüştür. Bu genelleştirilmiş yaklaşım daha önce Türeyen ve Akyapı [9] tarafından 
kullanılmıştır.  Şekil 2’de tank i’nin komşu tanklar ile yaptığı bağlantılar gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Modeli oluşturan temsili tanklar. 
 

Modelin tamamının Nt adet tanktan oluştuğu ve sistemdeki tank i’nin diğer tanklar ile Nci sayıda 
bağlantısı olduğu varsayılmıştır. Burada, Nci sayısı sistemdeki her bir tank farklı sayıda bağlantı 
yapabileceği için tanka göre değişebilir. Tanktan üretilen sıvının sıcaklığı Ti’dir ve eğer tanka sıvı fazda 
su enjekte edilmek istenirse sıcaklığı Tinj olacaktır. Üretim gaz ve sıvının kütlelerinin toplamı olan 
toplam kütle üretimi ile belirtilir ve her bir fazın üretim kütlesi o fazın mobilitesine göre hesaplanır. 
 
Tank jl ve tank i arasındaki sıvı kütlesinin akış hızı Schithuis’un [8] yaklaşımına benzer bir şekilde 
denklem 11 ile bulunabilir. 
 

 ijjiLjiL ppW
lll
 ,,,,     (11) 

 

Burada, 
ljiLW ,,  tank i ve tank jl  arasında taşınan sıvı fazın kütlesel olarak akış hızı (kg/s), 

lj
p  tank 

jl’nin basıncı (Pa), ip tank i’nin basıncı (Pa) ve 
ljiL ,, besleme indeksidir (kg/(bar.s)). Gazın kütlesel 

akış hızı denklem 11’de sıvı yerine gaz için olan besleme indeksi girilerek hesaplanır. Bu noktada 
besleme indeksinin kayaç (basınç ve sıcaklığa bağlı olmayan) ve akışkan (basınç ve sıcaklığın 
kuvvetli fonksiyonu olan) olmak üzere iki kısımdan oluştuğu belirtilmelidir. Besleme indeksi aşağıdaki 
gibi yazılır: 
 

LjijiL ll
 ,,,     (12) 

 

Burada, 
lji,  kayaç kısmın besleme indeksi (m

3
) ve L  akışkan kısmın besleme indeksidir 

(kg/(Pa.s.m
3
)). Akışkan kısım için denklem 13 kullanılır. 

 

L

LLr
L

k






,


   

(13)

 

 

Burada, Lrk , sıvının göreli geçirgenliğidir. Kayaç kısım için denklem 14 kullanılır: 
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d

kA
lji ,    (14) 

 
Burada k tankı oluşturan ortamın geçirgenliği (m

2
), A tanklar arası transfer olan akışkanın geçtiği 

yüzey alanı (m
2
) ve d karakteristik uzunluk yani bir tanktan diğer tanka transfer olurken akışkanın kat 

ettiği yolun uzunluğudur (m). Girdi parametresi veya tarihsel çakıştırma sırasında ayarlanabilecek bir 

parametre olan 
lji, ’nin içinde yer aldıklarından k,  A ve d’nin değerlerinin bilinmesi gerekli değildir. 

Diğer taraftan, besleme indeksinin akışkan kısmı verilen basınç, sıcaklık ve doymuşluk değerlerine 
göre hesaplanır. Tank i için kütle dengesi denklem 15’deki gibi yazılabilir: 
 

      0,,,,,,
1

,,
1

,,   


iLinjiGpiLp

N

l
ijjiG

N

l
ijjiLiGGLLi WWWppppSS

dt

d
V

ci

ll

ci

ll
    (15) 

 

Burada,  S doymuşluk (kesir) ve  gözenekliliktir (kesir). Denklemde ilk terim tank içerisindeki birikimi, 
ikinci terim ve üçüncü terimler sırasıyla diğer tanklardan gelecek  sıvı ve gaz kütlesi  katkılarını temsil 
eder. İletimden dolayı tank jl ve tank i arasında oluşan enerji akışı denklem 16 ile verilmiştir. 

 

 ijji TTQ
ll
 ,    (16) 

 

Burada, Q enerji hızı (J/s) ve
lji,  iletim indeksidir (J/(K.s)). Tank i ile gaz, sıvı ve kayaç arasında 

bölgesel olarak ısıl dengenin var olduğu varsayılarak enerji dengesi denklemi şu şekilde verilir: 
 

    

      0

1

1
,,

1
,,,

1
,,

,,,,,,,,,,

   





ci

ll

ci

ll

ci

ll

N

l
ijjiG

N

l
ijjiGL

N

l
ijjiL

iinjLiLinjiGiGpiLiLpGGGLLLmm

TThpphpp

hWhWhWSuSuVTCV
dt

d







   (17) 

 

Burada, m  kayacın yoğunluğunu (kg/m
3
), mC  kayacın spesifik ısı kapasitesini (J/(kg.K)), u iç enerjiyi 

(J/kg) ve h entalpiyi (J/kg) simgeler. Diğer tanklardan gelen enerji katkısı göz önüne alındığında 
deklem 18‘deki durumlar kullanılır. 
 












ll

l

jij

jii

pph

pph
h

  if  

  if  
    (18) 

 
Son olarak CO2 için kütle dengesi denklem 19 ile verilir. 

 

     

0,,,

,,,,
1

,,,
1

,,



  


iCGiGp

iCLiLpCG

N

l
ijjiGCL

N

l
ijjiLiCGGGCLLLi

fW

fWfppfppfSfS
dt

d
V

ci

ll

ci

ll  
   (19) 

 
Burada, f CO2’in sıvı veya gaz fazdaki kütle oranıdır ve denklem 18’dekine benzer bir yaklaşım 
uygulanır. 












ll

l

jij

jii

ppf

ppf
f

  if  

  if  
    (20) 

 
Denklem 15, 17 ve 19 lineer olmayan denklemlerdir ve Newton-Raphson tekniği ile çözülebilirler. 
Temel değişkenlerin seçiminde O’Sullivan vd. [6] ortaya koyduğu yaklaşımdan faydalanılır. Tank tek 
faz akışkan içeriyorsa temel değişkenler basınç, sıcaklık ve CO2’in kısmi basıncıdır. Eğer tank gaz ve 
sıvı fazı aynı anda içeriyorsa CO2’in kısmi basıncı yerine gazın doymuşluğu temel değişken olarak 
seçilir. 
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4. ÖRNEK 
 
Bu bölümde, CO2’in jeotermal rezervuar performansına etkisini gösterebilmek için sentetik veriler 
kullanılarak bir örnek model hazırlanmıştır. Oluşturulan modelin özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 
Rezervuar 10000 gün boyunca 2 kg/s ile üretim yapmıştır. Böyle bir sistemin basınç davranışı CO2’in 
kütlesel olarak üç farklı oranı (%0, %0.5, %1) için hesaplanmış ve Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Rezervuarın özellikleri. 
 

Kaba Hacim, m
3
 110

9
 

Gözeneklilik, oran 0.2 

Başlangıç basıncı, Pa 5010
5
 

Başlangıç Sıcaklığı, K 450 

Kayaç sıkıştırılabilirliği, Pa
-1

 510
-10

 

Kayacın termal genleşme sabiti, K
-1

 0 

Kayacın yoğunluğu, kg/m
3
 2600 

Kayacın ısı kapasitesi, J/(kg.K) 1000 

 
Suyun içerisinde CO2 yok ise üretim 5000 güne kadar sıkıştırılmış sıvı halinde olur ve 5000 günden 
sonra buhar ve su fazı rezervuarda bir arada bulunmaya başlar. Rezervuar akışkanı iki faza geçtiği 
zaman, sıvı içerisinde bulunan gazın sıvıya göre daha yüksek sıkıştırılabilirliğe sahip olmasından 
dolayı, basınç düşüm hızı yavaşlar. Suda %0.5 oranında çözünmüş CO2 varken iki faza geçiş daha 
hızlı sağlanır (yaklaşık 2500 günde). Geriye kalan 7500 gün boyunca gazın yüksek 
sıkıştırılabilirliğinden dolayı basınç oldukça sabit seyir eder. CO2 miktarı arttıkça basınç korunumu 
daha erken zamanlarda gerçekleşir. 

 

 
 

Şekil 3. Farklı miktarlarda suda çözünmüş CO2’in basınç davranışları. 
 

Şekil 4’de su içerisinde farklı miktarda çözünmüş olarak bulunan CO2 için gaz doymuşluğunun 
zamanla değişimi gösterilmektedir. Beklenildiği üzere, rezervuarda gazlaşma noktası basıncına 
ulaşıldığı anda gaz doymuşluğu artmaya başlamaktadır. Doymuşluk değeri zamanla lineer olarak 
artmaktadır. Bu noktada, modelden hesaplanan basınç ve doymuşluk değerlerinin ortalama rezervuar 
basınç ve doymuşluk değerlerini yansıttığı göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim sırasında gaz 
doymuşluğu konuma bağlı olarak değişir ve kuyu dibi basıncının gazlaşma noktası basıncından düşük 
olduğu durumda kuyu civarında en yüksek değere ulaşır. 
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Şekil 4. Farklı miktarlarda suda çözünmüş CO2’in basınç davranışları. 
 
Şekil 5 suda çözünmüş CO2 miktarının zamanla değişimini göstermektedir. %1 ve %0.5’lik başlangıç 
kütle oranının zamanla azaldığı görülmektedir. Ama beklenildiği gibi bu azalış çok küçüktür. 
 

 
 

Şekil 5. Farklı miktarlarda suda bulunan CO2’in zamanla değişimi. 

 
Şekil 6 gaz fazındaki CO2 miktarının zamanla değişimini göstermektedir. Başlangıçta hiç gaz fazı 
olmadığından kütle oranı sıfırdır. Gazlaşma noktası basıncına ulaşıldığı zaman gaz fazı oluşmaya 
başlar ve bu fazın çoğunluğunu CO2’in oluşturduğu gözlemlenmektedir. Kütlesel olarak %1 oranında 
suda çözünmüş CO2’in oluşturduğu sistemde gaz fazın %85’i CO2’den oluşurken kütlesel olarak %0.5 
oranında suda çözünmüş CO2’in oluşturduğu sistemde gaz fazın %80’i CO2’den oluşmaktadır. 
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Şekil 6. Farklı miktarlarda gaz fazında bulunan CO2’in zamanla değişimi. 

 
 
 
 
 
5. TARTIŞMA 
 
Oluşturulan modelde CO2’in kısmi basıncı ile suda çözünmüş CO2’in kütlesel oranı arasındaki bağlantı 
denklem 1 ile hesaplanmıştır. Denklem 1’de yer alan Henry sabiti de denklem 2 ile bulunmuştur. 
Literatürde Henry sabitinin hesaplanabilmesi için farklı korelasyonlar yer almaktadır. Bunlardan biri 
Upton ve Santoyo [10]’nın ortaya koyduğu aşağıda verilen korelasyondur. 
 

     32
15.27315.27315.273ln  TdTcTbaKH    (21) 

 
Burada, a,b ve c katsayıları Tablo 2’de verilen değerlerdir. 
 
Tablo 2. Denklem 21 için Regrasyon katsayıları. 

 

a 4.517428673 

b 2.555453510
-2

 

c -1.0221310
-4

 

d 9.3068910
-8

 

 
Bunlara bağlı olarak, denklem 21’de verilen sabitler ve CO2’in kısmi basıncı arasındaki ilişki denklem 
22 ile verilebilir. 
 

CLHCO fKP
44

18
2
    (22) 

 
Upton ve Santoyo [10] tarafından verilen korelasyon ve modelde kullanılan korelasyonlar arasındaki 
fark önem teşkil edebileceğinden dolayı ilerki çalışmalarda denklem 21 ve 22’de verilen korelasyonlara 
göre model tekrar oluşturulacak ve rezervuar davranışı üzerindeki etkisi araştırılacaktır. 
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SONUÇ 
 
Burada verilen çalışma hali hazırda devam eden bir çalışma olup şuana kadar elde edilen sonuçlar ve 
ilerde yapılması düşünülen çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 

 Bu çalışmada, CO2 içeren jeotermal sistemlerin basınç ve sıcaklık davranışını veren bir 
boyutsuz parametre modeli geliştirilmiştir.  

 CO2’in en çok gazlaşma noktası basıncı üzerinde etkisi vardır ve sıvı fazda bulunan suyun 
içerisinde çok az olsa dahi CO2 çözünmesi gazlaşma noktası basıncını arttırmaktadır. 

 Bu basıncın artması sebebi ile rezervuarda iki faza geçiş daha yüksek basınçlarda gerçekleşir. 
Rezervuarda üretim ile oluşan gaz fazı, gazın sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilirliğe sahip 
olmasından dolayı, basınç düşümünü yavaşlatmaktadır. 

 Bu çalışmanın literatürde yer alan diğer çalışmalar ile karşılaştırılması daha yapılmamıştır. 
Bundan sonraki hedef modelin diğer çalışmalara göre doğrulunun ispatlanmasıdır. 

 Daha sonra oluşturulan model, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere 
sahasının basınç ve sıcaklık davranışlarının modellenmesinde kullanılacaktır. 
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ÖZET 
 
Jeotermal santrallerin kurulumu 1900’lü yılların başında atmosferik buhar türbini kullanımı ile 
başlamış, sonrasında kaynak özelliklerine göre çeşitli prosesler ile gelişimine devam etmiştir. Geçen 
asrın sonuna doğru yaygın olarak kullanılmaya başlanan binary santraller, özellikle orta entalpili 
jeotermal kaynaklardan elektrik üretmek için kullanılan santral modelleridir.  

Bir jeotermal kaynak elektrik üretimi için kullanılacaksa, tasarlanacak santral modeli sadece 
sıcaklığına değil, kaynağın jeolojik, jeokimyasal, jeofizik özelliklerine de bağlı olarak değişmektedir. 
Dünyada ve ülkemizdeki jeotermal suların çoğunda çözünmüş halde silika ve kalsit bulunmaktadır. Bu 
mineraller, gerek kaynaktan üretim sırasında gerekse tekrar basma işlemi sırasındaki basınç, pH ve 
sıcaklık değişimine bağlı olarak, çözeltiden ayrışarak çökelme meydana getirmektedirler. Santral 
işletmesinde çökelme problemi ile karşılaşmamak için uygun işletme şartlarının belirlenmesi oldukça 
önemlidir. 

Hazırlanan bu çalışmada ülkemizdeki bir jeotermal kaynağın jeokimyasal özellikleri ve bu kaynak için 
tasarlanacak santral modelinde dikkate alınacak, geri basma ve işletme şartlarının kimyası ele 
alınacaktır. Aynı zamanda, tasarlanan “double flash ve binary” çevrimlerinin birleşimi ile oluşturulan 
“kombine santral” ile elde edilen sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılacak, tartışılacak 
ve sunulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Silika çökelmesi, Binary çevrim, Kombine çevrim, santral optimizasyonu.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The installation of geothermal power plants begun with using atmospheric steam turbines in the early 
1900s and was followed by the development of various processes according to the source properties 
and technology of those days. Binary power plants that are used to generate electricity especially for 
medium enthalpy geothermal sources, started to be used widely in the 1990’s. 
 
A geothermal power plant model designed to be used for power generation depends on the variations 
of not only the temperature, but also, geological, geochemical, and physical features of resources. 
Most of the geothermal waters in the world and in our country include dissolved silica and calcite. 
These minerals precipitate from the solution depending on the changes of temperature and pressure 
during production and re-injection processes. Determining the appropriate operating conditions is very 
important  to avoid the problem of precipitation during the operation of power plants. 
 
In this study, we will explain that geochemical characteristics for one of the geothermal resource in our 
country. Then, chemical conditions for operation and re-injection processes will be discussed. 
Furthermore, results obtained from the studies on "combined power plants" that are created by a 
combination of "double flash, and binary" cycles will be compared and discussed with the ones 
obtained in previous studies. 
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1. GİRİŞ 
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi Dünya’da 1900’lü yıllarında başında İtalya’da başlamış, son 
15 yıl içinde gelişen güç çevrimi teknolojileri ile birçok ülke ile birlikte Türkiye’de de gelişimine devam 
etmiştir.  
 
Özellikle, geliştirilen ikili güç çevrimi sistemleri (binary santraller) ve kombine sistemler (buhar+binary 
sistem) orta entalpili birçok sahanın elektrik üretimi amacı ile kullanılmasına olanak sağlamıştır.  
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimini etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bunlardan bazıları,  
sahanın jeolojik ve fiziksel yapısı, üretilen akışkanın sıcaklığı ile jeokimyasal yapısı şeklinde sayılabilir. 
Genel olarak akışkan karakteristiklerine en uygun güç çevrimi, santralin sadeliğini ve yüksek 
güvenilirliğini korurken, maksimum üretimi sağlamalıdır [1]. Bu sebeple, jeotermal güç çevrimi 
tasarımlarında öncelikli olarak çalışılan sahanın ve üretilen akışkanın karakteristik özellikleri, 
sonrasında ise uygulanabilir işletme şartlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda 
rezervuarın sürdürülebilirliğini ve çevreye olan zararlı etkilerin önlenmesini sağlayacak geri basma 
şartlarının uygulanması da oldukça önemli bir parametredir.  
 
Jeotermal akışkanlar çözünmüş mineraller ve yoğuşmayan gazlar içermektedir. Rezervuar içinde 
jeotermal akışkan ile termodinamik açıdan denge halinde olan bu mineraller, üretim sırasında mevcut 
rezervuar koşulları değiştiği için denge hali bozularak bazıları çökelme eğilimine girerler [2]. Jeotermal 
sahalarda en fazla çökelen mineraller kalsiyum karbonat (CaCO3) ve silikadır (SiO2). Jeotermal enerji 
üretim sistemlerinde yaşanabilecek mineral çökelmesi, hem kuyu içi hem de yüzey ekipmanlarında 
akışı engelleyici daralmalar meydana gelmesine sebep olur. Aynı zamanda geri basma kuyularında 
tıkanmalara, kabuklaşma dolayısı ile ısı değiştiricilerinin ve buhar içindeki çökeltiler ile türbin 
kanatlarında birikerek enerji üretim verimini düşmesine sebep olmaktadırlar [2]. 
 
Hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’deki yüksek entalpili bir jeotermal kaynak için uygun santral 
modelleri, kaynağın jeokimyasal yapısı ile ele alınarak elde edilecek elektrik güçlerinin karşılaştırılması 
yapılacaktır. Geliştirilen iki yeni kombine güç çevrimi modeli ile aynı kaynak için daha önce 
tasarlanmış olan buhar çevrimi ve ikili tip güç çevrimi sonuçları karşılaştırılarak en uygun işletme 
şartlarının belirlenmesine yönelik öneriler sunulacaktır.  
 
 
 
 
2. JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİ TASARIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Bir jeotermal kaynak için tasarlanacak santral modeli öncelikle kaynağın karakteristik yapısına göre 
ele alınmalıdır. Ülkemizdeki jeotermal akışkanların çoğu orta entalpili, yüksek çözünmüş katı miktarı 
ile sodalı (bikarbonat) sular şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, akışkan ağırlıkça %1,5 ile % 2,5 
arasında değişen yoğuşmayan gazlar (NCG) içermektedirler [1]. Bu gazların çoğunluğu da CO2’dir. 
Özelikle jeotermal kaynak için tasarlanacak buhar güç sistemlerinde (flash/ double flash) buhar içinde 
bulunan CO2 gazını tamamen ayırmak için ilave sistemler kullanılması gerekmektedir. Jeotermal 
akışkan içindeki yoğuşmayan gazları ayrıştırmak için genellikle jet ejektör, vakum pompası, 
kompresör, hibrit ve reboiler sistemleri kullanılmaktadır [4]. Türbinden elde edilecek gücü doğrudan 
etkilediği için NCG’nin tamamını sistemden uzaklaştırmak oldukça önemlidir. İkili çevrimlerde (binary/ 
ORC) buhar içinde çözünmüş halde bulunan CO2  sistem içinde, atmosfer basıncından daha yüksek 
basınç değerlerinde tutulduğu için de, her hangi bir noktada birikme, kabuklaşma meydana 
getirmeyecektir [1]. Kombine tip güç çevrimlerinde ise, buhar çevriminde türbin çıkışındaki çürük buhar 
içindeki CO2 gazı ikili çevrime aktarıldığında ısı değiştiricilerde ısı takası yapıldıktan sonra serbest gaz 
olarak atmosfere verilecek ve kalan akışkan da geri basma kuyusuna gönderilecektir [5].   
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Jeotermal akışkanların jeokimyasal özellikleri ise bir başka önemli tasarım faktörü olarak 
değerlendirilmelidir. Jeotermal sular içinde yüksek miktarda bulunan kalsiyum karbonat (CaCO3) ve 
silika (SiO2) mineralleri, rezervuardan kuyuya doğru akış sırasında ve yüzey ekipmanlarında çökelme 
şartları meydana geldiğinde önemli sorunlar yaşanabilmektedir. Devam eden bölümde detaylı olarak 
açıklanacak olan silika çökelmesinin yaşanmamasını sağlayacak uygun işletme şartlarının santral 
tasarımlarında dikkate alınması gerekmektedir. 
 
Bir diğer faktör ise sahanın bulunduğu bölgeye ait hava şartlarıdır. Özellikle ikili tip santrallerde 
(binary/ ORC) yeterli miktarda soğutma suyu bulunmadığı için, yoğuşturucu soğutma akışkanı olarak 
dış hava kullanılmaktadır [6]. Bu yüzden hava sıcaklığı, atmosfer basıncı ve bağıl nem gibi 
meteorolojik veriler de santral performansını etkileyen bir diğer faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında tasarlanan tüm santral modellerinde hava sıcaklığı, atmosfer basıncı ve bağıl 
nem miktarı sahanın bulunduğu bölgeye ait aylık ortalama meteorolojik değerler şeklinde 
kullanılmıştır.   
 
Güç çevrimi tasarımlarında bir diğer etken ise kullanılan yüzey ekipmanlarının verimlilik değerleridir. 
Özellikle türbin ve jeneratör verimlilikleri, yoğuşturucularda kullanılan fan ve pompaların verimlilikleri 
santralden elde edilecek toplam net iş üzerinde doğrudan etkindir. Günümüzün gelişen santral 
teknolojilerinde özellikle binary çevrimlerde kullanılan organik türbin verimlilik değerleri %86- %87 
değerlerine kadar çıkabilmektedir. Aynı zamanda yoğuşturucu ve soğutma sistemi ekipmanlarından 
fan ve pompa verimlilik değerleri de, net iş üzerinde daha az parazitik yük oluşumunu sağlayacak 
şekilde %80 değerlerine kadar çıkabilmektedir.  
 
 
 
 
3. JEOTERMAL SULARIN JEOKİMYASI VE GÜÇ ÇEVRİMLERİNE ETKİSİ 
 
Jeotermal sular içinde bulunan minerallerin doymuşlukları sıcaklık, tuzluluk ve ortamın pH değişimine 
bağlı olarak değişmektedir. Jeotermal sularda yüksek oranda bulunan silika, rezervuar şartlarında 
kuvars formunda su içinde dengededir. Yüzeyde ise amorf silika formunda denge şartları kontrol 
altında tutulmaktadır [7]. Jeotermal akışkanın kuyudan yükselip atmosfere kadar ulaşması sırasında 
hem buharın ayrılması, hem de soğuma sonucunda kuvars çözünürlüğü azalır. Böylece rezervuar 
şartlarında silika aşırı doymuş hale gelecektir. Bu aşırı doymuşluk amorf silika çözünürlüğünün altına 
düşünce çökelme başlar [2]. Tuzluluğun yüksek olduğu jeotermal sularda amorf silikanın çökelmesi 
artar ve yüzeylerde daha fazla tutunarak sert bir çökelti oluşturur [2]. Aynı zamanda, pH değeri 7’nin 
üzerinde olduğunda silika çökelmesi daha hızlı oluşabilecektir [7].  
 
Özellikle tekli ve ikili buhar güç çevrimlerinde (flash, double flash ) yaşanan silika çökelmesi problemini 
önlemek için tasarımda uygun işletme şartlarının dikkate alınması gerekmektedir. Aynı zamanda atık 
jeotermal suların geri basma işleminde rezervuar sıcaklığına, akışkan bileşimine ve tekrar basılma yeri 
koşullarına bağlı olarak değerlendirilip silika çökelmesi engellenebilir [2].  
 
Hazırlanan bu çalışmada ele alınan jeotermal kaynak için tasarlanan modellerin hepsi için geri basma 
sıcaklığı 80

0
C seçilmiştir. Ele alınan yüksek entalpili jeotermal kaynak için seçilen bu geri basma 

sıcaklığı mevcut durumda gerçekleştirilen işletme şartlarına göre silika çökelmesinin oluşmadığı uygun 
şartları sağlamaktadır. Tasarım sırasında ele alınan akışkan jeokimyası, santralin işletilmesi ve 
performans testleri sırasında da sürekli takip edilmesi gereken önemli bir parametredir. Santralin 
performansını arttırma amacı ile işletme sırasında değiştirilen bazı parametreler, özellikle akışkan 
basıncı ve debileri gibi kontrol edilebilir parametreler üzerinde değişiklik yapılması santral 
performansını etkileyecektir [6]. Aynı zamanda değişen işletme şartlarına göre, akışkanın mineral 
doymuşlukları, hangi yüzey ekipmanında çökelme meydana getirebileceğine dair testlerin de 
tekrarlanması gerekmektedir. Santralin herhangi bir zamandaki performansının, performans testi ile 
belirlenmiş başlangıç performansı ile karşılaştırılması, sistem bileşenlerinin performansa etkilerini takip 
etmek ve gerekli tedbirlerin alınmasında önemlidir [6].    
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4. TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEK ENTALPİLİ BİR KAYNAK İÇİN TASARLANAN MODELLER 
 
Hazırlanan bu çalışmada ele alınan jeotermal kaynak, yüksek entalpili, sıvı yoğun, buharında ağırlıkça 
% 15 gibi yüksek oranda yoğuşmayan gaz bulunan bir kaynaktır. Uzun yıllardan beri işletilen ve tek 
flash güç sistemine göre tasarlanmış bir santral modeline sahiptir.  
 
Ele alınan jeotermal kaynağın geçmiş üretimlerinde CaCO3 ile birlikte çok az miktarda silikanın koruma 
borularında çökeldiği tespit edilmiştir. Ancak geri basma işlemi sırasında silika çökelmesi daha önemli 
hale gelerek konu ile ilgili çeşitli testler ve modeller geliştirilmiştir [2]. Mineral çökelmesi ile ilgili kaynak 
için yapılan geçmiş yıllara ait testlere göre, rezervuarda 290-310 mg/l derişiminde kuvars olarak 
bulunan silika, separatör ve savakta buhar ve gaz kaybına uğradığı için derişimi 345-398 mg/l kadar 
çıkmıştır [2]. Polimerleşme separatörden sonra 145 

0
C’de başlayıp kaynama sıcaklığına düşünce 

amorf silika formuna dönüşmektedir. Amorf silikanın aşırı doymuş hale geleceği noktada çökelme 
başlayacaktır [2]. Aşırı doymuş suyun sıcaklığının daha da düşmesi ile silika içeriği rezervuardaki 
seviyesine düştüğünden tekrar basma sırasında sorun yaşanmayabilir. Ama bu aşamada geri basma 
işleminden önce suyun çökelme havuzlarında dinlendirilip çökelmesi sağlanmalıdır [2]. 
 
Jeotermal kaynak için geçmiş yıllarda yapılan testler ve geri basma modellemeleri sonuçları bu 
çalışma kapsamında tasarlanan modellerde dikkate alınmıştır. Ancak, ele alınan kaynak uzun yıllar 
işletildiği ve bazı rezervuar koşulları değiştiği için suyun jeokimyasal yapısının da değişmiş olabileceği, 
bu yüzden yeni örneklerle testlerin tekrar değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu sebeple, 
hazırlanan bu çalışmada, mevcut durumda gerçekleştirilen geri basma sıcaklık değerlerine yakın 
sıcaklıklar seçilerek hesaplamalar yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.   
 
Daha önce aynı kaynak için tasarlanmış santral modellerinde kullanılan bazı değerler bu çalışmadaki 
modeller için de aynı kabul edilmiştir. Örneğin, santralin kurulu olduğu bölgeye ait meteorolojik şartlar, 
jeotermal kaynağa ait sıcaklık, kuyubaşı basınç, entalpi ve üretim debileri tüm modellerde aynı kabul 
edilmiştir. Devam eden modellerin hepsi için kullanılan sabitler Tablo-1’de belirtilmiştir.  
 
Tablo 1. Model uygulamalarında kullanılan sabitler  
 

 Birim Değer 

Rezervuar sıcaklığı °C 200-240 

Kuyubaşı basıncı bar 19 

Kuyubaşı çift fazlı akışkan entalpisi kJ/kg 943 

Toplam üretilen debi ton/st 1155 

Buhardaki ağırlıkça yoğuşmayan gaz miktarı % 15 

Yoğuşmayan gazların tamamı  CO2 

Bölgenin atmosfer basıncı bar 0.959 

Bölgenin aylık ortalama hava sıcaklığı °C 16 

Bölgenin aylık ortalama bağıl nem miktarı % 61 

Soğutma kulesinden çıkan hava nemliliği (bağıl) % 90 

  
Ele alınan jeotermal kaynaktan çift fazlı üretim yapıldığından her modelde Webre tipi siklon seperatör 
kullanımı tasarlanmıştır. Aynı zamanda, flash çevrimlerinde, buhar içinde yer alan yüksek oranda NCG 
olan CO2 türbin öncesi sistemden tamamen uzaklaştırmak için jet ejektör kullanılmıştır [5].  
 
Modellerde yer alan türbin jeneratör sistemlerinin analizinde, türbinin genleşme prosesinin sürekli, 
adiyabatik şartlarda gerçekleştiği, aynı zamanda potansiyel ve kinetik enerji kayıplarının olmadığı 
kabul edilmiştir. Türbinden elde edilebilecek maksimum iş değeri, izantropik ve adyabatik genleşme 
ile, diğer bir deyişle, tersinir süreçte oluşacaktır [5]. 
 
Flash ve binary sistemlerde kullanılan yoğuşturucu ve soğutma sistemlerinin analizi de, sistemden 
elde edilecek toplam iş üzerinde oldukça önemli bir parametredir. Flash sistemlerde tasarlanan buhar 
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türbinlerinden daha fazla güç elde edebilmek amacıyla türbin çıkışları doğrudan yoğuşturucu ve 
soğutma kulesi sistemine bağlanmıştır. Böylelikle, türbin çıkışlarında vakum basınçları 
oluşturulabilecek ve yüksek iş değerleri elde edilebilecektir [5]. Kondanser basıncı optimizasyonunda 
bir diğer parametre, buhar içindeki CO2 tamamını sistemden uzaklaştırabilecek jet ejektör basıncının 
da sağlanabilmesidir. Yapılan literatür araştırmasına göre bu tip sistemler için kullanılan optimum 
kondanser sıcaklık değeri aralığı olan 46

0
C- 50

0
C sıcaklıkları sağlayan basınç değerleri 100 mbar- 140 

mbar olarak seçilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.  
 
Tasarlanan binary sistemlerdeki ısı değiştiricilerin analizinde jeotermal akışkan ile kullanılan ikincil 
akışkan arasında yaşanan kütle ve enerji dengesinin sabit, ısı değiştiricilerin tamamen yalıtılmış 
olduğu, kinetik ve potansiyel enerji kayıplarının olmadığı kabul edilmiştir. Isı takasının tamamı, 
jeotermal akışkan ile ikincil akışkan olarak seçilen n-pentan arasında gerçekleşmektedir [5]. 
 
 
4.1. Kombine Model-1 
 
Bu çalışmada ele alınan yüksek entalpili jeotermal kaynak için tasarlanan kombine modellerden ilki 
double flash ve binary çevrimlerden oluşan kombine çevrim modelidir. Şekil 1’de uygulanan modelin 
yüzey tesisleri ve santral akış şeması yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 1. Kombine model-1 akış diagramı  
 

Şekil 1’de belirtildiği gibi, üretilen çift fazlı jeotermal akışkan öncelikle double flash buhar çevrimine 
girmektedir. Separatör-1’de yüksek basınçta sıvı ve buhar faza ayrıştırılır. Separatör-2’de ise daha 
düşük basınçta tekrar flash edildikten sonra sıvı kısım binary çevrime aktarılır. Buhar çevriminde her 
iki türbin tek bir yoğuşturucu ve soğutma kulesi sistemine bağlanmıştır. Ayrıca, buhar içindeki CO2 
tamamını uzaklaştırmak için jet ejektör sistemi kullanılmıştır. Yoğuşturucuda oluşturulan vakum 
basınçları ile hem CO2 uzaklaştırılması, hem de buhar türbinlerinden en fazla gücün elde edilmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Buhar çevriminden gelen sıvı fazdaki jeotermal akışkan (brine) ikili (binary) çevrimde ısı 
değiştiricilerine girerek sahip olduğu enerjiyi seçilen ikincil akışkana aktarır. Bu çalışmada ikincil 
akışkan olarak n-pentan kullanılmıştır. Gerçekleşen ısı takası n-pentanın buhar fazına geçişine kadar 
devam etmektedir [5]. Doymuş buhar fazındaki n-pentan organik türbine girerek genleşir ve türbinde iş 
üretilmesi sağlanır. Türbinden çıkan n-pentanı yoğuşturmak için hava soğutmalı kondanser 
kullanılmaktadır. Kondanserden çıkan sıvı n-pentan pompa ile sıkıştırılıp basınçlandırılır ve ön ısıtıcıya 
gönderilerek, kapalı çevrimin tamamlanması sağlanmaktadır. Her iki buharlaştırıcıdan çıkan akışkanın 
tamamı tek hat üzerinde toplanarak re-enjeksiyon kuyusuna geri basılmaktadır. Şekil 1’de gösterildiği 
şekilde tasarlanan modelde, iki seviyeli binary sistem kullanılmıştır. Buhar çevriminden gelen akışkan 
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sahip olduğu enerjinin bir kısmını ilk seviye binary çevrimde ikincil akışkana aktarır. Sonrasında, aynı 
orandaki kalan enerjisini de ikinci seviye çevrimde aynı ikincil akışkana aktardıktan sonra, geri basma 
kuyusundan rezervuara tekrar basılmaktadır. Her iki seviyedeki organik türbinler aynı şaft üzerinden 
tek bir jeneratöre bağlanmıştır [5]. 
 
Hazırlanan bu modele göre, optimum çalışma şartlarının tayini ve en yüksek güç değerini elde 
edebilmek için, yüzey ekipmanları üzerinde optimizasyonlar yapılmıştır. Bu noktada ele alınabilecek ve 
santralden elde edilebilecek net güç değerini doğrudan etkileyen parametrelerden ilki kullanılan 
separatörlerin çalışma basınçlarıdır.  
 
Kombine model-1’de kullanılan iki separatör için belirli çalışma basıncı değerleri seçilerek santralden 
elde edilen net güçler karşılaştırılmıştır. Separatör-1 için 15 bara- 12 bara değer aralığı; separatör-2 
için ise 10 bara- 8 bara çalışma basıncı aralıkları seçilerek elde edilen sonuçlar Şekil-2’de 
gösterilmektedir.  
 
Şekil-2’de görüldüğü gibi, birinci separatör basıncının 13,5 bara, ikinci separatör basıncının da 9 bara 
olarak seçilmesiyle elde edilen net santral gücü 34,5 MWe olarak hesaplanmıştır. Artan separatör 
basınçları ile elde edilecek net santral gücünde azalma olacağı ve maksimum net gücün elde 
edilmesini sağlayan separatör basınçlarının kombine model-1 için optimum değerler olacağı tespit 
edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. Separatör basıncı optimizasyonu 
 
Separatör basınçlarının optimum çalışma şartlarının tayini yapıldıktan sonra buhar türbin çıkışları ve 
yoğuşturucu çalışma basınçlarının optimize edilmesi gerekmektedir.  
 
Kombine model-1’de kullanılan buhar türbinleri bağlı olduğu kondenser basınçlarına göre iş 
üretebilmektedir. Bu yüzden, kondenser çalışma basıncı türbin çıkışları için vakum basınçlarını 
sağlamalı, aynı zamanda ise buhar içindeki CO2’in tamamını uzaklaştırabilecek jet ejektör sistemini 
sorunsuz çalışabilmesini sağlamalıdır. Hazırlanan bu çalışmada yoğuşturucu basıncı 100 mbar 
seçilmiştir. Buna göre kombine model-1’in double flash bölümünden elde edilen net güç 16,37 MWe 
olarak hesaplanmıştır.  
 
Tasarlanan modelin binary kısmında ise, organik türbinlerin çıkış basıncı n-pentan için yoğuşma 
noktası basıncı olarak seçilecektir [5]. Sistemdeki her iki organik türbinin bağlı olduğu hava soğutmalı 
kondansörlerden çıkış sıcaklıkları n-pentanın tamamının yoğuşmasını sağlayacak sıcaklık değeri olan 
37 °C alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, n-pentanın tamamının yoğuşmasını sağlayacak 
türbin çıkış basınç değerlerinin her iki organik türbin için 1,05 bara olacağı hesaplanmıştır. Buna göre, 
modelin iki seviyeli binary bölümünden elde edilecek net güç değeri 18,13 MWe olmaktadır. 
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Optimize edilen model sonuçlarına göre santralden elde edilebilecek maksimum net güç 34,5 MWe; 
santral verimliliği ise % 13 olarak hesaplanmıştır.  
Şekil-3 ve Şekil-4’de sırası ile kombine modelin buhar çevrimi bölümüne ait sıcaklık-entropi (T-s) ve 
basınç-entalpi (P-h) diagramları görülmektedir.  
 

     
 

Şekil 3. Buhar sistemi T-s diagramı                                Şekil 4. Buhar sistemi P-h diagramı 
 

Modelin binary kısmına ait termodinamik çevrim diagramları ise her iki seviyedeki ikincil akışkan için 
hazırlanmıştır. Şekil-5 ve Şekil-6 sırası ile ilk seviye binary çevrime ait n-pentan için sıcaklık-entropi (T-
s) ve basınç-entalpi (P-h) değişimini göstermektedir. Benzer şekilde, ikinci seviye binary çevrime ait n-
pentanın sıcaklık-entropi (T-s) ve basınç-entalpi (P-h) değişimi, Şekil-7 ve Şekil-8’de sırası ile 
belirtilmiştir.  
 

   
 

Şekil 5. Birinci seviye n-pentan T-s diagram                  Şekil 6. Birinci seviye n-pentan P-h diagram 
 

         
 

Şekil 7. İkinci seviye n-pentan T-s diagram                  Şekil 8. İkinci seviye n-pentan P-h diagram 
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4.2. Kombine Model-2 
 
Bu çalışmada ele alınan yüksek entalpili jeotermal kaynak için tasarlanan kombine modellerden 
ikincisi de double flash ve binary çevrimlerden oluşan kombine çevrim modelidir. Ancak ilk modelden 
farklı olarak buhar çevrimi kısmında yer alan türbinler atmosferik türbin seçilmiştir ve türbin çıkışındaki 
çürük buhar doğrudan binary sisteme iletilmektedir. Şekil 9’da uygulanan modelin yüzey tesisleri ve 
santral akış şeması yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 9. Kombine model-2 akış diagramı 
 
Tasarlanan bu modelde, Şekil-9’da görüldüğü gibi buhar çevrimi bölümündeki parazitik yükleri azaltma 
ve binary çevrimden daha fazla güç elde etmek amacı ile buhar türbinleri atmosferik türbin seçilmiştir. 
Ayrıca, türbin çıkışlarındaki çürük buhar tek bir hat ile birleşerek binary çevrimin ikinci 
buharlaştırıcısına gönderilmektedir. Bu şekildeki tasarımın bir diğer avantajı ise, buhar içindeki CO2 
uzaklaştırmak için ekstra bir sistem kullanılmasına gerek olmamasıdır. Atmosferik türbinlerden çıkan 
çürük buhar ve çözünmüş haldeki CO2, Buharlaştırıcı-2’de ısısını n-pentana aktardıktan sonra tamamı 
serbest gaz olarak sistemden ayrışır ve açığa çıkan sıvı re-enjeksiyon sistemine iletilmektedir [5].  
 
Hazırlanan bu modele ait optimum separatör basınçlarını belirlemek için bir önceki modele benzer 
şekilde seçilen basınç aralıklarında elde edilen santral net güçleri karşılaştırılmıştır.  
 
Modelde kuyubaşı basıncı 19 bara olduğu için yüksek basınçlı separatör için 15 bara ile 11 bara değer 
aralığında, düşük basınçlı separatör için ise 10 bara ile 6 bara değer aralıkları seçilmiş ve her 0.5 
bara’lık basınç azalımı için model simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Değişen separatör basınçlarına 
göre santralden elde edilen net güçlerdeki değişim Şekil-10’da belirtilmiştir. Buna göre, net gücü 
maksimum yapan separatör basınçları optimum separatör çalışma basıncı olarak tayin edilmiştir. Bu 
değerler yüksek ve düşük basınçlı separatörler için sırası ile 13,5 bara ve 8,5 bara olarak 
hesaplanmıştır.  
 
Modelde kullanılan buhar türbinleri atmosferik türbin olduğundan, çıkış basınçları doğrudan atmosfer 
basıncı olarak alınmıştır. Buna göre, santralin buhar çevrimi bölümünden elde edilen net güç değeri 
10,64 MWe olmaktadır.  
 
Modelin binary kısmında yer alan organik türbinlerin çıkış basıncı bir önceki modele benzer şekilde n-
pentanın yoğuşma sıcaklığını sağlayacak basınç değeri olan 1,05 bara değeri seçilmiştir. Buna göre 
santralin binary kısmından elde edilen net güç değeri de 27,49 MWe olmaktadır. 
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Şekil 10. Separatör basıncı optimizasyonu 
 

Optimize edilen model sonuçlarına göre santralden elde edilebilecek maksimum net güç 38,13 MWe; 
santral verimliliği ise % 14 olarak hesaplanmıştır.  
 
Şekil-11 ve Şekil-12’de sırası ile kombine modelin buhar çevrimi bölümüne ait sıcaklık-entropi (T-s) ve 
basınç-entalpi (P-h) diagramları görülmektedir.  
 

   
 

Şekil 11. Buhar sistemi T-s diagramı                                Şekil 12. Buhar sistemi P-h diagramı 
 
Modelin binary kısmına ait termodinamik çevrim diagramları ise her iki seviyedeki ikincil akışkan için 
hazırlanmıştır. Şekil-13 ve Şekil-14 sırası ile ilk seviye binary çevrime ait n-pentan için sıcaklık-entropi 
(T-s) ve basınç-entalpi (P-h) değişimini göstermektedir. Benzer şekilde, ikinci seviye binary çevrime ait 
n-pentanın sıcaklık-entropi (T-s) ve basınç-entalpi (P-h) değişimi, Şekil-15 ve Şekil-16’da sırası ile 
belirtilmiştir.  
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Şekil 13. Birinci seviye n-pentan T-s diagram                  Şekil 14. Birinci seviye n-pentan P-h diagram 
 
 

     
 
Şekil 15. İkinci seviye n-pentan T-s diagram                  Şekil 16. İkinci seviye n-pentan P-h diagram 
 
 
 
 
5. ÇALIŞILAN JEOTERMAL KAYNAK İÇİN DAHA ÖNCE TASARLANAN MODEL SONUÇLARI 
 
Aynı jeotermal kaynak için daha önce tasarlanmış farklı tipte 3 adet santral modeli bulunmaktadır. Bu 
modeller, double flash, bottoming binary ve tel flash ile binary çevrimlerinden oluşan kombine tip güç 
çevrimi modelleridir. Ele alınan bu modeller, Tablo-1’de belirtilen sabitler kullanılarak aynı jeotermal 
kaynak için hesaplanmış ve sonuçları aşağıda belirtilmiştir.  
 
 
5.1. Double Flash modeli 
 
Ele alınan jeotermal kaynak için daha önce yapılmış çalışmalardan ilki double flash güç çevrimi 
modelidir. Şekil 17’de genel akış diagramı bulunan modelde, üretim kuyusundan gelen çift fazlı 
akışkan iki kademede separatör kullanılarak sıvı ve buhar fazlarına ayrıştırılır. Buhar, türbinde 
genleştirilerek iş üretilir, sıvı kısım ise doğrudan geri basma kuyusuna gönderilmektedir.  
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Şekil 17. Çift flaş modeli akış diagramı [5] 

 
Şekil 17’de görüldüğü gibi yeni tasarlanan kombine model-1’e benzer şekilde her iki türbin tek bir 
yoğuşturucu ve soğutma kulesi sistemine bağlıdır. Aynı zamanda CO2 uzaklaştırma için jet ejektör 
kullanılmaktadır.  
 
Tablo-1’de belirtilen sabitler kullanılarak yapılan model simülasyonuna göre, separatör-1 için optimum 
çalışma basıncı 6 bara, separatör-2 için optimum çalışma basıncı 1 bara olarak hesaplanmıştır. İkinci 
separatörden çıkan yaklaşık 100 

0
C’deki sıvı doğrudan re-enjeksiyon kuyusuna gönderilmektedir.  

 
Kondanser basıncı 100 mbar için santral modelinden elde edilen net güç değeri 25,7 MWe, santral 
verimliliği ise %9 olarak hesaplanmıştır.     
 
 
5.2. Bottoming Binary modeli 
 
Ele alınan jeotermal kaynak için daha önce yapılmış çalışmalardan bir diğeri bottoming binary tip güç 
çevrimi modelidir. Şekil 18’de akış diagramı görünen modele göre, iki fazlı akışkan tek flash 
sisteminde buhar ve sıvı kısma ayrıştırıldıktan sonra, buhar türbinde genleştirilerek iş üretilir, sıvı kısım 
ise çevrimin binary kısmına iletilerek enerjisi ikincil akışkana aktarılarak daha fazla enerji elde edilmesi 
sağlanmaktadır. Bu modelde ikincil akışkan olarak n-pentan kullanılmıştır ve binary bölümde iki 
seviyeli organik rankin çevrimi bulunmaktadır.  
 
Tablo-1’deki sabitler kullanılarak yapılan model simülasyonuna göre separatör için optimum çalışma 
basıncı 13 bara olarak hesaplanmıştır.  
 
Aynı zamanda organik türbinler için çalışma basıncı n-pentanın yoğuşma basıncı olan 1.05 bara, 
buhar kısmındaki kondanser çalışma basıncı da 100 mbar alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda 
modelden elde edilen net güç değeri 34,2 MWe, santral verimliliği ise % 12 olmaktadır.  
 
 
5.3. Tek Flash Kombine model 
 
Ele alınan jeotermal kaynak için daha önce yapılmış santral modellerinden biri de tek flash kombine 
model güç çevrimidir. Şekil 19’da akış diagramı görünen modele göre, yeni tasarlanan kombine 
model-2’e benzer şekilde buhar çevrimi kısmında kondanser ve soğutma kulesi kullanılmadan türbin 
çıkışı çürük buhar binary çevrimin ikinci seviye buharlaştırıcısına iletilmektedir. Böylece ele alınan bir 
önceki modele göre daha fazla güç elde edilmesi amaçlanmıştır [5].  
 



    _______________________  192 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Tablo-1’deki sabit değerler kullanılarak yapılan hesaplamalarda, separatör basıncı 15 bara ile 5,5 bara 

 
 

Şekil 18. Bottoming Binary tip çevrim modeli akış diagramı [5] 
 

basınç aralığında her 0,5 bara’lık değişime göre simülasyon yapılmış ve sonuçlara göre en fazla net 
santral gücünün elde edilmesini sağlayan 10 bara basınç değeri, optimum separatör basıncı olarak 
belirlenmiştir.  

 
Aynı zamanda organik türbinler için çalışma basıncı n-pentanın yoğuşma basıncı olan 1.05 bara, 
alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda modelden elde edilen net güç değeri 37,2 MWe, santral 
verimliliği ise % 13 olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 19. Tek Flash Kombine tip çevrim modeli akış diagramı [5] 
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6. MODEL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de bulunan yüksek entalpili bir jeotermal kaynak için farklı güç 
çevrimi modellerinin sonuçlarına göre kabul edilen şartlarda en uygun modelin geliştirilebilmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Buna göre, aynı sabitler kullanılarak iki yeni kombine güç çevrimi modeli oluşturulmuş, ayrıca, daha 
önceden yapılan üç faklı güç çevrimi modeline göre de değerlendirilmiştir. Elde edilen beş santral 
modeli sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir.  
 
Tablo 2. Santral modeli sonuçları 
 

Güç Çevrim Modeli 
Elde Edilen Net 

Güç, MWe 
Verimlilik, 

% 

Double Flash 25.70 9,4 

Bottoming Binary 34.20 12,6 

Tek Flash Kombine Model 37.20 13,8 

Kombine Model-1 34.50 12,8 

Kombine Model-2 38.13 14,1 

 
Elde edilen sonuçlara göre Kombine Model-2 olarak adlandırılan ve yeni tasarlanan güç çevrimi 
modelinin seçilen kaynak için en verimli santral modeli olduğu ve en fazla net güç değerinin elde 
edildiği görülmektedir. Bunun yanında Double Flash modeli hesaplaması yapılan diğer güç çevrimi 
modellerine göre en düşük sonuçların elde edildiği model olarak görülmektedir.  
 
Bu çalışma kapsamında ekonomik analiz yapılmamıştır. Ancak çıkan sonuçları değerlendirirken 
açıkça görünen birkaç konu üzerinde açıklama yapılabilir. Örneğin, Bottoming Binary ile Kombine 
Model-1 olarak adlandırılan güç çevrim modellerinin sonuçları birbirine oldukça yakın çıkmıştır. 
Kullanılan santral ekipmanları dikkate alınırsa, Kombine Model-1 olarak adlandırılan tasarımda, 
Bottoming Binary tasarımına ilave olarak bir separatör ve buhar türbini sistemi daha eklenerek daha 
düşük basınç değerlerinde flash edilen akışkandan daha fazla buharın ayrıştırılması amaçlanmıştır. 
Ancak aradaki 300 kWe güç artışının getirisi, ilave kullanılan ekipman ve bunların işletilmesi sırasında 
harcanabilecek maliyetleri karşılayabilmesi veya avantaj sağlaması tartışılabilir bir konudur.  Benzer 
şekildeki düşünce ile Kombine Model-2 olarak adlandırılan güç çevrim modeli yüzey ekipmanlarının 
maliyeti kendisine en yakın sonuçlar alınan Tek Flash Kombine Model ekipman ve işletme 
maliyetlerine göre daha düşük olması beklenebilir.  
 
 
 
 
7. TARTIŞMA VE SONUÇLAR  
 
Hazırlanan bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan yüksek entalpili bir jeotermal kaynak için gelişen 
güç çevrimi teknolojilerini uygulamak, aynı zamanda, kaynağın karakteristik özellikleri de dikkate 
alınarak uygun işletme şartlarının belirlenmesidir. Bunun için öncelikle santral tasarımlarını etkileyen 
faktörler üzerinde açıklamalar yapılmış, sonrasında ise jeotermal suların jeokimyasal özelliklerinin güç 
çevrimi tasarımları üzerinde nasıl bir etkinlik gösterdiği belirtilmiştir. Devam eden bölümlerde, ele 
alınan jeotermal kaynak özellikleri açıklanarak tasarlanan iki yeni kombine çevrim modeli 
detaylandırılmıştır. Sonrasında, aynı kaynak için kabul edilen şartlar sabit kalmak üzere daha önce 
yapılmış üç ayrı santral modelinden elde edilen sonuçlar açıklanmış ve tüm sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
 
Tasarlanan her bir model için işletme koşullarının belirlenmesi adına bir takım simülasyonlar yapılmış 
ve optimum değerler elde edilmiştir. Buna göre; üretim değerleri ve diğer tüm şartlar sabit kalmak 
koşulunda modellerden elde edilen net güç değerleri ve verimlilikler Tablo 2’de görülmektedir. 
Kombine Model-2 olarak adlandırılan güç çevrim modeli diğerlerine göre, bu tip bir jeotermal 
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kaynaktan elektrik enerjisi üretiminde en fazla enerjinin elde edilebileceği santral modeli olarak 
belirlenmiştir.  
 
Genellikle orta ve düşük entalpili jeotermal kaynaklar için kullanılan binary güç çevrimi teknolojisinin 
yüksek entalpili jeotermal kaynaklar için kullanılmasının, uygun şartlarda optimize edildiğinde oldukça 
avantajlı sonuçları olduğu görülmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir jeotermal elektrik santralının performansının jeotermal akışkan (brine) debisi, 
jeotermal akışkan sıcaklığı ve dış hava sıcaklığına göre değişimi incelenmiştir. Aydın, Salavatlı 
sahasında faaliyet gösteren, çift akışkanlı hava soğutmalı DORA-1 jeotermal santralının verileri ile 
çoklu regresyon analizi yapılmış, doğrusal ve logaritmik performans modelleri oluşturulmuştur. Bu 
regresyon modellerinin amacı, jeotermal elektrik santralının performansını etkileyen faktörlerin 
hepsinin aynı anda değişmesi sonucu santralın net elektrik üretim miktarını istatistikî açıdan tahmin 
etmektir. Yapılan analizlerde, jeotermal akışkan debisi ve dış hava sıcaklığının santral performansına 
etkisi % 95 güven aralığında anlamlı çıkmıştır. Modellerde klasik doğrusal regresyonun temel 
varsayımları sınanmıştır. Her iki modelde de hatalar arasında pozitif otokorelasyon bulunmuş ve 
Orcutt-Cochran Yöntemi ile otokorelasyon yok edilmeye çalışılmıştır. Durbin-Watson istatistiği 2’ye en 
yakın sonucu verdiği için, doğrusal regresyon modeli DORA-1 jeotermal santralının performansını en 
iyi açıklayan model olarak seçilmiştir. 
 
Bu çalışma sırasında, DORA-1 jeotermal elektrik santralının 2010 yılına ait 8412 saatlik zaman verileri 
kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Regresyon analizi, performans modellemesi, jeotermal enerji, çift akışkanlı 
jeotermal santral.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ve dünyada elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılan 
jeotermal enerji ile ilgili ülkemizdeki araştırmalar 1963 yılında başlamıştır. Türkiye’de ilk jeotermal 
elektrik santral 1984 yılında, Denizli Kızıldere’de işletmeye alınmıştır [1]. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretimine yönelik yasal değişiklikler ve getirilen teşvikler (10 yıl alım garantisi 
vb.) ile son yıllarda jeotermal kaynaklara yatırımlar artmıştır. Türkiye’de 2013 yılı Ocak ayı itibari ile 
işletmede toplam 166,35 MWe kurulu güçte jeotermal elektrik santralı bulunmakta olup, yeni 
yatırımlarla bu miktarın hızla artacağı beklenmektedir. 
 
Bir jeotermal santralın tipi sahip olduğu jeotermal kaynağın termofiziksel özelliklerine göre belirlenir. 
Jeotermal kaynaklar sıcaklıklarına göre yüksek (T>190 ⁰C), orta (160 ⁰C<T<190 ⁰C) ve düşük (100 

⁰C<T<160 ⁰C) entalpili kaynaklar olarak üçe ayrılır [2]. Elektrik üretimine en uygun jeotermal 

kaynaklar, yüksek ve orta entalpili kaynaklardır. Yüksek entalpili jeotermal kaynaklara dayalı santral 
tipleri çift flaşlı veya tek flaşlı buhar çevrim santralleridir. Bu santrallerde kuyulardan gelen jeotermal 
akışkanın basıncı düşürülerek kızgın buhar fazına geçmesi sağlanır, kızgın su buharı buhar 
türbininden geçirilerek iş üretilir. Orta ve düşük entalpili kaynaklar için en uygun santral tipi ise çift 
akışkanlı (binary) santrallerdir. Bu santrallerde yer altından gelen jeotermal akışkanın ısısı organik bir 
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çevrim akışkanına aktarılır ve organik akışkan (ikincil akışkan) yüksek sıcaklık ve basınçta 
türbinlerden geçirilerek elektrik üretilmesi sağlanır. 
 
Türkiye’de elektrik üretimine uygun jeotermal kaynakların büyük kısmı, orta ve düşük entalpili 
kaynaklardır. Bundan dolayı, bu çalışmada çift akışkanlı hava soğutmalı santral tipine uygun 
performans modeli geliştirmeye çalışılmıştır. Bir jeotermal santral, yüksek sıcaklıktaki ısıl kaynağı olan 
jeotermal akışkanın termofiziksel özellikleri ile düşük sıcaklıktaki ısıl kaynağı olan havanın sıcaklığı 
arasında elektrik üretebilir. Bundan dolayı, jeotermal akışkanın sıcaklığı, basıncı, debisi, varsa 
yoğuşmayan gaz (NCG) ve buhar miktarları santralların performansını doğrudan etkilediği gibi, dış 
ortam sıcaklığındaki değişim de santral performansının belirlenmesinde etkilidir. 
 
Jeotermal santralların elektrik üretim miktarını belirleyen santral girdilerine (jeotermal akışkan debisi, 
hava sıcaklığı vb.) bağlı deterministik kurallar vardır. Ancak, bu girdilerin ölçümlerinde yapılabilecek 
hatalar ya da ihmal edilen parametreler (NCG miktarı vb.) bu verileri olasılıklı bir duruma sokabilir. 
Böylece, santral performansı hesabı istatistiki bir hal alır ve bu hesap regresyon analizinin konusu 
olabilir. 
 
Bu çalışmada, bir santralın verilerinin istatistiki açıdan değerlendirilmesi için regresyon analizinin nasıl 
yapılacağından bahsedilmiş ve DORA-1 jeotermal santralının verileri ile çoklu regresyon analizi 
yapılmıştır. Santralın performansını etkileyen ölçülebilir üç temel değişken (dış hava sıcaklığı, 
jeotermal akışkan debisi ve sıcaklığı) ile oluşturulan bir modelle santralın anlık performansını tahmin 
edecek bir fonksiyon oluşturulmuştur. Çalışmadaki analizler sırasında, SPSS 17.0 (Statistical Package 
for the Social Sciences) istatistik programı kullanılmıştır [15]. 
 

 
 

Şekil 1. Çift akışkanlı bir jeotermal elektrik santralının akış şeması [3]. 
 

 
 
 

2. REGRESYON ANALİZİ 
 
Regresyon terimi tarihsel olarak ilk kez Francis Galton tarafından ortaya atılmıştır. Galton, uzun boylu 
ana-babaların çocukları uzun, kısa boylu ana-babaların çocukları kısa olur eğiliminin geçerliliğine 
karşın, belli bir boydaki ana-babaların çocuklarının ortalama boyunun genel nüfusun ortalama boyuna 
yaklaşma (regress) eğiliminde olduğunu bulmuştur [4]. Yani, çocukların boyları genel nüfusun 
ortalamasına doğru yaklaşma, sıradanlığa doğru çekilme eğilimindedir.  



    _______________________  199 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin başka açıklayıcı değişken ya da değişkenlerle olan ilişkisini 
tahmin etmek amacıyla yapılır. Yani regresyon çözümlemesi bir değişkenin başka değişkenlere 
bağlılığıyla uğraşır [5]. Değişkenler arasındaki ilişkiler kesin ilişkiler olmayıp rassal ya da olasılıklıdır. 
Eğer kesinlik olgusunu içeren ilişkilerdeki değişkenlerin herhangi birinde ölçüm hatası yapılmışsa, bu 
ilişki olasılıklı ilişkiye dönüşür ve bağımlı değişken rassal bir değişken olur. Böylece, bu ilişki regresyon 
analizin konusu olabilir. Örneğin, bir jeotermal elektrik santralının veriminin kullandığı jeotermal suyun 
sıcaklığı ve debisine, dış hava sıcaklığına, buhar ve yoğuşmayan gaz miktarına bağlılığı kesinlikle 
önemli ama verimin tam kestirilmesine yetmeyecek anlamda olasılıklı bir nitelik taşır. Çünkü 
değişkenlerin ölçümlerinde hatalar olabileceği gibi, verimi etkileyen ama tekil olarak belirlenemeyen ya 
da dikkate alınmayan başka değişkenler (ikincil akışkan debisi vb.) de olabilir. Bu yüzden ne kadar 
açıklayıcı değişken kullanılırsa kullanılsın, santral veriminde tam olarak açıklanamayan rassal bir 
değişkenliğin (hata terimi) varlığı kaçınılmazdır. 
 
Regresyon çözümlemelerinde veriler kaynak, nitelik ve sınırlarına göre zaman serisi (time series), 
kesit (cross-sectional) veriler ve karma (panel) veriler olarak üçe ayrılır. Zaman serileri belirli aralıklarla 
değişik zamanlarda gözlenen nitel ya da nicel değişkenlerdir.  Nicel veriler ölçülebilir, nitel veriler ise 
ölçülemeyen, tek cevabı olan verilerdir (gece-gündüz gibi). Örneğin, bir jeotermal kuyunun saatlik 
ürettiği jeotermal su miktarı bir zaman serisi oluşturur. Zaman serilerinde ortalama ile varyans zaman 
içerisinde değişmiyorsa bu serinin durağan olduğu varsayılır. Kesit veriler zaman içerisinde belli bir 
noktada farklı değişkenlerden derlenen verilerdir. Örneğin, üç farklı jeotermal kuyuda 2010 yılında 
alınan toplam jeotermal su miktarları ve bunların termofiziksel özelliklerine dair veriler, 2010 yılı için 
kesit verisidir.  Kesit verilerde değişen varyansa dikkat edilir. Karma veriler ise, hem zaman serilerini 
hem de kesit verileri içerir. Eğer, üç farklı jeotermal kuyuda 2010 ve 2011 yılları arasında alınan aylık 
jeotermal su miktarları ve bunların termofiziksel özellikleri incelenmiş olsaydı, bu veriler karma veri 
setini oluşturmuş olacaktı. 
 
En basit regresyon çözümlemesi iki değişkenli olandır. Burada en kolay ve yaygın kullanılan yöntem 
en küçük kareler yöntemiyle düz bir çizgi uydurmadır. Bu çizgi iki değişken arasında gözlenen 
bağımlılığı açıklar. Bu durumu açıklamak için dış hava sıcaklığına göre bir jeotermal santralın net 
elektrik üretimi grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Bir jeotermal santralın net gücünün dış hava sıcaklığına göre değişimi. 
Bu örnekte bağımlı değişken (Y) net güç üretimi, bağımsız değişken (X) dış hava sıcaklığıdır. Birinci 
dereceden performans modeli (1) nolu eşitlikteki gibi yazılır. 

 

   (1) 
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Bu modeldeki  hata terimi olup, performansı etkileyen ancak ihmal edilen ya da hesaba katılmayan 

değişkenlerin tamamını ifade etmektedir.  regresyon sabiti,  ise eğilimdir.  

 
 
 
 
3. ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNİ 
 
İki değişkenli modeller uygulamada genellikle yetersiz kalır. Çünkü bir olayı etkileyen birden fazla 
bağımsız değişken olabilir. Çoklu regresyon çözümlemesi, birden fazla açıklayıcı değişkenin bir 
bağımlı değişkene olan etkisini inceler. Örneğin, hava soğutmalı bir jeotermal santralın performansını 
büyük oranda dış hava sıcaklığı etkilese de, bunun yanında kullanılan jeotermal akışkanın sıcaklığı ve 
debisindeki değişim ile buhar ve yoğuşmayan gazların debilerindeki değişimler de doğrudan santral 
performansına etki eder. İşte, çoklu regresyon analizi ile birden fazla açıklayıcı değişkenin oluşturduğu 
model, bu değişkenlerin aynı anda değişmesi ile bağımlı değişkende oluşacak değişikliğin tahmini 
değerini bulmaya yarar. 
 
Çok değişkenli regresyon modeli (2) nolu eşitlikteki gibi yazılabilir. 
 

   (2) 

 

Bu modelde Y bağımlı değişken, X’ler açıklayıcı değişkenlerdir.  regresyon sabiti, , ,…,  

kısmi regresyon katsayıları,  ise bozucu (hata) terimdir. Eğer, K sayıda değişkene ait N sayıda 

gözlem yapıldığı düşünülürse, bu gözlemin çoklu regresyon modeli (3) nolu matris formunda yazılabilir 
[6]. 
 

   (3) 

 

   (4) 
 

(4) nolu eşitlikte, Y (Nx1)’lik bir bağımlı değişken vektörü, X (NxK)’lık bağımsız değişkenler matrisi,  

(Nx1)’lik parametre vektörü,  ise (Nx1)’lik hata vektörüdür. 

 

Regresyon analizinde ’ları tahmin edebilmek için kullanılan en yaygın metot, en küçük kareler 

yöntemidir. Bu yöntemle, her bir Y tahmininde değişen ve hesabı zorlaşan  katsayıları ve hata terimi 

( ) kolayca bulunabilir. Fakat bunun için gerçek  katsayıları yerine, onların en küçük kareler tahmin 

edicileri olan ’ler hesap edilir. Bir hata fonksiyonu (5)’teki gibi bulunur. 

 

   (5) 
 
Bir matrisin karesini alabilmek için onu transpozu çarpmak gerektiğinden hata kareler toplamı (6) nolu 
eşitlikteki gibi hesaplanır [7]. 
 

  

    (6) 
Hata kareler toplamının ’ya göre türevi alınırsa, ’ların en küçük tahmin edicileri olan b’ler (7) nolu 

eşitlikle bulunur. 
 

   (7) 
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3.1. Güven Aralığı Tahmini, Bir Hipotezin Kurulması ve Testi 
 

En küçük kareler tahmin edicileri b’ler, ’ların birer nokta tahminleridir. Bunların ortalamalarının her ne 

kadar gerçek değerlere eşit olması beklense de, tek bir tahmin gerçekten farklı çıkabilir. Nokta tahmin 
edicilerin standart hataları olabileceğinden, bu tahminlerin ne kadar güvenilebilir olduğunu bilmek 
gerekmektedir. Bu yüzden sadece nokta tahminine güvenmek yerine, onun iki yanında iki ya da üç 
standart hata uzaklığa kadar uzanan öyle bir aralık oluşturulmalıdır ki, bu aralık belli bir olasılıkla 

modelin gerçek katsayısını içersin [5]. Yani, en küçük kareler tahmin edicilerin ’lara ne kadar 

olasılıkla yakın olduğu bulunabilsin. 
 

Güven aralığını t-dağılımı, (ki-kare) dağılımı gibi birçok istatistik yöntemi ile belirleyebiliriz. Örneğin, 

 için t-dağılımını (8) nolu eşitlikteki gibi yazarak güven aralığı bulunabilir. 

 

 
 
İstatistiki analizlerde, güven aralığı genellikle % 95 kabul edilir ve hipotez testleri buna göre yapılır.  
 
Hipotez testleri, gözlenen bir olayla ilgili ön yargılardan arındırılmış objektif sonuçlara varabilmek için 
kullanılan bir kontrol yöntemidir. Bilimsel bir hipotez kurulurken 4 temel aşama vardır [8]: 
 

a) Sıfır hipotezi (H0) 
b) Test istatistiği 
c) Red etme bölgesi 
d) Alternatif hipotez (HA) 

 
Sıfır hipotezi yapılan çalışmayla ilgili beklentiyi belirtir. Sıfır hipotezinin ön yargıdan uzak kurulması, 
yapılan çalışmanın doğru sonuç verme olasılığını arttırır. Sıfır hipotezi, aksi ispatlanıncaya kadar 

geçerlidir. Sıfır hipotezini test etmek için bir test istatistiği yöntemi (t-testi, F-testi,  dağılımı vb.) 

seçilir. Test istatistiğinin alabileceği tüm değerler kabul ve red etme bölgesi olarak iki bölgeye ayrılır. 
Hesaplanan test istatisitiği değeri red bölgesinde ise sıfır hipotezi red edilir, değilse kabul edilir. 
Gözlem sayısı büyüdükçe hipotez testinin doğru sonuç verme olasılığı artar.  
 
 
3.2. Belirlilik ve Korelasyon Katsayısı 
 

Belirlilik katsayısı ( ), regresyon analizi sonucu bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar iyi 

ifade ettiğini açıklar. Şekil 1’de en küçük kareler yöntemiyle uydurulan eğrinin altında ve üstünde kalan 
noktaların eğriye olan uzaklığı (hatalar) ne kadar küçükse, belirlilik katsayısı da o kadar büyük 
çıkacaktır. Belirlilik katsayısını (9) nolu denklemde gösterildiği gibi bulunur [7]. 
 

 
 
Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında herhangi bir ilişki yoksa  sıfır değerini alır. Eğer 

değişkenler modeli % 100 açıklıyorsa,  1’e eşit olur.  

 
Korelasyon katsayısı (R) ise bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü 

ölçmekte olup belirlilik katsayısı ile ilişkili fakat kavramsal olarak çok farklıdır [5].  arasıda 

değer alır, işareti bağımlı ve bağımsız değişkenin ortak varyansının işaretine bağlıdır. Korelasyon 
katsayısı (10) nolu denklemdeki gibi bulunabilir. 
 

   (10) 
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4. KLASİK DOĞRUSAL REGRESYON MODELİNDE TEMEL VARSAYIMLAR 
 
Bir regresyon çözümlemesinde katsayıları tahmin ettikten sonra, bunların gerçek değerleri ile ilgili 

çıkarsamalar yapmak gerekir. Yani, tahmini ’lerin gerçek  değerine ne kadar yakın olduğunu 

bilinmelidir. Bundan dolayı, model yalnız regresyon fonksiyonu kalıbı olarak bırakılmamalı; ’nin 

türetilme biçimine dayalı bazı temel varsayımlar yapılmalıdır. 
 
Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir [5,6,7]: 
 
1. Regresyon modeli katsayılarda doğrusal olmalıdır. Modelin doğrusal olması değişkenlerin (Y ve 

X) değil; katsayıların ( ) doğrusal olduğunu kasteder. Yani, (11) nolu eşitlikteki model 

doğrusal bir fonksiyon olmamasına rağmen, katsayılar açısından doğrusaldır. Bundan dolayı 
doğrusal bir regresyon modelidir. 

 

   (11)
 

 
2. Açıklayıcı değişkenlerin her biri kendi içerisinde normal dağılım göstermelidir. Normallik durumu 

Kurtosis ve Skewness yöntemi ile test edilir, eğer değişkenlerin bazıları normal dağılmıyorsa 
olasılıklı bir durum söz konusudur. 
 

3. Hata teriminin ortalaması sıfırdır ve normal dağılım gösterir. Şekil 3’te görüldüğü üzere, hatalar 
ortalamanın altında ve üzerinde değer almıştır. X değerlerine karşılık gelen bu sapmaların 
ortalamalarının sıfır olması gereklidir. Eğer örneklem sayısı büyük ise, merkezi limit teoremine 
göre hataların dağılımı yaklaşık olarak normal dağılım gösterir.  
 

 
 

Şekil 3. Hataların normal dağılımı. 
 

4. Hataların varyansı aynı ve sabittir. Yani hatalar değişken varyans göstermezler. Bu durumu test 
etmek için Breusch-Pagan ve Koenker yöntemi uygulanabilir [9,10]. Değişken varyans zaman 
serilerinde olduğu için bu kabul zaman serileri için geçerli değildir.  

 

   (12) 

5. Hataların ortak varyansı sıfıra eşittir. 
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Cov    (13) 

 

   (14) 

 
6. Hatalar ile açıklayıcı değişkenlerin ortak varyansı sıfırdır. Yani, hiçbir açıklayıcı değişken ile 

hatalar arasında bir ilişki yoktur.  
 

Cov    (15) 

 
7. Hatalar arasında ardışık bağımlılık yoktur. Bu kabulden kastedilen, bir önceki hatanın sonraki 

hatayı etkilememesidir. Ardışık bağımlılık olup olmadığı (16) nolu eşitlikte belirtilen Durbin-Watson 
testi ile öğrenilir [7]. Test sonucu d=2 çıkarsa hatalar arasında ardışık bağımlılık yoktur. Eğer d<2 
çıkarsa pozitif ardışık bağımlılık, d>2 çıkarsa negatif ardışık bağımlılık vardır demektir.  Bu 
durumlarda ardışık bağımlılığı yok etmenin çeşitli yolları vardır.  Bunlardan ikisi: Orcutt-Cochran 
Yöntemi ve Prais-Winsten Prosedürü’dür [11,12]. Verileri bu testlere tabi tuttuktan sonra ardışık 
bağımlılıktan kurtarmak mümkündür. Hatalardaki ardışık bağımlılık, özellikle zaman serilerinde 
beklenir. 

 

 
 
8. Açıklayıcı değişkenler arasında tam çoklu doğrusallık yoktur. Yani, bağımsız değişkenlerin 

birbirleri ile aralarında ilişki olmamalıdır. Regresyon modelinde böyle bir durumun varlığı, VIF 
(Variance Inflation Factor) analizi ile öğrenilir [13,14]. VIF değeri 5’ten küçükse tam çoklu 
doğrusallık yoktur. Eğer 5’ten büyükse çoklu doğrusallık bulunmakta olup bu değer 10’un üzerine 
çıkarsa önemli ölçüde çoklu doğrusallık olduğu bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
5. ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ ÖRNEĞİ: DORA-1 JEOTERMAL SANTRALININ REGRESYON 
MODELİNİN OLUŞTURULMASI 
 
 
5.1. Santral Çevrimi 
 
Çift akışkanlı jeotermal santrallar, Rankine çevrimine göre çalışır. Santral sahasındaki kuyulardan elde 
edilen iki fazlı jeotermal akışkan, kuyu başlarındaki separatörlerde fiziksel olarak ayrıştırılır. Jeotermal 
akışkan (brine) ve su buharı-yoğuşmayan gazlar (NCG) ayrı boru hatları ile santrala gönderilir. Santral 
çevriminde, yüksek ve alçak basınç çevrimi olmak üzere iki ayrı organik akışkan (n-pentan) döngüsü 
vardır. Jeotermal akışkan, ilk olarak yüksek basınç çevriminin buharlaştırıcısına girer ve bir miktar 
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ısısını n-pentana aktarır. Daha sonra düşük basınç çevriminin buharlaştıcısına girer ve burada da ısı 
transferini gerçekleştirdikten sonra, her iki çevrimin ön ısıtıcılarına eşit miktarda girecek şekilde ikiye 
bölünür. Ön ısıtıcılardan ayrılan jeotermal akışkan geri basma kuyularına gönderilir. Kuyu başında 
jeotermal akışkandan ayrıştırılan su buharı ve yoğuşmayan gazlar, ikinci çevrimin buharlaştıcısına 
girer. Burada ısı transferi sonucu yoğuşan su buharı ayrı bir yoğuşuk pompası ile geri basma hattına 
gönderilir (Şekil 4).  

 

 
 

Şekil 4. DORA-1 jeotermal elektrik santralının genel akış şeması. 
 
İkincil akışkan döngüsü ise alçak ve yüksek basınç çevrimi için aynıdır. Hava soğutmalı 
yoğuşturucudan çıkan n-pentan, pompalar ile ön ısıtıcılara gönderilir. Pompalarda basınç kazanan n-
pentan, ön ısıtıcılarda kademeli şekilde ısınır ve buradan buharlaştırıcılara girer. Organik akışkan, 
buharlaştırıcıda kaynama noktasına kadar ısınır ve buharlaşır. Bu sırada organik akışkan buharı bir 
miktar kızgınlaşır. Buradan ayrılan n-pentan buharı türbinlere girer, türbin kanatlarını çevirir ve 
kanatların bağlı olduğu şaftı döndürür. Jeneratör, şaftın dönmesiyle oluşan kinetik enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştürür. Türbinlerden sonra basıncı ve sıcaklığı düşen n-pentan, hava soğutmalı 
yoğuşturucuya girer ve burada hava ile soğutularak yoğuşur. Ardından tekrar pompaya gider ve 
buradan ön ısıtıcılara gönderilir. Her iki çevrimde kapalı döngüdür ve birbirinden bağımsızdır.  
 
 
5.2. Dora-1 Jeotermal Santralının Regresyon Modeli 
 
DORA-1 jeotermal santralının performansını doğrudan etkileyen parametreler, ısıl kaynağı olan 
jeotermal su, su buharı ve yoğuşmayan gazların fiziksel büyüklükleri ile ikincil akışkanın ısısını attığı 
dış ortam sıcaklığıdır. Jeotermal suyun sıcaklığı ve debisi, su buharının debisi ve içerisindeki 
yoğuşmayan gazların oranı ve dış hava sıcaklığındaki değişimlere göre net elektrik üretimi değişir. Bu 
çalışmada, performansı etkileyen değişkenlerle bir istatistiki model oluşturulmak istenmiştir. Ancak, 
jeotermal su buharı ve NCG miktarı doğru ölçülemediği için modele dâhil edilememiştir. 
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DORA-1 santralının regresyon modelini oluştururken, 2010 yılına ait 8412 saatlik verileri kullanılmıştır. 
Tablo 1’de ölçülebilen bağımsız değişkenler, bağımlı değişken ve bunların minimum, maksimum, 
ortalama değerleri ve standart sapmaları verilmiştir. 
 
Tablo 1. DORA-1 santralı 2010 yılı verileri  
 

2010 yılında ölçülen veriler 

Grup Değişken Birim 
8427 veri için 

Min. Max. Ort. Std. Sapma 

Bağımlı Net Güç MW 3,19 7,60 5,94 0,94 

Bağımsız 

Dış Hava Sıcaklığı ⁰C (-) 2,4 42,70 19,87 8,20 

Brine Giriş Sıcaklığı ⁰C 157,04 159,98 158,51 0,49 

Toplam Brine Debisi ton/saat 483,00 601,00 546,17 27,55 

 
Tüm veriler SPSS 17.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. İlk olarak tüm bağımsız değişkenlerin 
normal dağılım gösterip göstermediği Şekil 5’deki grafikler incelenerek ve Kurtosis ve Skewness testi 
ile Tablo 2’de incelenmiştir. 
 

 
                           (a)                                              (b)                                                (c) 

 
Şekil 5. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle ilişkisi 

 
Şekil 3 (a) incelendiğinde, dış hava sıcaklığının net güce göre dağılımının sol taraftaki kuyruğunun 
ikinci dereceden eğilim gösterdiği görülmektedir. Bundan dolayı, doğrusal regresyon modeline dış 
hava sıcaklığının karesi de eklenmelidir. Şekil 3 (b)’de ise, brine debisinin iki ayrı ana kütlede 
toplandığı gözükmektedir. Bu durum santral işletmesi koşullarında kaynaklanmaktadır. Normal dağılım 
için Skewness ve Kurtosis testlerinin sonuçları -1.0 ve +1.0 değerleri arasında olmalıdır. Tablo 3’te 
brine debisi hariç tüm değişkenlerin test sonuçlarının bu değerler arasında çıktığı görülmektedir. Şekil 
3 (b)’deki iki ayrı ana kütleyi birbirinden ayırarak normallik testine tabi tuttuğumuzda, brine debisinin iki 
ayrı normal dağılım gösterdiği bulunmaktadır. Bundan dolayı brine debisi, Tablo 2’deki test sonucu 
olumsuz olmasına rağmen, herhangi bir dönüştürme işlemi (log. vb.) yapılmadan doğrudan analizde 
kullanılmalıdır. 
 
Tablo 2. Normallik testi 
 

Bağımsız Değişkenler Skewness Kurtosis 

Dış Hava Sıcaklığı 0.208 -0.512 

Toplam Brine Debisi -0.405 -1.310 

Brine Sıcaklığı -0.44 -0.101 

Dış Hava Sıcaklığının Karesi 1 0.409 

 
Tüm bağımsız değişkenleri kullanarak Tablo 3’te iki regresyon modeli oluşturulmuştur. Bunlardan ilki 
doğrusal diğeri ise logaritmik modeldir. İlk olarak, belirtilen bu modellerin anlamlılıkları hipotez 
sınamaları ile test edilecek, daha sonra klasik doğrusal regresyonun temel varsayımları 
uygulanacaktır.  
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Tablo 3. Oluşturulan modeller 
 

Model Bağımsız Değişkenler Eşitlikler 

1. Doğrusal   
2. Logaritmik   
 
Tablo 4. Her bir model için oluşturulan regresyon eşitlikleri   
 

Model Eşitlik 

1. Doğrusal 
 
 
 
 
 

 
          F-test=7462924.7 ,  

Katsayılar     
t-istatistiği  

 

 

 

 
 

 

  

2. Logaritmik 
 
 
 
 
 

 
          F-test=1765856.7,  

Katsayılar    
t-istatistiği  

 

 

 

 

 
 Kısmi korelasyonu ifade etmektedir. Brine debisinin diğer değişkenlerle arasında -0,522 değerinde kısmi 

korelasyon bulunmuştur. 
 

 
Tablo 4’te her iki regresyon modeli kurulmuş, modelin F istatistiği ve katsayıların t istatistiği sonuçları 
gösterilmiştir. Her iki model için hipotez sınaması yapısını aşağıdaki gibi kurulur: 
 

 
 (en az biri) 

 
Doğrusal modelde bütün katsayılar sıfırdan farklı çıkmış olup, % 95 güven aralığında tüm bağımsız 
değişkenler anlamlıdır (p < 0.05). Bundan dolayı sıfır hipotezini red ederiz. İkinci modelde ise brine 
sıcaklığının t istatistiği açısından anlamlı olmasına rağmen diğer değişkenlerle arasında kısmi 
korelasyon olduğu için modelden çıkarılması gerekmektedir. İkinci model için, brine sıcaklığı hariç, 
diğer değişkenler % 95 güven aralığında anlamlı bulunmuştur. Bundan dolayı, ilk model tüm bağımsız 
değişkenleri; ikinci modelse dış hava sıcaklığı ve brine debisi için F ve t istatistikleri açısından anlamlı 
ve kullanılabilirdir. Anlamlı olmayan değişken logaritmik modelden çıkarıldıktan sonra elde edilen 
regresyon eşitlikleri Tablo 5’te gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Anlamlı modeller 
 

Model Regresyon eşitlikleri  

1. Doğrusal  1 

2. Logaritmik  0.99 

 

Her iki modelde belirlilik katsayısı 1 ve 0.99’dur. Kullanılan veriler zaman serisi oluşturduğu için ’ler 

yüksek çıkması normaldir. Bu yüzden, iki modelden hangisinin daha kullanılabilir olduğu doğrusal 
regresyonun diğer varsayımlarını test ederek bulunabilir. 
 
Tablo 6. Model karşılaştırması 
 

Model 
Net Güç 

Tahmininin 
Ortalaması 

Tahminin 
Standart Hatası 

VIF 
Durbin-Watson 

İstatistiği (d) 

1. Doğrusal 5.94 0.101 >10 0.839 

2. Logaritmik 5.86 0.086 >10 0.134 
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Tablo 6’da 1. modelin net güç tahmininin ortalaması ikinci modelden daha yüksek olmasıyla birlikte 
standart hatası da büyüktür. Fakat her ikisi de kabul edilebilir düzeydedir.  
 
VIF değeri iki modelde de 10’un üzerinde çıkmıştır. Bu durum bağımsız değişkenler arasında bir ilişki 
olduğunu açıklar. Ancak teorik olarak bilinmektedir ki, dış hava sıcaklığı, brine sıcaklığı ve debisi 
birbirinden bağımsızdır. Bu durum, her iki modelde de regresyon sabiti kullanılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Eğer modellere regresyon sabiti eklenirse, VIF değeri 5’in altına düşmüş olacağı 
görülür. Böylece, her iki model için de değişkenler arasında çoklu doğrusallık olmadığı varsayımı kabul 
edilir. 
 
Durbin-watson istatistiğinin sonuçları 2’den küçük çıkması, her iki modelde de pozitif otokorelasyon 
olduğu göstermektedir. Pozitif otokorelasyonu yok etmek için, Orcutt-Cochran Yöntemi ile tekrar 
regresyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 
 
 
Tablo 7. Orcutt-Cochran Yöntemiyle elde edilen modeller 
 

Model Regresyon eşitlikleri 
Durbin-Watson 

İstatistiği (d) 

1. Doğrusal  2.241 

2. Logaritmik  1.661 

 
 
Orcutt-Cochran Yöntemiyle yapılan analiz sonucu, 1. modelde brine sıcaklığı % 95 güven aralığında 
anlamlı olmadığı için modelden çıkarılmıştır. İlk model için yapılan 3 iterasyonla d değeri 2.241’e, ikinci 
model için yapılan 4 iterasyonla d değeri 1.661’e çıkmıştır. Orcutt-Cochran Yöntemi ile modellere 
regresyon sabitleri de eklenmiştir. Bu yüzden her iki model için “Brine debisi sıfıra eşit olduğunda net 
güç üretimi sıfıra eşittir.” ön kabulünü yapmak gerekliliği doğmuştur.  
 
Durbin-Watson istatistiği sonuçlarından 2’ye en yakın olan 1. model olan doğrusal modeldir. Doğrusal 
model, bir miktar negatif otokorelasyona sahip olsa da, logaritmik modele göre daha uygun sonuçlar 
verecektir. Bundan dolayı, 18 nolu eşitlikteki doğrusal regresyon fonksiyonu santralin performansını 
açıklamak için en uygun regresyon modelidir. 
 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, regresyon analizi ile ilgili temel bilgiler verilerek, klasik doğrusal regresyon 
modellerindeki temel varsayımlar anlatılmış ve Aydın Salavatlı’da 7,35 MWe kurulu güçte olan DORA-
1 jeotermal santralinin 2010 yılına ait verileri kullanılarak çoklu regresyon modelleri denenmiştir. 
Kurulan doğrusal ve logaritmik modellerle dış hava sıcaklığı, brine debisi ve sıcaklığındaki değişimle 
santralın performansında gerçekleşecek değişim miktarı bulunmak istenmiştir. Doğrusal ve logaritmik 
olarak kurulan iki model, % 95 güven aralığında yapılan hipotez testleri sonucu anlamlı çıkmıştır. 
Ancak, brine giriş sıcaklığının standart sapması çok düşük olduğu için anlamlı çıkmamış ve 
modellerden atılmıştır. Bağımsız değişkenler kendi içerisinde normal dağılım gösterirken, birbirleri 
arasında tam çoklu doğrusallık yoktur. Hatalar normal dağılım göstermekte ve ortalamaları sıfır 
çıkmaktadır. Durbin-Watson testlerinde görülen pozitif otokorelasyonu yok etmek için Orcutt-Cochran 
Yöntemiyle iterasyonlar yapılıp yeni iki model oluşturulmuştur. Bu modellerden doğrusal modelin 
Durbin-Watson İstatistiği 2’ye en yakın sonucu verdiği için, DORA-1 jeotermal elektrik santralinin 
performansını en iyi ifade eden regresyon modelinin doğrusal model olduğuna karar verilmiştir. 
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SORUNLAR VE İŞLETMELERE MALİYETLERİ 
 

 
Alper Tunga DOST 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada jeotermal enerji santrallerinde sudan kaynaklanan korozyon ve birikinti problemlerinin 
yaratacağı sorunlar, bu sorunlar karşısında yapılacaklar hakkında bilgi verilmektedir. İşletmelerde bir 
sorunun yaşanmasını beklemekten çok, koruyucu önlemler ile oluşmamasını sağlamanın önemi 
vurgulanmaktadır. Bu çerçevede; doğru uygulamaların işletmelere kazandırdıkları veya diğer bir bakış 
açısıyla yanlış veya eksik uygulamaların işletmelere kaybettirebilecekleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Jeotermal eneji üretiminde santrallerdeki gider kalemleri içinde yer alan kimyasal şartlandırma 
programları eğer doğru seçilmezse veya hassas olarak takip edilmezse umulmadık maliyetler ile 
karşılaşılması söz konusudur. Burada dikkat çekilen maliyet oluşan sorunun çözümüne harcanan 
bakım, onarım giderlerinden çok santralin durduğu sürede kaybetmiş olduğu üretim kayıplarıdır. 
Hazırlanan bu çalışmada santrallerdeki su kimyası ve uygulamaları konusunda dikkat çekmek, 
beklenmeyen üretim kayıplarını azaltmak, bir mühendis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
hedeflenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal, İnhibitör, Birikinti, Korozyon, Üretim kaybı.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study, mainly focuses on the issues such as corrosion and scaling and the solutions for such 
problems that are commonly faced in geothermal power plant operations. It is strongly advised to be 
ready and proactive rather than observing it. Under this condition, this study gives comments about 
wrong applications and makes additional advises for appropriate actions. Chemical consumptions are 
not negligable costs in geothermal power plants. A wrong program selection or inappropriate 
applications creates many issues and unexpected costs. Most important cost is production loses 
rather than maintenence, replacement or cleaning costs. In order to minimize these unwanted results 
such as production loses; this study intends to emphesize the importance of water treatment in 
geothermal power plants. 
 
Key Words: Chemical, Inhibitor, Scale, Corrosion, Production loses. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim ve bu tip enerji kaynaklarının popülaritesinin 
artması beklenen bir gelişmedir. Zira fosil bazlı yakıtlar ile enerji üretmek gelişen ekonomik koşullar 
altında ciddi maliyetlere ulaşmaktadır. Yakın geçmişe kadar maliyetler dışında pek dikkate alınmayan 
bir unsur bir anda en ön plana geçmiştir.  Bu da “Çevre” unsurudur. Çernobil felaketinden sonra 
nükleer enerjinin güvenilirliği tartışılırken, gün geçtikçe CO2 emisyon oranları, küresel ısınma, ozon 



    _______________________  214 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

tabakası, insanlar üzerinde kanser hastalıklarının tür ve gelişimlerindeki olumsuz trend biz 
mühendisleri ciddi bir alternatif arayışına itmiştir. Bu günlerde yurdumuzda özellikle jeotermal ve 
rüzgar enerjisi, hidroelektrik santrallerin ardından popularitesini arttırmış, ilk sıralara yerleşmeyi 
hedeflemektedir. 
 
Aslında jeotermal enerjiden faydalanmanın tarihi ülkemizde de çok yeni değildir. Jeotermal amaçlı ilk 
sondaj Balçova/İzmir’de 1963 yılında açılmıştır. Enerji üretimi amaçlı ilk girişim ise Denizli Kızıldere’de 
1968 yılında açılan sondajla başlamıştır. Geçen yaklaşık 50 yıllık süreç içinde ülkemizde ciddi yol 
alınmış Kızıldere ve Germencik’te yapılan ilk girişimlerden sonra özellikle Menderes Grabeninde 
onlarca yatırım her biri 50-100MW hedeflerle yola çıkmıştır.  
 
Jeotermal sahalarda enerji üretimi esnasında akışkanın ekipmanla teması esnasında gerekli önlemler 
alınmadığı durumlarda bazı problemlerin yaşandığı görülmüştür. 1985 yılında tüm dünyada 2000MW 
lık bir kurulu jeotermal enerji üretim kapasitesi olduğu düşünülürse, jeotermal özelinde kimyasal 
uygulama tecrübesinin de oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
jeotermal sahalarda spesifik bazı sorunlar yaşanmakta, bunlara çözümler benzer şartlarda çalışan 
kazan, buhar şartlandırma veya soğutma suyu şartlandırma tecrübeleri esas alınarak geliştirilmiştir, 
geliştirilmektedir. Ne yazık ki jeotermal için kimyasal firmalarının araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
diğer marketlere nazaran daha küçük bir yüzde oluşturmaktadır. Firmalar aktif market ve talebe göre 
çalışmalarını ve bütçelerini ayarlamakta ve önem sırasına almaktadır. Bu nedenle kimyasal 
uygulayıcısı olarak firmalar benzer tipte problemler için üretilen çözümleri sahadan sahaya 
denemekte, daha sonra başarılı olan yöntemi geliştirmeye çalışmaktadır.   
 
Bu gün; gerek teknolojisi, gerek uygulama şekli ne olursa olsun en temel işletme problemleri; 
 

 Kuyu, ekipman, dozajlama sistemleri ve korunacak sistem üzerinde oluşan birikintiler 

 Yukarıda anılan kritik noktalarda görülen korozyon 

 Soğutma Kulesi ile soğutma yapan tesislerde tipik bakteriyel kirlenme, korozyon ve 
depozitlenme (kışır) sorunları 

 İşletmeden kaynaklanan sorunlar 

 İşletme dışındaki şartlardan kaynaklan sorunlar olarak sınıflandırabiliriz.  
 

Aşağıda bu ana başlıkları ayrı ayrı inceleyebiliriz:  
 
 
 
 
2. BİRİKİNTİ VE DEPOZİTLENME SORUNLARI VE OLUŞTURDUĞU MALİYETLER 
 
Jeotermal akışkanın içeriğine bağlı olarak bazı mineraller üzerindeki basınç kalktığında yani 
yeraltından yeryüzüne çıktığında su içindeki çözünürlüklerini kaybederler. Veya basit bir ifade ile su 
içinde zorlanmış şartlarda çözünmüş olan bileşenler, bu zorlanmış şartlar kalktığında sistem üzerinde 
kritik noktalarda birikinti ve deposit oluşturmaya başlar. Aslında bu potansiyel rezervuarın şartlarına 
göre değişir. Örneğin Menderes grabeninde en öncelikli rastlanan problem kalsiyum karbonatlı 
birikintilerdir. En bariz örnek olarak Denizli Pamukkale travertenlerini örnek olarak gösterebiliriz.  Hiçbir 
şartlandırmaya maruz bırakmadan doğrudan atmosferik koşullara çıkan jeotermal akışkan üzerinden 
basınç kalkınca tüm kalsiyum karbonat içeriğini geçtiği yüzeye bırakmaktadır. Böylece devasa 
birikintiler oluşabilmiştir. Örneğimizi ne kadar abartılı seçtiysek de santrallerde yaşanabilecek 
depozitlenme hızı gün veya saat hesabı ile bir üretim kuyusunu tamamen kullanılmaz hale getirebilir. 
Örnek olarak; saatte 1500 ton üretim kapasitesi olan bir santralde yapılan başarısız bir şartlandırma 
sonucunda sadece 1 ppm yani ton başına 1 gr sertlik kaçağı sistemde 1 ay içinde yaklaşık 1 ton 
birikinti oluşturacaktır. Bu şartlar altında zaten kuyu, dozaj sistemi veya santral bileşenlerinin çok kısa 
süre içinde devre dışında kalma olasılığı açıktır.  
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Şekil 1. Tipik bir boru cidarı - CaCO3 bazlı - birikintisi 
 
Depozitlenme sorunu sadece kuyu içindeki kesitin daralmasına yol açmaz. Bunun yanında casing ve 
kapiler boru üzerinde de bir tabaka oluşturacağı için dozaj ekipmanının kuyu içerisinden yukarı 
çekilmesini engelleyecek, sonucunda kuyu içinde kaybedilmesine kadar gidecek bir sorunlar 
sinsilesine yol açabilecektir.  
 
Birikinti problemleri; uygulanan inhibitör ve teknik uygulamaların tipine göre (zorlanmış koşulları 
azaltmak için basınç ayarlamaları, ısı izolasyonları vb) değişim gösterebilir. Sıklıkla karşılaşılan 
birikintiler akışkanın ani yük kayıplarına uğradığı yani ani genişleme ani daralma gibi noktalarda 
kendini gösterebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Değişik tipte birikintiler 
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Kışır oluşumuna etkiyen en önemli parametreler sıcaklık, su hızı ve basıç değerlerindeki ani 
değişimler olarak gösterilebilir. Saha çalışanları en çok vana arkalarında, separatörlerde, silencer ve 
peşindeki savaklarda, yani basıncın ve sıcaklığın çok ani olarak düştüğü yerlerde birikintiye 
rastlamaktadır. Bazen basit bir basınç ayarlaması kimyasalla dahi çözülemeyen yığılma sorunlarını 
çözebilmektedir. Aynı şekilde re injeksiyon hatlarında da soğumadan kaynaklı silis bazlı çökeller en 
büyük riski oluştururlar. Bu noktalarda da sıcaklık çok önem taşımaktadır.  
 

 
 

Şekil 3. Aynı levha üzerinde depozitli ve temizlenmiş yüzey. 
 
Üretim kuyularında yaşanan depozitlenme ve ya kışır sorunları öncelikle üretim kayıplarına neden 
olurlar. Yani çok düşük ve rutin analizlerle dahi anlaşılması çok güç sertlik kaçakları süreç içinde 
santralin enerji üretim trendinde düşüşe neden olur. Bu gibi durumda kısa süre içinde aniden çok daha 
büyük üretim kayıplarına uğramadan durmak ve bir temizlik yapma gerekliği doğabilir. Bunların 
dışında sistem üzerinde kritik bir ekiman üzerinde istenmeyen bir tabakanın oluşması planlanmayan 
duruşlara neden olması nedeni ile yine üretim kayıplarına yol açacaklardır. Bu ekipmanlar genelde 
filtreler, pompa gövdeleri, basınç düşürücü vanalar olarak gösterilebilir. Günümüzde 20MW lık bir 
santralin 1 hafta duruşundan kaynaklan üretim kaybı  ve bu süreçte yapılan temizlik masrafı, işçilik vb 
giderlerin toplamda 250-300 k$ lık bir kayıba yol açabileceği hesap edilmektedir.  
 
Basitçe scale yani kışır problemini görülebileceği yerleri sırasıyla hatırlarsak; dozaj başlığı (dosing 
chamber), kuyu içi ekipmanları, borulama (casing), dozaj hattı (capillary tube), tesis içi yüzey boruları, 
vanalar, filtreler, separatör sistemi, eğer akışkan geçici olarak dışarı veriliyorsa susturucu (silencer) ve 
hız ölçüm savağı, tesis içinde ısı trasferinin söz konusu olduğu tüm ekipmanları trasfer yüzeylerinde 
ve son olarak re injeksiyon hatlarıdır. Genelde kuyuda flash zone altına yapılabilecek bir dozaj 
yukarıda sayılan noktaların bir çoğunda efektif sonuç verir. Ama bazen kritik noktalarda ilave dozaj 
noktaları teşkili gerekebilir. Reinjeksiyon hatları ise ayrı bir proses olarak değerlendirilmeli ve 
şartlandırma programı geliştirilmelidir.      
 
 
 
 
3. KOROZYON PROBLEMLERİ VE İŞLETMEYE MALİYETİ 
 
İşletmelerde görülen bir diğer sorun korozyon birikinti gibi bir trend ile size sinyal vermez. Genelde 
yaratacağı sıkıntıyı fark ettiğinizde artık geçtir. Zira korozyon geri işlemeyen bir süreçtir. Yani 
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kaybedilen metal gider ve sistem bir süre sonra ciddi bir problem ile tesisi shut down noktasına 
getirebilir.    
 

 
 

Şekil 4. Karbon çelik malzeme üzerinde ciddi korozyon etkisi. 
 
Su kimyası açısından bakıldığında genelde ülkemizde jeotermal sahalardaki suyun karakteri birikinti 
yapıcı taraftadır. Yani asidik karakterde pH’nın aşırı düşük olduğu tarzda rezervuarlar ülkemizde 
sıklıkla görülmez.  Korozyon genelde yanlış seçilen bir malzeme, yanlış kullanılan bir ürün veya ortam 
şartına uygun olmayan özellikte kimyasalın uygulanması ile ortaya çıkmaktadır. Malzeme üzerindeki 
korozyon kısa vadede yapılan kontrollerde görülemezse ummadık bir anda sorun olabilir. Yani kapiler 
tüpte yaşanan bir korozyon sorunu bir süre sonra dozaj başlığının ve ağırlığının kopması ile son 
bulabilir. Kimyasal uygulamasından kaynaklanan korozyon özellikle bir kaç şekilde ortaya çıkabilir: 
 

 Ürünün düşük ph lı bir ürün olması ve temasta olacağı karbon çelik, SS304 , SS316 veya 
daha üst sınıf kullanılan çelik türlerinde korozif etkiler verebilecek özellikte olmasıdır. 

 Ürünün ortam şartlarında parçalanması sonucunda oluşan yan ürünlerin korozif tesirlerinin 
olmasıdır. 

 Çok ender olsa da kuyunun gaz içeriğine bağlı olarak uygulanan inhibitörlerin bizzat 
korozyona yol açtığı da tespit edilemiştir.  
 

Yüzey ekipmanlarında yaşanan sorunlar ise eğer yedekli ise (pompa, vana, filtre vs) üretim kaybına 
uğramadan elimine edilebilir ama can sıkıcıdır ve ekibin ana sorumluluklarından çok bu tip işlere emek 
harcamasına yol açar.  
 
Korozyon da birikinti gibi duruş ve üretim kaybı, işçilik, ekipman, yedek parça vb maliyetlere yol 
açacağından planlı duruşlarda yapılacak tetkikler ciddi önem taşır. Bu tip sorunlardan uzak durmak 
için doğru materyalde ekipman seçimi, kimyasalın uyumluluk listesi ve doğru kimyasalın seçimi şarttır. 
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4. SOĞUTMA KULESİ PROBLEMLERİ 
 
Jeotermal enerji santrallerindeki soğutma kulelerinin diğer endüstriyel tesislerdeki kulelerde farkı make 
up yapılan yani kuleye beslenen suyun genelde santralde konsense olan su olmasıdır. Su oldukça saf 
olduğundan kışır sorunu yaşanmaz ama gerek jeotermalin doğasından kaynaklanan bazı korozif 
gazlardan gerekse bakterilerin kolayca üreyebileceği ortamda olmasından dolayı hem korozyon hem 
de bakteriyel kirlenme öncelikli iki ana sorundur. Bazı bakteri türlerinin korozyon ürünleri ve onlardan 
oluşan depozitlerde kümelenebildikleri için kışır olmasa da bakteriyel kökenli depozitlenmeler de 
görülebilir. 
 

 
 

Şekil 5. Soğutma sistemlerinde oluşan bakteri kolonileri ve yarattığı korozif etkiler 
 
Çözümü; güçlü bir korozyon önleme programı takip etmek bunun yaninda biosit kullanımı ile bakteri 
üremesinin kontrol altına alınmasını sağlamaktır. Ülkemizde jeotermal santrallerde bir kaç örneği 
bulunan soğutma kuleleri çok sık arıza ve sorun yaşatmadığından üretim kuyuları kadar ön planda 
değildir. Ama diğer taraftan soğutma performansı direk üretime etkiyeceğinden gereken önem 
verilmeli, gelişmeler bir trende dökülerek periyodik olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde gerek 
online anlık korozyon ölçme ekipmanları gerekse sisteme monte edilen pilot simulasyon sistemleri ile 
korozyon takip edilebilmektedir. Bakteri takibi için ise yaygın test yöntemleri (dip slide, besi yerleri, 
ATP ölçerler vb) mevcuttur.  
 
Gerek korozyon gerekse bakteriyel kirliliğin yarattığı problemlerin çözümü ancak planlanan bir 
bakımda ele alınabilmektedir. Fakat kopan bir dozaj başlığı veya delinen bir eşanjörün tamiri 
planlanmayan bir duruşu gerektirebilir. Duruş da bir maliyeti beraberinde getirir. Durulan her bir saat 
santralin üretim kaybıdır. Bu kayıp duruşta harcanan bakım ve onarım maliyeti ile kıyaslanmayacak 
kadar büyük olabilir. Bir çok ekipman direk yurtdışından sağlandığı için santral umulmadık bir anda bir 
kuyunun kapiler hattının değişmesi için daha düşük bir üretim kapasitesinde çalışmak zorunda 
kalabilir. 
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5. İŞLETMEDEN VEYA İŞLETME DIŞI KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
 
Birikinti olsun, korozyon olsun sistemlerde oluşan sorunların doğru yapılamayan işletmecilik ile artması 
veya oluşması da mümkündür. Örneğin bizzat birikintiyi önlemeye yarayan bir inhibitörün doğru 
dozajda verilmemesi, aşırı dozajlanması bizzat ürünün kendisinin depozit oluşturmasın yola 
açabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Ani basınç değişimleri nedeni ile çökelme yaşanan bir vana sonrası flanş. 
 
Jeotermal sahalarda sıcaklıklar normal endüstriyel uygulamalara nazaran daha yüksek olduğundan 
uygulanan inhibitörlerin termal stabilitesi önem kazanmaktadır. Yani her aktif maddenin ısı karşısında 
dayanabileceği, kalitesinin bozlulduğu bir kritik sıcaklık vardır. Burada temas süresi çok önemlidir. 
Bazen yüksek sıcaklığa az miktarda maruz kalan bir ürün bozulmakta ve iş yapmaz hale gelirken diğer 
tarafta çok düşük termal şartlarda uzun süre ısıya maruz kalan ürünlerde kalite bozulması 
görülmektedir. Sahada bu tip kalite problemlerinin yaratacağı en büyük sorun kapiler tüp için ürünün 
jelleşmesi veya bozunarak katılaşmasıdır. Burada en önemli parametre ürünü aktif maddesinin tipi, 
stabilitesi, ısıya maruz kalma süresidir. Ne yazık ki tıkanan bir kapiler borunun yüksek basınçla dahi 
temizlenmesi genelde mümkün olamamaktadır. Ve kapiler tüpün komple değişmesi gerekmektedir.  
 
Özellikle saha testlerinde kapiler borunun toplam hacmi, içine alacağı solüsyonun miktarı, o 
solüsyonun seyreltme oran, solüsyonun tüpü ne kadar süre içinde kat ettiği ve kullanılacak pompaların 
maximum ve minimum basma kapasiteleri hassas olarak hesap edilmeli, test süresince sıklıkla kontrol 
edilmelidir. Basma hattında görülen karşı basınç değerinin umulmadık şeklide artması basma hattında 
bir tıkanmanın başladığının habercisi olabilir. Böyle bir durumda bir kaç dakika içinde sistem tamamen 
bloke olabilir. Bu nedenle sahada bu gibi durumlar için yüksek basınç şartları sağlayacak ekipman ve 
saf su bulundurması şiddetle tavsiye edilir. 
 
Yukarıda anılan sorunların dışında bir de işletme insiyatifi dışında yaşanan sorunlar vardır. Ne yazık ki 
en başta geleni sıkça yaşanabilen enerji kesintileridir. Bu sorunu ancak sahada inhibitör sistemlerini 
besleyen güç kaynakları, jeneratörlerle aşılabilir. Aksi taktirde uzun süre kapiler tüpün kimyasalla 
beklemesi sonuçta kapiler tüpün tıkanması ile sonuçlanacaktır. Enerji kesintisinde sadece dozaj 
ekipmanları değil kuyu başından itibaren tüm noktalarda risk başlar. Zira bekleyen akışkan 
soğumakta, basıncında değişim oluşmakta buna bağlı olarak bünyesinde tuttuğu başta CO2 gibi 
gazları kaybetme eğilimine girmektedir. CO2’in sistemde ayrışması beraberinde ciddi miktarda 
çökelme riskini de getirir. Zira akışkan  içindeki balans bozulmuştur ve bazı bileşenlerin çözünürlükleri 
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düşer ve su fazında ayırlam eğilimine girerler. Bu nedenle ani duruşlarda muhtemel flash buhar 
oluşma riskinin olduğu her nokta potansiyel birikinti riski altındadır. Açıkçası bu gibi durumlar; 
yönetilmesi zor, önceden tahmini yapılamayacağından çözümü de komplike önlemler gerektirir.   
 
Maliyet girdileri açısından bakılırsa diğer enerji üretim santrallerine göre çok daha avantajlı ve çevresel 
açıdan hem lokal hem de global olarak desteklenen jeotermal enerji üretimi hassas bir takip, uzman 
ekip ve ciddi saha tecrübesi gerektirmektedir. Problemlerin yaşandığında çözümünü aramak lüksü 
yoktur. Bu nedenle literatür takibi yapılmalı, benzer tesislerde yaşanan sorunların tipi ve çözümleri 
yakında takip edilmeli mümkün olduğunca bu tip bilgiler paylaşılmalıdır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Günümüzde her sahanın kendine özel parametreleri üzerinden gidilerek o sahaya özgü çözümler 
üzerinde çalışılmıştır. Yani başı sürekli birikinti ile dertte olan bölgelerdeki uygulamalar ile asidik şartlar 
nedeni ile korozyon problemi yaşayan bölgelerde yapılan uygulamalar tamamı ile farklıdır. Her ne 
kadar birbiri ile benzeşen özellikler arz etse de her bölge kendi özelinde değerlendirilmeli, o sahaya 
özel çözümler üzerinde çalışmalıdır.  
 
Ülkemizde özellikle üretim kuyularında birikinti ağırlıklı sorunlarla karşı karşıya olduğundan dolayı bu 
alanda kimyasal hizmeti sağlayan firmalar belirli ölçüde yol almışlardır. Ama henüz reinjeksiyon 
kuyularında ciddi ölçüde bir sorun yaşanmadığı için o alanda - birikinti önlemeye yönelik olanlara 
oranla - gelişme veya geliştirme çalışmaları yapılmamıştır. Enerji üretim teknolojisi gibi kimyasal 
teknolojileri de kendilerini geliştirmeli, yatırımcıya daha rahat karar vereceği, olası sorunlara karşı 
kendini donanımlı hissedeceği çözümler üretmelidir. Unutulmamalıdır ki santrallerde beklenmeyen 
problemler nedeniyle yaşanan üretim kayıpları, su şartlandırma programına ayrılacak bütçe ile 
karşılaştırılmayacak kadar büyüktür. Firmalar gittikçe üretim hedeflerini büyütmekte, ortalama bir 
santralin üretimi minimum 20 MW değerini aşmaktadır. Böyle bir santralin problemler nedeni ile 1 hafta 
durması ciddi kayıpları da beraberinde getireceğinden çözüm ortağının seçiminde saha ve işletme 
tecrübesi, yaşanacak problemlere proaktif olarak çözüm üretebilme becerisi, gerçekleşen sorunlara 
kesin ve kalıcı çözüm üretme maliyetten önce aranacak önemli hususlar olmalıdır. 
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ÖZET 
 
Türkiye’de elektrik üretimine uygun jeotermal kaynaklar çoğunlukla Batı Anadolu’daki graben 
sistemlerinde yer almaktadır. Türkiye’de ilk jeotermal kaynaklı elektrik üretimi 1983 yılında Kızıldere-
Denizli sahasında devlet tarafından kurulan bir santralde başlamıştır. İlk özel girişim Dora-I santralıdır 
ve 2006 yılında çalışmaya başlamıştır. Jeotermal kaynakların hak sahipliğini ve ruhsat hukukunu 
düzenleyen yasal düzenleme 2007 yılında yayınlanmıştır. 2011 yılında 0.105 $/kWh üzerinden 10 yıl 
süreli tarife garantisi jeotermal kaynaklı elektrik üretim projelerine ilgiyi oldukça artırmıştır. EPDK 
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)  verilerine göre 2012 yılında jeotermal kaynaklı kurulu güç 160.7 
MW, lisans toplamı 700 MW’dır. Türkiye’nin jeotermal kaynaklı elektrik üretim potansiyeline ilişkin 
tahminler 2000 MW değerlerine kadar çıkabilmektedir. Türkiye’nin elektrik üretiminde kurulu gücü  
53,235 MWe’dır. 
 
Anahtar Kelimler: Jeotermal enerji, Türkiye 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Geothermal resourcess which are suitable for electricity production in Turkey are mainly located in 
Western Anatolia. The first geothemal based power plant in Turkey was established in 1983 at the 
Kızıldere-Denzili field and was state owned. The first private sector plant, Dora-I, has been 
commisioned in 2006. The act, governing the ownership and licensing rights of geothermal resources, 
was published in 2007.  The incentives were given by law in 2011 and includes the tariff warranty as 
0.105 $/kWh for ten years. This has raised interest on geothermal resources. Acording to the EMRA 
(Energy Market Regulatory Authority) 2012 data, geothermal based projects have reached a 160.7 
MW installed capacity and total licenced projects have a capacity of 700 MW. Total installed capacity 
of Turkey is about 53,235 MW.   
 
Key Words: Geothermal energy, Turkey. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Türkiye’nin elektrik üretimine uygun sahalarının kapasitesinin araştıran bir çalışmada[1] depolanmış ısı 
yöntemi ile Türkiye’nin orta ve yüksek entalpili en önemli 11 sahasının elektrik üretim potansiteli 570 - 
1,389 MWe arasında hesaplanmıştır. Bu çalışmaya dahil edilmeyen ancak elektrik üretimine uygun 20 
kadar saha bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Türkiye’nin possible potansiyelin 2,000 MWe olabileceği 
tahmin edilmektedir.  
 
2006 yılında 15 MWe olan, jeotermal kaynaklı kurulu güç, 2012 yılında 160.7 MWe’a çıkmıştır, inşaası 
devam eden projeler tamamlandığında, 2013 yılı sonunda 334.7 MWe olacaktır. EPDK Türkiye’de 
enerji piyasasını düzenleyen kamu kurumudur. Elketrik üretimi için yatırımcılar projelerini EPD’ya 
onaylatmak ve lisans almak zorundadır. EPDK’nın verdiği elektrik üretim lisanslarına göre 2015 yılına 
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kadar kurulu güç 700 MWe’ onay bekleyen projelerin kabul edilmesi durumunda 2020 yılından önce 
1,000 MWe’ kurulu güce ulaşılması beklenmektedir.  
 
Halen kurulu 10 jeotermal elektrik santralın 9‘u B Menderes ve 1‘i Tuzla sahasında çalışmaktadır. 
Grabenler içindeki yüksek ısı akısı ve graben ortasında bulunun çatlaklı kayaçlar ve fay sistemleri  
jeotermal rezervuarları oluşturmaktadır. Gediz ve B Menders Grabeninde 260

o
C’yi aşan sıcaklığa 

erişilmiştir. Gediz grabeninde Salihli Alaşehir civarındaki derin kuyularda (>2500 m), 2000 m civarında 
tortul birimler içinde petrole de rastlanmıştır.   
 
Jeotermal enerji kanununun (Kanun 5686) 2007 yılında kabül edilemesinden sonra Türkiye’deki 
jeotermal sahaların çok büyük bir kısmı bir devlet araştırma kurumu olan MTA’ya ruhsatlanmış ve MTA 
elindeki ruhsatların işletme hakkını ihaleler ile devretmiştir. Sadece 20 kadarı elektrik üretimine uygun 
sahaların ihalesinden  MTA 600 milyon dolar gelir elde etmiştir. Jeotermal enerji sektöründe 2007 
yılında başlayan canlalılık halen devam etmektedir. Şöyle ki 20 tane derin kapasiteli sondaj makinası 
derinlikleri 3000 m’yi aşan kuyular kazmaktadır, petrol ve gaz aramalarında çalışan kule sayısı 10 
civarındadır. 
   
2011 yılı verilerine göre[2] Türkiye’nin elektrik üretimi 211 milyar kWh’dir. Toplam kurulu güç 53,235 
MW’dır. Üretiminin %44.7’si doğal gaz, %28.2 si kömür, %22.8’i hidrolik, %1.7’ si sıvı yakıt, %2.1 i 
rüzgar ve %0.5’i jeotermalden sağlanmıştır.  Doğal gaz , kömür ve sıvı yakıtların büyük bir kısmı ithal 
edilmektedir. Gelecek 10 yılda doğal gazın toplam üretimdeki payı %20’ye indirilmek istenmektedir. Bu 
arada elektrik talebi yıllık %6.5-7.5 arasında artmaktadır. 
 
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğie tarife desteği ve yerli ürün kullanım 
desteği verilmiştir. Jeotermal kaynaklardan üretilen elektriğe, tesisin çalışmaya başlamasından sonra 
10 yıl süre ile 10.5 ¢/kWh alım garantisi kanunla güvence altına alınmıştır. Jeneratör, türbin, güç 
elektroniği ve ejektörlerin Türkiye’de üretilmesi durumunda ilave olarak 2.7 ¢/kWh daha ödenmekte, 
tarife desteği 13.2 ¢/kWh’e kadar çıkabilmektedir (Kanun 6094). Elektrik üretimi yatırımlarında katma 
değer vergisi, gümrük vergisi muafiyeti vardır. Santral, kuyu, enerji dağıtımı ve akışkan taşımak için 
hazine arazilerinin bedelsiz kullanılabilmektedir. Enerji piyasası tamamen serbestleştirilmiş olup 
(Kanun 4628) elektrik serbest piyasada alınıp-satılabilmektedir. 
 
 
 
 
2.TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİMİ 
 
Kızıldere –Denizli Sahası 
 
Türkiye’de ilk jeotermal kaynaklı güç santrali 1983 yılında Kızıldere-Denizli sahasında tek 
buharlaştırmalı buhar türbini ile çalışan 15 MW olarak kurulmuştur. Başlangıçta 6 kuyu ile çalışmaya 
başlayan santral, CaCO3 kabuklaşması nedeniyle kısa sürede güç kaybetmeye başlamış ve ortalama 
5 MW güçte üretim yapmıştır. Daha sonra 3 yeni kuyu ilave edilerek 2010 yılına kadar ortalama 9 MW 
kapasitede çalışmıştır.  Santralın 150

o
C olan atık atık suyu ile Sarayköy’de 2,500 konutun ısıtılmasına 

başlanmış ve ısıtmayı yapan şirket 6.85 MW’lık bir ORÇ (Organik Rankin Çevrimi) santralı sisteme 
entegre çalışmak üzere 2007 yılında kurmuştur.  Ancak bu santralın sıcak su kullanım sözleşmesi 
olmaması nedeniyle çalışması durdurulmuştur.  2009 yılında saha, Kızıldere jeotermal santral ve 
sahası özelleştirilebilmiş ve sahanın işletme hakkı Zorlu Enerji AŞ. tarafından alınmıştır. Santralde 
iyileştirme çalışmaları yapmış, yeni kuyular delmiş ve 15 MW kurulu güçte çalıştırmaya başlamıştır. 
Aynı sahada yeni delinen kuyular kullanılarak, 80 MW gücünde yeni bir ünite kurulmaktadır. Yeni 
kurulacak ünitenin 60 MW’ buhar türbini ve 20 MW’ı ORÇ ile üretim yapacaktır. Sahanın 2013 yılında 
tarihinde 95 MW kurulu güce çıkacağı beklenmektedir. 
 
Salavatlı-Aydın Sahası 
 
Salavatlı-Aydın’da kurulu Dora I jeotermal santralı, Türkiye jeotermal tarihinde özel bir yere sahiptir. 
Özel sektör tarafından yapılan ilk santraldir. 1996 yılında başlayan çalışmalar, 2006 yılında 7.95 
MW’lık ORÇ santralın kurulması ile sonuçlanmıştır. İnhibitör uygulaması ile CaCO3 scaling oluşumu ilk 
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defa bu sahada çözümlenmiş ve diğer sahalar için yaygınlaşmasına örnek oluşturmuştur. Türkiye’de 
ilk kez %100 reenjeksiyon uygulaması planlanmış, başlatılmış ve sürdürülmektedir. Dora I ve II 
ünitelerinden açığa çıkan CO2, santrallerin yakınlarındaki CO2 tesislerinde kurubuz ve gaz tesislerinde 
işlenmekte ve bu üniteler sıfır emisyonla çalışmaktadır. Sahada 40 dönüm büyüklüğünde cam sera 
kurulmuş olup, jeotermal su ile ısıtılmaktadır. Dora I ve II projelerinin teknik ve ekonomik başarısı 
jeotermal kaynaklara ilgiyi artırmış, jeotermal sahaların işletilmesini ve ruhsat hukukunu düzenleyen 
yasa 2007 yılında çıkarılmasına yol açmıştır.  2011 yılında 9.5 MW gücünde Dora-II kurulmuştur. 2 
x17 MW kurulu güce sahip olan Dora IIIa ve Dora IIIb ünitesi 2013 yılında,  1 x17 MW Dora IV 2014 
yılında  devreye girecektir. Üretim kuyuların derinliği 1300-3250 m arasında, kapasiteleri 5-9 MW 
arasında değişmektedir. Enjekte edilen akışkanın sahadaki dolaşımı mikrosismik yöntemler[3] ve 
tracer testleri ile takip edilmektedir. Sahada modüler büyüme yöntemi benimsenmiş olup, Dora I 
ünitesi 2 üretim ve 1 reenjeksiyon, Dora II, 2 üretim ve 2 reenjeksiyon kuyusu ile çalışmaktadır. Dora 
IIIa-b ve Dora IV projeleri için 18 kuyu olmak üzere tüm sahada 25 kuyu kazılmıştır. En yüksek sıcaklık 
212

o
C olup, sanralları besleyen kuyuların ortalama sıcaklıkları 165-180

o
C arasında değişmektedir.  

 
Germencik Aydın Sahası 
 

Germencik Jeotermal Sahası–Aydın saha 200 km
2
’lik geniş bir alana sahiptir. B Mendere Grabeni 

içerinde yer alır. Saha MTA tarafından 4 parçaya ayrılarak farklı işletmecilere ihale ve özel anlaşmalar 
ile devredilmiştir. Sahada 3 farklı işletmeci Gürmat, Maren ve Burç jeotermal enerji şirketleri faaliyet 
göstermektedir. Gürmat, 47.4 MW kurulu güce sahip çift buharlaştırmalı türbin kullanarak, 2008 
yılından beri enerji üretmektedir. Bu santral Türkiye’nin ilk çift buharlaştırmalı santralidir. Sahanın batı 
kesimininde yer alan Maren Jeotermal Elektrik Üretim AŞ kurduğu 3 ünite ile 68 MW kurulu güce 
ulaşmış, 150 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir. Sahanın doğusunu Gürmat Enerji AŞ ile 
paylaşan Burç Jeotermal AŞ sondaj çalışmalarına devam etmekte olup, sahada 168 MW gücünde 
buhar türbinleri ve binary sistemler kurmayı planlamaktadır. Belirtilen 3 işletme aynı rezervuarı 
kullanmakta olup, faaliyetlerinin birbirini etkilmesinden endişelenilmektedir. Jeotermal yasa bu konuda 
her hangi bir düzenleme yapmamıştır.  
 
Tuzla Çanakkale Sahası 
 
Tuzla- Çanakkale sahası çok yüksek tuzluluğa sahip (>60.000 ppm) Na-Cl bileşimli, volkanik bir 
sahadır. Sahada 7.5 MW’lık çift çevrim santral kuruludur. Yüksek tuzluluktan kaynaklanan mineral 
çökelmeleri, ısı eşanjörlerini sık sık tıkamakta ve temizliği üretim kaybına neden olmaktadır.   
 
Jeoden Gerali Denizli Sahası 
 
Jeoden Babadağ Denizli jeotermal santrali, 0.84 MW kurulu güçte, 101

o
C kaynak sıcaklığı ile  

Türkiye’nin en düşük sıcaklıkta çalışan santralidir. 3 adet 280 kW’lık ünitelerden oluşmaktadır. 
Gelecekte 9 ünite ile 2.52 MW’a ulaşılması hedeflenmektedir. Dış ortam sıcaklığı 24

o
C iken, 60 kg/s 

debi ile 600 kW brüt ve 480 kW net üretim yapabilmektedir. Sadece bir üretim kuyusu ile 
çalışmaktadır, henüz reenjeksiyon kuyusu kazılmamıştır.  
 
Pamukören Aydın Sahası 
 
Pamukören- Aydın’da kurulmakta olan 45 MW gücünde çift çevrim santral 2013 Haziran ayında 
devreye girecektir. 2x22.5 MW binary santrallar 150-191

o
C aralığında sıcaklığı değişen 10 kuyudan 

üretilecek 2800 t/sa akışkanı kullanacaklardır. Akışkan giriş sıcaklığı 161
o
C, çıkış sıcaklığı 80

o
C olarak 

planlanmıştır. Reenjeksiyon kuyuları halen delinmektedir. 
 

Devam eden diğer çalışmalar 
 
Karadeniz Enerji (Umurlu-Aydın), Çelikler Enerji (Sultanhisar-Aydın), Alres Enerji (Atça-Aydın), Burç 
Enerji  (Germencik-Aydın), Mis Energy (Kemaliye-Alaşehir-Manisa), Kiper Enerji (Nazilli- Aydın), Kipaş 
Energy (Yılmazköy-Aydın), Türkerler Enerji (Piyadeler-Alaşehir-Manisa), Zorlu Enerji  (Alhan-Alaşehir-
Manisa), Maspo Enerji (Kavaklıdere-Alaşehir-Manisa), MTN Energy (Tuzla-Çanakkale) sahalarında 
elektrik üretimine uygun orta ve yüksek entalpili kaynak bulunmuş olup, sahaların geliştirilmesi için 
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sondaj çalışmaları devam edilmektedir. Belirtilen sahalar için yapılan lisans başvurusu 500 MW 
kadardır.  
 
 
 
 
3. JEOTERMAL PROJELERİN GELİŞTİRİLMNESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
3.1. Kaynak Riski 
 
Kaynak riski, yüksek yatırım maliyeti, yüksek ihale bedelleri ve sahalar arası etkileşim sektörün önde 
gelen sorunlarıdır. Düşük sıcaklık, düşük geçirgenlik ve derin kuyular (>3000 m) yatırım maliyetlerini 
artırmaktadır. Yüksek saha bedelleri (110 milyon USD’ye ulaşan) fizibiliteleri olumsuz etkilemektedir. 
Jeotermal kaynaklı elektrik üretimindeki hızlı büyüme, jeotermal anomalilerin parçalanarak 
bütünlüğünün bozulacak şekilde ayrılması ve işletme haklarının satılması,  yasal alt yapının eksikliği 
ve büyük ölçekli üretim ve enjeksiyon nedeniyle sahalarda soğuma riski yakın gelecekte ciddi 
sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Elektrik üretim lisanslarının, ülkenin tahmin edilen potansiyelinin 
yarısına ulaşması, halen inşası devam eden ve çalışmakta olan santrallerin bir kısmının yakın 
gelecekte ciddi kaynak yetersizliği riski ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Depolanmış Isı 
Modeli [,4,5,6] ile saha potansiyelinin belirlenmesi jeotermal sahaların geliştirilmesi aşamasında 
kullanılan çok tercih edilen ve önerilen yöntemdir [7]. Son yıllarda Türkiye’de de yaygın olarak 
kullanılan bu yöntemin geçerliliğinin tartışıldığı çalışmalarda [8,9] bu yöntemin 4-5 kat aşırı yüksek 
tahminlere neden olduğu iddia edilmektedir.   
 
 
3.2. Çevre ile İlgili Sorunlar  
 
Güneş, rüzgar, dalga, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevreyle dost ve sera gazı 
azaltımına önemli katkılar sağladıkları bilinir. Bloomfield vd.[10] ABD’de elektrik üretiminde kullanılan 
kaynakları karşılaştırarak, en düşük CO2 emisyonunun jeotermal kaynaklardan olduğunu 
belirtmişlerdir. Bertani ve Tahain [11]’e göre tüm dünyadaki jeotermal santrallerin %2’si 0.5kg/kWh ve 
üzerinde,  %50’si 0.1 kg/kWh’den daha düşük CO2 emisyonunan sahiptir. CO2 renksiz, kokusuz ve 
yanma sonucu açığa atmosfere salınan bir gazıdr. Çevre ve insan sağlığını etkiler. Uzmanlar 
atmosferdeki CO2 artışının buzulların erimesi, global ısınma, sel riski, orman yangınları, deniz 
seviyesinin yükselmesi ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olduğunu belirtir. Türkiye’deki jeotermal 
sahaların CO2 emisyonu, yukarıda açıklanan istatistiksel değerlerden oldukça farklıdır. CO2’nin 
kaynağına yönelik olarak alınan tek örnekte deltaC13 oranı 0.86 per mil olarak bulunmuştur. Bu değer 
CO2’nin denizel kökenli karbonatlı kayalar olabileceğini göstermektedir. Denizel kökenli karbonatlı 
kayaçların, yüksek ısı akısı etkisiyle hidrolizi sonucu CO2 oluştuğu düşünülmektedir.  Jeotermal 
kaynaklardan açığa çıkan CO2 tamamen doğal bir üründür. Yerkabuğunun birçok yerinden faylar ve 
volkanlar yoluyla atmosfere CO2 yayılmaktadır. Türkiye’deki jeotermal sahalarda kurulu elektrik 
santralleri, sanılanın aksine, sera gazı emisyonunu azaltmak bir yana, kömür yakan termik 
santrallerden bile daha fazla CO2 gazını atmosfere salmaktadırlar. Yeni nesil termik santrallar kömür 
yakarak atmosfere 06-0.8 kg CO2/kWh salarken; Büyük Menderes Grabeninde yer alan Kızıldere 
joetermal santralında bu oran 1.2 kg/kWh’dır. Daha düşük entalpiye sahip jeotermal kaynakla çalışan 
çift çevrimli (binary) santrallerinde bu değer 1.5-2 kg/kWh değerlerine kadar ulaşmaktadır. Kaynak 
sıcaklığı azaldıkça, daha çok jeotermal akışkan kullanılmakta ve daha çok CO2 açığa çıkmaktadır. 
Gediz grabenindeki jeotermal akışkanların, B. Menderes grabenine göre CO2 içeriğinin ortalama 2 kat 
daha fazla olduğu dikkate alındığında, Gediz grabeninde kurulacak jeotermal santralların da, kömür 
yakan santralalara göre 3-4 kat daha fazla CO2 salacakları ortaya çıkmaktadır. Bu durum büyük 
ölçüde Türkiye’ye özgü bir sorun olarak görünmektedir. 
 
Jeotermal santrallerden açığa çıkan gazların tipik bileşimi CO2 %98-99 saflıkta olup, endüstriyel CO2 
ve kurubuz üretilebilmektedir. Kızıldere jeotermal sahasında 15 MW kapasiteli santralın saldığı CO2’yi 
saflaştırıp kuru buz ve gaz olarak satan 120,000 ton/yıl kapasiteli bir tesis çalışmaktadır. Dora I ve 
Dora II ünitlerinde de CO2 fabrikaları bulunmakta ve 100,000 ton /yıl kapasite ile çalışmaktadır. 
Bölgede gereksinim duyulan CO2 dan daha fazlası işlendiği için, yeni jeotermal santrallerden açığa 
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çıkan CO2’e talep yoktur. Sonuçta 160 MW kurulu güce sahip santrallerden Kızıldere, Dora I ve Dora II 
dışında kalan jeotermal santrallerden 130 t/saat CO2 atmosfere salınmaktadır. 
  
Bir başka çevre sorunu da sondajlar sırasında yaşanmıştır. 2012 ilkbaharında, Alaşehir civarındaki bir 
kuyuda 1011 m derinlikte sondaj sırasında fışkırma meydana gelmiştir. Preventer kapatıldıktan sonra 
basınç yükselmeye devam etmiş ve kısa süre sonra kuyunun 100 m kuzey-batısından yüzeye sıcak 
sular çıkmaya başlamıştır. Daha sonra 200 m lik bir çevrede 3 yeni çıkış daha oluşmuş ve çıkışların 
çevresinde 2-8 m arasında çökmeler oluşmuştur.  Kuyuya çimento enjeksiyonu yapılarak, fışkırma 
zaman zaman kesilmiş ancak her seferinde yer değiştirerek başka bir yerden çıkmıştır. Kule ve 
çevresinde formasyonun yırtılması ve bazı karavanların hasar görmesi üzerine sondaj kulesi demonte 
edilerek sahadan uzaklaşılmıştır. Ardından kuyu yakınlarında çok büyük bir patlama olmuş ve patlama 
ile birlikte çamur, taş ve kayalar 100 m çapında bir alana yayılmıştır. Kuyunun 250 m kuzeyinde bir 
kontrol kuyusu delinerek kuyuya ulaşma ve kontrol etme çalışmaları da sonuçsuz kalmıştır. Sondaj 
lokasyonunun çevresi üzüm bağları ile çevrilidir. 400 dönüm bağ patlamalar etkisiyle kurumuştur. 
Kuyuya 500 m uzaklıkta bulunan köyde halk patlamalara ve sondaj çalışmalarına tepki 
göstermektedir. Kontrol edilemeyen kuyuda akış azalarak halen devam etmektedir. Kuyudan çevreye 
yayılan sular yüksek oranda kirleticilerin ( B, As)  tatlı su akiferlerini kirletmesinden endişe 
edilmektedir.  
 
Kızıldere jeotermal santralı kurulduğu 1983 yılından sonra reenjeksiyon yapmadan çalışmış ve 
ortalama 700 t/sa debide atık akışkanı B. Menderes Nehrine deşarj etmiştir. B. Menderes ve Gediz 
Grabenleri başta olmak üzere,  bu grabenlerde yer alan verimli ovalar ve buralarda yer alan B 
Menderes ve Gediz nehirleri işletme ve sondaj-test dönemlerinde jeotermal akışkanla termal ve 
kimyasal olarak kirlenmektedir.   
 
 
 
 
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Aynı anomaliyi farklı yatırımcıların paylaştığı sahalarda kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm 
işletmecilerin ortak hareket etmesi ve işletme startejilerini birlikte belirlemesi gerekir. 1920’li yıllarda 
petrol endüstrisindeki karmaşayı önlemek için gerçekleştirilen çalışmaların benzerlerinin, jeotermal 
sektörü için de geliştirilmesi gerekmektedir.  Ortak anomaliye sahip sahalarda ortak işletme, ortak 
işletme stratejisi belirleme gibi çözümlerin bulunması gereklidir. Türkiye’de Jeotermal enerji yaygın bir 
şekilde bölgesel ısıtmada kullanılmaktadır. Bu sahaların bazılarında üretim kuyularının soğuduğu 
belirlenmiştir. 18.4 MW kurulu ısıtma gücüne sahip ve 2,500 konut eşdeğeri alanı ısıta Gönen-
Balıkesir jeotermal sahası 1987 yılında işletilmeye başlanmıştır. Bu sahanın 1987 yılındaki ve 2003’de 
kuyularda ölçülen maksimum sıcaklıkları kullanılarak hazırlanan rezervuar sıcaklığı dağılımı 
haritasında sahanın ¾ ‘ün önemli ölçüde soğuduğu ortaya çıkmıştır. Soğumanın saha içerisinden 
yapılan, hatalı reenjeksiyon uygulması sonucu gerçekleştiği rapor edilmiştir [12]. Benzer sorunların 
elektrik üretiminde yaşanmaması kaynak yönetimine ağırlık verilmelidir. 
 
 
Jeotermal rezervuarların içerdiği enerji konveksiyon ve kondüksiyon ile taşınan ve rezervuarda 
depolanmış olan enerjinin toplamından oluşur. Çoğunlukla kondüksiyonla taşınan enerji ihmal 
edilebilecek kadar azdır. Jeotermal rezervuarların ömrünü doğal beslenme ve depolanmış ısı enerjisi 
belirlemektedir. Birçok jeotermal sistemin doğal beslenmesi, üretim miktarının çok altındadır. 
Depolanmış ısı enerjisi rezervuar potansiyelini belirleyen birinci faktör olmaktadır. Rezervuar jeotermal 
akışkan ve kayaçtan oluşur. Depolanmış ısının %90’a yakını kayaçtadır[6]. Jeotermal sistemden daha 
fazla enerji üretmenin tek yolu vardır, bu da kayaçtaki ısı enerjisinin üretilmesidir. Üretilen ve sıcaklığı 
düşen suların tekrar rezervuara basılması (reenjeksiyon) kayaçtaki ısının süpürülmesi için iyi bir 
araçtır. Reenjeksiyon rezervuar basıncının korunması, daha çok üretim ve çevrenin korunması için 
zorunlu bir uygulamadır. Türkiye’nin en verimli ovaları ve bunları sulayan akarsuların bulunduğu 
alanlarda yer alan jeotermal sahaların çevresinde tarım, çevre ve enerji üretimini, birlikte ve 
sürdürülebilir kılacak planlamalara gereksinim vardır.       
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Kyoto protokolüna taraf olan ülkeler kendi aralarında ya da protokola taraf olmayan bir başka ülkede 
sera gazları emisyonunu azaltan projelere yatırım yapabilmekte veya o ülkelerdeki sera gazı 
emisyonunu azaltan projelerin sertifikaları, sertifikanın satın alındığı ülkenin karbon azaltım hesabına 
işlenmektedir. Tüm sera gazlarının atmosferde yarattıkları hasar dikkate alınarak, CO2 eşdeğeri olarak 
bir karşılığı bulunmaktadır. Çevreye duyarlı firmalar kendi faaliyetleri boyunca atmosfere saldıkları CO2 
miktarını hesaplamakta (bu işlem karbon ayak izi olarak adlandırılmakta) ve sera gazı salmayan 
projelerin sertifikalarını satın alarak kendi faaliyetlerinden doğan olumsuz çevre etkilerini 
dengelemekte ve azaltmaktadırlar. Böylece, dünya çapında bir karbon pazarı oluşmuştur. Sektörlere 
göre atmosfere salınmayan CO2 gazının bedeli, gönüllü pazarda 5-15 Eurocent/ton arasındadır. 
Karbon ticareti dünyanın en hızlı büyüyen pazarı konumundadır.  Tükiye’de bazı jeotermal kaynaklı 
elektrik  projeleri karbon ticaretinden yararlanmakta ve kurulu güçlerine göre yıllık 20.000 USD/MW 
civarında ek bir gelir elde edebilmektedirler. Bu projelerde çevrimden açığa çıkan NCG tesislerin 
yakınında kurulu CO2 işleme tesislerine satıldığı için sıfır emisyonlu üretim yapabilmektedirler. Ancak, 
Türkiye’de  ticari pazarı  CO2 piyasası doyma noktasındadır ve yeni projelere bu yol büyük ölçüde 
kapalıdır. Gelinen noktada jeotermal enerji sektörü için büyük bir risk kapıda beklemektedir. Şu anki 
gönüllü pazar fiyatları ile kurulu güç için 20.000 USD/MW olan karbon geliri, kaybedileceği gibi çok 
yüksek CO2 emisyonları nedeniyle, karbon emisyonlarını dengelemek için, birim üretim başına kömür 
santrallerinin 3-4 katı miktarda karbon sertifikası satın almak zorunda kalacaklardır. Türkiye’nin karbon 
azaltımını taahhüt etmesiyle, ülke içindeki karbon sertifikası fiyatlarının çok daha yükseleceği 
düşünülmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi, Türkiye jeotermal endüstrisi için büyük bir darbe 
olacaktır.  
 
Kondanse olmayan gazlar buhar tübinleri ve binary santral tiplerinde üretim kaybına neden olmaktadır. 
Buhar türbinlarinde NCG kısmi basıncı nedeniyle, türbin çıkışında ilave bir basınç oluşmakta ve turbin 
gücü düşmektedir. Buhar türbin çıkışlarında ejekter veya kompresörle NCG alınmaktadır. Bu işlem için 
%20 civarında güç kaybına neden olmaktadır. Binary santrallerde eşanjörlerde geniş hacim kaplayan 
NCG’ler, eşanjör veriminin düşmesine ve güç kaybına neden olmaktadır. Artan NCG oranı ile birlikte, 
buhar türbilerinde güç kaybı, binary santrallere göre daha fazla olabilmektedir.Daha düşük verimle 
çalışan üniteler olmalarına rağmen binary santraller bazı koşullarda buhar türbinlerinden daha fazla 
net güç üretebilmektedir. Bu durum yüksek oranda NCG’ye sahip Türkiye jeotermal sahalarında 
yatırımcıların dikkate alması gereken bir başka önemli faktördür.  
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ÖZET 
 
Kızıldere Jeotermal sahası 1965’li yıllardan günümüze dek çalışılmış olan, Türkiye’nin elektrik 
üretimine yönelik keşfedilmiş ilk jeotermal sahasıdır. Sahada 1968-2008 yılları arasında 25 jeotermal 
kuyu açılmış olup, 1984 yılında 17,2 MWe gücünde ülkenin ilk jeotermal santrali açılmıştır. Kızıldere 
Jeotermal santrali Eylül 2008’e dek devlet tarafından işletilmiş olup, özelleştirilme kapsamında 
sahanın ve jeotermal santralin haklarının Zorlu Enerji’ye devredilmiştir. Bu tarihten itibaren santralde 
rehabilitasyon çalışmaları başlatılmış olup,  kuyu temizlik işlemleri, kuyu başı inhibitör sistemlerinin 
kurulması, reenjeksiyon hatlarının tasarımı, soğutma kulesinin ile yüzey ekipmanlarının 
rehabilitasyonları gerçekleştirilerek, santralin kesintisiz ve tam gücünde üretim yapılmasına 
başlanmıştır. 
 
Sahada rehabilitasyon çalışmaları tamamlanırken, sahanın potansiyelinin araştırılması, önceki 
verilerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilen fizibilite çalışması ardından kapasite geliştirme 
çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda jeofizik, jeolojik detay araştırmaların gerçekleştirilmesi 
sonrasında sahanın jeotermal potansiyelinin daha geniş bir alanda incelenme imkanı bulunmuş ve 
alınan sonuçlara bağlı olarak yeni üretim ve reenjeksiyon sondaj lokasyonları belirlenmiştir. 
 
Kızıldere jeotermal sahasında yeni bir jeotermal elektrik santrali kurulması amacıyla gerçekleştirilen 
fizibilite çalışması ardından 2009-2012 yılları arasında sahada derinlikleri 1100-2872 m arasında 
değişen 20 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların bitirilmesiyle,  kuyu tamamlama testleri sonrasında 
gerçekleştirilen rezervuar testleri ve jeokimyasal çalışmaları ile rezervuar karakteristikleri ortaya 
konularak, alınan sonuçların değerlendirilmiş ve sahada 80 MWe gücünde üç aşamalı flaş sistemli bir 
santral kurulumuna karar verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal güç santrali, Kızıldere, sondaj, rezervuar  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Kızıldere Geothermal Field has been studied since 1965 and it was the first geothermal field of Turkey 
used for electricity generation. In the field, 25 geothermal wells were drilled during the years 1968-
2008 and the first geothermal power plant of Turkey, which has a capacity of 17.2 Mwe, was 
established in 1984. Kızıldere geothermal power plant was operated until September 2008 by the 
government. After the privatization, rights of the field and the power plant was transfered to Zorlu 
Energy. Since the date, rehabilitation studies such as work over studies of wells, establishing chemical 
inhibitor systems and designing of reinjection lines, rehabilitation of the cooling tower and surface 
equipments were performed and the plant was made to reach full capacity by Zorlu. 
 
Upon completion of these rehabilitation studies, investigation of field potential, evaluation of previous 
data and the prepared feasibility study, the capacity increase studies are started in the field. With this 
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scope, after the detailed geophysical, geological investigations, geothermal potential of the field is 
widely  explored. Based on the results new production and reinjection drilling locations are determined 
by the team. 
 
After the feasibility study, which aims at establishing a new geothermal power plant, 20 new wells 
have been drilled between 1100-2872 m depths during the years 2009-2012 in the field. Later, 
reservoir characteristics were determined through well completion tests, other reservoir tests and 
geochemical studies, the decision to install an 80 MWe triple flash system power plant in the field was 
given. 
 
Key Words: Geothermal power plant, Kızıldere, drilling, reservoir 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kızıldere Jeotermal sahası 1965’li yıllardan günümüze dek çalışılmış olan, Türkiye’nin elektrik 
üretimine yönelik keşfedilmiş ilk jeotermal sahasıdır. Sahada 1968-2008 yılları arasında 25 jeotermal 
kuyu açılmış olup, 1984 yılında 17,2 MWe gücündeki ülkenin ilk jeotermal santrali açılmıştır (Şekil.1). 
 
2001 yılına dek reenjeksiyon yapılmadan 8 kuyu ile üretim yapan santral sahasında rezervuar 
basıncının düzenlenebilmesi amacıyla enjeksiyon kuyusu arayışlarına girmiştir. Bu amaçla açılan 
kuyulardan ilki olan R-1 kuyusu üretim entalpisinin yüksek olması sebebi ile üretim kuyusu olarak 
kullanılmıştır. Yine enjeksiyon kuyusu amacıyla açılan bir diğer kuyu olan R-2 kuyusuna 2009 yılına 
dek çok kısıtlı olmak üzere, 2012 sonuna dek reenjeksiyon amacıyla kullanılmış, yeni santralin 
devreye alınmasından  önce yapılan işletme planı kapsamında reenjeksiyon uygulaması sahanın 
doğusunda, üretim zonlarına uzak olan bir bölgeye alınmıştır.  
 
Eylül 2008’de özelleştirme kapsamında Kızıldere-1 santralinin işletme hakları da dahil olmak üzere 
Kızıldere jeotermal sahasının kullanım haklarının belirli süreyle Zorlu Enerji Grubu’na devredilmesi  
ardından, ilk aşamada %50-60 kapasite çalışan Kızıldere-I santralinin kurulu gücüne getirilmesini ve 
jeotermal sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla rehabilitasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yüzey tesislerinin iyileştirilmesi, bir işletme planı kapsamında üretim 
kuyularında inhibitör sistemlerinin kurulması ve reenjeksiyon eylem planı oluşturularak bu plana 
dayanarak reenjeksiyon hatlarının gerçekleştirilmesi ve reenjeksiyonun sahada daha etkin bir şekilde 
yapılması sağlanmıştır (Şekil 2a, b).  Bu iyileştirme çalışmaları sonunda Kızıldere-1 santrali kurulu 
gücünde ve kesintisiz üretim yapmaya başlamıştır.  
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Şekil. 1 Kızıldere Jeotermal Sahası ve Mevcut Kızıldere Jeotermal Santrali 
 
Sahada rehabilitasyon çalışmaları devam ederken sahanın jeotermal potansiyelinin etkin bir şekilde 
kullanılması amacıyla jeoloji, jeofizik, jeokimyasal çalışmalar ve rezervuar verilerinin değerlendirilerek 
kavramsal bir modelin oluşturulması, sahanın sıcak zonlarının daha detaylı ortaya konulması amacıyla 
bir dizi çalışmalar yapılarak,  sahadaki mevcut enerji üretim kapasitesinin arttırılabileceği kararı 
alınarak, yatırım çalışmalarına başlanmıştır. 
 

   
 

Şekil. 2a Üretim Kuyularında Kurulan İnhibitör Sistemleri 
2b Kızıldere-I JES Soğutma Kulesi Rehabilitasyonu 

 
 
 
 
2. KIZILDERE II. FAZ ARAMA ÇALIŞMALARI 
 
Kızıldere sahasında II. faz adlandırılan arama çalışmalarına ilk olarak  dünyada önemi olan sahaya ait 
daha önce yapılmış jeolojik, jeofizik, jeokimya ve rezervuar çalışmalarının derlenmesi ile başlanmıştır. 
Bu çalışmalar danışmanlar ve proje ekibiyle bir raporda özetlenerek, fizibilite çalışması öncesi ilgili tüm 
verilerin bu raporda yer alması sağlanmıştır. 
 
Verilerin  toplu olarak değerlendirilmesinin ardından sahada yeni veri gereken bölgelerde detay jeofizik 
çalışmaları yapılarak gravite ve rezistivite verileri elde edilmiş, bölgenin detay jeolojisi ve tektonik 
yapısı yeniden değerlendirilerek sahada yeni yatırım için olası sondaj lokasyonları belirlenmiştir.  
 
Saha için derlenen ve yeni alınan verilerin birlikte ekonomik analizleriyle değerlendirilmesinin yapıldığı 
bir fizibilite çalışması ardından bölgede yatırım kararı alınmıştır. Karar ardından detaylı bir iş planı 
oluşturularak proje yatırım aşamaları ortaya konularak ve çalışmalara başlanmıştır. 
 
 
 
 
3. SONDAJ VE REZERVUAR ÇALIŞMALARI 
 
Sahada jeoloji, jeofizik çalışmalarının birlikte değerlendirilmesiyle sahada sondaj lokasyonları 
belirlenmiştir. Sondaj taşeronunun ve diğer alt yüklenicilerin belirlenmesinin ardından, lokasyon 
inşaatlarının tamamlanarak, sondaj kulesinin ilk sondaj kuyusunu açmak amacıyla mobilizasyonu 
sağlanmış ve sahada uzun soluklu sondaj operasyonlarının ilki 2009 yılı son çeyreğinde başlamıştır. 
 
 
3.1. Sondaj Operasyonları 
 
Kızıldere jeotermal sahasında yeni bir jeotermal elektrik santrali kurulması amacıyla gerçekleştirilen 
fizibilite çalışması ardından 2009-2011 yılları arasında sahada derinlikleri 1100-2872 m arasında 
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değişen 20 adet jeotermal kuyu sondajı yapılmıştır (Şekil.3). Sondaj operasyonları tamamlandıkça 
saha için çok detay bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler sonraki sondaj lokasyonlarının yerlerinin 
netleştirilmesi ve çatlak sistemlerinin çok yoğun olduğu sahadaki sondaj operasyonlarında kullanılacak 
yöntemlerin doğru seçimi konusunda oldukça önem arz etmiştir.  
 

 
 

Şekil. 3 80 MWe Kapsamında Açılan Kuyular [1] 
 
Bu operasyonlar sırasında Türkiye’ de ilk defa yönlü kuyu çalışması denenmiş ve başarılı olmuştur. 
 
 
3.2. Rezervuar Çalışmaları ve Santral Sistem Kriterlerinin Belirlenmesi 
 
Kuyu sondajlarının tamamlanmasının ardından rezervuar modelleme ve kullanılmak üzere her kuyuda 
kuyu tamamlama testleri kapsamında kısa dönem akış testleri (statik, dinamik sıcaklık, basınç 
ölçümleri) ile farklı üretim debilerinde akışkanda jeokimyasal ölçüm ve örneklemeler 
gerçekleştirilmektedir [2,3,4]. Ayrıca sahada rezervuar içi etkileşimin belirlenmesi amacıyla üretim ve 
enjeksiyon kuyuları arasında rezervuar etkileşim testleri ile ve enjeksiyon kapasite testleri yapılmıştır. 
 
Kısa dönem akış testleri esnasında elde edilen sonuçlarda maksimum sıcaklık verileri 164 – ile 245 C 
arasında değişirken, kuyulardan edilen maksimum akışkan debisi ise 135 – 470 ton/saat olarak 
değişkenlik göstermiştir. Değerler ayrıntılı olarak Tablo. 1’ de görülebilir.. Bu testlerden elde edilen 
veriler santralin gelecek üretim tahminlerinin yapılması olası görülen üretim - reenjeksiyon 
senaryolarının oluşturulabilmesi için simülasyon yapılacak modelde kontrol amacıyla ve aynı zamanda 
santralde kullanılacak türbin dizaynı için kullanılmıştır. Sahanın ömrünün ve rezervuar kapasitesinin 
hesaplana bilmesi için rezervuar içi kuyu etkileşim testi planlanarak gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo. 1 Yeni Açılan Kuyulara Ait Rezervuar Test Verileri [5].
  

 

Kuyu 
Statik 
T,

o
C 

Dinamik 
T,

 o
C 

Max 
Debi 
(tph) 

PI 
(tph/bar) 

k*h 
(Dm) 

KD-2A 238,5 237,9 330 18,4* 10,4* 

KD-9A 225,9 225,9 470 54* 101* 

KD-23A 234,9 228,1 225 5 - 

KD-23B 243,8 244,9 250 4 2,35 

KD-23C 166,9 163,9 280 50 38,5 

KD-23D 238,1 238,8 250 4 - 

KD-25A 225,2 226,5 200 4 - 

KD-27A 180,1 193,2 250 32 12,8 

KD-38A 178,5 179,5 135 27 - 

   
    

Yine bu testlerden elde edilen veriler ışığında üretim esnasında kuyularda oluşabilecek kabuklaşmayı 
engellemek maksadıyla kurulacak sistemin ön mühendislik çalışması yapılarak kuyularda kurulacak 
inhibitör sistemlerinin üretim süreci boyunca kuyulardaki derinlik tayini için, farklı kuyularda, farklı 
üretim debilerinde uzun ve kısa süreli basınç düşümleri göz önünde bulundurularak simule edilmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler Tablo.2’de gösterilmektedir. 
                              
Tablo. 2 Derin Rezervuar Kuyuları Veri Değerlendirmeleri 
 

Kuyu 
Adı 

Csn 
der. (m) 

Beslenme 
nok (m) 

Kuyu 
derinlik 

(m) 

Debi 
aralığı 

(ton/sa) 

Flash 
noktası 

aralığı (m) 

R-1A 1527 1740 1860 144 - 504 935 – 1178 

R-3A 1744 2300 2442 144 - 360 1880 2282 

R-5A 1519 1720 2483 252 - 396 1405 - 1602 

 
Sahada derin rezervuarda açılan kuyulardan alınan jeotermal akışkanı su ve gaz fazından yapılan 
örneklemeler sistem dizaynı ve kuyu işletme planları açısından önem arz etmektedir. Üretim 
kuyularından alınan akışkanlara ait veriler değerlendirildiğinde Kızıldere-I santrali için üretim yapan sığ 
rezervuardaki akışkana göre elektriksel iletkenlik (EC) değerleri, silika ve Cl iyon konsantrasyonlarının 
daha yüksek olduğu gözlenmektedir[4]. Reenjeksiyon kuyularındaki değerlerin ise üretim zonlarından 
beslenen kuyulara göre belirgin bir şekilde daha düşük EC verileri ile silika, Cl iyon 
konsantrasyonlarına sahip olduğu tesbit edilmiştir. Yeni açılan kuyularda yoğuşmayan gaz 
değerlerinde baskın gaz CO2 olup, derin beslenmeli üretim kuyuları akışkanında tüm gaz 
kompozisyonunun %98-99 oranı ile temsil etmektedir[6]. Bu değer aynı zamanda üretim kuyularında 
işletme döneminde yüksek oranda CaCO3 kabuklaşmasının da bekleneceğine işaret etmektedir[4,7]. 
 
Alınan ilk verilerden sahanın batısı üretim zonu, doğusu reenjeksiyon alanı olarak tesbit edilmiştir.   
Yukarıda bahsedilen  testler sonrasında elde edilen bilgiler ışığında rezervuar ısıl kapasite hesabı 
yapılarak, türbin ve elektrik santrali tasarım parametreleri belirlenmiştir. 
 
Tüm bu verilerden yola çıkarak “üçlü flaş sistemi” 60 MWe gücü ve bunun yanı sıra flashlar arasındaki 
ısı yardımı ile ek 20 MWe “binary” sistemle kombine ve toplam gücü 80 MWe olan yeni bir santralin 
yapılması öngörülmüştür. 
 
 
 



    _______________________  238 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

4.YASAL SÜREÇLER 
 
Yatırım sürecinde teknik çalışmalar yanı sıra yasal süreçlerin takibi de önem kazanmaktadır.  
 
Kızıldere Sahasında İşletme lisansının alınmasının ardından,  Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu 
(EPDK)’na elektrik üretim lisansı için başvurulmuş ve başvurunun kabulü ardından Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) belgesinin alınması için çalışmalara başlanılmıştır. İlk aşamada ÇED 
muafiyetinin sağlandığı sahada elektrik üretim lisansı alınarak çalışmalara bu yönde devam edilmiştir. 
Bu izin süreçlerinin yanı sıra arazi alımları, inşaat ruhsatı alımları, elektrik bağlantı anlaşmalarının 
yapılması, kamulaştırma yapılması ve teşvik kullanımı için gerekli başvuruların yapılması da 
gerekmiştir [8]. 
   
5.MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI 
 
Kızıldere II. faz mühendislik çalışmaları Aralık 2010’da başlamıştır. Tüm yüzey tesisleri ile üretim, 
enjeksiyon kuyularının sisteme entegrasyonunun mühendislik tasarımlarının yapılması ardından bu 
kapsamda gerekli ihalelerin gerçekleştirilip, siparişlerin verilmesi ve sahaya malzeme ve ekipmanların 
gelmesi ve montajların başlaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan seçimler ardından türbin, kondenser, 
soğutma kulesi ekipmanları gibi ana parçalar 2012 son çeyreğinde sahaya giriş yapılarak, 
montajlarına bu tarihten itibaren başlanmıştır. İnşaat çalışmalarına sahada Aralık 2011’de başlanmış 
olup, 2013 ilk aylarında tamamlanacaktır.  
 
Kabul testlerinin yapılması ardından 80 MWe II. Faz, Türkiye’nin mevcut en büyük kapasiteli santrali 
2013 ikinci çeyreği itibariyle devreye alınarak, elektrik üretimine başlanacaktır. 
 
Sistem entegre olup, 80 MWe elektrik üretimi yanı sıra 50 MWt ısıtma yapılacağı bu vesile ile yaklaşık 
3500 konut ısıtması yapılması beklenmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Kızıldere jeotermal sahasında 1984 yılından bu yana elektrik üretimi yapılmakta olup, sahadaki 
jeotermal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 17.2 MWe gücündeki  Kızıldere-I jeotermal santraline ek 
olarak, 80 MWe (60 MWe 3’lü flaş, 20 MWe binary) gücünde yeni bir santral kurulması hedeflenmiştir.  
 
Bu kapsamda sondaj, rezervuar değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, mühendislik çalışmaları 
yanısıra inşaat ve montaj çalışmaları son aşamalarına ulaşmıştır.  
 
Yeni santralin devreye alma testleri ardından 2013 yılı ikinci çeyreğinde elektrik üretimine başlaması 
beklenmektedir. 
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ÖZET 
 
Bir yeraltı jeotermal enerji kaynağının ısıl enerjisinden yararlanmak üzere, kaynağın alansal yayılımı 
üzerinde birden fazla ruhsat bulunması durumunda, komşu ruhsat sahipleri arasında jeotermal hazne 
payı ve istenen sıcaklıkta akışkan üretimi için doğan üleşim anlaşmazlıkları sorununa çözüm olmak 
üzere, ilgili tüm taraflar arasında uzlaşma ile gerçekleştirilebilecek “birimleştirme” girişimi önerilmiştir. 
Birimleştirme bir yeraltı akışkan enerji kaynağından tüm hak sahiplerinin ortaklaşa en fazla yararı elde 
etmelerini, aynı anda tüm yatırım ve işletme maliyetlerinin en aza indirgenmesini, enerji kaynağının ve 
çevrenin sürdürülebilirliğini koruyarak toplum çıkarını gözetmeyi amaçlayan bir girişimdir. Dolayısı ile, 
jeotermal kaynağın rezerv ve üretim kısıtlarını belirleyen doğal unsurların değişkenlerinden başlamak 
üzere, kuyulara, yüzey tesislerine, çevre korumaya, üretim ve gelirler ile giderlerin üleşimine, uzlaşma 
ve ilgili yasalara ilişkin unsurlara kadar, birimleştirmede dikkate alınması gerekli pek çok unsur vardır. 
Birimleştirme, bir yeraltı jeotermal kaynağının keşfi öncesinde ya da sonraki bir üretim aşamasında, 
anılan unsurların tüm taraflar için “en elverişli” (optimum) değerlerinin saptanmasıyla başlatılabilir.  
 
Bu çalışmada jeotermal saha birimleştirmenin uzlaşmaya yönelik temelleri ile Türkiye’deki koşullara 
uyarlanması ele alınmakta, bu doğrultuda göz önünde bulundurulması gerekli unsurlar tanıtılmakta, 
bazı unsurların doğasından kaynaklanan ve karmaşıklık yaratabilecek durumlar belirtilmektedir. 
Böylece, ilgili kişilerin birimleştirme girişiminin kavramsal alt yapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: jeotermal, birimleştirme, kuruluş unsurları, teknik unsurlar. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Unitization can be implemented by the agreement of all involved parties and is proposed as a solution 
to the problem of disagreement that arise between the neighboring lease holders on the partitioned 
development of geothermal reservoir and the fluid production at desired temperature, in the case of 
straddle leases that are issued to cover entire areal extension of a subsurface geothermal resource for 
the utilization of thermal energy. Unitization is a joint effort that aims to have all involved parties benefit 
cooperatively and rationally from the subsurface geothermal resource, while simultaneously 
minimizing the entire investment and operating expenditures, and to protect the good of society by 
conserving the sustainability of both the geothermal resource and environment. Hence, in unitization 
attempt there are many factors to be considered; from the parameters of natural factors that determine 
the reserves and production constrains of geothermal resource to the wells, the surface facilities, the 
factors related to agreements and pertinent law, environmental protection, and to redeterminations 
(percentage share) on revenues and expenditures. Unitization can be initiated by determining the 
values of these factors to be optimum for all parties involved, at the discovery or at any production 
stage after the discovery of the subsurface geothermal resource.  
 
In this present work, the essentials for agreement and their adaptation to the conditions in Turkey are 
evaluated, the pertinent factors to be considered are introduced, and the possible complexities that 
might arise due to the nature of some of the factors are pointed out. Hence, the pertinent individuals or 
parties are expected to have a background on the conceptual infrastructure of unitization activities. 
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1. GİRİŞ 
 
Yeraltında ısıl enerji içeren akışkanlara doygun ve geçirgen jeolojik yapılar olan jeotermal kaynakların 
alansal yayılımları sınırlıdır. Bazen bu jeotermal kaynakların birden fazlası benzer alansal yayılımlarla 
üst üste istifli olabilirler. Diğer bazı durumlarda ise, istifli jeotermal kaynaklar kendi aralarında akışkan 
akışına izin vermeyen (geçirimsiz) bir yalıtım ortamı ile ya da bir veya çoklu başka kayaç katmanının 
varlığı ile birbirlerinden ayrılmış olabilirler. Böyle basit veya karmaşık yapılar gösterebilen tek ya da 
istifli jeotermal kaynak sistemlerine deldikleri kuyulardan yüzeye ürettikleri akışkanın ısıl enerjisinden 
(jeotermal enerjiden) yararlanmak isteyen şirketler, bu amaçlarını gerçekleştirebilecekleri uygun her bir 
yeryüzü alanı için ayrı bir jeotermal saha işletme (arama ve üretim) ruhsatı almak zorundadırlar. 
 
Ne var ki, jeotermal enerji üretecek kuruluşların (şirketlerin) almış oldukları jeotermal enerji arama ve 
üretim ruhsatlarının her birisi, izdüşümsel olarak yeraltında bulunan bir jeotermal kaynağının tümünü 
kapsayacak kadar yaygın bir alana sahip olmayabilir. Bu durumda, yeryüzündeki bir ruhsat alanı 
izdüşümsel olarak yeraltındaki jeotermal kaynağın alansal yayılımının sınırlı bir kesimine denk gelir ve 
ruhsat sahibi kaynağın ancak denk gelen bu kesim kadar olan parçasında jeotermal enerji arama ve 
üretim etkinliğinde bulunabilir. Jeotermal kaynağın alansal yayılımının geri kalan bölümü ise, diğer (bir 
veya çok) komşu ruhsat alanlarının sahiplerinin etkinlikleri ve denetimleri altında kalır.  
 
Aynı jeotermal kaynağın ısıl enerjisinden yararlanmak isteyen komşu ruhsat sahibi şirketlerin, özellikle 
ruhsat alanı sınırına yakın konuşlandırdıkları karşı denge kuyularının, üretime geçtiklerinde birbirlerinin 
üretim debilerini kısa erimde dahi karşılıklı olarak olumsuz etkileyecekleri, bu alanda bilgi ve deneyim 
sahibi mühendislerce bilinmekte olup, yaşanmakta olan güncel örneklerde de görülmektedir. Diğer bir 
deyişle, sınırdaş ruhsatların sahibi işletmeci firmalar olası en yüksek sıcaklıktaki suyu gerek duydukları 
en yüksek debide elde edebilecekleri yerlere açtıkları kuyular ile bilerek veya bilmeyerek aynı hazne 
(rezervuar) kayacından üretim yapmaya uğraşmaktadırlar. Daha ilk üretimle birlikte ya da belirli bir 
üretim süreci sonunda, kuyuların hazne kayacı içindeki akaçlama (drenaj) hacimleri birbiri ile girişim 
yaptığında, komşu ruhsatların sahibi olan şirketler arasında jeotermal akışkan hazne payı ve üretim 
üleşimi anlaşmazlıkları doğmakta, sorunun çözümü ise mahkemelerde açılan dava duruşmalarında 
aranmaktadır. Dolayısı ile, bir jeotermal hazne (rezervuar) kayacının birden fazla komşu ruhsat sahibi 
tarafından en ekonomik yatırım ve işletme maliyetleri ile, hazne kayaçta gereksiz hasara yol açmadan, 
jeotermal kaynak ziyanını olası en aza indirgeyerek, en etkin üretimle ve elbirliği ile işletebilmek için en 
etkin yöntemin “birimleştirme” olduğu daha önce açıklanmıştır [1].  
 
Birimleştirmenin asal amacı, varlığın (jeotermal kaynağın) ısıl enerji içeriğinden olası en yüksek yararı 
elde etmek için, en etkin ve verimli akışkan üretiminin en elverişli (optimum) yollar ve yordamlar ile 
gerçekleştirilmesi, bu amaç doğrultusunda tüm maliyetlerin ve gelirlerin varlık üzerinde ruhsat sahibi 
işletmeciler arasında hakça bir uzlaşma ile üleştirilmesi, bunların yanı sıra varlığın ve çevrenin olası en 
etkin yöntemlerle korumacı kullanımı ile kamu yararının da gözetilmesidir. Bu birimleştirme tanımına 
göre, yeraltında jeotermal akışkan haznesinin rezerv ve üretim kısıtlarını belirleyen ve doğal yapısına 
ilişkin unsurlardan başlamak üzere, kuyuların ve yüzey tesislerinin inşasından işletim ve terk edilme 
işlemlerine, yatırım ve işletme giderleri ile üretimin (gelirin) üleşimine, birimleşmenin başlatılmasından 
bitirilmesine kadar dikkate alınacak pek çok unsur bulunmaktadır.  
 
Birimleştirme girişimi yeraltındaki jeotermal akışkan haznesinin keşfi öncesi ya da haznenin keşfedilip 
üretime konulmasından sonraki bir aşamada başlatılabilir. Her bir durum için birimleştirme girişiminin 
gerçekleştirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken unsurlarda bazıları farklılıklar olacaktır. Yeraltı 
hazne kayaçlarından akışkan üretiminin doğasına ilişkin parametreler ve bunu gerçekleştirmek üzere 
yeraltı ve yerüstü tesisleri kurma çabası içindeki sınırdaş işletmeci firmaların birbiriyle çatışan yarar ve 
çıkar kaygıları, birimleştirme için üzerinde uzlaşılacak unsurları oldukça karmaşıklaştırmaktadırlar.  
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2. KURULUŞ UNSURLARI VE TANIMLARI  
 
Birimleştirme kavramının ve yararlarının ilgili tüm hak sahipleri tarafından anlaşılabilmesi, birimleştirme 
girişiminin başlatılmasından itibaren sürdürülme ve bitirilme aşamalarında dikkate alınacak koşulların 
kabul edilebilmesi, birimleştirme antlaşmasına karar verilmesi ve girişimin gerçekleştirilebilmesi için ilk 
unsur, birimleştirme olgusuna ilişkin yasal altyapının ve ilgili mevzuatın oluşturulmasıdır. Bundan 
sonraki kaçınılmaz ikinci unsur, birimleştirme başvurusu için nitelikli eleman ve yetkilerle donatılmış, 
olası birimleştirme seçeneklerini ve bunlara ilişkin kuralları belirleyecek, birimleştirme tip antlaşmasını 
düzenleyecek, birimleştirme başvurularının yapılabilirliğini değerlendirip eğer uygun ise iznini verecek, 
antlaşması yapılan ve uygulamaya konulan birimleştirme girişimlerinin gelişmelerini denetleyecek, 
çıkması olası sorunları öngörerek gerekli uyarıları yapacak ve gerekli önlemleri alacak, gerektiğinde 
birimleştirme girişimini daha uygulama aşamasında sona erdirebilecek, devlete bağlı özerk bir 
Birimleştirme Denetim Merkezi olmalıdır. Burada yazım kolaylığı için BDM kısaltması ile anılacak böyle 
bir merkezin hangi yasalara göre, hangi devlet organına rapor edecek biçimde kurulacağı, hangi 
disiplinlerden kişilerce oluşacağı, yetki ve sorumluluk sınırlarının neler olacağı, bunların ilgili ve yetkili 
hangi merciler tarafından belirleneceği, bu çalışmanın konusu ve amaçları dışındadır. 
 
Bir jeotermal kaynak üzerindeki hak ve çıkarların ayrık sahiplenilmesine bakılmaksızın, kaynağı tek ve 
müşterek bir birim sayan, ayrık sahipli ruhsatlardaki arama, keşif, geliştirme, üretim ve kullanım hakları 
ile birimin maliyetlerini ve kazançlarını belirli bir plân çerçevesinde hak sahiplerine paylaştıran bir 
antlaşma Birim (veya Birimleştirme) Antlaşması {Unit (or Unitization) Agreement} olarak anılır [2-4]. 
 
Buna karşılık, br jeotermal kaynak üzerindeki hak ve çıkarların ayrık sahiplenilmesi dikkate alınmak 
üzere, kaynağı tek ve müşterek bir birim sayan, ayrık sahipli ruhsatlardaki arama, keşif, geliştirme, 
üretim ve kullanım işlemlerinin kuyu açıklıkları ve kuyu geliştirme programları nedeniyle belirli bir plân 
çerçevesinde işbirliği içinde yapılmasını zorunlu kılan, üretim ve kullanım hakları ile maliyetlerin ve 
kazançların hak sahiplerince ayrık olarak elde edilmesini öngören bir antlaşma Paydaşlaştırma (veya 
İştiraklendirme) Antlaşması {Communitization Agreement} olarak anılır [2,4]. 
 
Birim(leştirme) antlaşmasında tanımlanan ve bu antlaşma kapsamında geliştirileceği anlaşılan yeryüzü 
parçası Birim Alanı olarak anılır. Komşu iki birim alanının kesişmesine izin verilmemelidir.  Aksi halde 
iki birim alanını oluşturan ruhsat ve hak sahiplerinin yeni bir birimleştirmeye gitmeleri ve genişletilmiş 
yeni bir birim alanı oluşturmaları BDM tarafından istenmelidir [2]. 
 
Birimleştirme antlaşmasına adanmış tüm alanlardan, belirli bir hazne veya bir jeolojik katman üzerinde 
BDM tarafından üretken olarak görülen ve üretim payı birimleştirme antlaşmasında tanımlanmış her 
bir birim alanı parçası Katılım Alanı veya Katılımcı Ruhsat Alanı olarak dikkate alınmalıdır [2]. 
Birim(leştirme) antlaşmasına adanan her birim alanı parçası Birimleştirilmiş Alan olarak anılır [3]. 
 
Daha önceden belirtildiği gibi [1], birimleştirme bir jeotermal kaynağın aranması ve keşfi aşamasında, 
yeni bulunmuş bir jeotermal akışkan haznesinin geliştirilme başlangıcı aşamasında, veya ancak belirli 
bir düzeye kadar işletilmiş bir jeotermal akışkan haznesinin geliştirilmesi aşamasında başlatılabilir. 
Hangi aşamada olursa olsun, birimleştirme süreci ruhsat sahibi işletmecilerin oluşturacağı ve birimi 
kurmakla görevli bir Birim İşletim Kurulu {unit operating committee} ile başlamak durumundadır. Bu 
birim işletim kurulu birimleştirme antlaşması ile bir Birim Geliştirme Plânı hazırlamalı ve kabul onayı 
için BDM’ye sunmalıdır. Birim geliştirme plânında, birimleştirmenin başlangıç ve izleyen aşamalarında 
beklenen gelişmeleri karşılayabilmek üzere, birimdeki arama ve üretim işlemlerinin özen ve gayretle 
ve de toplum çıkarlarının gözetilerek nasıl yapılacağı açıkça belirtilmelidir [2].  
 
Bir jeotermal birimdeki işlemler sonucunda sözkonusu olacak “toplum çıkarları”,  
 

i. özenli ve gayretli geliştirme, 
ii. kaynağın etkin bir arama, keşif ve üretimle kullanımı, 
iii. doğal kaynakların korunumu, ve 
iv. kaynakların ziyan edilmesinin önlenmesi  

 
olarak tanımlanabilir [2]. 
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Birimleştirilecek veya birimleştirilmiş bir jeotermal sahada, katılımcı ruhsat alanlarının birimin üretimine 
sağlayacakları ticarî nitelikli katkı miktarı ve hazne (rezervuar) basıncına verecekleri destek bilimsel ve 
teknik bilgilere dayalı olarak saptanmalı ve kanıtlanmalıdır. Jeotermal kaynağın sürdürülebilirliğine ve 
üretimine olası katkısı ve desteği bu yordam ile ortaya konulan bir katılım alanı “üreteceği kabul edilir 
düzeyde kanıtlanmış” olarak nitelenir [2]. 
 
Bir birim alanı içinde birim(leştirme) antlaşmasında belirtilmiş olan işlem faaliyetlerini gerçekleştirecek 
ve aynı antlaşmada açıklanan bir kişi, ticarî birlik, ortaklık, ortak girişim {joint venture}, kuruluş, firma, 
veya diğer türde bir ticarî iş birimi Birim İşletmecisi olarak anılır [3]. Dolayısı ile, birim işletim kurulu 
birimin işletmesini bir birim işletmeci firmasına ihale edebileceği gibi, elemanlarını kendisinin seçerek 
oluşturduğu bir birim işletmecisine de verebilir. Bir birim işletmecisinin birim(leştirme) antlaşmasına 
adanmış her hangi bir ruhsat alanında hak sahibi olup olamayacağı konusunda bir kural konulmalıdır. 
Bir aday birim işletmecisinin aranan koşullara ve yeterliliğe sahip olup olmadığına BDM karar vermeli, 
eğer BDM aday birim işletmecisinin birim alanı üzerinde yeterli denetime sahip olmadığını saptar ve 
kanıtlarsa, bu durumda birim(leştirme) antlaşmasını onaylamayabilmelidir. Birim işletmecisinin birim 
alanında denetim yeterliliğine sahip olması, önerilen birim alanın tümüyle geliştirilebilmesi için katılımcı 
ruhsat alanlarının gerekli jeolojik erkeye (potansiyele) sahip olup olmadıklarını değerlendirebilecek bir 
eleman, bilgi ve deneyim birikimi ile donatılmış olması, toplum çıkarlarına uygun olarak jeotermal 
kaynak arama ve işletme işlemleri yapabilmesi olarak anlaşılmalıdır.  Birimleştirilmiş bir alanı ancak bir 
Birim İşletmecisi işletebilir. 
 
Birim(leştirme) antlaşmasına uygun olarak ve birimleştirilmiş alanda bu antlaşmada açıklanan işlemler 
sonucunda yüzeye çıkartılan jeotermal kaynak birikimlerinin tümü birden Birimleştirilmiş Maddeler 
olarak dikkate alınır [3].  
 
Eğer bir kuyu, 
 

i. birimleştirilmiş alanda konuşlanmış, 
ii. jeotermal kaynakların ticarî niceliklerde üretimi ve kullanımı için tasarlanmış,  
iii. birim(leştirme) antlaşmasında belirtilen ve yarar sağlanacak odak jeolojik katmana delinmiş ve 

tamamlanmış ise, 
 
bu kuyu Birim Kuyusu olarak anılır. Birim(leştirme) antlaşmasında belirtilen odak jeolojik yapı yerine, 
çok daha sığ bir derinliğe delinip tamamlanmış bir kuyu birim kuyusu olarak dikkate alınmamalıdır [2]. 
 
Birim(leştirme) antlaşmasında belirtilen zaman aralığı içinde, birimde en az bir kuyunun tamamlanması 
koşulu gerekli kılınmalıdır. En Düşük Başlangıç Birim Yükümlülüğü olarak anılan bu koşul yerine 
getirilmezse, BDM birimi geçersiz ve birimleştirmeyi hiç başlatılmamış saymalıdır [2]. 
 
Eğer birim(leştirme) antlaşmasında belirlenen zaman aralığı içinde, antlaşma plânlarında belirtilen ek 
(diğer) birim kuyuları delinmemiş ve tamamlanmış olursa, bu durumda kuyuların delinmediği katılım 
alanları BDM tarafından birim alanı sınırları dışına çıkartılmalı ve birim alanı büzülmelidir. Bu koşul 
birim(leştirme) antlaşmasına Birim Büzülme Koşulu olarak konulmalıdır [2]. 
 
İşletme antlaşmalarında veya birim(leştirme) antlaşmalarında yer alan, jeotermal kaynaklar veya aynı 
nitelikteki ruhsatlara sahip arazilerde ruhsat sahiplerinin bu tür kaynakları arama, keşfetme, geliştirme, 
üretme ve kullanımı için kazanılmış hakları olan pay İşletme Payı {working interest} olarak anılır. Ne 
var ki, birim(leştirme) antlaşması ile birim işletmecisine aktarılan birimi işletme ve birim işlemleri yetkisi 
işletme payı olarak algılanmamalıdır [2]. 
 
 
 
 
3. TEKNİK UNSURLAR VE TANIMLARI  
 
Birimleştirilmiş ruhsatlarda arama, keşif, geliştirme (üretim), yüzey işlemleri, terk, vb teknik unsurları 
kapsayan işlemler birim işletmecisinin görevi olup, öncelikle Birim İşletim Kurulunun (BİK) ve sonra da 
(BDM gibi) yetkili veya denetçi bir merci (veya kurumun) onayı ile gerçekleştirilmelidir. Birimleştirilmiş 
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olup olmamasına bakılmaksızın, bir jeotermal sahadaki teknik unsurlar arama ve keşif işlemleri, üretim 
ve geliştirme işlemleri, ve de terk işlemleri olarak üç öbekte ele alınırlar.  
 
 
3.1. Keşif ve Arama İşlemlerine İlişkin Unsurlar 
 
Keşif ve arama işlemleri jeolojik saha çalışmaları ve izleyen jeofizik araştırmalar ile başlar, toplanan 
bilgilerin ve verilen değerlendirme çalışmaları ile devam eder. Elde edilen sonuçlara göre, en uygun 
görülen noktalarda sıcaklık gradyan kuyuları delinir. Eğer bir jeotermal kaynak varlığı saptanır ise, 
keşif kuyularının delinmesine geçilir.  Tüm kuyuların delgi (sondaj) ve tamamlama bilgileri kütüklenir ve 
eğer erke (potansiyel) bir jeotermal kaynak varlığı saptanır ise, sahanın geliştirilmesi için izin almak 
üzere (BDM gibi) ilgili ve yetkili merciye sunulur.  
 
Bir jeotermal kaynaktan yararlanacak ruhsatların daha keşif evresinde veya bunu izleyen geliştirme 
evresinde birimleştirilmiş veya paydaşlaştırılmış (iştiraklendirilmiş) olup olmadıklarına bakılmaksızın, 
keşif ve arama işlemlerinde istenen tüm çevresel koşulların yerine getirilmesi zorunlu olup, toplum 
sağlığı ve çevre korunumu için bir beklenmedik (acîl) durum plânı oluşturulur ve bu plân belirli 
aralıklarla uygulanarak hazırlıklı olunur [5]. Beklenmedik durum plânı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü gibi) ilgili bir merciye onaylatılmalıdır. 
 
Birim alanı içinde yapılan arama ve keşif girişimlerinden her hangi birisinin Birim Antlaşmasına 
uyumsuz veya aykırı gerçekleştirilmesi durumunda, denetçi (yetkili) merci belirlediği bir süre içinde,  
 

i. masrafları Birim İşletmecisi tarafından karşılanmak üzere sorunu kendisi düzelttirir; 
ii. yapılan saha işlemlerini ya tümüyle durdurur ya da uyum sağlayıcı değişiklikler yaptırır;  
iii. Birim İşletmecisinin teminat tutarının bir bölümüne ya da tümüne el koyar; 
iv. arazi üzerinde gereksiz ve istenmeyen bir etki yaratılmasını önlemek üzere, belirlenenden 

daha uzun bir süre saptayarak, Birim İşletim Kurulu’ndan gerekli önlemleri almasını ister, 
v. arama ve işletme ruhsatını iptal eder [6]. 

 
3.1.1. Sıcaklık Gradyanı Kuyuları 
 
Benzer jeolojik ve çevresel özelikler gösteren belirli bir alanda delinecek bir veya daha fazla sıcaklık 
gradyan kuyusu delinmeden önce, bu kuyulara ait delme ve ve tamamlama izleçleri (prosedürlerin),  
 

i. kullanılacak donanımı, aygıtları, araç gereci, malzemeyi ve bunların kullanımına ilişkin 
izleçleri, 

ii. her bir kuyunun öngörülen derinliğini,  
iii. koruma borusu ve çimentolama programını, 
iv. kullanılacak dolaşım akışkan (çamur, hava, köpük, vs) ortamını, 
v. alınacak kuyu loglarını, 
vi. delmenin her aşamasında kullanılması öngörülen fışkırma {blowout} donanımını ile bunların 

çalışma diagramlarını, 
vii. karşılaşılması umulan tatlı su taşıyıcı katmanların derinlik ve kalınlıklarını, 
viii. çamur dolaşım kaybına yol açması olası katmanları, 
ix. bölgede umulan olası yeraltı sıcaklık gradyanını, 
x. kuyu lokasyonu tasarımını ve yerleşme plânını, 
xi. var olan ve yapımı plânlanan kuyu lokasyonu erişim yollarını ve ikincil tesisleri, 
xii. kuyu lokasyonu ve erişim yolu yapımında kullanılacak zemin malzemesini, 
xiii. delme işleminde kullanılacak suyun alınacağı kaynağı, 
xiv. delme işlemi sürecinde yüzeyde yaratılacak bozulmanın ve hasarın büyüklüğünü, 
xv. çevrenin ve diğer zenginliklerin korunması için alınacak önlemleri, 
xvi. delme işleminin bitiminden sonra yüzeyin ne tür yöntemlerle ve nasıl yeniden düzenleneceğini 

 
tanımlamalı ve bu izleçler (BDM vb gibi) ilgili merciye bir bildirim (rapor) halinde sunulmalıdır [5]. 
 
Delinen sıcaklık gradyanı kuyuları gelecekte de toplum sağlığı ve korunumu ile çevreye zarar ve hasar 
vermeyecek biçimde terk edilmeye uygun ve yeraltı katmanları arası akışkan göçüne izin vermeyecek 
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biçimde tamamlanır.  Bu kuyular kullanılmadığı durumda kuyu içine indirilmiş boruların ağzı sızdırmaz 
bir başlıkla kapatılmalıdır.  Sıcaklık gradyanı kuyuları yetkili mercinin isteği üzerine veya bunlara gerek 
kalmadığı durumlarda terk edilebilir.  Terk işlemi kuyunun kalıcı olarak hem yeraltı katmanları arasında 
hem de yüzeye akışkan göçüne izin vermeyecek biçimde kapatılması ile yapılır [5]. 
 
Sıcaklık gradyanı kuyuları, jeotermal kuyu delme yöntemlerine göre delinip tamamlanmadıkça, asla 
akış veya basırma (enjeksiyon) testleri için kullanılmamalıdır.  Bu kuyuların delinmesi sırasında, eğer 
kuyu dibi sıcaklığı veya diğer bilgiler kuyunun jeotermal kaynağa girdiğini gösterirse, toplum ve çevre 
ve de diğer her türlü varlığın ve kaynağın korunması amacıyla, delme işlemi derhal durdurulmalı ve 
kuyu tehlike yaratmayacak biçimde ve yukarıda önerilen yöntemlere uygun olarak terk edilmelidir. Bu 
durumda, o yerde yeni delinecek sıcaklık gradyanı kuyularının derinlikleri ilk belirlenen derinlikten farklı 
olarak yeniden belirlenmeli ve (BDM gibi) ilgili merciye bilgi verilmeli, delmek için onay alınmalıdır [5].  
 
3.1.2. Jeotermal Kuyu Delme 
 
Jeotermal kuyular 1) üretkenliği saptayıcı akış testleri, 2) jeotermal akışkan üretimi, veya 3) jeotermal 
akışkan hazne kayacına akışkan basırma (enjeksiyon) amacıyla delinirler ve amaca uygun teknikler 
kullanılarak tamamlanırlar. Gerekirse bu kuyularda tapalama, yeniden delme, derinleştirme, bakım, 
onarım veya asitleme ve/veya çatlatma gibi canlandırma gibi değişiklik {workover} işlemleri yapılabilir.  
 
Bir jeotermal kuyu delinmeden önce, kuyunun delinmesinden tamamlanmasına kadar yapılacak tüm 
işlemleri içeren ve Birim İşletim Kurulu ile Birim İşletmecisinin birlikte karara bağladıkları bir Delgi 
İşlemleri Plânı ile (BDM gibi) bir denetçi veya yetkili merciye başvurularak izin almalıdır.  Bu plân bir 
birimin ruhsat alanlarının kapsadığı jeotermal kaynaklara delinecek kuyular ile bunlarda yapılacak 
testlerin tanımlarını ve bu işlemlerin çevre etki değerlendirmelerini içerir [7].  
 
Delgi işlemleri plânının bir parçası olan ve jeotermal kaynağın aranması ve geliştirilmesi için uygulama 
izni almak için düzenlenmesi gereken Delgi (Sondaj) Programı, her bir kuyu için delme, tamamlama ve 
test etme aşamalarının tüm işlemsel yönlerini tanımlar [7]. Bir delgi programında, sıcaklık gradyan 
kuyusu delme ve ve tamamlama izleçlerinde (prosedürlerinde) belirtilen koşullara ek olarak, 
 

i. eğer kuyunun yönlü delinmesi düşünülüyorsa, önerilen kuyunun 
a) dip noktası yeri ve bunun en yakın ruhsat alanı sınırına olan uzaklığı, 
b) sapma yönü, sapma açısı artışı ile en yüksek sapma açısı, 
c) yüzey ve kuyu dibi yerlerini belirten kuşbakışı ve kesit haritaları, 

ii. öngörülen olası hazne (rezervuar) sıcaklığı ve basıncı, 
iii. öngörülen olası yeraltı sıcaklık gradyanı, 
iv. kuyunun yüzeydeki yeri ve en yakın ruhsata olan uzaklığını gösterir, ruhsatlı bir kadastrocunun 

onaylamış/sertifikalandırmış olduğu pafta, 
v. kuyuda yapılacak testlerin türleri, izleçleri ve süreleri, 

 
gibi bilgiler ayrıntılı tanımlamalı ve bu izleçler ilgili (BDM gibi) merciye bildirim halinde sunulmalıdır [7].  
 
Delgi işlemleri plânı onaylanıp izin alındıktan sonra, yüzeyi plânda belirtilenden fazla bozucu ve hasar 
verici çalışmalar ile yüzey üretim tesislerinde ek değişiklikler yapılmadıkça, plâna uygun delinecek 
kuyuların her biri için ayrıca yeni birer delgi işlemleri plânı ve delgi (sondaj) programı yapılmasına 
gerek duyulmamalıdır [8]. Bir jeotermal kuyu delinirken, 
 

i. kuyu her zaman kontrol altında tutulmalı ve bunun için 
a. kule ekibi delgi işlemi süresince belirli aralıklarla eğitimden geçirilmeli ve böylece acîl 

durum izleçlerini çabuk ve etkin gerçekleştirebilme yeteneklerini korumaları sağlanmalı, 
b. her türlü acîl durum donanımına gerektiği gibi bakım yapılmalı, 
c. acîl durumlara çabuk ve etkin tepki ile müdahale sağlayacak işlemsel uygulamalara 

uyulmalı, 
ii. güvenilir mühendislik ilkelerine uyarak ve ilgili tüm verileri dikkate alarak 

a. kullanılacak sondaj akışkanlarının türleri ve ağırlıkları seçilmeli, 
b. akışkan sıcaklıklarını kontrol eden bir sistem tasarlanmalı ve kurulmalı, 
c. fışkırma {blowout} önleme donanımı tasarlanıp kurulmalı ve kullanılmalı, 
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d. koruma borusu ve çimentolama programı tasarlanmalı ve uygulanmalı, 
iii. kuyu delme ve test işlemlerinden gelen akışkanlar gerektiği gibi ve tasarlanmış yapay gölet, 

sarnıç (tank) ve kaplar içinde saklanmalıdır [8]. 
 
 
3.2. Birim Geliştirme İşlemlerine İlişkin Unsurlar 
 
Bir birimin ya da her bir ruhsatın geliştirilmesi, yetkili (veya denetçi) merci tarafından belirlenen bir süre 
(örneğin 10 yıl) içinde, jeotermal kaynağı içeren jeolojik yapı ve akışkan hazne kayacına ait ek veriler 
ve bunlar yardımı ile üretimin istenen düzeye artırılmasını sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirlmesidir.  
Bu faaliyetler genel anlamda izleyen yedi öbekte toplanabilir [9].  
 

i. jeolojik araştırma, çözümleme ve yorumlama, 
ii. sıcaklık gradyan kuyularının delinmesi,  
iii. karot sondajları, 
iv. jeofiziksel ve jeokimyasal ölçümler ile bunların çözümlemeleri ve yorumları, 
v. üretim ve basırma (enjeksiyon) kuyularının delinmesi, 
vi. akışkan hazne (rezervuar) testleri, 
vii. diğer faaliyetler. 

 
Üretim ve basırma (enjeksiyon) kuyularının yüzeyde hangi noktada ve hangi örüntü {pattern} uyarınca 
delinecekleri jeolojik, jeofizik, sıcaklık gradyan ölçümü, akış testleri gibi faaliyetlerin sağladıkları bilgiler 
ve veriler üzerinde yapılan yorumlamalara göre, önceden hazırlanan bir Kuyu Açıklığı Programı ile 
belirlenir. Yukarıda anılan “diğer faaliyetler” ise üretilen sıcak su veya buharın analizleri, hidrolojik ve 
ısı akısı testleri, yüzey üretim tesislerinin kurulması, üretilen akışkanın enerjisinden doğrudan, dolaylı, 
ya da birleşik olarak yararlanma amacına hizmet edecek boru hatları, güç üretim tesisi kurulması, bazı 
gerekli kuyuların tapalanarak terk edilmesi, vb faaliyetlerdir.  
 
3.2.1. Kuyu Açıklığı 
 
Bir jeotermal kaynağın üzerinde yer alan bir ruhsatın veya birimin geliştirilmesine karar verildiğinde, 
ruhsatlar (birim) içinde delinecek yeni kuyuların yerlerini ve birbirlerine göre konumlarını önceden 
belirleyen bir Kuyu Açıklığı Programı {well spacing program} düzenlenmesi gerekir [8]. Kuyu 
açıklıklarının belirlenmesinde,  
 

i. sahada kuyular arası girişimi en aza indirgeyecek hidroloji, jeoloji ve akışkan hazne özelikleri, 
ii. topoğrafya,  
iii. arazinin çoğul kullanımında kesişen amaçlar, 
iv. yeraltı suyunu da kapsamak üzere çevre koruma 

 
gibi unsurlar dikkate alınır [8]. 
 
3.2.2. Jeotermal Üretim Kuyuları 
 
Delinmesi bitip tamamlama aşamasına gelen her kuyu için bir Jeotermal Kuyu Delgi Bildirimi (Sondaj 
Raporu) ve tamamlanması gerçekleştirilmiş her kuyu için bir Jeotermal Kuyu Tamamlama Bildirimi 
(Raporu) düzenlenmiş olmalıdır. Bir birimde her üretim kuyusunun incelemeye ve teftişe hazır halde, 
jeotermal kuyu delgi ve tamamlama bildirimlerini de içeren bir kütüğü (kayıtları) bulunması gerekir. Bir 
kuyu kütüğü dosyasında bulunması gerekli bilgiler şunlardır [10]: 
 

i. kuyunun zamana bağlı tüm geçmişi, 
ii. kuyuda alınmış tüm logların birer örneği,  
iii. kuyuda yapılmış tüm sapma açısı ve doğrultu ölçümleri, 
iv. kuyuda yapılmış tüm mekanik, akış, hazne (rezervuar) ve diğer test verileri 
v. kuyuda yapılmış testlerin ve kuyudan alınmış akışkan örneklerinin analiz verileri, 
vi. kuyunun amaca uygunluğunun ve üretkenliğinin saptandığını belirten bir bildirge (beyanname). 
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Üretken jeotermal kuyuların üretkenliğini sınayıcı ölçümlemeler ve kuyudibi akışkanını örnekleme (eski 
deyişle “numune alma”) hem birim işletmecisi hem de denetçi kurum (veya mercî) için önemli ve 
gerekli işlemlerdir.  Denetçi mercî gerek duyduğu zaman, akla yatkın ve kurallara uygun gerekçe(ler) 
öne sürmek koşulu ile, birim işletmecisi firmadan bu işlemleri yapmasını isteyebilir [8]. Söz konusu 
ölçümleme ve örnekleme işlemleri ile, 
 

i. kuyunun mekanik bütünlüğü, 
ii. kuyunun kestiği jeolojik yapıların (formasyonların) türleri ve özelikleri,  
iii. kuyuya gelen akışkanların (sıvıların ve gazların) türleri ve özelikleri, 
iv. jeotermal kaynakların, akışkan haznesi enerjisinin ve suların varoluşları, 
v. jeotermal kaynakların nicelikleri (miktarları) ve nitelikleri (kaliteleri), 
vi. kuyu deliği sapma açısı ve yönü, 
vii. hazne (rezervuar) kayacı, koruma borusu ve üretim borusu (tubing) basınçları, 
viii. sıcaklıklar, 
ix. ısı ve akışkan akış debileri, 
x. diğer her türlü kuyu bilgileri, 

 
saptanır, bunlar arasındaki olası ilişkiler belirlenir ve kuyu dosyasıda birer bildirim olarak kütüklenir [8].  
 
Birimleştirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bir jeotermal sahada delinen arama, keşif, veya üretim 
kuyularının hepsi de aynı düzenlemeler ve kurallara göre değerlendirilir ve tamamlanırlar.  Delinen bir 
kuyu tamamlandıktan sonra, bu kuyuda yapılacak 
 

i. kuyu testleri, 
ii. kuyu içi (sıcaklık vs) ölçümleri,  
iii. kuyu temizliği, 
iv. astar (liner) boru veya diğer koruma borusu indirme, 
v. var olan koruma borusu onarımı, 
vi. kuyu canlandırma (asitleme ve/veya hidrolik çatlatma) işlemleri, 
vii. kuyu içi değişiklik {workover} işlemleri, 
viii. kuyuyu üreticiden basırıcıya (enjektöre) dönüştürme veya tersi işlemleri 

 
kuyu sürdürme işlemleri olarak anılır [10]. Denetçi merci gerekli görürse, birim işletmecisinden 
mühendislik ilkelerine uygun ve kabul edilebilir gerekçe(ler) ile bir veya daha fazla birim kuyusunda 
bazı kuyu sürdürme işlemlerini veya diğer bazı ölçümlerin yapılmasını isteyebilir. Eğer bu istek o an 
için birimin işletiminde bir engelleme veya sorun yaratacaksa, istenen işlem(ler) izin almak koşulu ile 
belirlenecek bir süre için geciktirilebilir.  Aksi halde, birim işletmecisi istenen işlemleri gerçekleştirir. 
 
Birimleştirilmiş bir saha için yapılan Delgi İşlemleri Plânı ve Delgi (Sondaj) Programı birden fazla 
kuyuyu kapsayabilir. Ancak bu plân ve programın varlığı delinecek tüm kuyuların delinmesi için izin 
alınmış anlamına gelmemelidir. Delgi işlemleri plânında belirtilen her iş ve işlem için olduğu gibi, her 
kuyunun delinmesi için ayrı izin alınması gerekli bir durumdur [7]. Çünkü, bu işlemlerde karşılaşılacak 
jeolojik ve çevre ortamlarının değişiklikler gösterebileceği ve bu değişiklikler karşısında uygulamaların 
ve alınacak önlemlerin de birbirlerinden ayrık olabileceğidir.  Bununla birlikte, delinmesi düşünülen 
birden fazla kuyunun veya saha işleminin içerdiği jeolojik ve çevre ortamlarının birbirleri ile aynı veya 
çok benzer oldukları kanıtlanabilirse, bu durumda söz konusu kuyular ve işlemler için toplu bir izin 
çıkartılabilir [7]. İzin alınarak delinmiş bir birim kuyusunda, 
 

i. derinleştirme, 
ii. yeniden delme, 
iii. (özellikle jeolojik yapısı pek bilinmeyen bir yörede ise) tümden farklı bir hedefe yeniden delme, 
iv. yeni bir yönlü sondaj ayağı delme, 
v. kuyunun belirli bir kesimini veya yönlü delinmiş bir ayağını tapalama, 

 
vb işlemlerin yapılması gerekten durumlarda, eğer yüzeyde farklı bozulmalara yol açılması veya 
toplum sağlığı, mülkler ve çevre olumsuz etkilenebilecek ise, kuyunun onaylanmış izninde değişim söz 
konusu olabileceğinden, bu tür işlemler için yeniden izin alınmalıdır [7]. 
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Delinmiş ve tamamlanmış bir jeotermal kuyuyu üretime alabilmek için, kuyunun tamamlanmasından 
sonra önceden belirlenmiş bir zaman süreci (örneğin 30 gün) içinde, birim işletmecisi bir üretim talep 
bildirimi ile denetçi (ya da yetkili) merciye başvurarak kuyuyu üretime alma isteğinde bulunmalıdır. Bu 
bildirimde kuyu kütüğü dosyasında var olan bilgiler bulundurulmalıdır. 
 
3.2.3. Kuyu Tapalama ve Terketme 
 
Bir kuyunun terk edilmesi, en az delinmesi kadar ve belki de daha önemli olup, titizlikle yapılacak bir 
işlemdir.  Unutulmamalıdır ki, güvenilir mühendislik ilkelerine ve yöntemlerine uymaksızın, özenmeden 
ve uygunsuz nitelikte donanım kullanılarak terk edilecek bir kuyu, insan sağlığını ile yeraltı ve yüzey 
suları başta gelmek üzere her türlü çevre ortamını ve doğayı doğrudan tehdit edecek bir tehlike 
unusurudur. Ancak, yine unutulmamalıdır ki, terk edilmiş bir kuyu kesinlikle ve sonsuza dek bir daha 
açılmayacakmışçasına terk edilmiş anlamına gelmeyebilir.  Saha işletme koşulları, jeotermal kaynak 
içeren jeolojik yapı ve diğer yeraltı koşulları, jeotermal piyasası koşulları, vb koşullardaki değişimler 
terk edilmiş bir kuyunun başka bir amaçla dahi olsa, yine açılmasını ve hizmet vermesini gerektirebilir. 
 
Terk işlemi genellikle kuyu içinde çeşitli derinlik düzeylerine tapalar ve bunlar arasına çimento veya 
çamur bırakılması ve son olarak da kuyubaşının kaldırılarak kuyu ağzının sızdırmayacak bir biçimde 
mühürlenmesi ile gerçekleştirilir. Kuyu koşullarına göre çeşitli terk yöntemleri uygulanabilir.  Bir kuyu 
terkedilmeden önce, hem terk işleminin düzenli ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi hem de (BDM 
vb) denetçi (yetkili) merciye sunulması için bir Kuyu Tapalama ve Terketme (KTT) Programı hazırlanır. 
İzin alındıktan sonra kuyuda uygulanacak KTT işlemi denetçi mercinin belirlediği bir Tanık Denetçi 
gözetiminde ve KTT programına uyularak yapılmalıdır [11]. Bir KTT programında, 
 

i. kuyunun delinmesinin bittiği andan başlayıp KTT durumuna gelene kadar olan geçmişindeki 
tüm aşamaları içeren “kuyu tamamlama” bildirimi, 

ii. önerilen KTT işinin aşağıdaki unsurlara ilişkin tüm ayrıntıları, 
a) kullanılacak tapaların türleri, uzunlukları, derinlikleri ve aralarındaki açıklık aralıkları, 
b) tapaların görev yaparlığını doğrulamak için uygulanacak ebeleme (tagging), basınç testi, 

vb, yöntemler, 
c) çimentolanmamış kesimlerdeki çamurun ağırlık (yoğunluk) ve ağdalılığı (viskozitesi), 
d) koruma borusunun deliklenmesi (perfore edilmesi) veya kesilerek alınması, 
e) kuyubaşının kaldırılması ve yüzeyin düzenlenmesi, 

iii. bildirimi gerekli diğer her türlü kuyu bilgileri 
 
kapsanır [11]. Denetçi mercî kurallara uygun ve kabul edilebilir gerekçe(ler) ile birim işletmecisinden 
bir kuyunun terk edilmesini isteyebilir. Eğer birim işletmecisi bu isteğe karşı bir düşüncede ise, 
kuyunun niçin terk edilmemesi gerektiğini gerekçeleri ile açıklayarak terk isteğini iptal ettirebilir. Bunun 
aksi bir durumda ise, birim işletmecisi üretken bir kuyuyu belirli bir nedenle terk etmek isteyebilir. 
Kuyunun terk edilmesi eğer jeotermal kaynağın akaçlama (drenaj) sisteminin ya da yörenin çevresel 
ve/veya kültürel zenginliklerin korunmasına katkıda bulunacak ise, terk isteği kabul edilebilir [11].  
 
Bir kuyunun terk edilme işlemlerinin bitimi üzerine, Birim İşletmecisi önceden belirlenmiş bir süre 
(örneğin 30 gün) içinde denetçi merciye bir Kuyu Terk Bildirimi sunmalıdır [10]. Bu bildirimde,  
 

i. kuyuda yapılmış tüm işlemlerin zamana bağlı açıklaması, 
ii. yerleştirilen her bir tapanın tanımı ve özelikleri, 
iii. sondaj veya tubing dizisi ile tapanın hangi derinliğe oturtulduğu,  
iv. üst tapanın derinliği, 
v. tapaların yerlerinin saptanıp saptanmadığı ve eğer saptandı ise bunun hangi yöntemle 

[ebeleme (tagging), basınç testi, vb,] yapıldığı, 
vi. kullanılan çimentonun türü ve miktarı, 
vii. kuyu başı kaldırıldıktan sonra yüzeyin eski haline getirilmesi için düzenleme yapılıp 

yapılmadığı, belirtilmelidir [10]. 
 
3.2.4. Birim Ruhsat(lar)ında Oluşan Kazalar 
 



    _______________________  252 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

Birimin kapsadığı ruhsatlarda olan, saha işlemlerini etkileyici ve çevresel hasara yol açıcı her türlü ve 
tüm kazalar kayıt altına alınmalı, en geç 24 saat içinde sözlü olarak ve sonra belirlenmiş bir süre 
(örneğin 1 hafta) içinde yazılı olarak denetçi merciye bildirilmelidir [10]. 
 
 
3.3. Birim Jeotermal Kaynaklarından Yararlanma 
 
Bağımsız, birimleştirilmiş veya paydaşlaştırılmış ruhsatlarda jeotermal kaynaktan 1) elektrik türetimi 
(veya üretimi), 2) doğrudan kullanım ve 3) bağdaşık kullanım işlemleri ile yararlanılır. 
 
Jeotermal kaynaktan yapılan her türlü üretimin ekonomik yararlılığı üretim maliyetinden yüksek olduğu 
durumda, o üretim Ticarî Üretim olarak anılır ve değerlendirilir.  Jeotermal kaynaktan üretim yapmak 
ve bu üretimden satışa sunulacak elektriği türetmek için gerekli elektrik ile, üretilen kaynağın çevrimi 
ile türetilen ve doğrudan veya dolaylı olarak satılan elektriğin üretimi Ticarî Elektrik Türetimi (veya 
Üretimi) olarak anılır ve değerlendirilir [3].  Jeotermal kaynaktan elde edilen elektrik, sıcak su ve diğer 
yan ürünlerin birim paydaşları tarafından doğrudan doğruya tüketici veya kullanıcıya satılması Ticarî 
işlem olarak anılır.  Eğer bu ürünler birim tarafından aracı konumundaki bir üçüncü şahsa satılmıyorlar 
ise, ürünlerin kullanım ya da tüketim noktasına aktarılması işlemi de “Ticari İşlem” kapsamına girer [3]. 
 
Jeotermal kaynaktan jeotermal süreçlerle elde edilen ve kaynağın kendi doğal buharı, sıcak tatlı ve 
tuzlu suları ile, bazı (su, gaz, vs) akışkanların jeotermal kaynak erkesine sahip jeolojik yapıya yapay 
olarak dışarıdan beslenmesi sonucu jeotermal süreçlerle elde edilen buhar, sıcak tatlı ve tuzlu sular 
Jeotermal Buhar olarak anılır ve değerlendirilir.  Buna karşılık, jeotermal jeolojik yapılardan diğer yol 
ve yordamlarla üretilen ısı veya diğer bağdaşık enerji ile yan ürünler Bağdaşık Jeotermal Kaynaklar 
olarak anılır ve değerlendirilir.  Petrol, hidrokarbon gaz, helyum, vb maddeler dışında, jeotermal buhar 
içinde çözünmüş veya bağdaşık olup, jeotermal buhar değerinin yüzde 75’inden daha az değere sahip 
olan ve zor olması nedeniyle özütlenmesi {extraction veya üretimi istenmeyen mineraller Yan Ürünler 
{by products} olarak anılır ve değerlendirilir [3]. Dolayısıyla, jeotermal buhar, bağdaşık jeotermal 
kaynaklar ve yan ürünler hep birlikte Birimleştirilmiş Maddeleri oluştururlar. 
 
Jeotermal kaynaktan Ticarî Elektrik Türetimi dışındaki ticarî, konutsal, tarımsal ve toplumsal amaçlara 
yönelik yararlanma Doğrudan Kullanım olarak anılır ve değerlendirilir [3]. Bağdaşık jeotermal kaynak 
öbeği içinde yer alan jeotermal kaynak ürünlerinden yararlanma Bağdaşık Kullanım olarak anılır.  
 
Jeotermal kaynaktan yararlanma işlemlerini oluşturan  
 

i. elektrik türetme tesis işlemleri,  
ii. doğrudan kullanım tesis işlemleri, 
iii. bağımlı kullanım tesis işlemleri, 
iv. yapılmakta olan ve yapılması onaylanmış birim kuyusu üretim ve basırım (enjeksiyon) 

işlemleri, 
v. bağımlı kuyu saha işlemleri, 
vi. arama, üretim ve basırım kuyularının delinme ve tamamlanma işlemleri dışındaki diğer 

işlemler, 
 
yararlanmayı düzenleyici kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir [12].  
 
Jeotermal kaynaktan yararlanma işlemleri gerçekleştirirken, 
 

i. tüm işlemsel ve çevresel standartların karşılanması,  
ii. yüzey ve yeraltı kaynaklarına yapılacak gereksiz etkilerin önlenmesi, 
iii. jeotermal kaynakların olası en yüksek düzeyde üretimi, 
iv. jeotermal kaynaktan kaynağın olası en düşük düzeyde ziyan edilmesiyle yararlanılması, 
v. toplum sağlığının, varlığının ve güvenliğinin sağlanması 

 
gibi genel standartlara uyulması gerekli ve zorunludur [12]. 
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Burada “ziyan”, kaynaktan yapılan üretimin bir kısmının reddedilerek fiziksel atılması (uzaklaştırma) 
olduğu gibi, jeotermal buhar veya bağdaşık kaynakların etkin olmayan kuyu delme, üretim, aktarım ve 
yararlanma işlemlerindeki uygunsuz kullanımı veya gereksiz harcanması anlamına gelmektedir [3]. 
Eğer birim alanında jeotermal kaynak ziyanına yol açılırsa, öncelikle ziyanın önlenmesine yönelik tüm 
kabul edilebilir önlemlerin birim işletmecisi tarafından alınıp alınmadığının denetçi merci tarafından 
incelenmesi ve saptanması gerekir.  Gerekli ve yeterli önlemlerin alınmamış olduğunun belirlenmesi 
durumunda, kaybolan üretimin değeri üzerinden bir tazminat ödenmesi istenmelidir [13].  
 
3.3.1. Yararlanma Tesisleri 
 
Birim alanında inşa edilecek her bir yararlanma tesisi için yetkili (veya denetçi) merciden izin alınmalı 
ve bunun için öncelikle her bir tesisin ayrıntılı tanımını içeren bir Yararlanma Plânı hazırlanarak, bir 
öneri halinde bu merciye sunulmalıdır. Bu plân bildirimi, 
 

i. önerilen tüm yapıların ve tesislerin boyutunu, yerini ve işlevini de içermek üzere genel tanımı;  
ii. önerilen tasis işlemlerinin kestirimsel toplam üretim ve basırma (enjeksiyon) debilerini, 

kuyuların akış debilerini, basınçlarını ve sıcaklıklarını, toplam ve net elektrik türetimini, eğer 
söz konusu ise diğer tesisler ile ara bağlantılarını, eğer doğrudan kullanım tesisi ise 
yararlanılacak kaynak miktarını içermek üzere genel tanımı; 

iii. yararlanma alanını tümden kapsamak üzere üretim ve basırım (enjeksiyon) kuyusu 
altyapılarını, boru hattı güzergâhlarını, tesis yerlerini, akaçlama (drenaj) yapılarını, var olan ve 
yapımı plânlı saha erişim yollarını gösteren bir kontur haritası; 

iv. tesis yeri düzenlemesinin ve yüzeyde buna bağlı bozulmaların, kullanılacak altyapı ve yol 
inşaa malzemelerini, hafriyat ve dolgu miktarlarını, jeolojik yapıya uygunluğu, tesis yerleşim 
alanına ilişikin her türlü analiz, test ve plânlama çalışmalarını da içerecek biçimde 
tanımlanması; 

v. tesisin inşaasında ve daha sonra işletiminde kullanılacak suyun kaynağı, niteliği ve niceliği; 
vi. tesisin inşaasında ve daha sonra işletiminde hava niteliği (kalitesi) standartlarını, yoğuşmayan 

gazlara ilişkin standartları dikkate alarak karşılamak için uygulanacak yöntemleri; 
vii. tesisin inşaasında ve daha sonra işletiminde gerek duyulacak kestirimsel personel sayısını; 
viii. tesis inşaatı zamanlamasını; 
ix. ticarî işletmenin başlaması için tesiste ve kuyularda yapılacak testlerin zamanlamasını; 
x. tesisin inşaası ve işletiminde yüzeyin görünümüne olacak etkileri en düşük düzeye indirgemek 

üzere alınacak önlemler ile, peyzaj mîmarisi çalışmalarına ilişkin tanımları 
 

içermelidir [14]. Ayrıca, aşağıda belirtilen ve çevre koruma amaçlı alınacak önlemler de yararlanma 
plânında belirtilmelidir [13].  
 

i. yangınların önlenmesi ve denetimi; 
ii. toprak erozyonunun önlenmesi; 
iii. yüzey ve yeraltı sularının korunumu; 
iv. balıkların ve vahşi (doğal) yaşamın korunumu; 
v. görsel, kültürel ve doğal zenginliklerin korunumu; 
vi. hava ve gürültü kirliliğinin olası en düşük düzeye indirgenmesi; 
vii. tesis işletimi başladığı andan itibaren sismisite (depremsellik) ve yer göçmesine ilişkin 

gözlemler yapılması ve toplanan verilerin kütüklenmesi; 
viii. yararlanma tesisi veya tesislerinin kurallara uygun olarak nasıl terkedileceğinin ve yüzeyin 

nasıl eski haline düzenleneceğinin tanımlanması. 
ix. ticarî işletmenin başlaması için tesiste ve kuyularda yapılacak testlerin zamanlamasını; 
x. tesisin inşaası ve işletiminde yüzeyin görünümüne olacak etkileri en düşük düzeye indirgemek 

üzere alınacak önlemler ile, peyzaj mîmarisi çalışmalarına ilişkin tanımlamalar. 
 
3.3.2. Birim İçi Boru Hatları 
 
Birim alanı içinde gerekli boru hatları döşenmeden önce, birim işletmecisi boru hattının döşenme ve 
tesislere bağlantılarını içeren bir tasarım ve Yararlanma Plânı ile birlikte denetçi merciye başvuruda 
bulunarak izin almalıdır [15]. 
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3.3.3. Jeotermal İşlemlerde Yapılacak Ölçümler 
 
Jeotermal birim işlemlerinde aşağıda sıralanan ölçümlerin sürekli ve düzenli olarak yapılması, elde 
edilen ölçüm verilerinin kütüklenmesi gerekir [13].  
 

i. tüm kuyu işlemlerindeki kuyubaşı akış debisi, kuyubaşı basıncı ve kuyubaşı sıcaklığı; 
ii. her türlü elektrik türetim tesisinde, 

a) tesise giren buhar ve/veya sıcak suyun akış debisi, basıncı ve sıcaklığı, 
b) türetilen toplam elektrik, 
c) tesis çıkışındaki net elektrik, 
d) satış noktasına aktarılan elektrik, 
e) tesisten çıkan buhar ve/veya sıcak suyun akış debisi, basıncı ve sıcaklığı; 

iii. her türlü elektrik türetim tesisine giren buhar ve/veya sıcak suyun akış debisi ve sıcaklığı; 
iv. jeotermal kaynağın niteliğine, tesisin türüne ve satış antlaşması koşullarına bağlı diğer 

ölçümler. 
 
Jeotermal kaynaktan üretim ve yararlanmada yapılan ölçümlerde duyarlılık {accuracy} ölçülen niceliğin 
ve ölçümün niteliğine göre belirlenmelidir [13]. Ölçüm duyarlılıkları, 
 

i. elektrik ölçümlerinde ölçerden okumanın en az  % 0.25’i; 

ii. aylık bazda 45,000 ton/st’den fazla olan buhar debilerinde, ölçerden okumanın en az  % 2’si; 

iii. aylık bazda 45,000 ton/st’den az olan buhar debilerinde, ölçerden okumanın en az  % 4’ü; 

iv. ısı kapasitesi ve ısı içeriği ölçümlerinde, ölçerden okumanın en az  % 4’ü; 

v. diğer tüm ölçümlerde, ölçerden okumanın en az  % 5’i 
 
düzeyinde olmalıdır [13]. Aşağıda verilen ayrıcalık kuralları dışında, tüm ölçerlerin tesisi, bakımı ve 
kalibrasyonu ölçer yapımcısı firmanın önerileri ve yönergeleri doğrultusunda yapılmalıdır [13]. Bu 
ayrıcalık kurallarına göre, 
 

i. kullanılan orifis plâkaları “API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chp. 14, Sec. 3, 
Part 2, 4th Edition, April 2000” yönergelerine göre tesis edilmelidir;  

ii. elektrik ölçerler her yıl kalibre edilmelidir; 
iii. buhar veya sıcak su debisi türbin, vorteks, ultrasonik veya diğer doğrusal aygıtlarla 

ölçülüyorsa, ölçerler 6 ayda bir veya, eğer daha sık ise, aygıt üreticisinin önerdiği sürede 
kalibre edilmelidir; 

iv. buhar veya sıcak su debisi orifis plâkası, venturi metre, pitot tübü veya diğer diferansiyel 
aygıtlarla ölçülüyorsa, ölçerler her ay kalibre edilmelidir; 

v. buhar veya sıcak su debisi ölçümünde kullanılan orifis plâkası, venturi metre ve pitot tübü her 
yıl bakım ve onarımdan geçirilmelidir; 

vi. her donanımın kalibrasyonunda, donanımdan daha duyarlı bir kalibrasyon aygıtı 
kullanılmalıdır; 

 
3.3.4. Aylık Kuyu İşlemleri Bildirimi 
 
Birim alanı altındaki jeotermal kaynaktan yararlanma sürecinde gerçekleştirilen kuyu işlemleri aylık bir 
bildirim olarak derlenmelidir [16]. Her kuyunun aylık işlem bildiriminde, 
 

i. bir kuyuda yapılan delme veya değişiklik işlemleri,  
ii. toplam üretim veya basırım (enjeksiyon) - “ton” birimi ile, 
iii. üretim veya basırım basıncı - “bar” birimi ile ve bildirilen mutlak basınç ise “bara”, gösterge 

basıncı ise “barg” olarak, 
iv. kuyuda yapılan üretim veya basırım süresi - “gün”birimi ile,  
v. ay sonunda kuyunun durumu, 
vi. atmosfere verilerek veya sızıntı sonucu kaybolan buhar veya sıcak su miktarı - eğer kayıp 

miktar birimin toplam üretiminin yüzde 0.5’inden büyük ise, 
vii. kuyunun içinde bulunduğu birim ve ruhsat numarası, 
viii. bildirimin geçerli olduğu ay ve yıl, 
ix. bildirimi düzenleyenin adı, unvanı, telefon numarası ve imzası. 
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bulunmalıdır [16]. Aylık kuyu işlemleri bildirimi düzenli olarak denetçi merciye sunulmalıdır. 
 
3.3.5. Aylık Tesis İşlemleri Bildirimi - Genel 
 
Birim alanında altındaki jeotermal kaynaktan yararlanma sürecinde gerçekleştirilen tesis işlemleri aylık 
bir bildirim olarak derlenmelidir [16]. Her elektrik üretim tesisin aylık işlem bildiriminde, 
 

i. tesiste kullanılan veya tesise getirilen buhar ve/veya sıcak su kütlesi – “ton” birimi ile,  

ii. buhar ve/veya sıcak suyun sıcaklığı - “C” veya “K” (Kelvin) birimi ile, 
iii. buhar ve/veya sıcak suyun basıncı - “bar” birimi ile ve bildirilen mutlak basınç ise “bara”, 

gösterge basıncı ise “barg” olarak, 
iv. toplam elektrik türetimi - “kwh” (kilowat saat) birimi ile,  
v. tesis çıkışındaki net elektrik - “kwh” (kilowat saat) birimi ile, 

vi. tesis çıkışındaki buhar ve/veya sıcak suyun sıcaklığı - “C” veya “K” (Kelvin) birimi ile 
vii. tesisin çalışır durumda olduğu saat sayısı, 
viii. kesintilerin kısa ve öz açıklaması, 
ix. satış noktasına aktarılan elektrik miktarı (eğer tesis çıkış noktasından farklı ise) - “kwh” 

(kilowat saat) birimi ile, 
x. aktarım sırasında kaybolan elektrik miktarı - “kwh” (kilowat saat) birimi ile, 
xi. satılan elektriği satın alan kuruluşun bir ay boyunca satış noktasında kendisine ne kadar 

elektrik verildiğini gösterir elektrik miktarı kayıtları - “kwh” (kilowat saat) birimi ile 
 

bulunmalıdır [16]. Parlama {flash} ve kuru buhar tesisleri için düzenlenecek aylık işlem bildiriminde, 
yukarıda genel olarak tesisler için belirtilen bildirim içeriğine ek olarak, 
 

i. türbine giren buhar kütlesi (çifte parlama {dual flash} tesisleri için buhar akışı “yüksek basınç” 
ve “düşük basınç” olarak ayrılmalıdır) – “ton” birimi ile,  

ii. yoğuşturucu {condenser} sıcaklığı - “C” veya “K” (Kelvin) birimi ile, 
iii. yoğuşturucu {condenser} basıncı - “bar” birimi ile ve bildirilen mutlak basınç ise “bara”, 

gösterge basıncı ise “barg” olarak, 
iv. gaz ejektörleri, pompalar, vs için kullanılan yardımcı buhar akışı - “ton” birimi ile,  
v. soğutma kuleleri sonrası tesisten çıkan yoğuşuk akışı - “ton” birimi ile, 

 
bulunmalıdır [16]. Doğrudan kullanım tesisleri için düzenlenecek aylık işlem bildiriminde, yukarıda 
genel olarak tesisler için belirtilen bildirim içeriğine ek olarak, 
 

i. tesisten geçen aylık toplam akış – “ton” veya “kl” (bin litre) birimi ile,  

ii. aylık ortalama akış sıcaklığı - “C” veya “K” (Kelvin) birimi ile, 
iii. jeotermal ısının kullanıldığı toplam saat sayısı, 

 
bulunmalıdır [16].  
 
 
 
 
4. BİRİM (VEYA BİRİMLEŞTİRME) ANTLAŞMASININ SONA ERMESİ 
 
Birim (veya Birimleştirme) Antlaşması çeşitli nedenlerle sona erebilir veya feshedilebilir. Eğer birim 
iletmecisi birim antlaşmasının maddelerinden veya koşullarından birisine uymaz ise, yetkili (veya 
denetçi) merci birim antlaşmasını feshedebilir, sona erdirebilir [17]. Bunun dışında birim antlaşması 
her hangi bir zamanda birim katılımcıları tarafından gönüllü olarak ve yetkili (veya denetçi) mercinin 
onaylaması üzerine sona erdirilebilir (feshedilebilir). İkinci durumun gerçekleşebilmesi için, 
 

i. birim katılımcılarının çoğunluğunu oluşturan işletme payı sahiplerinin birim antlaşmasını sona 
erdirmek (feshetmek) üzere görüş birliğinde olduklarını imzalarıyla belgeleyen bir sözleşmeyle 
yetkili (veya denetçi) merciye başvurmaları,  

ii. bu başvurunun en düşük başlangıç birim yükümlülüğünün yerine getirilmesi sonrasında ve 
birimleştirilmiş alanın oluşturulmasından önce veya 
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iii. en düşük başlangıç birim yükümlülüğü yerine getirilip, birimleştirilmiş alanın oluşturulması ile 
birlikte, 

a) sahanın iyi niyetle geliştirileceğini ve bilinen jeotermal kaynağın ticarî olarak 
üretileceğini, 

b) toplum çıkarlarının korunacağını, 
 
kanıtlayan veya ikna edici bilgilerle destekleyen bir güvence belgesi verilmelidir [17].  
 
 
 
 
5. BİRİMLEŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER  
 
Birimleştirme bir jeotermal sahanın yaşamında genellikle bir kereden fazla girişilmeyen bir olgudur.  
İtici gücü, İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto (1848-1923) adından türetilmiş olan bir Pareto Verimliliği 
olup, belirli bir girişimde hak sahibi taraflardan en az bir tanesinin diğer hak sahibi tarafların çıkarlarını 
zedelemeden yarar sağlaması sonucunu kapsar [18]. Bu sonuç geleneksel bir durum olan yeterince 
büyük ve yatay yayılımı düzgün bir jeotermal kaynak yapısı, anlaşılabilir akışkan hazne (rezervuar) 
özelikleri ve yüksek ısı içeriği koşullarında, üretimin başlamasından önce ve kestirimi yapılabilir ürün 
fiyatları altında birimleştirilmiş bir jeotermal sahada büyük olasılıkla gerçekleşir. Ne var ki, kaynağın 
çok daha sınırlı olduğu, pazarın kararsızlığı, akışkan haznesinin karmaşık yapısı, hazne kayacının ve 
akışkanların ruhsat sınırlarını kesen değişken özelikler göstermeleri, buhar veya sıcak su dışında 
diğer bazı gazların varlığı, gizli üretken aralıklar ve bir de birimleştirmenin ruhsatlarda üretimin 
başlamasından sonra girişilmesi, geleneksel durumdan dikkate değer sapmaya ve hem kaynağın hem 
de kazançların hakça üleşilmesinde büyük güçlüklere yol açmaktadır. 
 
Konuda uzman ve birimleştirme ve birim işletme antlaşmasını (BBİA) birimleştirme işleminin kilit taşı 
olarak gören bazı kişiler, geleneksel durumdan yukarıda belirtilen her bir sapmanın olduğu durum için, 
tarafların harcamaları ve gelirleri hakça üleşmelerini sağlayacak çözüm önerileri sunmaktadırlar [18]. 
Birim katılımcılarının alansal katılım ve işletme paylarının bir çarpımı olan birim paylarının sahanın 
gelişmesine bağlı olarak sürekli bir dinamizm içinde değişmesi, ruhsat sahiplerinin net varlıklarının 
belirlenmesini güçleştirmektedir. Bununla birlikte, özellikle sınırlı boyutlardaki hidrokarbon kaynaklar 
için beklenen çözüme seçenek olarak önerilen yaklaşımlar, jeotermal saha birimleştirmede doğması 
olası güçlüklerin aşılmasında dikkate alınabilir. Bu konunun ayrıca bir çalışmada kapsanması gerekir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Birimleştirme antlaşması ile oluşturulan birimlerin temel kuruluş unsurları tanıtılmış ve tanımlanmıştır. 
Bir birimde katılımcı ruhsat sahiplerinin üzerine düşen ana maliyetleri oluşturan teknik unsurlar, birimin 
sıcaklık gradyan ve keşif kuyularının delinmesini de içeren arama aşamasından başlamak üzere, birim 
üretim kuyularının delinme, tamamlanma, değişiklik ve terk işlemlerine ilişkin koşulları da içeren birim 
geliştirme aşamasına kadar, toplumsal sağlık, mülkiyet ve çevre korumaya yönelik yükümlülükler de 
dahil olmak üzere tüm ayrıntıları ile madde madde tanıtılmış, tanımlanmış ve açıklanmıştır. Ayrıca, 
birim jeotermal kaynağından yararlanmada söz konusu olan ürünler, bunlardan yararlanma yöntemleri, 
tesisler, tesislerin işletilmesine ilişkin ölçümler ve ölçüm kurallarına ilişkin teknik unsurlar da ayrıntılı 
olarak tanıtılmış ve açıklanmıştır. Bir zorunluluk durumunda birim (birimleştirme) antlaşmasının sona 
erdirilmesi (feshedilmesi) girişiminin hangi koşullarla ve nasıl yapılması gerektiği belirtilmiştir.  
 
Her ne kadar bu çalışmada ayrıntılarına girilmese de, yukarıda anılan unsurların gerçekleştirilmesi için 
birimleştirme işleminde yapılması gereken yatırımlara ilişkin paylar ile kazanılacak işletme paylarının, 
özellikle sahanın ayrık ruhsatlarda geliştirilmeye başlanmasından sonra birimleştirilmesi halinde çok 
daha güç saptanabileceği belirtilmiştir. Tüm fiziksel ve piyasa koşullarının uygun olduğu geleneksel 
durumdan sapmalar olduğunda ise, birim katılımcılarının birim paylarının saptanmasının güçleştiği ve 
bu durumda özel yöntemlerle çözüme gidilmesi veya başka seçeneklere başvurulması gerektiğinin 
üzerinde ayrıca durulmuştur.  
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ÖZET 
 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının geliştirilmesinde özel sektörün girişini 
de sağlamak amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 85’e yakın sayıda jeotermal sahaların 
lisansları ihale edilmiştir.  Sahaların doğal olarak farklı jeotermal kaynak özellikleri vardır. İhale edilen 
sahaların bir kısmı göreli olarak arama çalışmaları tamamlanmış sahalar olup, elektrik üretimi amaçlı 
kullanılırken, önemli bir bölümü ise kaynak hakkında kısıtlı bilginin olduğu, henüz yeteri kadar 
aranmamış ve kaynak olarak yeterince tanımlanmamış sahalardır.  
 
Gerek yeteri kadar tanımlanmamış ve gerekse de halen üretim yapılan ve fakat çevresinde komşu 
sayılan alanların ihale edildiği bu tür kaynakların uygun ve sürdürülebilir gelişmesinde en ciddi 
risklerden birisi, aynı jeotermal alanda birden çok işletmecinin bulunmasıdır. Bir kaynak alanında 
birden fazla lisans sahibi işletmecinin devreye girme riski oluşmaktadır. Bu durum, aynı kaynağı 
kullanan komşu işletmeciler arasında girişim etkisi riskine neden olur. Yeraltındaki kaynak, doğası 
itibariyle, bölünemez. dolayısıyla rezervuarın bir bölümüne sahip olan ve üretim yapan bir işletmeci, 
sahanın diğer bölümlerine sahip olan diğer işletmecileri ve kaynağı etkiler. Türkiye’deki mevcut yasa 
ve yönetmeliklerde bu konularda ve olası sorunların çözülmesinde belirsizlikler vardır. 
 
Dünya’da çok işletmecili sahalar için uygulanan bir yaklaşım birimleştirme (unitization) olarak 
tanımlanmaktadır. çok işletmecili saha olmasına rağmen, sahanın bir tek ortak birim olarak işletilmesi 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Bu bildiride, jeotermal kaynak geliştirmede birimleştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Aynı rezervuarı 
kullanan birden fazla işletmeci durumunda, rezervuarın basınç ve sıcaklık davranışında girişim etkileri 
modelleme çalışması sonuçlarıyla sunulmaktadır. Burada sunulan sonuçların, yakın gelecekte çok 
işletmecili jeotermal sahalarda beklenen sorunları açıklamakta yardımcı olacağı tahmin edilmektedir. 
Jeotermal kaynakların işletilmesinde birimleştirme gereksinimi, Türkiye’de gittikçe büyüyen,  sahaların 
işletilme aşamasına gelindiğinde,  bir sorun olma potansiyeline sahiptir ve teknik ve yasal yönleriyle 
çok ciddi çalışılması gereken bir konudur. 
 
Anahtar Kelimeler: Çok işletmecili sahalar, Birimleştirme, Jeotermal rezervuar. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the last four years, MTA, the Mineral Research and Exploration General Directorate, has held 
several auctions of geothermal licenses as part of an effort to engage private companies in the 
development of Turkey’s geothermal resources. MTA offered about 85 geothermal licenses in areas 
where some exploration work has been done. The fields offered have different resource 
characteristics. Several of the geothermal resources initially investigated by MTA are now producing 
power. Majority of the licenses and thus resources are offered to the private sector and/or local entities 
such as municipalities for continued development. Most of these fields are poorly understood 
geothermal areas with limited information about resources. 
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One serious risk involved in the adequate and sustainable development of these resources originates 
from multiple license holders in the same area. There are often several license holders for a given 
resource area. This situation leads to the potential risk of offset production and interference effects 
between adjacent developments using the same resource. The current regulatory environment has led 
to fragmented ownership of geothermal resource rights creating legal entanglements and potential 
resource sustainability issues. 
 
A well known approach for the multiple license holders problem is unitization. Unitization, in simple 
wording, is the unit based operation of a geothermal resource by consolidating or merging the entire 
field or a substantial part of it as a single entity and designating one or more of the parties as operator. 
A generally acceptable rule is that a geothermal lease is indivisable by its nature. Thus, production 
from any part of a unit perpetuates all leases within the unit. 
 
The present paper outlines the importance of unitization on the geothermal resource development. 
The lumped parameter modeling of a hypothetical geothermal field is discussed for better 
understanding the reservoir performance in terms of pressure and temperature and to demonstrate 
the interference effects when more than one share holders tap the same reservoir. The results help to 
appreciate the problems of having multiple license holders in the same area which is something 
expected to occur in some geothermal fields in Turkey in the near future. The need for unitization in 
the exploitation of geothermal resources is a matter of growing importance and will be of serious 
concern in Turkey. 
 
Key Words: Multiple license holders, Unitization, Geothermal reservoir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Son dört yıl içinde, Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının geliştirilmesinde özel sektörün girişini de 
sağlamak amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 85’e yakın sayıda jeotermal sahaların lisansları 
ihale edilmiştir [1].  Lisans verilen alanlarda MTA tarafından delinmiş kuyular yeni lisans sahibine 
devredilmektedir. 
 
Lisans ihaleleri Türkiye’nin her tarafında yapılmaktadır, fakat lisansların çoğunluğu Batı Anadolu’daki 
sahalara verilmiştir. Sahaların doğal olarak farklı jeotermal kaynak özellikleri vardır. İhale edilen 
sahaların bir kısmı göreli olarak arama çalışmaları tamamlanmış sahalar olup, elektrik üretimi amaçlı 
kullanılırken, önemli bir bölümü ise kaynak hakkında kısıtlı bilginin olduğu, henüz yeteri kadar 
aranmamış ve kaynak olarak yeterince tanımlanmamış sahalardır.  
 
Lisans verilen alanlar genelde küçük alanlardır. Bu arada, bir jeotermal kaynak için birden fazla lisans 
sahibi yaratılmış durumdadır.  Bu durumda, aynı kaynağı kullanan ve fakat komşu olan saha geliştirme 
projelerinde farklı işleticilerden kaynaklanan girişim riski ortaya çıkmaktadır.  
 
Aynı kaynağı kullanan çoklu-lisans sahiplerinin bu riski ortadan kaldırma veya azaltma yolu, sahada 
birimleştirmenin uygulanması, birimleştirme yönteminin ve stratejisinin oluşturulması ve lisanslarla ilgili 
veri ve bilgilerin paylaşılmasıdır.  
 
Jeotermal sektörü olgunlaştıkça, jeotermal kaynakların ortak birimlerce işletilmeleri beklenen bir 
yöntem olacaktır.  
 
 
1.1. Birimleştirme; Kuralları, Yararları ve İlkeleri 
 
Jeotermal kaynağın anlaşılmasında genel kural, bir jeotermal kaynağın, doğası itibariyle, 
bölünemiyeceğidir. Farklı birimlerce işletilen bir sahada, sahanın herhangi bir biriminde yapılan üretim 
veya enjeksiyon kaynağı işleten tüm birimleri etkiler. 
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Bu durumda iki tür işletme yöntemi gündeme gelmektedir. Tüm lisans sahiplerinin anlaşarak 
oluşturduğu birimleştirilmiş işletme (cooperative) yöntemi ve lisans sahiplerinin herbirinin ayrı ayrı 
hareket ettiği ve işlettiği rekabetçi işletme (competitive) yöntemi.  
 
Çok işletmecili rekabetçi işletmedeki sorunlar incelendiğinde, birimleştirilmiş işletmenin tüm lisans 
sahipleri için yarar sağladığı açıktır.  Olası sorunların ve birimleştirme yararlarının bir kısmı aşağıda 
sıralanmaktadır: 
 

 Sahanın bir birim olarak işletilmesi durumunda, rekabetçi işletme durumundaki lisans 
sahiplerinin mülkiyet alanlarında oluşabilecek ve komşu lisans sahibinin neden olduğu 
zararları kontrol için yeni kuyular delme gibi maliyet ortadan kalkacaktır. Örneğin iki lisans 
sahibi bulunan bir jeotermal kaynak işletiminde, birinci lisans sahibinin ortak sınıra yakın bir 
yerde üretim kuyusu delmesi durumunda ikinci lisans sahibinin de bir başka üretim kuyusu 
delme sorunu ortadan kalkacaktır. Birimleştirme yapılması durumunda sondaj maliyetinin 
azalması beklenir. 

 Benzer bir başka yarar ise birimleştirilmiş işletmede, kaynağın daha soğuk olduğu bölgede 
jeotermal suyun üretimi engellenmiş olur. Jeotermal kaynak işletmede önemli olan ısı 
üretimidir, soğuk su üretimi kaynağın basıncını olumsuz etkiler.  

 Ortak sınırın iki tarafında üretim kuyularının delinmiş olması durumunda, erken üretime 
başlayan diğerine zarar verir.  

 Ortak sınıra yakın yerde delinmiş bir reenjeksiyon kuyusundan basılan soğuk su diğer 
işletmecinin alanındaki kaynağı soğutur. 
 

Dolayısıyla, rekabetçi işletmede genelde bir işletmeci yarar sağlarken diğeri zarar görmektedir. Ayrıca 
mülkiyet hakları arasındaki yarar ve zararı ölçmek te kolay değildir. Bu nedenle, birimleştirilmiş 
işletmede amaç, tarafları memnun eden ve tüm ortaklara yarar sağlayan bir yaklaşımın bulunmasıdır 
[2-4, 8, 9].  
 
Birimleştirilmiş işletme yönteminde geçerli bazı tanımlar aşağıda verilmektedir: 
 
Jeotermal Mülkiyet Hakkı – Yeraltında jeotermal kaynağın olduğuna inanılan yerin üstündeki alan. 
Kaynağın üretimle işletilmesi hakkını tanımlar. 
 
Birimleştirilmiş İşletme – Bir jeotermal mülkiyetin veya yüzeyden sınırlanmış yeraltının ortak 
işletilmesi için oluşturulmuş plan. Birimleştirme anlaşmasına dayanır, ortak bir işletmeci devreye girer 
ve jeotermal akışkan ve ısının ayrı ayrı veya birlikte işletilmesini hedefler. 
 
İşletme Planı – Bir jeotermal kaynağın bir veya daha fazla işletmeci tarafından ayrı ayrı veya birlikte 
işletilmesi esasına dayanan, mevcut ticari hedefleri sağlamaya yönelik ve yönetmelik sınırlamalarına 
uyumlu plan. 
 
Birimleştirme Anlaşması – Bir jeotermal mülkiyetin işletiminde hak sahibi olan iki veya daha fazla 
lisans sahibi arasında yapılmış bir anlaşma. Bu anlaşma aynı zamanda yasal olarak belirlenmiş ve 
yetkilendirilmiş yerel veya devlet kurumları tarafından belirlenen işletme koşullarına ve kısıtlarına 
uyumlu olmak durumundadır.   
 
Birimleştirme tarafların anlaşmasına dayanır ve uygulanır. Ancak, yeraltı kaynaklarının belirsizlikler 
içerdiği ve niceliksel değerlendirmenin kolay olmadığı bir gerçektir. Jeotermal rezervuarların dış 
sınırlarının belirlenmesindeki zorluklar ve belirsizliklerden dolayı, yerinde ısı ve kütle miktarı ancak 
tahmin edilebilir, kesin değerler değildir. Ayrıca, üretilebilir akışkan ve ısı miktarları kaynağın üretimi 
sırasında, doğal beslenme ve uygulanan reenjeksiyon senaryolarına bağlı olarak, değişebilir. 
 
Birimleştirmede lisans sahiplerinin haklarını belirleyen bazı ilkeler vardır. Bunlar: 
 

1. Lisans sahiplerinin, anlaşma süresince ve anlaşılan paylaşma oranında, üretilende hakkı 
vardır. 

2. Lisans sahipleri, söz konusu ısı ve akışkan üretim süreçlerinde yapılan her türlü maliyete de 
ortak olarak katılmak durumundadır.  
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Jeotermal kaynaklar birimleştirildiğinde, bu tür maliyet ve kar-paylaşım sorumlulukları ve yetkilerine 
dayanan ilkeler gündeme gelir. 
 
 
 
 
2.KURAMSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
 
Bu çalışmada yaklaşım olarak, iki işletmecili bir saha alınarak ve sahanın ortalama rezervuar 
basıncının davranışı incelenerek birimleştirilmiş ve rekabetçi saha işletimlerinin karşılaştırılması 
yapıldı.  
Konunun basitçe incelenmesi amacıyla, jeotermal saha bir jeotermal rezervuar ve bu rezervuarı 
besleyen bir doğal beslenme kaynağı olarak gözönüne alındı. Başlangıçta (t=0) hem rezervuar ve hem 
de beslenme kaynağı dengede varsayılarak sistem için basınç ilk basınç (p=p i) olarak alındı. Bu tür bir 
sistem Tek-Tank Açık Sistem olarak tanımlanmaktadır [5].  
 
Bir Tek-Tank Açık Sistem için, sabit üretim debisi ve doğal beslenme kaynağının sabit basıncı 
varsayımı altında, rezervuarın üretim zamanına göre ilk basınç değerinden olan basınç düşümü 
aşağıdaki denklemle ifade edilmektedir: 
 

   (E.1) 

 
veya rezervuar basıncı doğrudan bulunmak istenirse 
 

   (E.2) 

 
denklemi kullanılabilir. Burada  α rezervuar beslenme sabiti olup κ ise rezervuar depolanma 
kapasitesidir.  Doğal beslenme, rezervuar tankı ve beslenme kaynağı arasındaki basınç farkı ile doğru 
orantılıdır (Schilthuis kararlı-akış su girişi yaklaşımı). Rezervuar depolanma kapasitesi, 
 

   (E.3) 

 
olarak tanımlanmaktadır. Üretim zamanının büyük değerlerinde sistem kararlı-akış davranışı gösterir 
ve bu durumda rezervuarda basınç düşümü  
 

   (E.4) 

 
olarak sabitlenir. Denklem 4 Tek-Tank Açık Model için kararlı-akış basınç düşüm denklemidir. 
Denklem 4, üretim zamanının büyük değerlerinde, rezervuar ve beslenme kaynağının dengeye ve 
sabit bir basınç değerine ulaştığını göstermektedir. Kararlı-akış durumunda basınç düşümü rezervuar 
depolanma sabiti olan κ’dan bağımsız hale gelir, sadece rezervuar doğal beslenme sabitine, α, 
bağımlıdır. 
 
Yukarıda kısaca açıklanan tank model yaklaşımı, istenirse bir rezervuar ve buna bağlı birkaç 
beslenme (akifer) sistemini veya birden fazla ve fakat birbiriyle hidrolik olarak bağlı rezervuar sistemini 
modellemek amacıyla geliştirilebilir. Sarak vd. [5] ve Satman vd. [6] bu tür modelleme yaklaşımını 
ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Şekil 1 farklı sistemler için tank modellerini şematik olarak 
göstermektedir.  Şekil 1’de en üstteki sistem bir rezervuar ve bir beslenme kaynağından oluşmuş ve 
yukarıda basınç davranışı denklemleri verilen Tek-Tank Açık Sistem modelini temsil etmektedir. 
Rezevuar sabit bir kütlesel debide (w) üretilirken, sabit basınçlı (pi) beslenme kaynağı sistemi 
rezervuara su girişi ile besler. Rezervuara reenjeksiyon yapılması durumunda, kütlesel debi olan w 
üretim debisi ile enjeksiyon debisi arasındaki farkı temsil eder. Kaba (toplam) hacmi V olan rezervuar 
için, ø rezervuar gözenekliliğini, ρw rezervuarda su yoğunluğunu, ct toplam (akışkan+formasyon) 
sıkıştırılabilirliği, wa beslenme kaynağından rezervuar tankına beslenme debisini, α rezervuar 
beslenme sabitini, pi beslenme kaynağının sabit basıncını ve p ise rezervuarın hacimsel ortalama 
basıncını temsil etmektedir. 
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Şekil 1’de ortadaki şema iki tanktan oluşmuş İki-Tank Açık Sistem modelini göstermektedir. Birinci 
tank, üretim ve reenjeksiyonun gerçekleştirildiği rezervuarı, birinci tanka hidrolik bağlı olan ikinci tank 
ise rezervuarı besleyen ve sistemin dış kısmı olan akiferi temsil etmektedir. Akifer, basıncı sabit olan 
bir beslenme kaynağından beslenmektedir. Birinci tanktan (rezervuar) sıcak su üretilirken, 
rezervuardaki basınç (veya su seviyesi) düşer. Akifer ile rezervuar arasında oluşan basınç farkından 
dolayı, ikinci tanktan rezervuara su girişi olur ve dolayısıyla ikinci tankta da basınç düşümü 
gerçekleşir. Dolayısıyla iki tanktan oluşan jeotermal sistemin tümü üretimden etkilenmiş olur.  
 
Şekil 1’de alttaki şema iki rezervuarlı sistemi göstermektedir. Şemada gösterildiği gibi, rezervuar bir 
sığ (üst) rezervuar ve bir derin (alt) olmak üzere birbiriyle hidrolik iletişim içinde iki rezervuardan 
oluşmuş varsayılmaktadır. Her iki rezervuarda dışardaki aynı beslenme kaynağından beslenmektedir. 
Her ne kadar bu şemada rezervuarlar düşey konumda iki rezervuar gibi görünsede, modelleme 
açısından bunlar yatay konumda da birbiriyle bağlantılı iki ayrı reservuar olarak ta modellenebilir. 
İkisinden de farklı debilerde üretim gerçekleştirilebilir.  
 

 
 

Beslenme Kaynaklı Bir Rezervuar (Tek-Tank Açık) 
 

 
 

Beslenme Kaynaklı Bir akifer ve Bir Rezervuar (İki-Tank Açık) 
 

 
 

Beslenme Kaynaklı İki Rezervuar 
 

Şekil 1. Tek-Tank ve İki-Tank Açık Sistem modellerinin şematik görünümü. 
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Şekil 2’de sabit üretim debisinde Tek-Tank ve İki-Tank Açık modeller için rezervuar basınç davranışı 
gösterilmektedir. Büyük zaman değerlerinde, Tek-Tank Açık Sistem için Denklem 4’le verilen kararlı-
basınç düşüm değerine (∆pss ) ulaşılırken, İki-Tank Açık Sistem için Şekil 2’de verilen denklemle 
bulunan kararlı-akış basınç düşüm değeri geçerlidir.  
 

 
 

Şekil 2. Tek-Tank ve İki-Tank Açık modeller için kararlı-akış basınç davranışı. 
 
 
 
 
3.TARTIŞMA 
 
Birimleştirilmiş ve rekabetçi işletme durumlarını karşılaştırabilmek amacıyla, aynı rezervuarda lisansı 
olan iki işletmeci (İşletmeci 1 ve İşletmeci 2) düşünelim. Yeryüzünde koordinatları verilen alanlara 
lisans almış bu işletmeciler keşfedilmiş bu rezervuardan üretim yapmayı hedeflemektedirler. Rekabetçi 
işletme yöntemi ile bu iki lisans sahibi kendi kişisel çıkarlarını düşünmektedirler. Sahanın iki farklı 
işletmecinin amaçları doğrultusunda işletme yapmaları durumunda rezervuarda oluşan davranış ile 
rezervuarın tek bir işletmeci ile işletilmesi durumundaki (birimleştirilmiş durum) rezervuar davranışı 
karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada, jeotermal projelerin yürütülmesinde genelde sürdürülebilirliğin 
ölçüsü olan  rezervuar basınç düşümü, karşılaştırmada kullanılan parametre olarak varsayılmaktadır 
ve bu karşılaştırmada değerlendirilmektedir. 
 
İki işletmeci tarafından sahiplenilen iki ayrı rezervuar hacmi, Şekil 1’de gösterilmekte olan beslenme 
kaynaklı iki rezervuarlı (tanklı) açık sistem olarak modellenecektir.  
 
Eğer sistem birimleştirilmiş sistem gibi, veya bir başka deyişle rezervuar bölünmemiş gibi, işletilseydi 
rezervuarda üretim sonucu oluşan kararlı-basınç düşümü Denklem 4 ile belirlenebilir. Ancak, rekabetçi 
işletim durumunda, iki ayrı rezervuar için iki ayrı basınç düşümü söz konusu olur. Rekabetçi işletmede, 
İşletmeci 1 ve 2’nin sahiplendikleri rezervuarların kararlı-akış basınç düşümleri aşağıdaki denklemle 
bulunabilir: 
 

   (E.5) 

 
ve 
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   (E.6) 

 
Burada α12  rezervuarlar-arası beslenme sabitidir ve aşağıdaki ilişkiyle tanımlanmaktadır: 
 

   (E.7) 

 
Burada k rezervuar geçirgenliği, Ac rezervuarlar arası kesit alanı (esas itibariyle rezervuar kalınlığı ve 
genişliğinin çarpımı),  ρ su yoğunluğu, µ akmazlık ve ∆L ise karakteristik uzunluktur (rezervuarın bir 
tarafından su girişi/beslenmesi olması durumunda rezervuar yarı-uzunluğu olarak alınabilir). 
Rezervuara su girişinin yönüne bağlı olarak, rezervuara bir yönden doğrusal giriş veya çevrel akış gibi, 
Ac farklı tanımlar alabilir. Şekil 3’te kenardan su girişi veya tabandan su girişi olması durumları için Ac 

‘nin aldığı tanımlar gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Kenardan ve tabandan su girişi olması durumlarında kesit alanının tanımları. 
 
Farklı kombinasyonlardaki rezervuar sistemleri için ortalama rezervuar basıncı cinsinden kararlı-akış 
basınç düşüm değerleri Şekil 4’te verilmektedir. Şekil 4’te ortalama rezervuar basınçları rezervuarların 
gözenek hacmi (Vp=Vø) ağırlıklı olarak hesaplanmaktadır.  
 
Şekil 4’te D ile gösterilen durum genel durumu temsil etmektedir, A’dan C’ye olan diğer durumlar w, V, 
ve α değerlerine bağlı olarak D’den türetilebilir. Örneğin, Durum D’de eğer V1=V2=V/2, w1+w2=w, ve 

α1=α2=α/2 alınırsa Durum A elde edilir ve hacimsel ortalama rezervuar basıncı  rezervuarlar-arası 

beslenme sabiti α12’den bağımsız hale gelir, Denklem 4 geçerli olur.  
 
Hem birimleştirilmiş işletme yönteminde ve hem de iki işletmecinin rekabetçi işletme yöntemlerinde 
geçerli olmak üzere, sistemden toplam üretim debisini (w=w1+w2) 100 kg/s, sistemin başlangıç 
basıncını (pi) 50 bar, ve α=α12=5 kg/s.bar varsayarak, iki ayrı yöntemde oluşacak basınç davranışını 
karşılaştıralım. Ek olarak, doğal beslenmenin rezervuarı sadece bir taraftan beslediği ve dolayısıyla 
rekabetçi işletme sisteminde işletmecilerden birine doğal beslenme olduğunu ve diğerinin doğal 
beslenme ile doğrudan hidrolik bağlantısı olmadığını varsayalım. Birimleştirilmiş işletmede 
rezervuardan 100 kg/s kütlesel debide akışkan üretilirken, rekabetçi işletmede iki ayrı rezervuardan 
yine toplam 100 kg/s debide akışkan üretilmesine rağmen, birinci ve ikinci rezervuardan ayrı ayrı 
debilerde üretim yapılması durumu burada değerlendirilecektir. 
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Şekil 4. Farklı kombinasyonlardaki rezervuar sistemleri için ortalama rezervuar basıncı cinsinden 
kararlı-akış basınç düşüm değerleri. 

 
Birimleştirilmiş işletme için ve birinci ve ikinci rezervuardan farklı debilerde üretim durumlarını 
varsayan rekabetçi durum için oluşan kararlı-akış basınç düşüm değerleri ve ortalama rezervuar 

 

V1, ∆pss1 α1 

w2 

 

V2, ∆pss2 

α12  

w1  C 

 

 

∆pss1 α1 

w2 

 

α12 
 

w1 

∆pss2 
α2 

 D 

 

 

Rezervuar 

 ∆pss  , V 

α 

w 

 

A 

 

V1,∆pss1   α1 

w 

 

V2, ∆pss2 
 

 

 B 
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basıncı değerleri Şekil 5’te gösterilmektedir. Şekil 5’teki sonuçlar değerlendirildiğinde, beslenmeyle 
bağlantılı birinci rezervuarın kararlı-akış basınç değerinin (pss1) tüm durumlar için belirli bir değerde (30 
bar) sabit kaldığı gözlenmektedir. Fakat, ikinci rezervuarın kararlı-akış basıncı ve ayrıca tüm rezervuar 

için geçerli ortalama basınç (pss2 ve  ), rezervuardaki hacim paylaşım oranına (V1 , V2), 

rezervuardan yapılan üretim debisi farklılıklarına (w1, w2) ve rezervuarlar-arası beslenme sabitine (α12) 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 
 
Şekil 5’te sunulan sonuçlar incelendiğinde ve rezervuarlar için geçerli olan pss değerleri 
karşılaştırıldığında, rekabetçi işletme yöntemi durumunda işletmecilerden birinin diğerine göre daha 
avantajlı durumda olduğu gözlemlenmektedir. Beslenmeyle doğrudan sınırı olan rezervuarda daha az 
basınç düşümü yaşamaktadır. Bunun yanı sıra esas önemli olan gözlem ise, rekabetçi işletme 
yönteminde oluşan ortalama rezervuar basıncı değerleri (18.75-27.5 bar) birimleştirilmiş işletme 
yöntemindeki (Tek-Tank Modeli, w=100 kg/s) basınçtan (30 bar) daha düşük kalmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Toplam kütlesel debi w=w1+w2=100 kg/s, pi=50 bar, ve α=α12=5 kg/s.bar için kararlı-akış 
basınç düşümü ve hacimsel ortalama rezervuar basıncı değişimleri. 
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İşletmeci 1 ve 2’nin sahip olduğu rezervuarların basınç davranışını analiz ettikten sonra, şimdi de 
yukarda tartışılan aynı durumlar için sıcaklık davranışına bakalım. Başlangıçtaki rezervuar sıcaklığı ve 
rezervuara doğal beslenmeyle giren suyun sıcaklığı bu incelemede farklı varsayılmaktadır. 
Başlangıçtaki rezervuar sıcaklığı 150 

o
C ve giren suyun sıcaklığı 100 

o
C olarak varsayılmaktadır; bir 

başka deyişle rezervuara beslenme daha düşük sıcaklıkta suyla sağlanmaktadır.   
 
27 yıllık bir işletme dönemi sonrasında, birimleştirilmiş ve rekabetçi işletme yöntemlerinin kullanılması 
göz önüne alındığında incelenen altı farklı durum için, oluşan sıcaklık düşümleri ve son ortalama 
sıcaklık değerleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Söz konusu modelleme çalışmasında Türeyen vd. [7] 
modeli kullanılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Birimleştirilmiş ve rekabetçi işletme yöntemlerinde 27 yıllık işletme sonucunda, toplam üretim 
debisi 100 kg/s, pi=50 bar, α=α12=5 kg/s.bar, Ti=150°C ve doğal beslenme sıcaklığı 100°C için oluşan 

rezervuar sıcaklıkları ve ortalama rezervuar sıcaklıkları. 
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 = 114  

V/2 V/2 
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Şekil 6’da verilen sonuçlar analiz edildiğinde, Şekil 5’te verilen basınç davranışına benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Rekabetçi işletme yaklaşımında yine bir işletmeci diğerine göre avantaj sağlamaktadır. 
Doğal beslenmeyle giren suyun sıcaklığı rezervuar sıcaklığından daha düşük olduğundan dolayı, 
doğal beslenmeye sınırı olan rezervuarda soğuma daha belirgin hale gelmektedir. Ancak bu sonucun, 
giren su sıcaklığının başlangıçtaki rezervuar sıcaklığından daha düşük olması varsayımından 
kaynaklandığı unutulmamalıdır. Eğer giren su sıcaklığı başlangıçtaki rezervuar sıcaklığından yüksek 
olsaydı, tersi sonuç oluşurdu.  
 
Şekil 6’da gösterilen durumlar için hacimsel ortalama sıcaklıklar analiz edildiğinde, tüm rezervuar için 

geçerli ortalama sıcaklık ( ), rezervuardaki hacim paylaşım oranına (V1 , V2), rezervuardan yapılan 

üretim debisi farklılıklarına (w1, w2), başlangıçtaki rezervuar sıcaklığına (Ti), doğal beslenmeyle giren 
su sıcaklığına (Ta) ve rezervuarlar-arası beslenme sabitine (α12) bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir. 
 
Şekil 5 ve 6’da gösterilen sonuçlar, basıncın kararlı-akışa geçtiği durumdaki son basınçları ve 
sıcaklığın ise 27 yıllık üretim dönemi sonrasındaki (ve basıncın kararlı-akış davranışına geçtiği 
durumda) son sıcaklıkları vermektedir.  Söz konusu 27 yıllık dönem içinde incelenen durumlar için 
basınç ve sıcaklığın zamana göre değişimi Şekil 7’de verilmektedir. Şekil 7’de açıkça görüldüğü gibi, 
rekabetçi işletme yönteminde oluşan basınç ve sıcaklık davranışları birimleştirilmiş işletme 
yöntemindeki basınç ve sıcaklık davranışından farklı olduğu gibi, rekabetçi işletme yönteminde bir 
işletmecinin diğer işletmeciye göre daha avantajlı olduğu durumlar gündeme gelmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Yeraltı enerji sistemleri için yapılan analizlerde rezerv, hacim ve sınır tanımlarının önemli belirsizlikler 
taşıdığı bir gerçektir. Yeraltındaki jeotermal sistem tanımlarının belirsizlikler içerdiği gerçeğinden 
hareketle, aynı jeotermal kaynağının yeryüzünden koordinatları verilen kısımlarına sahip olan 
paydaşların çok işletmecili saha işletme yönteminde yeraltının ne kadarına gerçekten sahip olduklarını 
tayin etmek kolay değildir. Ayrıca yeraltında jeotermal kaynağın bir bütün olarak alınması gerektiği, 
kaynağın herhangi bir yerinde yapılan üretimin veya reenjeksiyonun yeraltı rezervuarının basınç ve 
sıcaklık davranışını etkilediği göz önüne alındığında, birimleştirilmiş işletme yönteminin rekabetçi 
işletim yöntemine göre avantajları ortaya çıkmaktadır.  
 
Bu çalışmada sunulan analiz, değerlendirme ve görüşler, jeotermal rezervuar özelliklerinin ve 
davranışının basitleştirilmiş bir yaklaşımla modellenmesi sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla sadece 
niteliksel değerlendirmelerde ve basit karşılaştırmalarda anlamlıdır. Her jeotermal rezervuarın 
diğerlerinden farklılıkları olan ayrı bir rezervuar olduğu, bir rezervuar için bulunan modelime 
sonuçlarının diğerleri için geçerli olmayacağı ve her rezervuarın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Rezervuarın basınç ve sıcaklık davranışının yanı sıra işletimdeki ekonomik ve yasal 
koşullar ve kısıtlar birimleştirilmiş ve rekabetçi işletme yöntemlerinin karşılaştırılmasında ayrıca dikkate 
alınmalıdır. 
 
Bu bildiride tartışılan ve ağırlıklı olarak modelleme çalışmasına dayanan önemli sonuçlar aşağıda 
sıralanmaktadır:  
 

1. Türkiye’de jeotermal kaynakların işletiminde birimleştirme gereksinimi önümüzdeki dönemde 
önem kazanacak ve gündemi meşgul edecektir.  

2. Jeotermal rezervuarlara olan doğal beslenme rezervuarların basınç ve sıcaklık davranışını 
etkileyen en önemli parametrelerin başında gelmektedir ve dolayısıyla doğal beslenmenin 
niceliksel ve rezervuara göre geometrik özelliklerinin belirlenmesi özel önem taşımaktadır.  

3. Her rekabetçi işletim yöntemi ayrı bir durum olarak değerlendirilmelidir. Doğal beslenme sabiti, 
rezervuarlar-arası beslenme sabiti ve işletmecilerin rezervuar hacmi ve üretim debisi payları 
rekabetçi işletim yönteminde bir işletmecinin diğerine göre avantajını tahmin modellemesinde 
göz önüne alınmalıdır.  
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Şekil 7. Birimleştirilmiş ve rekabetçi işletme yöntemlerinde 27 yıllık işletme süresince, toplam üretim 
debisi 100 kg/s, pi=50 bar, α=α12=5 kg/s.bar, Ti=150°C ve doğal beslenme sıcaklığı 100°C için oluşan 

rezervuar basınç ve sıcaklık davranışları. 
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5687 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE, 
MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE GİDER PAYLAŞIMI 

KONUSUNDA İZMİR JEOTERMAL ENERJİ A.Ş.`NİN 
UYGULAMALARI 

 
 

Koray YİĞİT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  18.04.2007 tarihinde kabul edilmiş ve 02.05.2007 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Bu Kanunun; Amaç başlıklı 1. Maddesinde “ Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının 
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.” denilerek amaç açıkça ortaya 
konmuştur.  
 
Kanunun, 7. Maddesinin “c” bendinde “ Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal 
ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak 
paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce 
onaylanmaz.” denilerek ısınma maliyetlerinin ölçülerek hesaplanması/paylaşılması gerektiği 
belirtilmiştir.  
 
Ayrıca yasaya bağlı olarak; 
 
14 Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi 
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik” , 5 
Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği” de çıkarılmıştır.  
  
Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi 
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik”te 
Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve 
bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistem, olarak tanımlanmaktadır.  
 
İzmir Jeotermal A.Ş.’nin abonelerine sağladığı ısıtma hizmeti de yönetmelikteki tanıma uymaktadır. 
Yönetmelikte ısıtmanın nasıl ölçüleceği ve nasıl ücretlendirileceğini ilişkin birçok ayrıntı bulunmaktadır. 
5627 sayılı kanunun 7. maddesi ve yönetmelik hükümleri  birlikte değerlendirildiğinde; Kanunda 
belirtilen verimliliği sağlamak açısından İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin kurduğu ölçümlendirme ve 
değerlendirme sistemi; gerek verimlilik, gerekse de gider paylaşımını en sağlıklı yaklaşımlarla ortaya 
koymak açısından iyi bir örnek olarak değerlendirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Isı Ölçer, Isı Sayacı, Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri, Gider 
Paylaşımı 
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1.GİRİŞ 
 
Konu ile ilgili mevzuatın gelişimi: 
 
29/6/2006 tarih ve 3071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı 
Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”’la, 
 

Kapsama alınan ölçü ve ölçü aletleri, 

MADDE 1 – (1) Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol 

hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, hububat muayene aletleri, 

sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz sayaçları ile sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan 

sistemler, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, trafikte hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda 

kullanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı 

ölçümünde kullanılan cihazlar, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm 

cihazları, gemi tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan ecza kapları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar 

Kanunu kapsamına alınmıştır. 

 
5627 sayılı  Enerji Verimliliği Kanunu  18.04.2007 tarihinde kabul edilmiş ve 02.05.2007 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Bu Kanunun “Amaç” başlıklı 1. Maddesinde “ Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının 
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.” denilerek amaç açıkça ortaya 
konmuştur.  
 
Kanunun 7 Maddesinin “c” bendinde  “ Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal 
ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak 
paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce 
onaylanmaz.” denilerek ısınma maliyetlerinin ölçülerek hesaplanması/paylaşımını gerektiği 
belirtilmiştir. 
 
Ayrıca 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanuna dayanılarak; 
 
14 Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi 
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik” , 5 
Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği” de çıkarılmıştır.  
 
Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği”’nde yapılan tanımlamalarda: 
 
Binalarda enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşmesine sebebiyet 
vermeksizin enerji tüketiminin azaltılmasını, 
 
Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin, mahalle ve daha büyük 
ölçekteki yerleşimlerde yer alan binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan 
sistemi, (JBIS – Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi). 
 
Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün 
ısıtılmasını sağlayan sistemi, (JBIS Sistemine dahil olan binaları). 
 
Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi 
fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, 
 
Yönetmeliğin 5 Bölüm 7 Maddesinde: 
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“Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile 
ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.” 
denilmektedir. 
 

Bu yönetmeliğin 2. Bölüm 6. Maddesinde: 

 

“Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; 

 

a) İlgili idareler, 

b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, 

c) Yatırımcı kuruluşlar,  

ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, 

d) İşletmeci kuruluşlar, (İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. gibi) 

e) İşveren veya temsilcileri,  

f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, 

g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler,  
 
Sorumlu ve yetkilidir” denilmektedir. 
 
Nisan 2008 tarihli ve 26847 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi 
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik”te 
yapılan tanımlamalarda; 
 
Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî 
sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan 
şirketleri, (İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. gibi). 
 
Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bölge içerisindeki binalara 
dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi, (JBIS – Jeotermal Bölge Isıtma 
Sistemi). 
 
Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı 
enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı, 
 
Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına 
göre ölçen cihazı, 

 
Muayene ve kalibrasyon: 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre yapılan 
muayene ve kalibrasyonu, 
 
Ölçüm ekipmanları: Isı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarını, 
 
Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını 
debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemi, 
 
Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri: Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji 
yöneticisinin ölçümleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda ölçüm 
yapmak üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişileri, 
 
Şeklinde tanımlamalar yer almaktadır. 
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2.İZMİR JEOTERMAL GİDER PAYLAŞIM SİSTEMİNİN KURULUŞU 
 
2.1. Isı Ölçüm Ekipmanlarının Değerlendirilmesi ve Sistem Altyapısı İçin Uygun Cihaz Tespiti: 
 
Isı gider paylaşım sistemlerinde iki temel ölçüm yöntemi mevcuttur.  
 
2.1.1. Isı ölçer (Pay Ölçer)   
 

 
 

Şekil 1. Isıölçer uygulaması örnekleri 
 
Isıölçerler genelde radyatörlerin yaydığı ısıyı kaydeder. Isıyı ileten bir taşıyıcı parça radyatörün ısısını 
ısıölçere aktarır. İki farklı çalışma şekli vardır:  
 

A. Buharlaşma prensibine göre çalışan ısı ölçerler: 
 
Buharlaşma prensibine göre çalışan ısıölçerlerde, ısıyı ileten taşıyıcı parçanın üzerinde ölçüm 
sıvısı ile doldurulmuş ve üstü açık bir küçük tüp bulunur. Ölçüm sıvısının buharlaşma hızı, 
radyatörün sıcaklığına bağlı olarak ya hızlı ya da yavaştır. Buharlaşan sıvı miktarı, o ev veya 
daireye düşen tüketim payını gösterir. 
 

B. Elektronik ısı ölçerler:  
 
Elektronik ısı ölçerler tekli veya ikili sensör (algılayıcı) sistemine sahiptir. Her ikisi de ısıyı 
ileten bir alt bölümden ve LC ekranlı elektronik devreden oluşur. Tekli sensör sisteminde, 
radyatör yüzeyinden sıcaklık bir sensör tarafından ölçülür. Oda sıcaklığı, cihazda önceden 
sabit şekilde belirlenmiş bir sıcaklık değeri sayesinde hesaba katılır. Burada, birinci sensör 
radyatör yüzeyinin sıcaklığını, ikinci sensör ise odadaki havanın sıcaklığını ölçer. Ölçülen iki 
değerden hesaplanan sıcaklık farkı ve cihazda hafızalanmış radyatör verileri sayesinde ilgili ev 
veya daireye düşen ısı tüketimi payı elde edilir. Bu sistemlerde telsiz vericisi olan modellerinde 
ısıölçerlerin eve girilmeden okunabilmeleri mümkün olabilmektedir. 

 
2.1.2. Isı Sayacı (Kalorimetre) 
 
Isı sayacı üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına 
göre ölçer.  
Isı sayaçları üç ana bileşenden oluşur. 
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Şekil 2. Isı Sayacı Örnekleri 
 

1. Debimetre; Sistemden geçen ısıtma suyu miktarını ölçer, türbinli ve ultrasonik tipleri vardır. 
2. Sıcaklık sensör takımı; PT100 ve/veya PT500 (ısıtma suyunun daireye girmeden önceki 

sıcaklık değerini ve radyatörlerde dolaştıktan sonra daireden çıkarkenki sıcaklık değerini) 
ölçer. 

3. Hesaplama Birimi (dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını (m3/h) + dairede 
radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyunun giriş – dönüş sıcaklık farkı (°C) değerleri) ile tüketilen 
enerjiyi hesaplar. Yazılımsal olarak üzerinde ölçüm verilerini saklayabilme imkanı vardır. 
 

 
 

Şekil 3. Isı Ölçer ölçüm ve hesaplama ekipmanları 
 
İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. 2006 yılında enerji ölçümünde kullanacağı, ölçüm sisteminin, teknik 
şartnamesini belirlemiştir. Bu şartnamenin hazırlanması aşamasında belirlenen temel kriterler; 
 

 Ölçüm hassasiyeti ve doğruluğu, 

 Herhangi bir enerji besleme noktasına ihtiyaç duymadan batarya ile çalışabilmesi, 

 Sahada çalışma koşullarına dayanıklı olması, 

 Geçmişe dönük ölçüm değerlerini, hesaplama ünitesi üzerinde kayıt altına alabilmesi,  
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 Modüller ekleyerek, (RF, M-Bus vb..) ihtiyaç duyulan ek yeteneklerin kazandırılabilmesi 
hedeflenmiştir. 

 
Bu kriterler doğrultusunda oluşturulan şartnamede, utrasonik debimetreli ısı sayaçlarının İzmir 
Jeotermal Enerji A.Ş. saha uygulamasına daha uygun olduğuna karar verilmiştir. 
 
 
2.2. Isı Ölçüm Sisteminde Birim Fiyat Tespiti: 
 
Isıtma Bedeli Birim Fiyat Tespiti; 
1996-2005 yılları arasında, İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’de ısıtma ücretinin belirlenmesinde konutun 
m2’si üzerinden sabit bedel yöntemiyle hesaplama yapılmıştır.  
 

ISITMA BEDELİ = 12 AY x KONUT ALANI x BİRİM FİYAT 
 
2005-2006 ısıtma sezonunda Sistem2 Etap1 projesinin devreye alınması ile. Enerji birim fiyatına 
ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut m2 üzerinden ısınma bedeli ödeyen abonelerin enerji bedeli referans 
alınarak ve sayaçlı sistemin teşvik edilmesi amacıyla 1000kcal için 0.04 TL birim fiyat tespit edilmiştir.  
 
Bu birim fiyat, eşdeğer enerji kullanımı yapan m2 abonelere göre %2,9 oranında sayaçlı abonelere 
avantaj sağlamaktadır. Abonenin sisteminde yapacağı iyileştirmelerle tasarruf edebilme imkanı 
bulunmasından dolayı, m2 sabit bedel ödeyen abonelerden %40 varan daha düşük ısınma 
maliyetlerini ortaya koymuştur. 
 
Tablo 1. 100m

2
 Konutun Aylık Enerji Tüketimi 

 

100m2 Konutun Aylık Enerji Tüketim Değerleri 

  kcal 

OCAK 2.452.015 

ŞUBAT 2.361.450 

MART 1.735.695 

NİSAN 1.007.355 

MAYIS 658.470 

HAZİRAN 558.000 

TEMMUZ 576.600 

AĞUSTOS 576.600 

EYLÜL 562.760 

EKİM 608.435 

KASIM 1.462.835 

ARALIK 1.447.070 

TOPLAM 14.007.285 
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Tablo 2. 2005-2006 Isınma Sezonu Enerji Maliyeti Karşılaştırılması 
 

2005 Yılı - 100 Metrekarelik Bir Evin 
YILLIK ISINMA BEDELİ VE SICAK SU GİDERLERİNİN  

Isı Sayaçlı ve M2 üzerinden Enerji Kullanım Maliyetinin Karşılaştırılması 
 (Yıllık 14.007.285 Kilokalori enerji ihtiyacına göre) 

ISINMA ŞEKLİ TL/YIL Fark (%) 

Jeotermal ile (Kilokaloriye göre ödeme) 560   

Jeotermal ile (Metrekareye göre ödeme) 576 2,9 

 
Tablo 3. Ocak 2007 Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi 
 

 Kalorimetresiz 
Abone 

Kalorimetreli 
Abone 

Toplam Abone 
Kalorimetreli 
Abone Oranı 

Eski bölgeler 8551 275 8826 %3,10 

Sistem2 Etap1 0 1568 1568 %100 

TOPLAM 8551 1843 10394 %17,7 

 
Tablo 4. Ocak 2008; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 8620 452 9072 %4,98 

Sistem2 Etap1 0 1632 1632 %100 

Sistem2 Etap2  0 1447 1447 %100 

TOPLAM 8620 3531 12151 %29,05 

 
Tablo 5. Ocak 2009; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 8355 786 9141 %8,59 

Sistem2 Etap1 0 1645 1645 %100 

Sistem2 Etap2  0 1558 1558 %100 

Sistem2 Etap3 0 1067 1067 %100 

Sistem2 Etap4 0 379 379 %100 

Narlıdere Yenikale 0 501 501 %100 

TOPLAM 8355 5936 14291 %41,53 

 
Tablo 6. Ocak 2010; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi (Veritabanında 
düzenlemeler yapılarak abone sayıları güncellenmiştir) 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 7644 986 8630 %11,42 

Sistem2 Etap1 0 1711 1711 %100 

Sistem2 Etap2  0 1713 1713 %100 

Sistem2 Etap3 0 1245 1245 %100 

Sistem2 Etap4  0 835 835 %100 

Narlıdere Yenikale 0 712 712 %100 

TOPLAM 7644 7202 14846 %48,51 
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Tablo 7. Ocak 2011; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi (Veritabanında 
düzenlemeler yapılarak abone sayıları güncellenmiştir) 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 6915 1243 8158 %15,23 

Sistem2 Etap1 0 1811 1811 %100 

Sistem2 Etap2  0 1843 1843 %100 

Sistem2 Etap3 0 1359 1359 %100 

Sistem2 Etap4  0 993 993 %100 

Narlıdere Yenikale 0 822 822 %100 

TOPLAM 6915 8071 14986 %53,86 

 
Tablo 8. Ocak 2012; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 6167 3059 9226 %33,15 

Sistem2 Etap1 0 1891 1891 %100 

Sistem2 Etap2  0 1980 1980 %100 

Sistem2 Etap3 0 1494 1494 %100 

Sistem2 Etap4  0 1117 1117 %100 

Narlıdere Yenikale 0 967 967 %100 

TOPLAM 6167 10508 16675 %63,01 

 
Tablo 9. Ocak 2013; Sistemde Isı Ölçer Kullanımı Yapan Abonelerin Değerlendirilmesi 
 

 Isı Ölçersiz  
Abone 

Isı Ölçer Kullanan 
Abone 

Toplam Abone 
Isı Ölçer Kullanan 

Abone Oranı 

Eski bölgeler 0 9456 9456 %100 

Sistem2 Etap1 0 1971 1971 %100 

Sistem2 Etap2  0 2131 2131 %100 

Sistem2 Etap3 0 1647 1647 %100 

Sistem2 Etap4  0 1299 1299 %100 

Sistem3 Etap1 0 1452 1452 %100 

Narlıdere Yenikale 0 1094 1094 %100 

TOPLAM 0 19050 19050 %100 

 
 
2.3. Kalorimetre Isınma Maliyeti İncelemesi: 
 
İlk olarak Teleferik Mahallesi abonelerinin tümünde kalorimetre sistem uygulanmıştır. Bu sistemle 
ücretlendirilen aboneler kullandığı kadar enerjinin karşılığını ödemişlerdir. Yalıtım yapanlar ve enerjiyi 
dikkatli kullananlar daha ucuza ısınma imkanına kavuşmaktadırlar. Bu sayede % 40 mertebesinde 
enerji tasarrufu elde edilmiştir. Tasarruf edilen enerji ile yeni abonelere hizmet verilebilecektir. 
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Tablo 10. 2011-2012 Isınma Dönemi 100m2 Kalorimetreli Abonelerin Fatura Ortalaması. 
 

100 m2 fatura ortalaması 2011.11 2011.12 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.10 Yıllık Toplam 

Sistem II Etap I (Teleferik) 65,43 74,51 109,04 110,72 85,05 36,04 13,11 493,90 

Sistem II Etap II (Özkılçık) 69,28 73,70 123,94 112,07 85,23 37,16 17,83 519,21 

Sistem II Etap III (Onur-1) 92,16 97,81 147,78 148,17 89,66 45,15 19,67 640,40 

Sistem II Etap IV (Onur-2) 79,29 79,81 131,61 110,67 71,16 34,09 30,17 536,81 

Sistem I Etap I (Balçova) 93,43 96,96 159,05 129,93 74,71 37,53 30,34 621,96 

Balçova Tuğsuz 108,15 104,01 183,52 140,94 76,08 42,86 35,14 690,70 

Narlıdere-1 131,32 114,81 162,32 128,74 73,40 35,62 34,69 680,91 

Narlıdere Yeniköy 97,54 84,68 126,13 103,60 61,29 32,13 88,71 594,08 

Narlıdere GSF 112,08 103,93 142,24 115,98 68,39 34,11 40,87 617,60 

Narlıdere Sahilevleri 142,26 124,70 191,40 178,79 85,48 49,20 23,56 795,40 

Narlıdere Yenikale 82,05 80,02 116,81 96,17 61,88 39,15 70,26 546,34 

Ağırlıklı Ortalama 81,29 84,54 132,33 119,31 78,57 37,87 26,68 560,57 

 
2011-2012 sezonunda kalorimetre ile ısınan bir abonenin ödediği enerji bedeli ortalaması 560,57 
TL’dir. Aynı dönemde 100 m2 lik alan hesabı (metrekare) ile ısınan bir abonenin ödediği enerji bedeli 
ise 979TL’dir. Tablo kalorimetre ile ısınmanın metrekareli ısınmaya göre %43 daha düşük fatura 
ödeme imkanı sunduğunu göstermektedir. 
 
İzmir Jeotermal A.Ş. Isıtma Hizmeti Sunma Faaliyetlerinin Ücretlendirme Yöntemi ve Gider Paylaşımı 
Tarihçesi: 
 

 1996: İzmir Balçova Merkezi Isıtma Sistemi’nin işletmeye alınması. Sistemde katılım ve ısıtma 
ücretlendirme bedelleri m2 üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. 

 2000: Balçova Jeotermal Ltd. Şti.nin kurulması, 

 2005: Şirket Statüsü değiştirerek İzmir Jeotermal Enerji San. Ve Tic. AŞ. ünvanını aldı. % 50 
payla İzmir Büyük Şehir Belediyesi Şirkete ortak olması 

 2006: İlk defa “Isı Sayacı” sistemi uygulamasına; Sistem2 Etap1 Teleferik mahallesi ısıtma 
sisteminde devreye girmesi ile başlaması.  

 2006-2007 ısıtma sezonunda ısı sayacı ile ücretlendirmeye geçilmiştir. Sistem genelinde, yeni 
abonelik yapılarak katılan binalarda, ısı sayacı ile ücretlendirilme başlamıştır. Mevcut m2 
abonelerde değişime gidilememiştir. 

 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 2007: Isı sayacı ile ölçümlendirilen Balçova Bölge-2, Etap-2 Jeotermal Isıtma Sisteminin 
devreye girmesi, 

 2008: Isı sayacı ile ölçümlendirilen Balçova Bölge-2 Etap-3 Jeotermal Isıtma Sistemi ve 
Narlıdere-3 Jeotermal Isıtma Sisteminin devreye girmesi, 

 2008: Ücretsiz enerji alan yerlere, enerjinin verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla ön 
ödemeli ısı sayacı takılarak yıllık ihtiyaçları üzerine makul bir emniyet payı eklenerek, limit 
aşımı durumunda kullanımın ücreti alınmaya başlanmıştır. Bu konuda her biri ile ayrı 
sözleşme yapılmıştır. 

 2009: Isı sayacı ile ölçümlenen Balçova Bölge-2 Etap-4 Jeotermal Isıtma Sisteminin devreye 
girmesi, 

 2010: Tüm sistem genelinde, uzaktan sayaç okuma sisteminin alt yapısının araştırılması ve bu 
konuda teknik şartnamelerin revize edilmesi, 

 2011: İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. ısı sayacı alım teknik şartnamesinde. Alınan tüm sayaçlarda 
775MHz radyo frekansı üzerinden OMS Protokolü (Open Metering System) ile yayın yapan 
vericilerin bulunması özelliğinin talep edilmesi, 

 2011: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 5 yıllık geçiş süresi hakkında abonelere 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Mevcut m2 ücretlendirme sistemi üzerinden ısınma bedeli ödeyen 
abonelerin ısı sayacı sistemine dönüşümünü cazip kılmak için kampanya düzenlenmiştir. 
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 2012: 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu 02 Mayıs 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Sistemde m2 üzerinden ücretlendirilen tüm aboneler sayaca geçiş ile ilgili yasal uyarılar 
gönderilmiştir. Sözleşme yenileyen tüm abonelerin sayaca geçişi yapılmıştır.  

 2012-2013 ısıtma sezonunda tüm abonelerin enerji kullanımları ısı sayacı üzerinden 
ölçümlenerek faturalandırılmaya başlanmıştır. 

 2013-2014 Isınma sezonu hedef; Sistemde bulunan tüm ısı sayaçlarının uzaktan okuma 
sistemi ile günde en az 1 kere değer alınmasını ve sayaçların izlenebilirliğini içeren. Uzaktan 
okuma sisteminin kurulmasıdır. 
 

 
SONUÇ 
 

 Yasaya uygunluk açısından; İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. konuyla ilgili mevzuata %100 uyum 
sağlamıştır. 

 “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği 2012 yılında gider paylaşımı konusunda yetki 
belgesi alan jeotermal bölge ısıtma konusunda ilk kurum/kuruluş İzmir Jeotermal Enerji 
A.Ş’dir. 

 Enerji Verimliliği, tasarrufu açısından; 
 

 Aboneler m2 sistemine göre, %40-55 enerji tüketimlerinden tasarruf etmektedir. Böylelikle 
İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. ilave enerji üretimi sağlamadan ve yeni kuyu açmadan ısıtma 
kapasitesini %20 arttırmıştır. 

 Daha güvenilir ve sağlıklı işletme koşulları oluşmuştur. 

 Şehir dağıtım hatlarında kayıp/kaçak oranı en aza indirilmiştir. Enerji sürekliliğin 
sağlanması, gelir kalemini etkilediği için işletme verimliliği en üst düzeyde tutulmaktadır. 

 Kaçak kullanım, hemen hemen yok olmuştur. 

 Tüketici; enerji kullanımı keyfi değil, minimum konforuna göre enerji tüketimini 
ayarlamaktadır. 

 Konutların fiziki durumlarında ve kullanım alışkanlıklarında iyileştirme zorunluluğuna yol 
açmıştır. (Yalıtım, termosstatik vana kullanımı, vb..) 

 Bilinçli ve sorgulayıcı tüketici profili oluşmaktadır. 

 İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin müşteri duyarlılığı artmıştır. Sürekli(kesintisiz) ve kaliteli 
enerji sunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

 İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin işletme giderlerini minimize etmek ve kesintisiz enerji 
sağlamak amacıyla geleceğe dönük uzun vadeli yarımlar yapmak zorunda kalmıştır 

 İzmir Jeotermal Enerji A.Ş’nin gelirleri açısından, birim Konut Eşdeğerin’den, hava 
şartlarına ve tüketici kullanım alışkanlıkları belirleyici olduğu noktaya gelmiştir. Bu durum 
İzmir Jeotermal Enerji A.Ş’nin; Verimlilik, Personel, İyileştirme, Bakım Onarım ve mevcut 
saha uygulamalarını olumlu yönde etkilemiştir. 

 
 
 
 
ÖNERİLER 
 

 Özellikle Batı Anadolu’da konut ısıtmacılığında kullanılan jeotermal enerji genel bir uygulama 
biçimi olmamalıdır. Jeotermal sahaların kapasite değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, atık 
ısının konut ısıtmacılığında değerlendirilmesi öncelikli olmalıdır. 

 Jeotermal Enerji; araştırma ve saha geliştirme aşamasında ciddi anlamda teşvik edilmelidir. 

 Halen faaliyette olan işletmeler teşvik edilmeli ve verimli hale getirilmelidir. 

 Isı ölçer kullanımı; Yasal zorunluluğun ötesinde, ayrıca teşvik edilmeli. Tüketiciler için elektrik 
ve su kullanımı konusunda yapılan bilinçlendirme faaliyetlerinin kapsamına, ısı ölçer kullanımı 
konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. 

 Jeotermal enerji uygulamalarında kullanılan “Isı Sayaçları”nın yurtiçi üretiminin gerçekleşmesi 
için gereken çabalar ve teşvikler gösterilmelidir. Enerji verimliliği kanunu ve ilgili mevzuat tüm 



    _______________________  287 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

ısıtma sistemlerinde ısı ölçüm ekipmanları kullanımını zorunlu kılmaktadır. Dolayısı ile yerli ve 
yeterli üretim zorunluluğu vardır. 

 Isı sayaçlarının, kullanım, kayıt ve okuma ve faturalandırma sistemleri konusunda yerli üretime 
ihtiyaç vardır. İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. bunu kendi ölçeğinde ve ağırlıklı olarak yurt dışı 
kökenli olarak gerçekleştirmektedir. 

 İlgili/yetkili Bakanlığın; hem mevzuat oluşturma, uygulama ve denetimlerde istenilen ölçülerde 
yeterli olması bakımından taşra örgütlenmesi de yeterli hale getirilmelidir. 5627 Sayılı Kanun 
ve İlgili Mevzuatın 2007 yılında yürürlüğe girdiği ve uygulamaya ilişkin maddelerinin de zorunlu 
hale geldiği unutulmamalıdır. 

 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, ısı ölçer ve ısı sayaçlarının kalibrasyonu 
konusunda yeterli ölçüm laboratuarları oluşturulmalıdır. 

 Binalarda bireysel ısınma sistemleri uygulamalarında karşılaşılan verimsizlik problemleri 
nedeniyle, tam katılımlı merkezi ısıtma sistemleri teşvik edilmelidir. 
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TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP 
TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 

 
 

Murat AYDIN 
Altuğ ŞİŞMAN 
Şükrü DİNÇER 
Can ERDOĞAN 
Ahmet GÜLTEKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Toprak kaynaklı ısı pompaları; geleneksel ısı pompalarında hava ile ısı alış-verişinde bulunan dış 
ünitenin yerine, havaya kıyasla kışın daha ılık ve yazın daha serin olan toprağı kullanan ve böylece 
enerji açısından daha yüksek verimlilikle çalışan cihazlardır. Isı pompasının toprakla ısı alış-verişi 
yapması için toprak içerisine açılan kuyulara ya da toprak yüzeyine yakın bir tabakaya borulama 
yapılmaktadır. Isı pompasının kendisi ne kadar yüksek verime sahip olursa olsun ısı pompasının 
toplam verimliliği, toprak içerisinde yapılan uygulamaya şiddetle bağımlı olmaktadır. Toprak kısmında 
açılacak kuyuların derinliğinin, sayılarının, kuyular arası mesafelerin ve serme uygulamalarında da 
benzer birçok parametrenin doğru belirlenebilmesi, uygulamanın yapılacağı toprağın ısıl iletim ve ısıl 
difüzyon katsayılarının değerlerinin sağlıklı bilinmesine bağlıdır. Bu değerlerin doğru bilinmesi 
boyutlandırmaların ve dolayısıyla uygulamanın doğru yapılabilmesi ve nihayetinde ısı pompasından 
verim alınabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada; İTÜ Enerji Enstitüsü arazisinde sabit 
sıcaklık metodu esas alınarak yapılan ısıl cevap testlerinden elde edilen deneysel verilerin analitik 
modelle örtüştürülmesi yoluyla toprağın ısıl iletim ve ısıl difüzyon elde edilmiştir. Böylece deneysel 
olarak belirlenen parametrelerin analitik modelde kullanılmasıyla topraktan birim kuyu uzunluğu başına 
çekilebilecek ısının zamanla değişiminin, deneysel olarak pratik olamayacak kadar uzun bir zaman 
aralığı için modelle öngörülebilmesi mümkün hale gelmiştir. Burada sunulan yöntemle uzun süreli 
çalışmalarda birim kuyu uzunluğu ve akışkan ile toprak sıcaklığı arasındaki fark başına kuyu ile toprak 
arasında yapılabilecek gerçekçi ısı alış-verişi ile bu değerin zamanla evrimi hesaplanabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Toprak kaynaklı ısı pompası, ısıl cevap testi, toprağın ısıl iletkenlik ve difüzyon 
ölçümü. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Ground Source Heat Pumps ( TOKIP ) use ground as a heat source instead of air which is used in 
convential heat pumps outdoor unit. The ground is warmer in winter and colder in summer than air. So 
ground source heat pumps are more efficient than conventional heat pumps. In TOKIP application; to 
transfer heat from earth, there is need to drill boreholes or the pipes could be placed horizontaly to the 
ground with a shallow depth. A TOKIP application’s success strictly depends on application in the 
ground. Depth of boreholes, number of boreholes, distance between boreholes and many other 
parameters in horizontal closed loop applications depend on thermal conductivity and thermal 
diffusivity of soil. Knowing these parameters well is of great importance for sizing and installing of 
ground application and for using the heat pump efficiently. In this study, thermal conductivity and 
thermal diffusivity of soil in the field of ITU Energy Institute are determined by fitting the analytical 
model used here to the experimental data of constant heat temperature test. Then by using 
experimental parameters in analytical model, evaluation of borehole performance (heat transfer rate 
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per unit borehole length) with time is examined for long time periods that could not be suitable for any 
experimental study.  
 
Key Words: Ground source heat pump, thermal response test, thermal conductivity and diffusivity of 
soil. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Toprak Kaynaklı Isı Pompası (TOKIP), ısıtma/soğutma amacıyla yaygın kullanılan klimalardan farklı 
olarak ısı kaynağı/kuyusu için hava yerine toprağı kullanan cihazlardır. Hava kaynaklı ısı pompaları 
olan geleneksel klimaların enerji etkinlik katsayıları (COP- Coefficient of Performance), yazın sıcak 
olan havaya ısı atımı, kışın ise soğuk olan havadan ısı alımı güçleştiği için standart koşullarda 
(örn:10/45) 3.0~3.5 değerlerini geçememektedir. Öte yandan toprak sıcaklığı yazın hava sıcaklığına 
göre daha düşük, kışın ise daha yüksek olduğundan toprak kaynaklı ısı pompalarında bu değer 
4.5~5.0 değerlerine ulaşmaktadır. Böylece toprak kaynaklı ısı pompaları, elektrikle çalışmalarına 
rağmen kışın doğal gazla ısınmadan dahi daha ekonomik bir ısınma imkanı sağlarken yazın da 
geleneksel klimalarla yapılan soğutmadan çok daha verimli bir soğutma imkanını sunmaktadır. Bu 
nedenle TOKIP uygulaması; enerji verimliliği, emisyon azaltımı, ülkemizin doğalgaza olan dış 
bağımlılığının azaltılması ve son kullanıcının ısıtma/soğutma ihtiyacının ekonomik bir şekilde 
karşılanması açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 
 
Bu teknoloji son yıllarda yurtdışında büyük bir yayılım göstermekte ve kullanım oranları hızla 
artmaktadır. Bu cihazların tamamının yurtdışından yüksek bedellerle ülkemize ithal edilmesi ve 
ülkemiz koşullarında toprak altı uygulama tekniklerinin henüz yeterince araştırılmamış ve bilinmiyor 
olmasına bağlı yapılan yanlış uygulamalar ve hatalar sonucunda ülkemizde bu teknoloji ve 
uygulamaları yaygınlaşamamaktadır. 
 
TOKIP uygulamasında; ısı pompasının toprakla ısı alış-verişini sağlamak üzere toprakta kuyular 
açılarak içerisine U-boruları yerleştirilmekte ve boru ile toprak arası, iletkenlik değeri yüksek bir dolgu 
malzemesi ile doldurulmaktadır. Bu borular içerisinde antifrizli su dolaştırılarak ısı pompası ile toprak 
arasında ısı transferi sağlanmaktadır. Serme uygulaması olarak adlandırılan bir diğer yöntemde ise 
kuyu açmak yerine toprak yüzeyinden belirli bir derinlikte (2-5 m) yatay yönde boru döşemesi 
yapılarak üzeri tekrar toprakla örtülmektedir. Her iki uygulamada da birim boru uzunluğu başına 
akışkanın toprakla olan ısı alış-veriş miktarı (W/m) birçok parametreye bağlı olup ayrıca hem konuma 
hem de zamana bağlı bir problem oluşturmaktadır. Örneğin toprakla ısı transferi boru çaplarına, gidiş-
dönüş boruları arasındaki mesafeye, borular arası dolgu malzemesine, boru geometrisine (tek U, çift U 
veya helix), akışkan hızına, kuyu uygulamalarında kuyu derinliğine ve kuyular arası mesafeye, serme 
uygulamalarında ise serme derinliğine bağlıdır. Böylece toprakla ısı alış-verişinin maksimize edilmesi 
için bu parametrelerin optimize edilmesi gerekmektedir. 
 
Bu konuda literatürde deneysel olarak oldukça az sayıda çalışma mevcut olup, araştırmaya oldukça 
açık bir konuyu oluşturmaktadır. Toprakla olan ısı alış-verişini iyileştirecek optimizasyonlar yapılmadan 
gerçekleşecek bir TOKIP uygulaması, ısı pompası ne kadar iyi ve kaliteli olursa olsun düşük 
performansla sonuçlanacak ve başarısız olacaktır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında; toprak altı ısı 
transferinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara temel teşkil edecek şekilde toprağın ısı iletim ve 
difüzyon katsayılarının deneysel ölçümü için sabit sıcaklıklı ısıl cevap testi yapılmış ve uzun süreli 
kuyu performansı öngörüleri için bir alt yapı oluşturulmuştur. 
 
 
 
 
2. KUYUYA ISI TRANSFERİNİN ANALİTİK MODELİNİN KURULMASI 
 
Toprağa açılmış ve içerisine borular yerleştirilmiş olan kuyu kesiti Şekil 1’de gösterilmiştir. Gidiş ve 
dönüş sıcaklıklarının ortalamasını alarak ısı transfer modelinde boruları tek bir boru olarak kabul 
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edebiliriz [1]. Bu durumda kesit alanı her iki borunun kesit alanlarının toplamına eşit olan eşdeğer 

borunun iç kısmındaki sıcaklık, test yöntemimize göre sabit tutulmaktadır ( T ). Gerçekte kuyuya giden 
(40 

o
C) ve dönen (38 

o
C) akışkan sıcaklığında sadece 1-2 

o
C sıcaklık değişim olmasına müsaade 

edildiğinden (debiyi ayarlayarak) ve toprakla akışkan ortalama sıcaklıkları arasındaki fark 25 
o
C 

civarında olduğundan bu yaklaşım oldukça gerçekçi bir yaklaşımdır. Toprağın test öncesi 

başlangıçtaki sıcaklık dağılımı sabit olup sıcaklık değeri T  ile verilmiştir. Toprağın izotropik ve 

homojen olduğu kabulü ile problemin açısal bağımlığı ihmal edilirken kuyu boyunca akışkan 
sıcaklığının sabit olduğu göz önüne alınarak da eksenel yöndeki sıcaklık değişimleri ihmal edilebilir [1]. 
Böylece problem, kuyunun etrafındaki toprak sıcaklığının radyal koordinata ve zamana bağlı olarak 
hesaplanması problemine dönüşür. 
 

 
Şekil 1. Kuyu ve gidiş dönüş boruları ile eşdeğer boru görünümü. 

 
Burada; 

Kuyuya giden akışkan sıcaklığı    : gT  

Kuyudan dönen akışkan sıcaklığı : dT  

Ortalama akışkan sıcaklığı     : 
2

dg TT
T


  

Eşdeğer boru çapı      : borue rr 2  

 

Eşdeğer borudaki sıcaklık T  deneysel olarak ölçüldüğü için beton dolgunun dışındaki sıcaklık 0T  

değeri hesaplanabilir. Bunun için beton dolgunun çapının br , ısının yayılmaya devam ettiği toprak 

ortama kıyasla çok daha küçük olması, ısı iletim ve difüzyon katsayılarının yine toprağa kıyasla 

oldukça yüksek olması gözönüne alınarak sürekli rejim yaklaşımı yardımıyla T  ve kuyunun birim 

uzunluğu başına ısı transferi q  cinsinden aşağıdaki denklemle (E.1) bulunur: 

 

 

db

eb

kr

rrq
TT

2

ln
0





   (E.1) 

 
burada kd dolgu betonunun ısı iletim katsayısıdır. Toprak içersindeki sıcaklığın radyal koordinata ve 
zamana bağlı değişimlerini bulmak için ise ısı iletim katsayısı ile yoğunluğun ve ısı kapasitesinin sabit 
olduğu ve sıcaklığın açısal ve eksenel bağımlılıklarının ihmal edilebildiği bir ortamda aşağıdaki 
denklemin (E.2) çözülmesi gerekir [2]. 
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Burada   ısı difüzyon katsayısı olup toprağın sırasıyla ısı iletim katsayısı k, yoğunluğu  ve ısı 

kapasitesi c cinsinden ck    şeklinde tanımlanır. Problemin sınır ve başlangıç koşulları ise 

sırasıyla 
 

  0b Tt,rT   

 TT(r,0)  

 
olarak verilir. Denklem (2) aşağıdaki gibi boyutsuzlaştırma yapılarak basitleştirilir (E.3; E.4).  
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Boyutsuz büyüklükler cinsinden sınır ve başlangıç koşulları da  
 

0)t
~
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1)0,r~(     (E.5b) 

 
şeklini alır. Denklem (E.4), (E.5a) ve (E.5b) koşulları ile çözüldüğünde; 
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elde edilir [2]. Eşitliğin sağındaki ikinci integralin analitik çözümü yapılabildiğinden (6) ifadesi 
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şekilde en basit halini alır. 
 
 
2.1. Uzunluğu Başına Isı Transferinin Zamana Bağlı Analitik İfadesi 
 
Birim kuyu uzunluğu başına ısı transferi için aşağıdaki ifade yazılabilir: 
 

brr

b
dr

dT
πrq



 2   Birim kuyu   (E.8) 

 
Denklem (E.8), denklem (E.3) de verilen boyutsuz büyüklükler cinsinden ise aşağıdaki formu alır. 
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Şeklinde yazmak mümkündür. Denklem (E.7) denklem (1E.0)’da kullanılarak birim kuyu uzunluğu 
başına boyutsuz ısı transferi ifadesi 
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şeklinde bulunur.  
 

Bu ifadedeki  ’ya bağlı integralin analitik çözümü olmadığından sayısal çözüm yapılarak verilen bir t
~

 

anındaki birim uzunluk başına boyutsuz ısı transferi bulunabilir. Deneyden elde edilen sonuçların 
(E.11) numaralı denkleme çakıştırılması ile de toprak için ısıl iletkenlik k ve ısıl difüzyon katsayısı   

bulunur. Bu çakıştırma işlemi sırasında aşağıdaki denklemde sol taraftaki terim (E.11) numaralı 

denklemin sonucunu temsil ederken sağ taraftaki terim ise deneysel olarak elde edilen q , 0T  ve T  

verilerini içermektedir.  
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2.2. Sayısal Integralin Sonuçlarına Analitik Bir İfade Yaklaşımı 
 

Denklem (E.11) ile temsil edilen q 
~
  terimi, Bessel fonksiyonlarını içeren bir integrantın sonsuz 

integralinden oluştuğu için Bessel fonksiyonlarının salınımlı doğası nedeniyle integralin sayısal 
hesaplaması oldukça uzun sürmekte ve veri çakıştırma yönteminden sonuç almak da oldukça güç 

olmaktadır. Bununla birlikte q 
~
  ifadesinin t

~
 ya olan bağımlılığı Şekil.2’de verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Boyutsuz çizgizel ısı akısının boyutsuz zamanla değişimi. 
 

 
Bu grafiğin logaritmik eksenlerdeki formu ise Şekil 3’de sunulmuştur. 
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Şekil 3.    tq
~

ln
~

ln   grafiği. 

 
Şekil 3’den görüldüğü gibi logatirmik skalada doğrusala çok yakın bir ilişki elde edilmektedir. Bu 
durumda fonksiyonun logaritmik ölçekteki davranışına bir polinom çakıştırılırsa 
 

  01557.0)
~

ln(3122.0)
~

ln(0199.0
~

ln 2  ttq    (E.13) 

 
ifadesi elde edilir. Böylece denklem (11) için yüksek bir doğrulukla aşağıdaki denklik elde edilir. 
 

 01557.0)
~

ln(3122.0)
~

ln(0199.0exp
~ 2  ttq    (E.14) 

 

buradaki  ifadesi açık olarak yazılırsa; 

 

 01557.0)/ln(3122.0)/ln(0199.0exp
~ 222

 bb rtrtq     (E.15) 

 
şeklinde bir ifade bulunur. Bu ifadenin grafiği ile denklem (E.11)’in çözümü Şekil 4’de karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. Şekil 4’den anlaşılacağı üzere denklem (E.15) (kesikli çizgi) yüksek bir doğrulukla 

denklem (E.11)’in sonuçlarını (düz çizgi) geniş bir t
~

 aralığında temsil edebilmektedir. Böylece 

denklem (E.12) deki çakıştırma işlemi sırasında hesaplamaların hızlı olabilmesi için denklem (E.11) 
yerine denklem (1E.5) rahatlıkla kullanılabilir. 
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Şekil 4. Denklem (11) ve (15)’in sonuçlarının karşılaştırması. 
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3.TOPRAK ALTI KUYULARININ TESTİ 
 
Toprak altı kuyularının testleri için yaygın olarak kullanılan iki yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisi 
toprağa sabit olarak ısı transfer edilerek toprağın ısıl kapasitesinin ölçüldüğü sabit ısı akısı yöntemidir 
(constant heat flux method-CHFM). Diğer bir yöntem ise toprak altına belli bir sıcaklıktaki suyun sürekli 
olarak gönderildiği ve toprağın bu işleme cevabının izlendiği sabit sıcaklık yöntemidir (constant heat 
temperature method-CHTM). İki yöntemin bir karşılaştırması Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Sabit Isı Akısı Metodu ile Sabit Sıcaklık Metodunun Karşılaştırılması [3]. 
 

No Karşılaştırılan Parametre Sabit Isı Akısı Yöntem Sabit Sıcaklık Yöntem 

1 Çalışma Modu Isı verme Isı verme ve ısı çekme 

2 Test akışkan sıcaklık aralığı Oda sıcaklığı ile 40
o
C arası 5-40 

o
C 

3 Çalışma kontrolü Sabit Değişken 

4 Çalışma dayanıklılığı İyi Daha İyi 

5 Sürekli rejime geçiş süresi 40-50 saat 24-30 saat 

6 Test Doğruluğu Yeterli Daha İyi 

7 Veri Değerlendirme Modeli 
Çizgi kaynak, Silindirik ve 
diğer metotlar 

Silindirik metot ve diğer 
nümerik modeller 

8 
Kontrol sistemi için 
donanım ihtiyacı 

Az Yüksek 

9 Donanım maliyeti Az Yüksek 

 
Tablo 1’den de görülebileceği gibi sabit sıcaklık ile ısıl cevap testi bazı üstün özelliklere sahip 
olmaktadır. Bu çalışmada sabit sıcaklıkla ısıl cevap yöntemi kullanılmıştır. Kurulan test sisteminin 
şematik bir çizimi Şekil 5’de gösterilmiştir. 
 
 
3.1. Isıl Test Sisteminin Çalıştırılması 
 
Isıl test sisteminde sabit sıcaklıkta teste başlamadan önce test edilecek kuyunun doğal (etkilenmemiş) 

sıcaklığının ( T ) tespiti için kuyu borusundaki su, tankdan bağımsız olarak 15 dk süre ile kapalı bir 

çevrimde dolaştırılır. Pompa çalışır vaziyette olarak 1, 2 ve 4 no. lu vanalar ile test edilecek kuyunun 
gidiş dönüş vanalarının açık olması ve diğer vanaların kapalı olması test için yeterlidir. Kuyunun bu 
şekilde boşta çalıştırılması 15 dakikayı geçmememlidir. Aksi durumunda akışkan sıcaklığı pompanın 
ısıl gücünden de etkilenmeye başlamaktadır. 
 
Toprağın doğal sıcaklığı tespit edildikten sonra rezistanslar devreye alınarak su tankı içerisindeki 
suyun istenen sıcaklığa getirilmesi sağlanır. Bunun için 1, 2, 5 ve 6 no.’lu ve kollektör üzerindeki 
bypass vanalarının açık olması yeterlidir. Su tankı içerisinde de sabit sıcaklık sağlandıktan sonra test 
sistemi çalıştırılır ve gidiş, dönüş suyu sıcaklıkları Pt1000 sensörlerle, debi değeri ise debimetre ile 
ölçülerek bilgisayara gerçek zamanlı olarak kaydedilir. 
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Şekil 5. Toprak altı kuyuları ısıl performans ölçüm sistemi. 

 
 
3.2. Test Sonuçları ve Veri Çakıştırma 
 
Araştırma amacıyla açılan kuyular arasından 50 m’lik olan kuyu ile yapılan testin verileri (noktalar) ile 
denklem (12)’nin çakıştırılması sonucu elde edilen eğrinin karşılaştırması Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 6. Birim kuyu uzunluğu başına ısı transferinin zamanla değişiminin deneysel değerleri (noktalar) 

ile bu değerlerin analitik modele çakıştırılması sonucu elde edilen k ve α değerleri kullanılarak 
çizdirilen analitik grafiğin (siyah eğri) karşılaştırması. 

 
 
 

 W/mq
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Bu çakıştırma işlemi sonucunda test yapılan arazi için toprağın ısıl iletkenlik değeri k=2.4 W/mK ve ısıl 

difüzyon değeri ise α= sm  100.2 25  olarak elde edilir. Şekil 6’dan anlaşılacağı üzere deney süresi 

yaklaşık 44 saat sürmüştür. Bunun sonucunda elde edilen k ve α değerlerinin denklem (E.11)’de 
kullanılması ile deney süresinden çok daha uzun süreler için birim kuyu uzunluğu başına ısı transferi 
olan kuyu performansının zamanla değişiminin analitik öngörüsünün yapılması mümkündür. Böylelikle 
deneysel olarak ölçümü mümkün olamayacak kadar uzun sürelerde kuyu performansının nasıl 
değişeceği hakkında güvenilir bir bilginin üretilmesi ve buna bağlı olarak kurulacak olan sistemin uzun 
süreli (mevsimsel) performansı için gerekli olan kuyu derinliklerinin ve sayısının gerçekçi biçimde 
öngörülebilmesi mümkün olabilecektir. Bu sayede uygulama eksikliklerine bağlı problemlerin 
yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır. Şekil 7’de yukarıda 2 günlük veriler kullanılarak elde edilen 
toprak parametrelerinin denklem (E.11)’de kullanılması yardımıyla elde edilen 18 günlük kuyu 
performans öngörü eğrisi görülmektedir. 
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Şekil 7. 18 günlük kuyu performans öngörüsü 

 
 
 
 
4.TOPRAK ALTI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ (TASO) 
 
Toprak altı sıcaklığının derinliğe göre mevsimsel değişimi için şu an birçok kaynakta kullanılan çeşitli 
grafikler mevcuttur. Bununla birlikte bu grafiklerin nasıl elde edildiği, hangi ülkenin hangi bölgesine ve 
hangi toprak yapısına ait oldukları belirtilmemektedir. Öte yandan toprak altı sıcaklığı ve bu sıcaklığın 
derinliğe ve mevsime bağlı değişimleri; jeotermal ısı akısına ve meteorolojik özeliklere göre de 
değişebilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde ayrıca yeraltı ısı pompaları uygulamalarının doğru 
yapılabilmesi için oldukça önemli olan bu grafiğin İstanbul/Maslak test sahasında yapılan gerçek 
zamanlı ölçüm sonuçlarına dayalı değerleri Şekil 8’de sunulmuştur. 2012 yılı boyunca çeşitli 
derinliklerdeki toprak altı sıcaklık değerleri her 5 dakikada bir ölçülerek kaydedilmiş ve günlük, aylık ve 
yıllık sıcaklık-derinlik grafikleri çıkartılmıştır.  

 W/mq  
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Şekil 8. İstanbul/Maslak 2012 yılı toprak altı sıcaklıklarının derinlikle değişimi. 
 
Şekil (8)’de görüldüğü gibi havayla temas halinde olan yüzey nedeniyle 6 m derinliğe kadar toprak 
sıcaklığı aylara bağlı olarak daha çok etkilenmektedir. Ancak daha derinlere inildikçe bu etkilenme 
azalmakta ve 8 m gibi bir derinlikten sonra toprak sıcaklığı hava sıcaklığı değişiminden pratik olarak 
etkilenmemektedir. Bu değişim, sıcaklık-zaman grafiğinde daha detaylı olarak Şekil 9’da 
görülmektedir. 
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Şekil 9. İstanbul/Maslak 2012 yılı toprak altı sıcaklıklarının zamanla değişimi. 
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5. ISI POMPASININ SÜREKLİ ISITMA AMAÇLI KULLANILMASI DURUMUNDA TOPRAK ALTI 
SICAKLIĞIN DÜŞÜŞÜ 
 
Isı pompası kışın topraktan çekilen ısıyı bina içerisinde kullanırken, yazın ise iç ortamdan çektiği ısıyı 
toprağa gönderir. Bu şekilde ısı pompası hem ısıtma hem de soğutma amaçlı olarak dönüşümsel 
biçimde kullanıldığında toprak bir nevi ısı deposu görevini görür ve yazın toprak altına gönderilen ısı 
kışın geri alınıp kullanıler. Ancak, ısı pompasının örneğin sadece ısıtma amaçlı çalıştırılması 
durumunda uzun vadede toprak altı sıcaklığı, jeotermal ısı akısının topraktan alınan ısıyı 
karşılayamaması halinde sürekli düşme eğilimi gösterir. Jeotermal ısı akısı dışında toprak yüzeyi 
tarafından yutulan güneş ışınımı da toprak içersine bir miktar ısı transferi sağlasa da gerek yükselen 
yüzey sıcaklığı nedeniyle havaya olan ısıl kayıplar ve gerekse de toprağın ısıl direnci nedeniyle bu 
etkinin ancak sınırlı bir derinliğe kadar etki edebilmesi sonucunda kuyu uygulamalarına pratik olarak 
güneş ışınımına bağlı ısı transferinin hemen hemen hiçbir önemi yoktur. Şekil 8 de bu durumu açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu durumda ısı pompasının sadece ısınma amaçlı kullanımlarında kuyu 
performansı da zamanla azalır ve uzun vadede ciddi yetersizlik problemleri ile karşılaşılır. Bu durumu 
önleyebilmek için ya kuyular arasındaki mesafeyi, topraktan çekilen ısıyı jeotermal ısının 
karşılayabileceği şekilde ayarlamak ya da yazın da soğutma amaçlı kullanımla toprağa ısı vermek 
gerekmektedir. 
 
Toprağa yüzeyden güneş ışınımına bağlı ısı transferinin ihmal edilmesi ve kuyular arası mesafenin 
uygulamada sıklıkla tercih edildiği gibi 2r=10 m olması durumunda; h=50 m derinliğinde bir kuyudan 

birim uzunluk başına çekilen ısının da ortalama mWq /75  olduğu göz önüne alınarak toprak 

sıcaklığının zamanla değişimi için kaba ancak basit bir hesapla 
 

sC
cV

hqrq

dt

dT oort /1048.0 6
2







 
   (E.16) 

 

elde ederiz. Burada ortalama jeotermal ısı akısı 
2/m87 mWqort   [3], toprağın hacimsel ısı kapasitesi, 

KmkJc 3/2000  olarak alınmıştır. Denklem (E.16)’ya göre kuyunun günde 10 saat çalıştrılması 

durumunda toprak sıcaklığı 1 ay da 0.5 
o
C düşecektir. Bu durumda genel olarak jeotermal ısı akısının 

2/20030 mmWq  [1] aralığında olduğunu göz önünde bulundurarak toprak altı sıcaklığında zamana 

bağlı bir değişikliğin olmaması için maksimum, ortalama ve minimum kuyular arası mesafe için 
aşağıdaki ifade yardımıyla  
 

q

hq
r









   (E.17) 

 

sırasıyla m4002 max r , m2352 ortr  ve m1552 min r  değerleri elde edilir. Bu değerler pratik 

uygulamalar için büyük bir kısıtlama getirdiğinden kuyular arasında bu tür mesafeler 
bırakılamamaktadır. En yaygın kullanılan kuyular arası mesafe 10 m ile bu değerler kıyaslanacak 
olursa jeotermal ısı akısının bir ısı kuyusundan çekilen enerjiyi karşılayabilmesi de mümkün 
olamamaktadır. Bu nedenle pratik olarak toprağı sadece bir ısı deposu olarak düşünmek ve işletim 
planlamasını bu şekilde yapmak genel olarak daha güvenli olacaktır. 
 
 
 
 
6. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada temel olarak toprak kaynaklı ısı pompalarında kullanılan kuyuların performans 
öngörüsünde önemli olan toprak özelliklerinin tespiti için analitik bir kuyu modeli kurularak sabit 
sıcaklıklı bir ısıl cevap testinin verileri ile çakıştırma yaparak toprağın ısı iletim ve difüzyon katsayıları 
deneysel olarak bulunmuş ve kuyunun birim uzunluğu başına ısı transferi için uzun süreli kestirim 
yapılmıştır. Ayrıca toprak kaynaklı ısı pompalarında en uygun serme derinliklerini tespit etmek ve 
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topraktaki sıcaklık değişimlerini izlemek amacıyla 20 metreye kadar belirli derinliklerde gerçek zamanlı 
sıcaklıkların yıllık kayıtlarına dayalı toprak sıcaklığı-derinlik grafikleri aylık olarak verilmiştir. Kuyu 
sıcaklıklarının zaman içersinde düşerek kuyu performansını olumsuz etkilememesi için olması 
gereken kuyular arası mesafelerin pratikte uygulanamayacak kadar büyük olması gerektiği ve bu 
nedenle de toprak kaynaklı ısı pompaları uygulamasında toprağın pratikte bir ısı deposu olarak 
kullanıldığına vurgu yapılmıştır. Buna göre daha uzun kuyu ömrü için toprak kaynaklı ısı pompalarının 
sadece ısıtmada kullanılması yerine ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan ve sunulan yöntemle; deneysel olarak ölçümü mümkün 
olamayacak kadar uzun sürelerde kuyu performansının nasıl değişeceği hakkında güvenilir bir bilginin 
üretilmesi ve buna bağlı olarak kurulacak olan sistemin uzun süreli (mevsimsel) performansı için 
gerekli olan kuyu derinliklerinin ve sayısının gerçekçi biçimde öngörülebilmesi mümkün olabilecektir. 
Bu sayede uygulama eksikliklerine bağlı problemlerin yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır. 
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EAHX (TOPRAK-HAVA ISI EŞANJÖRÜ) 
 
 

Barış TURGAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Toprak-hava ısı eşanjörü (earth-air heat exchanger - EAHX), binalar için yüzeyden jeotermik bir 
çözümdür. Bu ısı dönüşümü, gömülü bir boru sistemi tarafından binanın içine temiz hava sirkülasyonu 
ile sağlanır. 
 
Sistem binalara girecek olan temiz havanın kış aylarında ısıtılmasını, yaz aylarında ise soğutulmasını 
amaçlamaktadır. Toprakaltı ısı dönüşümlerine dayanan, pasif bir çözümdür. 
 
Kurulduğu yerde, toprak-hava ısı eşanjörü binanın ısıl konforunun sağlanmasında aktif rol alır. Sistem 
dizaynı önceden belirlenen hedef değerlere bağlı gerçekleştirilir. Böylece, sistem kurulumu hedeflenen 
performans değerlerine ulaşacak şekilde yapılır. 
 
Günümüzde binaların ısıtma ve soğutma enerjisi gereksinimini azaltacak tasarımlar giderek önem 
kazanmaktadır. Bu bildiride bu tasarımlardan biri olan toprak-hava ısı eşanjörü incelenecektir. 
Örneklerle edinilen tecrübeler paylaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermik, Isı dönüşümü, Temiz hava, Enerji gereksiniminin azaltımı, Isıl konfor.   
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
An earth-air heat exchanger (EAHX) is a surface geothermic solution for buildings, made by a buried 
pipe system circulating fresh air. 
 
It aims at warming up fresh air in buildings in winter and cooling it down in summer. Based on thermal 
airground exchanges, it is a passive solution. 
 
Where installed, the earth-air heat exchanger takes an active part in the thermal comfort within the 
building. Depending on the assigned goals in the preliminary design, it is designed and installed to 
reach the targeted performances. 
 
Today, designs, which reduce the need for heating and cooling energy of buildings, are becoming 
increasingly important. In this paper, one of these designs, earth-air heat exchanger will be examined. 
Experiences gained through the examples will be shared. 
 
Key Words: Geothermic, Thermal exchange, Fresh air, Reducing energy need, Thermal comfort. 
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1. GİRİŞ 
 
Binaların enerji tüketimi yüksektir. Her ne kadar rakamlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, toplam 
enerji ihtiyacının %30-40’ını binalar oluşturur. Binalardaki ısıtma ve soğutma için harcanan enerjinin 
artmasıyla birlikte bu enerji gereksinimini azaltacak tasarımlar giderek önem kazanmaktadır. 
 
Toprak-hava ısı eşanjörü (EAHX), binalarda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tüketimini 
azaltmak için uygulanabilecek bir tekniktir. Çeşitli binalar toprak-hava ısı eşanjörleri ile birlikte 
tasarlanmış, gözlemlenmiş ve sistemlerin gösterdiği yüksek performanslar kanıtlanmıştır. Toprak gibi 
bir doğal ısı kaynağından/emiciden binalara ısı veren veya binalardan ısı alan pasif ısıtma ve aynı 
zamanda soğutma tekniği günümüzde popüler hale gelmiştir. EAHX çalışma sisteminde, toprak 
altında biriken ve serbest halde bulunan enerji ısıtma ve soğutma amaçlarıyla kullanılır. Bunun 
sonucunda, daha az konvansiyonel enerji gereksinimi olur. (Ahmad, Tiwari and Singh 2010). 
 
Yeraltı toprak sıcaklığının ortam hava sıcaklığından yaz aylarında daha düşük ve kış aylarında daha 
yüksek olduğunu araştırmalar göstermiştir. Bu günlük bazda kazanılan ısının büyük bir kısmının 
yüzeyin 30 cm’den daha az bir mesafedeki toprak ısıl kütlesi tarafından biriktirilmesinin bir sonucudur. 
(Labs, 1989). 
 
EAHX, toprak altına gömülen bir boru sistemiyle oluşturulur. Bu boru sistemi binanın içine temiz hava 
sikülasyonu sağlar. EAHX performansı, hava debisi, boru yüzeyindeki ısı iletkenliği, derinlik, boru 
sayısı ve boyutları ve toprak özelliklerine bağlıdır (De Paepe and Janssens, 2003). Hedeflenen 
performans değerlerine ulaşmak için sistem uygun biçimde tasarlanmalıdır. 

 
 

Şekil 1. Tipik bir toprak hava ısı eşanjörü örneği. 
 
Bu bildirinin amacı, EAHX sistem tasarımı için geliştirilen bilgisayar simulasyonlarının değişik iklim ve 
toprak özelliklerine sahip bölgelerde kullanılabilir olduklarını ortaya koymaktır. Ölçüm yapılan değerler 
ile simulasyondan elde edilen değerler karşılaştırılacaktır. Hedeflenen sistem performansını elde 
etmek için gerekli parametreler belirlenecektir. 
 
 
 
 
2. ÖLÇME DENEYİ  
 
2.1. Ölçme Deneyinin Yapıldığı Yer 
 
EAHX deneyi için Fransa’nın merkezinde yer alan Beaucouzé kasabası seçilmiştir. Bu kasabadaki bir 
villanın bahçesinde EAHX sistemi kurulmuş ve buradaki iklim koşullarına bağlı olarak sistemin 
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gösterdiği performans gözlemlenmiştir. Deney, Ocak 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 
2.2. Toprak Özellikleri 
 
Toprak üç özelliği ile sistemin performansına etki eder: 
 

1) Isıl iletkenlik 
2) Isı kapasitesi 
3) Yoğunluk 

 
Deney yapılan toprak ıslak kildir. 
 
 
2.3. EAHX Sisteminin Kurulumu 
 
Sistem, villa dışında bulunan bir hava giriş ağzı, villanın içindeki hava çıkış ağzı ve bu iki uç arasındaki 
boru hattından oluşur. 
 

 
 

Şekil 2. Deneyin gerçekleştirildiği villa ve boru güzergahı. 
 
Ayrıca, oluşacak yoğuşma için hava çıkış ağzına yakın bir yoğuşma tankı yerleştirilmiştir. Bu tank 
sistemin performansına etki etmez. 
 
 
2.3.1. Boru Hattının Boyutlandırılması 
 
Isıl iletkenliği 50 w/mK bir boru tipi deneyde kullanılmıştır.  
 
Boru hattının derinliği: 2 m 
Toplam boru uzunluğu: 42 m 
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Boru iç çapı: 212 mm 
Boru et kalınlığı: 3.4 mm 
 

 
 

Şekil 3. Toprak altı boru sistemi. 
 
2.3.2. Boru Hattının Yapımı 
 
Hazırlanan boyutlandırmaya göre yapım işlerine başlanır. Toprak kazıldıktan sonra borular planlanan 
ölçülerde toprak altına yerleştirilir. 
 
Boru hattının doğrusal ve sızdırmaz bir şekilde dizayn edilmesi ve uygulanması kritiktir. 
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Resim 1. Toprağın kazılması ve boruların yerleştirilmesi, boru montajı ve hava giriş ağzı borusu 
 
 
2.5. Deney Sonuçları 
 
İki sene boyunca dışarısının sıcaklığı, hava çıkış ağzındaki sıcaklık ve villa içerisindeki ortam sıcaklığı 
ölçülmüştür. 
 
Şekil 4’de Ağustos 2011 – Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılan ölçümler mavi renkte dışarısının 
sıcaklığı, kırımızı renkte hava çıkış ağzındaki sıcaklık ve yeşil renkte villa içerisindeki ortam sıcaklığı 
olarak gösterilmiştir. 
 
Buna göre, yazın dışarıda olan sıcaklığın 30°C’ye yükseldiği zamanlarda, hava çıkış ağzındaki sıcaklık 
en yüksek 20°C olmuştur. Öte yandan, kışın dışarıdaki sıcaklığın -10°C’ye düştüğü zamanlarda, hava 
çıkış ağzındaki sıcaklık 15°C olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 4. Sıcaklık ölçümleri 
 
 
 
3. BİLGİSAYAR PROGRAMINDA SİMULASYON 
 
3.1. Simulasyonun Amacı 
 
EAHX sisteminin bilgisayar simulasyonunun amacı, sistemin performansını etkileyen parametrelerin 
belirlenip, değişik iklim koşullarında ve toprak özelliklerinde tasarım yapılmasına olanak sağlamaktır. 
Climawin isminde bir bilgisayar programında simulasyon gerçekleştirilmiştir.  
 
3.2. Parametreler 
 
3.2.1. İklim Bölgesi 
 
Program, Fransız Termal Yönetmeliği RT2012’yi baz almaktadır. Bu yönetmelik doğrultusunda seçilen 
bölgeye göre, saat başı ölçülen, ortalama sıcaklık değeri verileri tayin edilir. Farklı bölgelerin iklim 
koşullarına göre ilgili veriler programa girilebilir. 
 
3.2.2. Toprak Sıcaklığının Hesaplanması 
 
Toprak tipi Tablo 1’’e göre belirlenmiştir.  
 
Tablo 1. Toprak tipleri, termal ve fiziksel özellikleri. 
 

Toprak Tipi 
Isıl İletkenlik 

(W/mK) 
Yoğunluk 
(kg/m

3
) 

Isı Kapasitesi 
(J/kgK) 

Düzeltme Faktörü 
gm 

Nemli toprak 1,5 1400 1400 1,00 
Kuru kum 0,7 1500 920 0,90 
Islak kum 1,88 1500 1200 0,98 
Nemli kil 1,45 1800 1340 1,04 
Islak kil 2,9 1800 1590 1,05 
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Tablo 1’de sunulan düzeltme faktörünün (gm) değişik toprak tipleri için belirlenmesi,tablodan 
belirlenecek düzeltme faktörüne göre aşağıdaki förmüllerle toprak sıcaklığı belirlenir:  
 

θsol = gm . (θAM  - AH . ΔθA . sin ( 2 . Pi . [ JH – VS + 24 . 25 ] / 8760 ) ) 
 
AH = 1 – 0,1993 . Z + 0,01381 . Z² + 0,000335 . Z

3
 

 
VS = 24 . ( 0,1786 + 10,298 . Z – 1,0156 . Z² + 0,3385 . Z

 3
 – 0,0195 . Z

4
) 

 
θsol - Toprak sıcaklığı  
gm - Düzeltme faktörü 
θAM - Ortalama dış ortam sıcaklığı 
AH - Toprak sıcaklığı için genlik düzeltme faktörü 
ΔθA - Dış hava sıcaklığınn yıllık değişimi 
JH - Yıllık saat 
VS - Dış ortam sıcaklığına bağlı toprak sıcaklığı faz kayması 
Z - Kazılan derinlik 
 
3.2.3. Boyutlandırmaya Bağlı Olarak Hava Çıkış Ağzındaki Sıcaklığın Hesaplanması 
 
Aşağıdaki forüller yardımıyla hava çıkış ağzındaki sıcaklık hesaplanır. 
 

θair sortie = θe + ε . ( θsol – θe ) + Δθvent 
 
ε = 1 – EXP [ – Ug . L . nd / ( mair . Cpair ) ] 
 
Ug = [ LN [ ( di + 2 . ep) / di ] / ( 2 . Pi . λtube) + 1 / hi ] -1 
 
hi = [ 4,13 + 0,23 . θe/100 – 0,0077 . ( θe/100 ) ² ] . vo0,75 / di0,25 
 
vo = Vair / [ Pi . (di / 2 )² ] 
 
Vair = mair / (nd . ρair ) 

 
θair_sortie - Hava çıkış ağzı sıcaklığı 
ε – İklim verimliliği 
Δθvent - Hava ön ısıtma etkisi 
Ug - Hava ve toprak arasındaki ısı transfer katsayısı 
L - Toplam boru uzunluğu 
nd - Boru yatağı sayısı 
ep - Boru et kalınlığı 
di - Boru iç çapı 
λtube - Boru ısıl iletkenliği 
hi – Hava ve borunun iç yüzeyi arasındaki korelasyon katsayısı 
vo - Hava hızı 
mair - Hava  

Cpair - Havanın ısı kapasitesi 
ρair

 
- Hava yoğunluğu

 

Vair – Hava debisi 
 
 
3.3. Simulasyonun Sonuçları 
 
Simulasyon, daha önce deney yapılan Ocak 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında çalıştırılır ve 
aşağıdaki sıcaklık değerlerini gösteren şema elde edilir. Mavi renk dışarısının sıcaklığını, kahverengi 
renk toprak sıcaklığını ve turuncu renk de hava çıkış ağzındaki sıcaklığı temsil etmektedir. 
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Şekil 5. Bilgisayar simulasyonunun sonuçları. 

 
Eğer 12 Temmuz – 19 Kasım 2012 dönemine yoğunlaşılırsa, daha önce ölçme deneyi esnasında elde 
edilen ölçüm değerlerine çok yakın değerler elde edildiği belirlenir. Yine mavi renk dışarısının 
sıcaklığını, kahverengi renk toprak sıcaklığını ve turuncu renk de hava çıkış ağzındaki sıcaklığı temsil 
etmektedir. 
 

 
Şekil 6. Bilgisayar simulasyonunda 12 Temmuz – 19 Kasım  2012 dönemi. 

   



    _______________________  315 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

4. SONUÇ 
 
Ölçme deneyi ve simulasyon sonuçlarından net olarak gözüktüğü üzere, farklı bölgelere ait iklim 
şartlarına ve toprak özelliklerine göre girilecek veriler doğrultusunda bilgisayar programı yardımıyla 
gerçekçi bir tasarım yapılabilmektedir. Boru sisteminde kullanılacak standart bir boyutlandırma, farklı 
iklim koşullarında veya farklı toprak özelliklerinde farklı performans sergileyecektir. 
 
EAHX sisteminin performansını etkileyen unsurlar arasında, boru sisteminin boyutlandırmasının yanı 
sıra, iklim şartları ve toprak özellikleri de rol oynamaktadır. Sistemin tasarımında bu unsurlar mutlaka 
hesaba katılmalıdır. 
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JEOTERMAL ISITMALI SERALARIN İNCELENMESİ  
 
 

Cihan ÇANAKÇI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
5686 sayılı Kanun gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olup arzın mülkiyetine tabi değildir. Kaynağa ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi için bu Kanuna 
göre ruhsat alınması zorunlu olmasına karşın 2007 yılından bu yana Gerek MTA tarafından ihale 
edilen sahalarda Gerekse İl Özel İdarelerin kullanıma açmış olduğu sahalarda Sera projeleri 
yatırımcıların kaynağı da “sahiplendiği” en çok anılan projelerden olmuştur.  
 
Jeotermal Kaynak Ruhsat ve Kullanım problemleri çözülemeden 50-120€/m

2
 yatırımlar başlatılmakta, 

işin doğası gereği en önemli parametre olan ısıtma sorunları ile karşılaşınca da Jeotermal Enerjinin 
Kontrolsüz kullanımı veya takviye ısıtma sistemleri ile problemler çözülmeye çalışılmaktadır. 
 
Ülkemizde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edildiği de düşünülürse bir çok projede 
aksaklıklara ve jeotermal eneji kullanımı açısında palyatif çözümlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada 
jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılacak seraların ruhsatlandırma aşamasından başlayarak, Bölge 
seçimi, arazi temini, yatırım dönemi ve işletme dönemi jeotermal kaynağın etkin kullanımı açısından 
değerlendirilecek, ülkemizde yaşanan olumsuzluklar bir case study olarak anılacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Elverişli coğrafi koşullara ve  iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan 
Türkiye’de, tarım önde gelen sektörlerden biridir. 2000 yılında, tarımsal üretimin Türkiye’nin gayrisafi 
yurt içi hasılasındaki payı % 10,1 iken, bu rakam 2009’da % 8,3’e gerilemiştir. Bu süre zarfında, 
Türkiye tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne doğru gerçekleşen ekonomik dönüşümünü 
sürdürmüştür. Gayrisafi yurt içi hasıladaki payının düşmesine rağmen, Türkiye’deki tarımsal üretim 
seviyesi 2000 yılından bu yana artış göstermektedir. 2008 ve 2009 yıllarındaki tarımsal üretim 
sırasıyla 73 milyar TL ve 79 milyar TL olarak açıklanmıştır. 
 
Sektör, Mart 2010 itibarıyla 5,2 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu rakam Türkiye’deki toplam 
istihdamın % 24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye, hububat, baklagiller, meyve, sebze ve hayvancılık gibi 
çok geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. Başlıca tahıl ürünleri olan buğday, arpa ve mısır, 
2009’da 33.563.000 ton olan toplam hububat üretiminin, sırasıyla % 61’ini, % 21’ini ve % 13’ünü 
oluşturmuştur. Toplam hububat üretimi, 2007 yılında kuraklığa bağlı olarak azalmış ve 2008’de yavaş 
yavaş yükselmeye başlamıştır. 2009 yılında, yağış miktarı ve yüksek fiyatlara bağlı olarak toplam 
hububat üretiminde % 14,6 oranında bir artışla daha tatmin edici bir iyileşme sağlanmıştır. 
 
Baklagiller dikkate alındığında, % 52 ile nohut ve % 28 ile mercimek 2009 yılında toplam üretimden en 
fazla pay alan ürünlerdir. 2007 yılında 1.221.000 ton olan toplam baklagil üretimi, 2008 yılındaki 
kuraklığa bağlı olarak 832 bin tona gerilemiştir. 
 
Bir diğer önemli tarımsal ürün grubu olan meyve ve sebze ise 2008 yılında toplam 43 milyon ton 
üretime ulaşmıştır. Toplam üretimin % 36’sını meyve oluştururken, kalan % 64’lük kısım sebzeden 
meydana gelmektedir. 
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2009 yılında Türkiye’nin tarımsal ithalat ve ihracatı, işlenmiş gıda hariç, sırasıyla 4,6 milyar ABD doları 
(toplam ithalatın % 3’ü) ve 4,5 milyar ABD doları (toplam ihracatın % 4,4’ü) olmuştur. 2009’da temel 
ihracat ürünlerini, 39 bin ton olmak üzere kuru incir, 101 bin ton olmak üzere kuru kayısı, 267 bin ton 
olmak üzere kuru üzüm ve 224 bin ton olmak üzere fındık ve fındık ürünleri oluşturmuştur. Toplam 
tarımsal ihracatın 2008 ve 2009’da sırasıyla % 40’ını ve 42’sini oluşturan meyve ve sebze çok büyük 
önem taşımaktadır.  
 
Türkiye tarım sektörü geçmişte yabancı yatırımcının dikkatini yeterince çekmemiş olsa da, içinde 
bulunduğumuz dönemde Orta Doğulu ve diğer yatırımcılardan giderek daha fazla ilgi görmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Küresel Tarımsal Üretim ve Ülkemizde Tarım üretiminin GSYİH’deki payı 
 
Ülkemiz diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük bir seracılık potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, 
ispanya ve Fransa kıyıları altyapısı çok iyi olan bir turizm alanı olması ve bu tesislerden sera kurulacak 
alanın pek kısıtlı kalmasıdır. İtalya ve Yunanistan'da ise kıyılar oldukça engebeli ve dağlık olması 
nedeniyle, sera işletmeciliği için alanın çok az olmasıdır. Afrika kıyılarındaki Fas, Cezayir, Tunus, 
Libya gibi ülkelerde ise, uzun süreli yetiştiricilik için kışın ısıtma yanında sıcak mevsimlerde, soğutma 
da gerekmektesidir. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE’DE SERALARIN DURUMU 
 
Türkiye’de sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde 30-
35 yıl önce başlamıştır. Güneş yoğunluğu olarak ülkemizin her tarafında seracılık yapılır görünse de  
da, ısıtma, bitkiler için uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi 
etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir.  
 
Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun sıcaklığı 
sağlamada kullanılan yakıt ile ısıtma sistemi bakım giderleridir. Bu nedenle ülkemizde sera 
işletmeciliği kurulabilecek bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz Bölgeleri ile uygun mikro 
kliması olan yöreler olarak seçilmiştir. 
 
Ülkemiz seracılığı Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermektedir. Bu 
dağılım içersinde yer yer yoğun üretim alanları doğmuştur. En kuzeyde Yalova çevresindeki mikro 
klimada görülen seracılık, batıda İzmir ve Muğla çevresinde, güneyde Antalya ve Mersin dolaylarında 
yoğunlaşmakta ve Hatay ilinin Samandağ ilçesine kadar varmaktadır.  
 
Bu dağılımda göstermektedir ki, Türkiye'de seracılık kış aylarının en sıcak geçtiği Akdeniz yöresinde 
toplanmıştır (Tablo.1). 
 
Ülkemizde seracılığın bölgelerimize göre belirgin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz.  
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Seracılığın yoğun olarak yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova'dır. Mikro klima özelliği gösteren ekolojik 
yapısı ve İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezine yakın olması önemini korumaktadır. Son yıllarda 
bu yöredeki sera, işletmelerinin özelliği kesme ve saksı çiçeği yetiştiricilik tekniğinin uygulanmasıdır. 
 
İzmir'de seraların büyük bölümü Balçova, Narlıdere ovasında bulunmaktadır. Yörenin mikro klima 
özelliğindeki ekolojik uygunluğu, zengin jeotermal kaynakların toprağın kolay ısınmasına etkisi, İzmir 
gibi büyük bir pazara yakınlığı bölgede seracılığın gelişmesindeki önemli etmenlerdir. Seralarda en 
çok hıyar yetiştirilmekte ve daha sonra ilkbaharda semizotu, sonbaharda marul gelmektedir. Son 
zamanlarda süs bitkil eri yetiştiriciliği de artmaya başlamıştır. Seraların bulunduğu alanların yoğun 
yerleşim merkezleri olması nedeniyle, İzmir dolayında seracılık alanı yönünden doyum noktasında 
bulunmakta ve bu alanların fazla artması şimdilik beklenmemektedir. 
 
Sera alanlarının son zamanlarda hızla arttığı il olan Muğla'da seralar, Fethiye ilçesinde yayılmaktadır. 
Seracılık bu ilçede yeni olduğundan, seralarda tek ürün olarak domates yetiştirilmektedir. Ekolojik 
koşulların uygun olması ve sera kurulacak alanların bulunması, seracılık yönünden bu ilimizin büyük 
bir potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 
 
Antalya yöresinde ise sera tarımı Kaş, Gazipaşa ilçeleri arasındaki kıyı şeridinde yoğun olarak 
yapılmaktadır. Yöre sera alanlarının fazlalığı ve sera üretim tekniği yönünden ülkemizde en iyi 
durumdadır. Bölgede sera sebze üretiminde ana ürünler domates, biber, hıyar ve patlıcan'dır. Son 
yıllarda süs bitkilerinin yetiştirilmesine de başlanmıştır. Bölgede sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliği 
yapılan bazı mikro klima yörelerinde ısıtma masrafı tümüyle ortadan kalkmaktadır. 
 
Tablo 1. Türkiye'de seraların dağılımı. 
 

İller Alan(da) % Cam(da) PE(da) 
Antalya 51.194 60.0 13.176 38.018 
Mersin 19.939 23.4 1.068 18.871 
İzmir 2.120 2.5 293 1.827 
İstanbul 782 0.9 117 665 
Muğla 9.642 11.3 1.050 8.592 
Diğerleri 1.654 1.9 126 1.528 
Toplam 85.331 100.00 15.830 69.501 

 
Türkiye seracılığında son beş yıldaki gelişmeler incelendiğinde, Türkiye'de seracılığın yıllık ortalama 
artış hızı % 15 dolayındadır. Bu artış hızı bir çok ülkeden daha fazladır. Ülkemiz seralarının işletme 
yapısı aile işletmeleri şeklinde ve ortalama büyüklükleri 400-1500 m2 arasında değişen küçük 
işletmeler şeklindedir. 
 
Tablo 2. Türkiye'de önemli büyüklükte seraların genel coğrafi bilgileri. 
 

 
Genel Lokasyon 

Bilgisi 
Koordinatlar Yükseklik,m 

Yıllık Ort 
Sıcaklık, °C 

Yıllık 
Ortalama 
Nem,% 

Günlük 
Ortalama 

Güneşlenme,sa 

Antalya - Centrum 
Agroser, 3S 

Tarim,  
36° 52' N - 30° 42' E 47  18.0 63 8,4 

Izmir - Bergama Agrobay 39° 07' N - 27° 11' E 53  16.4 63 8 

Aydın - Sultanhisar Sultan Sera 37° 53' N - 28° 09' E 72  17.2 64 7,4 

Tekirdağ - Çorlu Agrocan 41° 10' N - 27° 82' E 183  12.7 78 5,9 

Afyon - Merkez Kurt Insaat 38° 45' N - 30° 32' E 1001  11.2 65 6,8 

Kirsehir - Mucur Basyazicioglu  39° 03' N - 34° 22' E 1000  10.7 60 7,2 

Yozgat - Boğazlıyan Basyazicioglu 39° 12' N - 35° 15' E 1067  9.3 64 6,9 

KONYA - AKSEHIR DODOMATES 38° 21' N - 31° 25' E 1002  11.9 61 7 

 
Bu çalışmada daha çok topraksız tarım uygulayan modern seralar ve problemleri incelenecektir 
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3. SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER 
 
Seralarda bitki gelişimine etki eden faktörlerin (ışınım, sıcaklık, oransal nem, CO2) uygun düzeylerde 
tutulması için alınabilecek başlıca önlemler ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, oransal nem 
kontrolü ve CO2 gübrelemesidir. Sera iklimi bitki gelişimi kadar hastalık ve zararlıların gelişimini de 
etkilediğinden, seralarda çevre dostu üretim tekniklerinin kullanımında özel bir öneme sahiptir. 
Ülkemizde ileri teknoloji kullanan modern seralarda iklim kontrolü yapılırken, küçük işletmelerde 
sadece don zararından korunmaya amacıyla önlemler (çatı yağmurlama, basit ısıtıcılar, vb) 
alınmaktadır. İklim koşullarına bağlı olarak seralarda alınması gereken iklim kontrol önlemleri şöyle 
özetlenebilir: 
 
 
3.1. Güneşlenme 
 
Fotosentez ya da ışıl bireşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin 
üretilmesi olayıdır. Üç Bacaklı bir sandalye benzetmesi uygundur. Bu bacaklardan birinin eksik olması 
kimyasal dengeyi olumsuz etkilemektedir.  
 

1. Işığın farklı renklerdeki dağılımı 
2. Işık yoğunluğu 
3. Günlük ışıklanma süresi 
4. Gelişme boyunca toplam ışıklanma süresi etkilidir. 

 
 Bu önemli 3 öğe 
 

 Işık 

 Karbondioksit 

 Su, Mineraller 
 

 
 

Şekil 2. a)Fotosentez anlatımı b) Türkiye Güneşlenme Haritası. 
 
Salihli Bölgesinde bulunan BostanTarım AŞ’ye ait 140da seralarda yıllık üretim ve güneşlenme eğrileri 
incelendiğinde (Şekil 3) Üretim ile güneşlenme arasında 2 aylık bir fark gözlemlenmektedir. Bu süre 
salkımın çiçeklenmeden hasata kadar bitki üzerinde geçirdiği süreden kaynaklanmaktadır. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Klorofil
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Organik
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Şekil 3. a)Salihli Güneşlenme Eğrisi b) Bostan Tarım 3 yıllık üretim bilgileri. 
 
Güneşlenme eğrisi veya toplam üretim eğrisi 2 ay ötelendiğinde Üretim müdürü tahmini, teorik ve 
alınan tonaj eğrileri paralellik göstermektedir. 
 
Teorik eğriler ile Üretim Müdürü tahmini değerleri arasında davranış olarak ciddi bir fark 
gözlemlenebilir. Bu farklılığın nedenleri diğer başlıklar altında incelenecektir. Burada en önemli nokta 
alınan üretim değerinin hem teorik hem de tahminlerden  düşük olmasıdır. 
 
Domates fidesini diktikten 70 gün sonra 9 aylık bir süre boyunca her hafta hasat edilir. Üretimin 6. 
ayından itibaren haftalık tır sayısı 6 ile 7 ye çıkar. 
 
Hollanda’da bulunan cam seralarda dikim Aralık ayında yapılır ve bir sonraki Aralık ayına kadar devam 
eder. Seralar en son teknolojiye sahiptir ve ışıklanma saati olarak ülkemizden daha avantajlı olan 
yerlere sahiplerdir. Böylece 1 dönüm serada yaklaşık 60 – 70 ton salkım domates üretirler. 
 
Türkiye’de ise durum biraz farklıdır Antalya bölgesi için dikim Ağustos ayında yapılır Haziran ayında 
sona erer ve 1 dönümden yaklaşık 27 ile 35 ton arasında salkım domates elde edilir. Yine ülkemizde 
Jeotermal bölgelerde yapılan seralarda 1 dönümden elde edilen salkım domates 20 ile 40 ton 
civarında sera özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
 
Tahmin/Üretim farkının ana nedeni dikim periyodundan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bir çok bölgede 
uygulanan 15 ağustos dikim, 15 temmuz söküm prosedürü, güneşlenme eğrisi açısından özellikle 
kasım, aralık aylarında dezavantajlıdır. Ağustos ayında 2500j/cm2.gün olan ışınım kasım ayı içinde 
500 j/cm

2
.gün değerlerine inmektedir. Kasım ayına gelindiğinde üzerinde 6-8 döl (salkım) olan bitki 

biranda güneşlenmenin de azalması ile strese girmekte ve bu kayıp 2 ay sonra ocak-şubat dönemi 
toplam üretimine etkilemektedir. 
 
Çözüm olarak benzer bölgede çift dikim uygulaması yaygınlaşmaktadır. Urganlı seralarında uygulanan 
1 Ağustos Dikim, 1 Aralık Söküm ve 15 aralık dikim 15 Temmuz Söküm birim üretim değerlerinde 3-5 
kg arttırmaktadır. Bu etki ikinci dönemde ekilen fidenin Hollanda da olduğu gibi uzayan güne, artan 
güneşlenmeye göre gelişmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Kış aylarında normal bir seracılık için 2000h/yıllık bir ışıklanma periyodu gereklidir. 
 

 Güney bölgelerde   3000-3200 h/yıl 

 Ege bölgesinde   2800-3000 h/yıl 

 Marmara bölgesinde   2500-2800 h/yıl 

 İç Anadolu bölgesinde   2600-2800 h/yıl 

 Kuzey Anadolu bölgesinde  2000-2200 h/yıl 

 Kuzeydoğu bölgelerde   1700-1900 h/yıl 
 
Güneşlenme sorunu yurtdışında yapay aydınlatma ile çözülmektedir. Yapay aydınlatma 3000-4000 lüx 
ışık gücüne sahip 60-200 W/m2 ışıklandırma yoğunluğu sağlayarak yapılır. Seralarda bazı bitkilerin 
yetiştirilmesinde kısa gün etkisini ortaya çıkartmak için karartma uygulanır. Kısa günde çiçeklenen 
kışlık süs bitkilerine, yaz aylarında kısa gün uygulaması yapılarak mevsim dışı çiçeklenmeleri sağlanır. 
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3.2. Isıtma 
 
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. Bu sıcaklığın 3 önemli nedeni vardır. 
 

 Bitki fizyolojisi 

 Ortam Nemi  

 Bombus arıları ve Döllenme 
 
Tablo 3. Seralarda yetiştirilen bazı sebze ve kesme çiçeklerin optimal sıcaklık istekleri [2]. 
 

Sebze Gündüz (°C) Gece (°C)  Kesme Çiçek Gündüz (°C) Gece (°C) 

Domates 
Patlıcan 
Biber 
Hıyar 
Kavun 
Fasulye 

19-24 
25-30 
21-27 
22-24 
20-25 
22-26 

14-18 
18-19 
15-19 
16-18 
16-18 
12-16 

Karanfil 
Lilium 
Gladiol 
Krizantem 
Gerbera 
Gül 

12-15 
18-20 
16-20 
18-21 
20-22 
21-23 

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 [1] 
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 fungal hastalıklara sebep olur 
ve polen tozu dağılımını zorlaştırır. Dolayısıyla sıcaklık kontrolüyle aslında nem kontrolü de yapılmış 
olur. 
 
Sera içi sıcaklığı > 18-20ºC ise    ; Havalandırma, Nem Atma. 
Ortalama maksimum dış sıcaklık > 27ºC ise ; Sıcak iklimlerde ve multispan seralarda çatı 
havalandırması, kuru iklimlerde evaporatif soğutma. 
Ortalama maksimum dış sıcaklık > 35ºC ise ; Dış nem yeterince düşükse evaporatif soğutma 
Dışarıdaki nisbi nem < 55-60 % ise  ; Sisleme veya evaporatif soğutma ile sera içini nemini 
arttırma. 
Minimum dış sıcaklık < 10ºC ise   ; Kış aylarında ısıtma.Kış aylarında seralarda yapılan 
bitkisel üretimi etkileyen en önemli iklimlendirme olayı ısıtmadır. Isıtma konusunda yeni gelişmeleri ve 
yönelimleri yakın gelecekte, enerji maliyetleri ve CO2 sınırlamaları belirleyecektir. 
 
Sera içi ısıtma sistemi bitki sıra aralarında Q51 mm çapında demir borulardan ibarettir. Boruların 
içindeki suyu ısıtabilmek için kömür, doğalgaz veya eşanjör sistemi vasıtasıyla jeotermal enerji 
kullanılmaktadır. Boruların bir diğer görevi de üzerinde işçi arabalarının kolaylıkla hareket ettirebilmesi 
için ray görevi görmesidir. Böylece işçiler boruların üzerinde kültürel işlem arabalarıyla bitkilerin yaprak 
budaması, ipe sarılması, hasat edilmesi gibi görevleri rahatlıkla yapmaktadır. 
 

   
 

Şekil 4. a)Isı merkezi ve b) Sera içi grow pipe boruları c)Sera içi ısıtma ray boruları 
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Isıtmanın yeterli olmaması durumunda öncelikle çiçekler açılmamaktadır bu sebeple döllenme 
olmamakta veya eksik olmaktadır. 10

o
C nin altında Bombus arılarının da çalışması yavaşlamakta ve 

döllenme oranı aynı şekilde azalmaktadır. Modern seralarda 14
 o

C altında sıcaklıklar kabul 
edilmemektedir. Kışın nem oranının yüksek olması ve nem atma işlemi sırasında enfiltrasyon kaybı 
artmakta ve seraya ek ısıtma yükü getirmektedir. 
 
Isıtma sistemlerindeki en önemli problemlerden biri ısıtma boru yüzeylerinin yetersiz olmasıdır. 
Bölgesel olarak Jeotermal akışkanın sıcaklığı boru ısıl verimini etkilemektedir. Düşük sıcaklıklarda Ray 
borularına ek olarak bitki besleme (Grow pipe), Gutter altı, ve yan duvar boruları kullanılması 
gerekmektedir. Boru yüzey alanının yeterli olmadığı uygulamalarda çift perde uygulaması sera 
hacmini küçültmesi ve sera üst yüzeyinde izolasyon görevi görerek ısı kayıplarını minimize etmektedir. 
Jeotermal seraların yatırım aşamasında maalesef kaynağın kullanımı ve reenjeksiyonu konularına 
dikkat edilmemektedir. Kaynağın işletme maliyelerindeki izafi ucuzluğu, yatırım aşamasında da ucuz 
kuyu, ucuz kuyubaşı, ucuz boru hatları ve ucuz ısı merkezi ile önemli risk noktası olmaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. a) Kuyubaşı filtre ve seperatör sisemleri ve b) Sera Isı Merkezi (BM Agro SÖKE) 
 
Kuyulardan suyun üretilmesi artezyen, dik milli pompa, sıcak dalgıç pompa veya air lifting ile 
yapılmaktadır. 
 



    _______________________  326 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

B1 

Debi-Seviye

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Debi L/s

G
ü

ç
 K

W

Debi-Seviye_2008_09

Debi-Seviye_2008_10

Debi-Seviye_2010_01

Debi-Seviye_2008_10

 
 

Şekil 6. Jeotermal Kuyu Testi  (Bostan Tarım Sandıklı 120da) 
 
Jeotermal sistemlerin kayıt edilmesi ve analizi rezervuarın performansının bilinmesi açısından 
önemlidir. Ekte 3 yıl içinde seviyelerin 70m düştüğü ve pompaların 150m lere indirildiği bir uygulamaya 
ait debi düşüm ve pompa testi grafikleri verilmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. Jeotermal Kuyu Testi (Bostan Tarım Salihli 140da) 
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Şekil 8. Jeotermal Dalgıç pompa testleri  (Bircan Tarım Afyon.) 
 
Jeotermal Dalgıç pompalar 80C altı uygulamalar için kullanılabilmektedir. Motor sarımı özel bir kablo 
ile yapılan Jeotermal dalgıç pompalar bir çok sera uygulaması için uygundur. 
 
Kış sezonu içinde 100 da sera içinde yaklaşık 3.000.000€ değerinde domates fidesi vardır. Sadece 1 
döl (Salkım) kaybı bile 270.000€ dolaylarındadır. Bu nedenle jeotermal akışkanın elde edilmesi, 
Kullanımı ve rezervuara geri gönderilerek doğal kazan sistemini korunması yatırımın sürdürülebilirliği 
açısından çok önemlidir. 
 
Türkiye’de jeotermal ısıtma yapan bir çok serada yetersiz ısıtma, kontrolsüz kuyu başları, rastgele 
seçilmiş pompa grupları, reenjeksiyon yapılmayan sahalar, takip edilmeyen jeotermal rezervuarlar 
(Şekil 8) sektörün geleceği açısından kötü örnekler olmaktadır. 
 
 
3.3. Sulama, Drenaj ve Yetiştirme Ortamı 
 
Sulama sistemi bitki için gerekli besin maddelerinin bitkiye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Genel olarak 
sulama merkezinde (Şekil 9) hazırlanan çözelti toprak altına gömülen PVC borular ile sera sulama 
bölgelerine gönderilir. Sulama merkezinde günlük depolardan alınan ham su, karışım tanklarında 
hazırlanan gübreler ile karıştırılır. Daha sonra pompa ve filtre gruplarından geçtikten sonra sera 
dağıtım sistemine pompalanır. (Şekil 10) 
 

 
 

Şekil 9. Sulama Merkezi P&ID’si 
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Sera içinde seranın büyüklüğüne göre seçilen gruplar sulama bilgisayarı tarafından kontrol edilir.  
 

 
Şekil 10. Sera Sulama Sistemi Grup kontrol izometrisi 

 

  
 

Şekil 11. Sera Sulama Sistemi Dripler bağlantısı 
 
Besin çözeltisinin uygulanışına göre, topraksız tarım açık ve kapalı sistemler olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Açık sistemde ortamdan drene olan fazla çözelti atılmakta, kapalı sistemde ise kök 
bölgesinden drene olan çözelti toplanarak tekrar bitkilere uygulanmaktadır.  
 
Tablo 4. 100da sera için birim alan bitki sayısına göre Yaz /Kış sulama değerleri 
 

Dikim türü kök/m2 2,43 adet 

Bitki Adedi Adet 244.944 adet 

Yaz Tüketim l/gün 2,5 612,36 m3 

Kış Tüketim l/gün 0,5 122,47 m3 

 
Sulama sistemlerindeki en büyük problem hidrolik dengesizlik ve sulama altyapı borularında tıkanma, 
patlama ve kontrol vanalarının çalışmamasıdır. Her ne kadar basınç kontrollü dripler kullanılsa da 
uygulamada uç bölgeler ile yakın bölgeler arasında sulama farkı yaşanabilmektedir. 
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Topraksız tarım yöntemiyle bitkisel üretim yapmak öncelikle toprak yerine farklı bir ortam kullanmakla 
başlar. Bu ortamlardan bazıları kaya yünü, cam yünü, hindistan cevizi kabuğu (cocopeat), perlit ya da 
pomzadır. Dünya üzerinde en çok kullanılan cocopeat olarak isimlendirilen hindistan cevizi kabuğunun 
preslenerek oluşturulduğu steril ortamdır. 
 

 
 

Şekil 12. Yetiştirme ortamı (Perlit, Rockwool, Cocopit) 
 
Bitkinin ihtiyacı olan besin elementlerini ihtiyacı olduğu kadar ve ihtiyacı olduğu zamanda doğru bir 
şekilde verebilmek, ayrıca modern seralarda bitkinin ihtiyacı olan sıcaklık, nem ve ışıklanma gibi diğer 
faktörleri bitkiye istediği ölçüde sağlamak ürün kalitesini ve verimini toprağa göre en az 3 kat 
arttırmaktadır. 
 
 
3.4. Havalandırma, Nem atma ve Nemlendirme 
 
Kapalı bir ortam olarak tasarlanan sera sistemlerinin havalandırma açıklığının bulunmaması 
hastalıkların çıkışını-gelişimini artırdığından, pestisit kullanımının artmasına neden olmaktadır. 
Seracılıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak seraların yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesinde serada yeterli havalandırma açıklığının bırakılması gerekmektedir. Havalandırma 
açıklığının sera taban alanına oranı %30’dan az olmamalıdır. Seralarda havalandırma açıklığı %50’ye 
kadar artırılabilmiştir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Multispan havalandırma sistemi 
 
Havalandırma sisteminin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bölgenin hakim rüzgar yönü tespit 
edilmelidir. Sera yerleşimi güneşlenme açısının yanı sıra hakim rüzgar yönüne de bağlıdır 
 
Akdeniz havzasında 1980’li yıllarda kurulmaya başlayan çok çatılı (blok) plastik seralardan sonra, 
1990’lı yıllarda çatı havalandırmalı yüksek seralar kurulmaya başlanmıştır. Oluk altı yüksekliği 4-5m 
olan bu seralarda, sadece çatıda havalandırma açıklığı bırakılmaktadır. Seralarda aşırı pestisit 
kullanımına alternatif olarak, sera içerisine zararlı böceklerin girmesini engellemek üzere 
havalandırma açıklıkları 50 mesh’lik böcek neti (insect net) ile örtülmektedir. Böcek neti, havalandırma 
etkinliğini azaltacağından bu seralarda yeterli havalandırma açıklığının bırakılmasına özel önem 
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verilmelidir.Seraya hastalık ve zararlı bulaşmasını engellemek için girişe kabin yapılmaktadır. Giriş 
kabini yerine giriş koridoru da kullanılabilmektedir. 
 
Tablo 5. Aydın ili  Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1970 - 2011) 
 

 
 

 
Havalandırma ayrıca sera içinde aşırı nemin atılması için kullanılmaktadır. Yüksek nem sulama 
beslenme rejimini etkilediği gibi sera içinde hastalık oluşumunu arttırmaktadır. 
 
Nemin düşük olduğu durumlarda misteleme/fog sistemleri ile sera içinde istenen nem sağlanmaktadır. 
Bu proses sıcak bölgelerde evaporatif  soğutma olarak da kullanılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 14. Mistleme / Fog, havalandırma sistemi ve evaporatif soğutma 
 
Afyon bölgesinde yüksek basınçlı mistleme sistemleri 250 CC/m

3
 su ile %40 nemdeki serayı 32

o
C’den 

27C (%70 Bağıl nem) lere kadar soğutabilmektedir. Efektif ve homojen soğutma için yüksek basınçlı 
100bar, 1 micron nozullu spreyler ile kurulan misteleme sistemleri daha etkindir. Pülverize halde 
salınan su hızlı bir şekilde buharlaşabilmekte ve bitki üzerinde kalıntı, su izi bırakmamaktadır 
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Havalandırma sistemini etkileyen bir parametre de CO2 gübrelemesidir. Seraya yeterli miktarda CO2 

enjeksiyonunun üretimi %10~%30 arasında arttırdığı gözlemlenmiştir. Burada önemli olan 
havalandırma esnasında kaçan CO2 miktarının optimizasyonudur. CO2 satıcı firmalardan tedarik 
edilebileceği gibi doğalgazın yakılmasından da elde edilebilir. Genel uygulamada CO2 fiyatlarına bağlı 
olarak 600ppm düşük, 900ppm orta ve 1200ppm yüksek CO2 gübrelemesi yapılmaktadır.  
 
Hollanda da bu amaçla kurulan kojenerasyon sistemlerinde seranın ısı ihtiyacı bir buffer tank ile , 
elektrik ihtiyacı bir gaz motoru ile ve CO2 gazı emisyon gazlarından üretilmektedir. 
 
Örnek bir çalışma Konya bölgesindeki bir sera yatırımı için hesaplanmıştır. Peaking kazanı olarak 
planlanan ısıtma kazınından elde edilecek CO2 sera içinde kullanılacaktır. 
 
Tablo 6. Konya ili  Peaking Kazanı ile üretilen CO2’nin kullanılması 
 
CO2 TÜKETİMİ 

1m3 doğalgaz  0,717 kg/m3                   70.000     m3/yıl  
      

  

1m3 CO2 1,98 kg/m3                   20.000     €/yıl               

CH4 + 2 O2 + 8 N2 ===> CO2 + 2 H2O + 8 N2 + 

enerji                      0,29     €/m3         
 

    

1m3 Doğalgazdan 1 m3 CO2 çıkar ise                          0,69     TL/m3               

Toplan Gaz Tüketimi                       50.190     kg/yıl.Dgaz               

Toplam CO2 Üretimi                       70.000     m3.CO2.yıl               

Toplam CO2 Üretimi                     138.600     kg.CO2.yıl               

Birim Alan  CO2 Tüketimi                         5.544     ton/da               

KONYA Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)  3,1 4,4 6 7 8,4 10,3 11,2 11 9,4 7,1 5,1 3,1 

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı /Ay  9,2 8,7 8,5 10,2 10,6 6,5 2,5 1,7 3 6,5 6,8 9,3 

Gün sayısı /Ay  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

                          

                          

Işıklı Gün 21,8 19,3 22,5 19,8 20,4 23,5 28,5 29,3 27 24,5 23,2 21,7 

Aktif Güneşlenme Süresi-Konya 97,6 122,4 183,0 206,4           196,1 140,6 89,2 

                          

Düşük CO2 Doz Uygulaması 600 ppm 125,47 kg-h/da 129,90 ton/yıl 5,20 ton/da 2,509 gr/m2   kg/gün 

Ortalama CO2 Doz Uygulaması 900 ppm 276,03 kg-h/da 285,78 ton/yıl 11,43 ton/da 5,521 gr/m2   kg/gün 

Yüksek  CO2 Doz Uygulaması 1200 ppm 426,59 kg-h/da 441,66 ton/yıl 17,67 ton/da 8,532 gr/m2   kg/gün 

                          

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Düşük CO2 Doz Uygulaması 12,2 15,4 23,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 17,6 11,2 

                          

Ortamama CO2 Doz Uygulaması 26,9 33,8 50,5 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 38,8 24,6 

                          

Yüksek  CO2 Doz Uygulaması 41,6 52,2 78,1 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 60,0 38,1 

 
 

3.5. Zirai ve Biyolojik Materyeller 
 
Meyvesi tüketilen sebze türlerinde çiçeğin meyveye dönüşümü döllenme sonucunda veya serada 
yetiştirilen hıyar çeşitlerinde olduğu gibi partenokarpi ile gerçekleşir. Serada hava hareketinin azlığı ve 
oransal nemin yüksek olması, ayrıca böcek faaliyetinin olmayışı nedeniyle; döllenme sonucu meyve 
bağlayabilen domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinde çiçek tozlarının dişicik tepesi üzerine 
taşınmasına (tozlanma) yardımcı olunması gerekmektedir. Bu amaçla seraya arı (Bombus terrestris) 
kovanı yerleştirilir. 
 
Doğada tozlanmada oldukça etkili bir şekilde rol oynayan bal arıları, Hollanda’da 40 yıl kadar çilek, 
hıyar, kavun, domates, biber seralarında kullanılmalarına karşın çeşitli olumsuzluklarından dolayı 
günümüzde önemini yitirmiş ve yerini Bombus arılarına bırakmıştır. Özellikle Bombus terrestris 
türünün kitlesel üretiminin başarılması ve örtü altı yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırıcı etkilerinin 
belirlenmesinden sonra, 1987 yılından bu yana suni kovan üretimi başlamış ve Bombus arıları 
dünyanın birçok ülkesinde, seralarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır, Türkiye’deki kullanımı 
1997-1998 üretim dönemine dayanmaktadır. Bombus arıları iri yapıları, uzun-kabarık tüyleri, siyah-sarı 
renkte halkaları, uzun dilleri ve kendilerine has sesleriyle diğer türlerden ayrılırlar. 
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Şekil 15. Seralarda Kullanılan Bombus Arıları 
 
Üreticiye sertleştirilmiş karton izolasyonlu, 24*30*20 cm boyutlarındaki kovanlarla pazarlanmaktadır. 
Standart kovanların aktif ömrü 6-8 hafta olup, 800 m2’nin üstündeki kapalı alanlar için kullanılır. 
Domates yetiştiriciliğinde 1-3 dekar, biber yetiştiriciliğinde 5 dekara 1 adet standart kovan 
konulmalıdır. Kovanda 1 kraliçe arı, 50-60 işçi arı ve aynı sayıda larva bulunur. Bir uçuşta, bir işçi arı 
400 çiçeğe konarak ve 1 dakikada 8-20 çiçeği ziyaret ederek çiçek tozlarını taşır. 
 
Kovanlar çiçeklenme başlangıcında, ısıtıcılardan en az 3-5 m uzaklıkta; serin, gölge, sakin ve 
doğrudan güneş almayan 50-60 cm yükseklikte bir yere yerleştirilmelidir. Bu yöntemin başarısı 
özellikle sera sıcaklığına bağlıdır. Serada, yeterli çiçek tozu üretimi için gerekli sıcaklık derecelerinin 
sağlanması gereklidir. Aktif ömrü biten kovanlar yenileri ile değiştirilmelidir. 
 
Arı kullanılan seralarda pestisit kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bu açıdan pestisitler; kullanımında 
sakınca bulunmayanlar, koşullu olarak kullanılanlar, kullanılması sakıncalı olanlar olmak üzere üç 
gruba ayrılmaktadır. Arıların temin edildiği firmadan pestisit kullanımı ile ilgili bilgi talep edilmelidir. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Alternatif enerjinin kullanımının önemli bir alanı olan sera yatırımlarında her ne kadar Jeotermal 
enerjinin işletme maliyetlerine olumlu etkisi inkar edilemese de seralar bir çok disiplinin kontrolünü 
içeren ve bu bileşenlerin birbirleriyle ilişkide olduğu yatırımlardır.  
 
Ortalama 50€/m

2
 olarak öngörülen bir yatırımın 1€/kg ortalama domates fiyatı  ve yıllık 30kg/m

2
 ürün 

hasatı ile 10€/m
2
 kar beklentisi ile birçok yatırımcının dikkatini çekmektedir. Fakat tamamen bölgesel 

parametrelere bağlı olan sera yatırımlarında; Sera ısıtması, güneşlenme, nem kontrolü, sulama ve 
drenaj sistemleri, havalandırma, nem kontrolü, pazar hedefi, pazara ulaşılabilirlik ve değişken Pazar 
fiyatları  dikkatle ele alınması gereken konulardandır.   
 
Isıtmanın jeotermal enerji ile yapılması aşamasında sıcaklık farkının açılarak maksimum düzeyde 
jeotermal enerjiden faydalanılması istenirken sera içindeki ısıtma boru yüzey seçimlerine dikkat 
edilmelidir. Sera yatırımlarında gösterilen önem sera ısıtma sisteminin kalbi olan Jeotermal kuyular, 
kuyu başları ve ısı merkezleri için de gösterilmelidir. Jeotermal sistemin ana bileşenleri sera gibi 
gözlenmeli, kayıt altına alınmalı ve otomasyon sistemleri ile kontrol edilmelidir.  
 
Bölge seçimi aşamasında bölgenin iklim dataları analiz edilerek (Güneşlenme, Sıcaklık, Nem vb)  
teorik üretim tahminleri yapılabilmektedir. Daha sonra yapılacak ek yatırımlar ile eksik kalan kısım 
tamamlanarak maksimum üretim performansı  belirlenebilir. Hollanda da yapılan (<100€/m

2
) sera 

projelerinde üretim tecrübesinin yanında kullanılan ek teçhizatlar ile sera üretimi tamamen kontrollü bir 
yapıya dönüştürülebilir. 
 
Jeotermal Isıtma sera içindeki sıcaklığı, nemi, havalandırmayı, sulama rejimini, arıları, bitkinin 
fizyolojisini, domatesin rengini, hastalıkları ve hasat süresini etkileyen en önemli parametredir 
. 
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Balçova Jeotermal Enerji San. ve Tic Ltd. Şti.’nde proje müdürlüğü, 2004 yılında özel bir mühendislik 
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JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 
 
 

Hüseyin GÜNERHAN 
Özüm ÇALLI 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde 
olduğu gibi elektrik girdisinden değil, iki akışkan ve bir miktar ısı girişi ile sağlandığı bir işlemdir. Gerek 
buhar sıkıştırma çevriminde gerekse absorbsiyonlu soğutma çevriminde ortamdan ısının çekilmesi 
düşük basınçtaki soğutkanın buharlaşması ile sağlanırken, ısının dışarı atılması yüksek basınçtaki 
soğutkanın yoğuşması ile sağlanır. Basınç farkı oluşturma ve soğutkanın sirkülasyonunu sağlama 
yöntemi iki çevrim arasındaki başlıca farklılıktır. Buhar sıkıştırma çevrimlerinde soğutkanın 
sirkülasyonu için gerekli olan basınç farkı mekanik bir kompresörle sağlanır. Absorbsiyon çevriminde 
ise bu amaçla ikinci bir akışkan veya soğurucu kullanılır. Çevrim için gerekli sıcaklık aralığı buhar 
sıkıştırma çevrimlerine göre daha düşük olduğu ve elektrik enerjisi tasarrufu için önemli bir potansiyel 
söz konusu olduğundan dolayı ilk bakışta absorbsiyonlu soğutma, jeotermal uygulamalar için iyi bir 
uygulama sahası olarak görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, absorbsiyonlu soğutma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Space cooling can be accomplished from geothermal energy by means of an absorption cycle in 
which the refrigeration effect is achieved through the use of two fluids and some quantity of heat input, 
rather than electrical input as in the more familiar vapour compression cycle. The vapour compression 
and absorption refrigeration cycles both accomplish the removal of heat through the evaporation of a 
refrigerant at a low pressure and the rejection of heat through the condensation of the refrigerant at a 
higher pressure. The method of creating the pressure difference and circulating the refrigerant is the 
primary difference between the two cycles. The vapour compression cycle employs a mechanical 
compressor to create the pressure differences necessary to circulate the refrigerant. In the absorption 
system, a secondary fluid or absorbent is used to circulate the refrigerant. Because the temperature 
requirements for the cycle fall the low to moderate temperature range, and there is significant potential 
for electrical energy saving, absorption would seem to be a good prospect for geothermal application. 
 
Key Words: Geothermal energy, Absorption cooling. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Absorbsiyonlu soğutma makinaları ticari olarak iki şekilde ele alınabilir. 0°C sıcaklığın üzerindeki 
uygulamalarda (özellikle iklimlendirme uygulamalarında) çevrimde soğurucu olarak lityum bromit ve 
soğutkan olarak su kullanılır. 0°C sıcaklığın altındaki uygulamalarda ise soğutkan olarak amonyak 
kullanılırken su soğurucu olarak kullanılır. 
 
Şekil 1 ile bir lityum bromit (LiBr) / su (H2O) çevrimi verilmiştir. Bu çevrimde işlem iki tank veya gövde 
içerisinde gerçekleşir. Üstteki gövde jeneratör ve yoğuşturucu kısımlarını, alttaki gövde ise soğurucu 
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ve buharlaştırıcı kısımlarını içerir. Jeneratör kısmında elde edilen ısı, lityum bromit/su çözeltisine 
verilir. Bu ısı soğutkanın (suyun) kaynayarak bir damıtma işlemi ile çözeltiden ayrılmasına neden olur. 
Oluşan su buharı yoğuşturucuya geçer. Daha sonra sıvı haldeki su, soğutulacak olan akışkanın içinde 
dolaştığı boruların bulunduğu buharlaştırıcı kısmına geçer. Soğurucu-buharlaştırıcı tankı çok düşük bir 
basınçta tutularak suyun çok düşük bir sıcaklıkta kaynaması sağlanır. Bu kaynama, suyun 
soğutulacak ortamdan ısı almasına ve böylece ortamın sıcaklığının düşmesine neden olur. Buharlaşan 
su daha sonra çok az su içeren lityum bromit/su çözeltisi ile karıştırılacağı yer olan soğurucu kısmına 
geçer. Bu lityum bromitçe zengin çözelti, daha zayıf bir çözelti oluşturmak için buharlaştırıcı kısmından 
buhar soğurmaya eğilimlidir. Bu soğurma işlemi çevrime ismini verir. Zayıf çözelti daha sonra çevrimi 
tekrarlamak üzere jeneratör kısmına pompa ile gönderilir [2] 
 

 
 

Şekil 1. İki gövdeli lityum bromit çevrimli su soğutucunun şematik gösterimi [1]. 
 
Şekil 1 ile verildiği gibi, çevrimde dış bağlantıları olan üç akış devresi vardır: jeneratör ısı girdisi, 
soğutma suyu ve soğutulan su. Bu üç akış devresi için belirli sıcaklık değeri vardır. Bu değerlere göre 
makinalar kademelendirilir. Tek kademeli birimler için, bu sıcaklıklar jeneratöre giren 82.7 kPa buhar 
(veya eş değeri sıcak su), 29°C soğutma suyu ve birimden ayrılan soğutulmuş 7°C su olarak verilebilir 
[1]. Bu koşullar altında, soğutma etki katsayısının (COP) yaklaşık olarak 0.65-0.7 değerleri arasında 
olması beklenir [1]. 
 
COP değeri, makinanın verimi olarak ele alınabilir. Bu değer soğutma kapasitesinin, ısı ihtiyacına 
bölünmesi ile hesaplanır. Örneğin, COP değeri 0.7 olan 1.76 MW kapasiteli bir absorbsiyonlu 
soğutucunun ihtiyaç duyduğu ısı miktarı, (1.76 x 3600 MJ = 6336 MJ) değerinin 0.7 değerine 
bölünmesiyle 0050 MJ olarak bulunur. Bu ısı ihtiyacını karşılamak için 4100 kg/saat debide 82.7 kPa 

buhar veya 63.6 litre/s debide 116°C ( T = 9.5°C) su gerekmektedir. 
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İki kademeli makinalar ile daha yüksek COP değerleri elde etmek mümkündür ([1]). Bununla beraber 
bu makinalar için gerekli sıcaklık değerleri elektrik üretiminde kullanılan sıcaklık aralığına (177°C) 
düşmektedir. Bu nedenle, iki kademeli makinalar genellikle jeotermal uygulamalarda kullanılmaz [2] 
 
 
 
 
2.ETKİNLİK 
 
Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma makinalarında, sıcak su giriş sıcaklığının 104°C sıcaklığının 
altında olması durumunda soğutma kapasitesi önemli derecede düşmektedir. Sıcaklık ile birlikte 
kapasitenin de düşmesinin nedeni absorbsiyon çevrimine olan ısı girdisinin doğası ile ilgilidir. Isı girdisi 
jeneratörde soğurucu/soğutucu karışımında kaynama oluşumuna neden olur. Jeneratörde basıncın 
sabit olması kaynama sıcaklığının da sabit kalmasını sağlar. Bunun sonucu olarak, sıcak su giriş 
sıcaklığının azalması kaynamakta olan karışım ile sıcak su arasındaki sıcaklık farkının da azalmasına 
neden olur. Isı transferi doğrudan sıcaklık farkına bağlı olduğu için absorbsiyonlu soğutmada sıcak su 
giriş sıcaklığı ile kapasite arasında doğrusal bir ilişki vardır. COP değeri, soğutma kapasitesi, 
yoğuşturucu sıcaklığı, soğutulan suyun sıcaklığı ve debi gibi değişkenlere bağlı olmasına karşın 
jeneratördeki ısı girişi koşulları performans üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu durum absorbsiyonlu 
soğutmada jeotermal enerjinin kullanımını son derece önemli bir hale getirmiştir.  
 
Birçok durumda 116°C ve üzerindeki sıcaklıklardaki jeotermal kaynakların, organik Rankine çevriminin 
(ORC) kullanıldığı elektrik santrallarında kullanılması nedeni ile hacimlerin iklimlendirilmesinde 116°C 
sıcaklığın altındaki jeotermal kaynaklar kullanılabilmektedir. Sonuç olarak, 82°C-110°C sıcaklık 
aralığında çalışan soğutucuların belirli bir uygulama için kaynak sıcaklığına bağlı olarak %20-400 
oranlarından daha büyük kapasiteli seçilmesi gerekir. Bu durum, yatırım maliyetlerinin geleneksel 
sistemlere göre daha yüksek olmasına ve geri ödeme süresinin daha uzun olmasına neden 
olmaktadır. 
 
Ayrıca absorbsiyonlu soğutucuların COP değerlerinin düşük olması daha büyük soğutma kulesi 
seçilmesini gerektirir. Bu da yatırım maliyetini arttıran ek bir giderdir. Tek kademeli absorbsiyonlu 
soğutucuların COP değeri yaklaşık 0.7 civarındadır. Aynı koşullar altındaki bir buhar sıkıştırmalı 
soğutucunun COP değeri ise 3 veya daha fazladır. Sonuç olarak, buhar sıkıştırmalı sistemlerde her bir 
birimlik soğutma için soğutma kulesinde 1.33 birim ısı çekilmesi gerekir. Absorbsiyonlu sistemlerde ise 
her bir birim soğutma için 2.43 birim ısı çekilmesi gerekmektedir. Bu durum absorbsiyonlu sistemlere 
(soğutma kulesi ve donanımları nedeni ile önemli bir ekonomik dezavantaj getirmektedir. 
 
Jeneratör kısmında iyi bir ısı transferi sağlamak için, sıcak suyun jeneratöre girişi ile çıkışı arasındaki 
sıcaklık farkını küçük tutmak gerekir. Bunun nedeni soğutucunun gerçekte jeneratöre buhar olarak 
gireceği düşünülerek tasarlanmış olmasıdır. Yoğuşan buhardan olan ısı transferi bir sabit sıcaklık 
işlemidir. Sonuç olarak eşit bir performans için sıcak suyun, buhar basıncına (tasarım koşullarına göre 
jeneratöre girmesi gereken) karşılık gelen doyma sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta jeneratöre girmesi 
gerekmektedir. Bu durum sıcak su sirkülasyonunda bir miktar sıcaklık farkına izin verir. Bununla 
beraber, sıcaklık farkı doğrudan debiyi ve dolayısı ile de pompalama enerjisini etkilediği için bu konu 
jeotermal uygulamalarda üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 
 
COP değeri 0.54 olan bir soğutma makinası ve burada kullanılacak 8°C sıcaklık farkına sahip 
jeotermal suyun 750 kPa basma basıncı ve %65 verime sahip bir kuyu içi pompa ile çekilmesi için 60 
W/kW pompa gücüne ihtiyaç vardır. Buna karşılık buhar sıkıştırmalı bir sistemde sadece kompresörün 
tükettiği enerji 140 ile 170 W/kW arasındadır [2]  
 
 
 
 
3.KULLANILAN DONANIMLARIN MALİYETİ 
 
Absorbsiyonlu ve buhar sıkıştırmalı soğutma donanımlarının yatırım maliyetleri iki şekilde incelenebilir: 
sadece soğutucu ve soğutucu-soğutma kulesi-soğutma suyu pompası ve boru tesisatı. Sadece 
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soğutucu maliyeti ile soğutucu-soğutma kulesi ve donanımların maliyeti arasında buhar sıkıştırmalı 
sistemlere göre daha büyük fark olmaktadır. Bunun nedeni, absorbsiyonlu çevrimin COP değerinin çok 
daha düşük olmasıdır. 
 
Kapasitesi 70 kW değerinden küçük olan sistemlere bakıldığında, 4.6, 7.0, 10.5, 17.6, 26.3 ve 35.2 kW  
kapasiteli sistemlerin üretildikleri görülmektedir. Bu sistemler çeşitli şekillerde birleştirilerek 175 kW 
kapasiteye kadar çıkartılabilmektedir.  
 
Bu ünitelerin jeotermal projelerde geniş çaplı uygulamalarını görmek pek mümkün değildir. 
Absorbsiyonlu sistemlerde geleneksel buhar sıkıştırmalı sistemlere göre daha fazla mekanik 
donanıma ihtiyaç vardır. Absorbsiyonlu soğutucunun kendisi bir soğutma kulesi gerektirir. Ayrıca, 
dışarıya yerleştirilen bu soğutma kulesinin yanında boru tesisatı ve bir dolaşım pompası da 
gerekmektedir. Absorbsiyonlu makina soğuk su ürettir ve hacmi soğutmak için bir soğutma serpantini 
ve fan gereklidir. Ayrıca, makinayı soğutma serpantinine bağlamak için yalıtımlı bir boru tesisatı ve 
soğutulan suyun dolaşımı için ikinci bir pompa gereklidir. Son olarak, absorbsiyonlu makinaya sıcak su 
sağlanmalıdır. Bunun için üçüncü bir boru devresi daha gerekmektedir [2] 
 
 
 
 
4.TİCARİ SOĞUTMA 
 
Çoğu ticari ve endüstriyel soğutma uygulaması 0°C sıcaklığın altındaki (genellikle -18°C) sıcaklıkları 
gerektirir. Soğutucu olarak su kullanıldığı için lityum bromit/su çevrimi bu soğutma ihtiyacını 
karşılayamaz. Bu sıcaklıklarda donmaya maruz kalmayan bir akışkanın kullanılması gerekir. Böyle 
durumlarda en yaygın olarak kullanılan absorbsiyonlu çevrim tipi su/amonyak çevrimidir. Bu çevrimde 
soğurucu olarak su ve soğutucu olarak amonyak kullanılır. 
 
Ticari soğutma uygulamalarında su/amonyak çevriminin jeotermal kaynaklar ile birlikte kullanımı için 
yine hacim soğutması uygulamalarında göz önüne alınan esasların dikkate alınması gerekmektedir. 
Soğutma sıcaklığı azalırken gerekli sıcak su giriş sıcaklığı artmaktadır. Çoğu ticari ve endüstriyel 
soğutma uygulamalarında gerekli sıcaklık 0°C sıcaklığının altında olduğu için, sıcak su giriş sıcaklığı 
en az 110°C olmalıdır. Gerekli buharlaşma sıcaklığının proses sıcaklığının 6-8°C altında olması 
gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, -7°C sıcaklığında bir soğu deposu uygulaması için buharlaşma 
sıcaklığı -15°C olmalıdır. 
 
Bir çok uygulama için COP, 0.55 değerinden azdır. Önemli miktarda sıcak su ve aynı kapasiteli bir 
buhar sıkıştırmalı sisteme göre çok daha büyük bir soğutma kulesi gerekmektedir [2]. 
 
 
 
  
5.ABSORBSİYONLU ÇEVRİM ARAŞTIRMASI 
 
Lawrence Berkeley Laboratuarında yapılan bir çalışma ile absorbsiyonlu çevrimlerin performansının 
önemli derecede artması sağlanmıştır. Güneş enerjisi uygulamaları için absorbsiyonlu çevrimleri 
geliştirmeye çalışan laboratuardaki araştırmacılar amonyak/su makinasının ileri versiyonlarını 
geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, olası bir ısı pompası operasyonu için bir hava soğutmalı 
yoğuşturucunun kullanımına izin vermek amacıyla akışkan çifti olarak amonyak ve su seçilmiştir. 
 
Geliştirilen iki çevrim, tek etkili rejeneratif çevrim ve çift etkili rejeneratif çevrim olarak tasarlanmıştır. 
Bu iki çevrim, lityum/bromit çevrimine göre çok daha yüksek bir COP değerine ve jeneratöre giren 
sıcak suyun sıcaklığı çok daha geniş bir aralığa sahiptir. Bu üstün performans soğutucu kısmının sabit 
sıcaklıkta çalıştırılmasıyla sağlanmıştır. Böylece absorbsiyonlu çevrimdeki termodinamik 
tersinmezlikler azaltılmıştır [2]. 
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6.MALZEMELER 
 
Jeneratör kısmı, absorbsiyonlu makinanın jeotermal akışkanla karşılayacağı tek yerdir. Bu kısımda, 
ısıtıcı akışkan gövdedeki soğutucu/soğurucu karışımına ısı vermek üzere bir boru demeti içerisinden 
geçer. Bu boru demeti genellikle bakır veya bakır alaşımından yapılır. Bu alaşımlar özellikle hidrojen 
sülfür, amonyak veya oksijen içeren jeotermal kaynaklar için uygun değildir. Jeotermal kaynakların 
çoğu çözünmemiş gaz içerdiği için, soğutucunun bu akışkana maruz kısımlarında standart 
malzemelerin kullanılması önerilmez. Bunun yerine, korozyona dirençli borulara sahip özel sipariş bir 
soğutucu veya yalıtımlı ısı değiştirgeci ve temiz su devresi önerilir. 
 
Büyük kapasiteli absorbsiyonlu makina üreticileri ilk önerinin ekonomik olarak daha uygun olduğunu 
vurgulamaktadır. Paslanmaz çelik malzeme maliyet açısından daha uygun görünse de, titanyumun 
kullanılması önerilir. Titanyum boruların genellikle bu tip uygulamalarda genişletilmiş yüzeyler için 
daha elverişli olması nedeniyle, fiyatları paslanmaz çelik boruların maliyetine oldukça yakındır. 
Üreticiye göre, genişletilmemiş yüzeyli paslanmaz çelik boruların kullanılması durumunda 
soğutucunun boyutları büyüyecektir. Bunun nedeni ise ısı transferinin daha az olmasıdır. 
 
Titanyum boruların kullanılması durumunda makinanın yatırım maliyeti %10-15 arasında bir artış 
göstermektedir. Bununla beraber, birçok durumda bu fark ısı değiştirgeci, dolaşım pompası, boru 
tesisatı ve yalıtım için gerekli kontrol donanımları ile ilgili maliyetlerden çok daha azdır. Diğer bir 
avantaj ise jeneratör kontrüksiyonunun ısı değiştirgeci ile ilgili kayıplara engel olmasıdır [2] 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bir hacmin soğutulmasında jeotermal/absorbsiyon soğutma sistemlerinin kullanılması düşünülürken 
aşağıda belirtilen etkenlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 

 Kaynak sıcaklığı: 104°C sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda donanım kapasitesi arttırılmalıdır. 
Çok düşük sıcaklıklı soğutma gerekiyorsa bunun için çok yüksek kaynak sıcaklığı veya iki 
kademeli bir sistem gereklidir. 

 Hacim ısıtması için gereken debi ile absorbsiyonlu makinanın sıcak su ihtiyacının 
karşılaştırılması: Absorbsiyonlu makinanın yatırım maliyeti hesaplanırken kuyu ve pompalama 
maliyetindeki artış da hesaba katılmalıdır. 

 Gerekli soğutma kapasitesi: Büyük kapasiteli makinalar yatırım maliyeti açısından TL/kW 
bazında daha az bir artış göstermektedirler. Böylece ekonomik açıdan daha pozitif bir görüntü 
verirler. 

 Beklenmedik derecede düşük statik su seviyesine sahip kaynaklar için gerekli pompa gücü: 
Pompa gücü, yüksek verimlilikteki bir elektrikli soğutucunun tükettiği enerjinin yaklaşık %50’si 
kadardır. 

 Kullanım miktarı: Yüksek kullanım miktarı hem tüketim hem talep açısından daha iyi bir sistem 
ekonomisi getirir [2] 
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ÖZET 
 
Kurutma, meyve ve sebzelerin saklanmasında insanlarca kullanılan en eski yöntemlerden biridir. 
Kurutma işlemi gerçekleştirilen ürünün içerisindeki su miktarının düşük seviyelere getirilmesi, ürünün 
bozulmasını önler, kütle ve hacmindeki azalma sayesinde ürünün taşınma ve depolanma işlemlerini 
daha verimli hale gelir.  
 
Zeytin yaprağı içerisinde bulundurduğu fenolik maddeler sayesinde insan metabolizmasına faydalı 
etkileri olan bitkisel bir ürün olarak kullanılmaktadır. Zeytin yaprağının, gıda ürünlerinde hammadde 
olarak kullanılabilmesi ve içeriğindeki fenolik maddelerin ekstrakte edilebilmesi için kurutma işlemi 
gerçekleştirilmelidir. Diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi zeytin yaprağının kurutulmasında da, 
kullanılan kurutma yöntemi, kurutulan ürünün kalite parametrelerini (fenolik madde miktarı ve 
antioksidan aktivite miktarı) belirleyen önemli bir faktördür. Bu sebeple kapalı ve kontrol altında 
gerçekleştirilen modern kurutucuların kullanıldığı kurutma yöntemleri ön plana çıkmaktadır.  
 
Yenilenebilir enerji kaynakları özellikle güneş enerjisi ve jeotermal enerji kontrollü bir kurutma 
işleminde kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarıdır. 
 
Bu çalışmada, bir jeotermal kurutucu tasarımı ve imalatı yapılarak, zeytin yapraklarının kontrollü 
şartlarda kurutulmasını gerçekleştirmek ve kurutma havası sıcaklığının ve hızının kurumaya ve ürünün 
kalite parametrelerine etkilerini incelemek amacıyla Balçova Jeotermal Sahası’nda testler yapılmıştır. 
Yapılan testler sonucunda, kuruma hızının, artan hava sıcaklığı ve hızı ile artığı ve kuruma süresinin 
de artan hava sıcaklığı ve hızı ile azaldığı gözlenmiştir. Yapılan optimizasyon çalışması sonucunda 
hammaddeye göre toplam antioksidan ve toplam fenolik madde kaybının en az olduğu optimum 
kuruma şartlarının 50°C hava sıcaklığında ve 1 m/s hava hızında gerçekleştiği bulunmuştur. Ayrıca 
zeytin yapraklarının kuruma işleminin performansını incelemek amacı ile kurutucunun enerji analizi 
farklı iki durumda: 1: Atık kurutma havasının çevreye atıldığı,  2: Atık kurutma havasının bir kısmının 
geri kazanımı sağlanarak fan girişinde çevre havası ile karıştırıldığı durumda incelenmiştir. Enerji 
analizi sonucunda zeytin yapraklarının kurutma işlemi için Enerji Kullanımı (EK) 0,3316 kW, Enerji 
Kullanım Oranı ise (EKO) 1. durumda 7,96%, 2. durumda ise 50,36% bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurutma, Zeytin yaprağı, Antioksidan aktivite, Fenolik madde, Hava re-
sirkülasyonu.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Drying is one of the oldest methods used by man for preservation of fruits and vegetables. In drying 
process water level of product is decreased which enhances their storage life and decrease in weight 
and volume saves transportation and storage costs. Olive leaves which have beneficial effects on 
human metabolism have been used as a medicinal plant due to the high phenolic compounds 
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contained. Drying is the most important process for using olive leaves as a raw material in food 
products and for extracting the phenolic compounds. Like other medicinal plants in drying process of 
olive leaves, drying method is an important factor which determines the quality parameters (phenolic 
content and antioxidant activity) of dried product. Therefore, drying process which is undertaken in a 
closed and controlled environment with modern dryers is coming into prominence. Renewable energy 
sources such as solar and geothermal energy are the good alternatives which can be used in 
controlled drying process as an energy source. In this study, a cabinet type geothermal dryer was 
designed and constructed and in the aim of conducting controlled drying process of olive leaves and 
determination of drying air temperature and air velocity on drying process and quality of dried olive 
leaves a number of tests were conducted. It was observed that an increase in drying air temperature 
and velocity increased drying rate and decreased drying time. Optimization study showed that drying 
air temperature of 50°C and air velocity of 1 m/s was found as the optimum drying air condition for 
minimal total phenolic content and total antioxidant activity loss. Furthermore, to investigate the drying 
process of olive leaves energy analysis was conducted in two cases: 1. Exhaust air is rejected to the 
environment. 2. A portion of exhaust air is re-circulated. According to the energy analysis results for 
the drying process of olive leaves energy utilization (EU) was obtained as 0.3316 kW, energy 
utilization ratio (EUR) was determined as 7.96% for case 1 and 50.36% for case 2. 
 
Key Words: Drying, Olive leaves, Antioxidant activity, Phenolic content, Air-recirculation. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kurutma, meyve ve sebzelerin saklanmasında insanlarca kullanılan en eski yöntemlerden biridir. 
Kurutma işlemi, kurutulan ürünün içerisindeki suyun, ürünün iç kısmından yüzeye doğru taşınması ve 
yüzeyden buharlaşarak atılmasını içeren ısı ve kütle transferi olayıdır. Kurutma işleminde 
gerçekleştirilen ürünün içerisindeki su miktarının düşük seviyelere getirilmesi, ürünün bozulmasını 
önler, kütle ve hacmindeki azalma sayesinde ürünün taşınma ve depolanma işlemlerini daha verimli 
hale gelir [1,2]. 
 
Zeytin yaprağı içerisinde bulundurduğu fenolik maddeler sayesinde insan metabolizmasına faydalı 
etkileri olan bitkisel bir ürün olarak kullanılmaktadır. Oleuropein ve hydroxytyrosol, zeytin yaprağında 
en çok bulunan fenolik maddelerdir. Bu fenolik maddeler, sahip oldukları yüksek antioksidan aktivite 
sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek insan vücudunu birçok hastalıktan korur. Zeytin yaprağı 
sağladığı doğal antioksidan özellik sayesinde gıda ürünlerinde hammadde olarak kullanılabilmektedir. 
Zeytin yaprağının, gıda ürünlerinde hammadde olarak kullanılabilmesi ve içeriğindeki fenolik 
maddelerin ekstrakte edilebilmesi için kurutma işlemi gerçekleştirilmelidir [3-5]. 
 
Gıda ürünlerinin, güneş altında açık havada kurutulması her ne kadar kullanılan en yaygın kurutma 
yöntemi olsa da, ürünün toz, mikroorganizma ve her türlü iklimsel olumsuzluğa maruz kalması 
nedeniyle tıbbi bitkilerin kurutulması için uygun bir yöntem değildir.  Diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi 
zeytin yaprağının kurutulmasında, kullanılan kurutma yöntemi, kurutulan ürünün kalite parametrelerini 
(toplam fenolik madde miktarı ve toplam antioksidan miktarı) belirleyen önemli bir faktördür. Güneş 
altında, açık havada kurutma yönteminde, sıcaklık ve hava hızı gibi kuruma parametrelerin kontrol 
edilememesi ürünün gereğinden fazla kurutulmasına ve kurutulan son ürünün kalitesinde bir kayba 
neden olabilmektedir. Bu sebeple, kapalı ve kontrol altında gerçekleştirilen modern kurutucuların 
kullanıldığı kurutma yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Tünel veya kabin tipi kurutucuların kullanılarak, 
ürünün sıcak hava ile kurutulması gelişmiş modern kurutma yöntemlerindendir. Modern kurutma 
yöntemleri, gerekli olan kurutma süresini kısaltarak kurutulan son ürünün kalitesinde artış sağlar fakat 
kurutma işleminde kullanılan enerji ihtiyacının önemli oranda artmasına sebep olur. Bu sebeple, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kurutma işleminde enerji kaynağı olarak kullanılması önem 
kazanmaktadır [6,7]. 
 
Jeotermal enerji, kurutma uygulamalarında kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş 
enerjisinin günlük ve mevsimsel olarak değişkenlik göstermesi, gün içerisinde sınırlı bir süre 
kullanılabilmesi ve kurutma işleminin aralıklı olarak devam etmesi güneş enerjisinin başlıca 
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dezavantajlarıdır. Jeotermal enerji ise mevsimsel değişimlere bağlı olmaksızın sürekli bir enerji 
kaynağı olarak kurutma işlemlerinde kullanılabilme imkânı sağlar. Şekil 1‘de Dünya’da jeotermal 
enerjinin çeşitli uygulama alanları ve kullanım oranları gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Toplam jeotermal enerji kullanımın oranları [8].  
 
Jeotermal enerjinin kurutma uygulamalarında kullanımı toplam jeotermal enerji kullanımının %0,4’ünü 
oluştursada, bir çok ülkede çeşitli gıda ürünlerinin kurutulmasında kullanılmaktadır. Örneğin, 
denizyosunu (İzlanda), soğan (A.B.D.), buğday ve diğer tahıllar (Sırbistan), meyva (El Salvador ve 
Meksika), kabayonca (Yeni Zelanda), hindistan cevizi (Filipinler) ve deri (Meksika, Yeni Zelanda ve 
Romanya) [8]. 
 
Kurutulan ürünlere bağlı olarak, kurutma işleminde kullanılan jeotermal akışkanın sıcaklık değerleri 
Şekil 2‘de gösterilmiştir. 
 

160°C Balık eti kurutması 
  

150°C Çimento kurutma 
  

125°C  
 Deri kurutma 

100°C Kumaş kurutma 
  

95°C  
 Sebze ve meyva kurutma 

65°C  

 
Şekil 2. Farklı kurutma uygulamalarına bağlı olarak kullanılan jeotermal akışkan sıcaklıkları [9]. 

 
Türkiye’deki jeotermal kaynaklar kurutma işleminde kullanılmaya yetecek sıcaklıkta ise de, Ankara, 
Kızılcahamam’da faaliyet gösteren Taze Kuru Gıda A.Ş. ve Kırşehir’in Karakurt beldesinde bulunan 
jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisi, jeotermal enerjinin kullanılarak gıda ürünlerinin kurutulduğu 
az sayıdaki uygulamalardır. 
 
Bu çalışmada, bir jeotermal kurutucu tasarımı ve imalatı yapılarak, zeytin yapraklarının kontrollü 
şartlarda kurutulmasını gerçekleştirmek ve kurutma havası sıcaklığının ve hızının kurumaya ve ürünün 
kalite parametrelerine etkilerini incelemek amacıyla Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası’nda testler 
yapılmıştır.   
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2. TEORİ 
 
2.1. Başlangıç Nem Oranı 
 
Ürünün ilk nem içeriğinin saptanması, taze zeytin yaprakların 105°C‘de sabit ağırlığa gelinceye kadar 
kurutma fırınında kurutulması ile hesaplanmıştır. Kurutma süresince örneklerin ağırlıkları hassas terazi 
ile ölçülmüştür. Denklem (1) kullanılarak ürünün başlangıç nem oranı belirlenmiştir. 
 
 

  100                                                                                          (%)          (1) 

 
 

2.2. Başlangıç Nem Oranı 
 
Ürünün nem içeriği, yaş baza göre (y-b) Denklem (2) kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

                                                                                     (%)       (2) 

 
Ürünün nem içeriği, Denklem (3) kullanılarak ‘‘boyutsuz nem oranı’’ (MR) ye çevrilmiştir. 
 

                                                                                                          (-)        (3) 

 
 
2.3. Kalite Ölçümleri 
 
2.3.1. Toplam Fenolik Madde Miktarının Belirlenmesi 
 
Kurutulmuş zeytin yaprakları örnekleri, her deney sonrasında, hava geçirmez plastik tüplerde 2-3 gün 
süresince muhafaza edilmiştir. Fenolik maddelerin özütlenmesinde geleneksel özütleme yöntemi 
kullanılmıştır. Buna göre, kurutulmuş zeytin yaprakları 4/1 hacim/hacim oranındaki etil alkol-su 
karışımında, 40°C sıcaklıkta, çalkalamalı su banyosunda, 24 saat boyunca karanlıkta bekletilmiştir [4]. 
Fenolik madde kaybı (FMK), 765 nanometre hızda, Folin - Ciocalteu metodu kullanılarak belirlenmiş 
ve Denklem (4) kullanılarak hesaplamıştır. 
 

                                                            (%)          (4) 

 
2.3.2. Toplam Antioksidan Aktivite Miktarının Belirlenmesi 
 
Kurutulmuş zeytin yapraklarının antioksidan kapasitesi, ABTS (decolarization) yöntemi ile belirlenmiştir 
[10]. Bu yöntemde, 19,2 mg ABTS, 2,45 mM potasyum persülfat içeren 5 mL’lik ABTS stok çözeltisi 
hazırlanmıştır. ABTS

*+
 radikal çözeltisi, hazırlanan stok çözeltinin 24 saat boyunca karanlıkta 

bekletilmesi ile oluşturulmuştur. Bu analizde, toplam antioksidan kapasite, 734 nm dalga boyunda, 
ABTS radikalinin (ABTS

*+
), ortamdaki antioksidan maddeler ile gerçekleşen renk değişiminin ölçülmesi 

ile bulunmuştur. Kurutulmuş üründeki antioksidan madde kaybı (AMK) Denklem (5) kullanılarak 
hesaplanmıştır.  
 

  100                                                              (%)       (5) 

 
 
2.4. Enerji Analizi 
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Kurutma sisteminin performansı enerji analizi ile belirlenmiştir. Bu amaçla, tepsi giriş, çıkış ve çevre 
havası sıcaklık ve bağıl nem değerleri ile tepsi girişinde hız ölçümleri yapılmış ve enerji analizinde 
kullanılmıştır. 
Enerji analizi 2 farklı durumda gerçekleştirilmiştir. 
 

1. Durum: Atık kurutma havasının çevreye atılması. 
2. Durum: Atık kurutma havasının bir kısmının geri kazanımı sağlanarak fan girişinde çevre hava 

ile karıştırılması. 
 
 

1. Durum 
 

 
Şekil 3. Atık kurutma havasının atıldığı kurutma sisteminin şematik gösterimi. 

 

 =                                                                            (kg/s)  (6)     

  
2. Durum 

 

 
 

Şekil 4. Atık kurutma havasının geri kazanıldığı kurutma sisteminin şematik gösterimi. 
 

                                                                         (kg/s)   (7) 

                                                         (kg/s)     (8) 

Kurutma Odası 
 
Kurutma odası şematik olarak şekil 5’de gösterilmiştir. 

 



    _______________________  350 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

 
Şekil 5. Kurutma odası şematik gösterimi. 

  
Kurutma işlemi için kurutma odasına giren toplam kurutma havası debisi Denklem (9) kullanılarak 
hesaplanmıştır. 

 

 A                                                                          (kg/s)            (9) 

Denklem (10) genellikle havanın bağıl nem değerini, özgül nem değerine çevirmek için kullanılır. 
 

                                                       (kg subuharı/kg kuruhava) (10) 

 
Havanın entalpisi Denklem (11) ile hesaplanmıştır. 

 

h = Cp,kh × Tkh × × Tsat@T                                                            (kJ/kg)                             (11)  

 
Zeytin yapraklarının kuruma işleminin gerçekleşmesi için harcanan enerji miktarı Enerji kullanımı (EK) 
ile ifade edilmiş ve Denklem (12) kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

 [                                                   (kW)                (12) 

 
Enerji kullanım oranı (EKO), kurutma işlemi için harcanan enerji miktarının, kurutma havasına ısı 
değiştirgecinde verilen enerji miktarına oranı olarak ifade edilir ve Denklem (13) kullanılarak 
hesaplanır. 
 

                                                       (%)                  (13)   

 
 
 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1. Deney Sistemi 
 
Zeytin yapraklarının kontrollü şartlarda kurutulmasını gerçekleştirmek amacı ile yüksekliği 554 mm, 
genişliği 1100 mm ve toplam uzunluğu 2000 mm olan kabin tipi bir jeotermal kurutucusu tasarlanmış 
ve imal edilmiştir. Kurutucu, fan ünitesi, ısıtma ünitesi ve kurutma odası olmak üzere 3 ana bölümden 
oluşmuştur. Şekil 6, 7 ve 8’de sırasıyla jeotermal kurutucu ve tepsilere ait görünüşler ve kurutucunun 
şematik diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 6. Jeotermal kurutucusunun görünüşü. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 7. Kurutma tepsilerinin görünüşü.  
 

 
 

Şekil 8. Jeotermal kurutucu, şematik. 
 

Taze hava bir santrifüj fan (1) ile kurutucu içersine emilerek ısı değiştirgecine gönderilir.  Isı 
değiştirgecinde (2) dolaşan sıcak şehir suyunun ısısını alan taze hava, istenilen sıcaklıklarda ısı 
değiştirgecini terk ederek kurutma odasına (4) girer. Kurutma odası, her biri 600 mm uzunluğunda ve 
500 mm genişliğinde olan 6 tane tepsiden (3) oluşur. Tepsilerin üzerine serilmiş olan zeytin yaprakları, 
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kurutma odasına giren sıcak havanın üzerinden geçmesi ile bünyesinde bulundurduğu suyu 
buharlaştırarak kurur. Kurutma odasının çıkışında, egzoz havasını geri kazanmak amacı ile bir geri 
dolaşım ünitesi (5) bulunmaktadır. Klape yardımı ile bir miktar hava fan girişine gönderilerek taze hava 
ile karıştırılır ve tekrar fan ile emilerek kurutucu içersine gönderilir.  
 
 
3.2. Uygulama Alanı 
 
Kabin tipi jeotermal kurutucusu Balçova-Narlıdere jeotermal sahasında bulunan 11 adet ısı 
merkezinden Yenikale Isı Merkezi’nde test edilmiştir. (Şekil 9). Isı merkezleri, jeotermal akışkanın (1) 
ısısını, ısı değiştirgeçlerinde (2) şehir besleme suyuna (3) transfer ettiği istasyonlardır. Yenikale Isı 
Merkezi’nde, ısı değiştirgecine 62°C’de dönen şehir besleme suyu (4), kurutucunun ısı 
değiştirgecinden geçerek kurutucunun ısı kaynağını oluşturmaktadır (Şekil 9).  
 

 
 

Şekil 9. Yenikale ısı merkezi ve jeotermal kurutucu, şematik. 
 
 
3.3. Kurutma Deneyleri 
 
Zeytin yapraklarının kurutulması için farklı hava sıcaklıklarında ve hızlarında 2012 yılının Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Toplanan zeytin yaprakları, her bir deney öncesinde 
yıkanarak üzerindeki tozlar ve daha sonra filtreleme kâğıdı ile üzerinde bulunan su uzaklaştırılmıştır. 
Zeytin yaprakları, tepsilere ince tabaka seklinde yerleştirilip 3 farklı sıcaklık (40 – 50 – 60°C) ve hava 
hızında (0,5 – 1 – 1,5 m/s) deneyler gerçekleştirilmiştir. Her bir deneyde yaklaşık olarak 150 g zeytin 
yaprağı kurutulmuştur. Zeytin yapraklarının başlangıç nem içeriği yaklaşık % 40±2 (y-b) olarak 
belirlenmiştir. Deneyler boyunca sıcaklık, bağıl nem ve hız ölçümleri yapılmıştır. Sıcaklık ve bağıl nem 
sensörleri fan girişine (12), tepsi öncesi (10) ve sonrasına (11) yerleştirilmiştir. Hız sensörü ise tünel 
girişindedir (9) (Şekil 8). Ölçümler 90 sn aralıkla alınmış ve depolanmıştır. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Zeytin yapraklarının kuruma davranışlarını incelemek amacı ile 40, 50, 60°C hava sıcaklığında ve 0,5, 
1 ve 1,5 m/s hava hızlarında deneyler gerçekleştirilmiştir.  
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4.1. Kurutma Havası Sıcaklığının Etkisi 
 
Kuruma havası sıcaklığının etkisini incelemek amacı ile kuruma hızı 0,5, 1 ve 1,5 m/s hava hızlarında 
sabit tutulup,  hava sıcaklığı 40°C‘den 60°C‘ye 10°C aralıklar ile artırılarak deneyler gerçekleştirilmiş 
ve kuruma süreleri belirlenmiştir (Tablo 1 ve Şekil 10). 
 
Tablo 1. Deney koşulları (sıcaklığın etkisi). 

 

Hız  
(m/s) 

Sıcaklık  
(°C) 

Kuruma Süresi  
(dk) 

0,5 

40 555 

50 390 

60 255 

1 

40 540 

50 300 

60 240 

1,5 

40 495 

50 285 

60 240 

 
Tablo 1, sabit hava hızlarında, hava sıcaklığındaki artışın beklendiği gibi kuruma hızını artırdığını ve 
kuruma süresini kısalttığını göstermektedir. 0,5 m/s hava hızında, 40°C sıcaklıktaki kuruma süresi 555 
dk iken, bu süre 50°C‘de 390 dakikaya ve 60°C’de 255 dakikaya düşmektedir. 1 m/s ve 1,5 m/s hava 
hızlarında da hava sıcaklığının benzer etkisi gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 10. Sabit hava hızlarında sıcaklığın kuruma süresine etkisi. 

 
 

4.2. Kurutma Havası Hızının Etkisi 
 
Hava hızının, zeytin yapraklarının kurumasına olan etkisini incelemek amacı ile kurutma havası 
sıcaklığının 40, 50 ve 60°C’lerde sabit tutulup hava hızının 0,5 m/s’den 1,5 m/s’ye 0,5 m/s aralıklar ile 
değiştiği deneyler gerçekleştirilmiştir. Tablo 2 ve Şekil 11’de hava hızındaki değişimin kuruma 
sürelerine olan etkileri gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Deney koşulları (sıcaklığın etkisi). 
 

Sıcaklık 
(°C) 

Hız 
(m/s) 

Kuruma Süresi 
(dk) 

40 

0,5 555 

1 540 

1,5 495 

50 

0,5 390 

1 300 

1,5 285 

60 

0,5 255 

1 240 

1,5 240 

 
Tablo 2’de sabit hava sıcaklıklarında, artan hava hızının kuruma hızını arttırdığı ve yaprakların 
kuruması için gereken sürenin kısaldığı gözlemlenmiştir. Sadece, 60°C’de hava hızı 1 m/s’den 1,5 
m/s’ye artarken kuruma süresi değişmemiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Sabit hava sıcaklığında hızın kuruma süresine etkisi. 
 

Şekil 10 ve 11 karşılaştırıldığında kurutma havası sıcaklığının zeytin yapraklarının kuruma hızında 
kurutma havası hızına göre daha etkin olduğu görülmektedir. 
 
 
4.3. Kalite Ölçümleri 
 
Kurutma deneylerinin sonucunda elde edilen zeytin yaprağının kalite parametrelerindeki (toplam 
fenolik madde ve toplam antioksidan aktivite) değişim Tablo 3 ve Şekil 12’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 3. Kalite parametrelerinin değişimi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deney 
No 

T  
(°C) 

V  
(m/s) 

FMK 
 (%) 

AMK 
 (%) 

1 50 1,5 11,34 9,43 

2 60 1 33,8 42,94 

3 40 1,5 18,55 35,54 

4 40 1 28,68 24,88 

5 40 0,5 29,59 37,6 

6 50 0,5 13,32 8,82 

7 60 1,5 49,22 55,69 

8 50 1 11,22 4,72 

9 60 0,5 41,05 47,34 
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(a)                                                             (b) 
 

Şekil 12. Hava sıcaklığı ve hızının a) FMK, b) AMK‘ye etkisi. 
 
Şekil 12’de görüldüğü gibi 40°C hava sıcaklığında meydana gelen fenolik madde ve antioksidan 
aktivite kaybı 50°C’de gerçekleştirilenden daha fazladır. Bununla beraber, hava sıcaklığı 50°C’den 
60°C’ye arttırıldığında, fenolik madde ve antioksidan aktivite kaybı maksimum seviyeye ulaşmaktadır. 
Benzer sonuçlar, hava hızı değişimlerinde de görülmektedir. Hava hızı 0,5 m/s’den 1 m/s’ye artarken 
kalite parametrelerindeki kayıp düşmüş, fakat hız 1m/s’den 1,5 m/s’ye arttırıldığında fenolik madde ve 
antioksidan aktivite kaybı en yüksek değerine ulaşmıştır. Toplam antioksidan ve toplam fenolik madde 
kaybının en az olduğu optimum kuruma şartları, 50°C hava sıcaklığı ve 1 m/s hava hızı olarak 
belirlenmiştir. 
 
 
4.4. Enerji Analizi 

 
Enerji analizi için kullanılan ölçülmüş ve hesaplanmış veriler Tablo 4’de verilmiştir. 
 
Tablo 4. Enerji analizi verileri. 

 

Akışkan 
T 

(°C) 
RH 
(%) 

h 
(kJ/kg) 

 
(kg/s) 

Energy  
(kW) 

Hava/ Çevre 22 42 39,67 _ _ 

Hava/Fan 
girişi 

37 19,4 56,79 0,20 0,066 

Hava/Fan çıkışı-ID girişi 37,9 18,5 57,67 0,20 0,076 

Hava/ID çıkışı-Kurutma odası girişi 40,9 15,7 60,81 0,21 0,1128 

Hava/Kurutma odası çıkışı 39,8 16,4 59,23 0,21 0,1013 

Su/ ID girişi 62 _ 259,6 0,03 2,272 

Su/ ID çıkışı 56,5 _ 236,5 0,03 2,178 

 
Enerji kullanımı (EK) Denklem (12) kullanılarak hesaplanmış ve 0,3316 kW bulunmuştur. Bu değer 
zeytin yapraklarının kuruma işlemi için harcanan enerji miktarını göstermektedir. 
 
Enerji kullanım oranı 1. Durum için % 7,96, 2. Durum için ise %50,36 olarak hesaplanmıştır (Şekil 13). 
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(a)                                                                    (b) 
 

Şekil 13. (a) 1. Durum, (b) 2. Durum. 
 

Şekil 13 incelendiğinde, atık kurutma havasının geri kazanıldığı 2. Durum’da EKO’nun %7,96’dan 
%50,36’ya yükseldiği görülmektedir. Atık kurutma havasının geri kazanılması ısı değiştirgecinde 
havaya verilen enerji miktarını azaltmıştır. Eşitlik 13’den de görüldüğü gibi ısı değiştirgecinde havaya 
verilen enerji miktarının azalması, enerji kullanım oranını artırmaktadır.  
 
 
 
 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, kabin tipi bir jeotermal kurutucu tasarımı ve imalatı yapılarak ve Balçova-Narlıdere 
jeotermal sahasında zeytin yaprağının farklı hava sıcaklıklarında ve hızlarında kurutma deneyleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Deneyler sonucunda artan hava sıcaklığı ve hızının kuruma hızını arttırdığı ve bunun da kuruma 
süresi kısalttığı gözlemlenmiştir. Optimizasyon çalışması sonuçlarına göre kuru maddeye göre zeytin 
yaprağının kalite parametrelerindeki düşüşün en az miktarda gerçekleştiği optimum kuruma şartlarının 
60°C sıcaklık ve 1 m/s hava hızında gerçekleştiği bulunmuştur. Kurutma sistemi için gerçekleştirilen 
enerji analizi sonucunda kuruma işlemi için kurutucuda harcanan enerji kullanımının 0,3316 kW, enerji 
kullanım oranının ise atık kurutma havasının çevreye atıldığı 1. Durum’da %7,96, atık kurutma 
havasının bir miktarının geri kazanıldığı 2. Durumda ise %50,36 bulunmuştur. Bu durum, kurutucu 
çıkışındaki atık havanın bir kısmının geri döndürülerek taze hava ile karışması sonucu, karışım 
havasının sahip olduğu enerji miktarının artması ve ısı değiştirgecinde havaya aktarılan enerji 
miktarını düşürmesinin sonucudur. 
 
 
SİMGELER 
 
A Alan, (m

2
) 

AMK Antioksidan madde kaybı, (%) 
Cp Özgül ısı, (kJ/kgK) 
EK Enerji kullanımı, (kW) 
EKO Enerji kullanım oranı, (%) 
FMK Fenolik madde kaybı, (%) 
h Entalpi, (kJ/kg) 

 Hava debisi, (kg/s) 

Mi Ürünün ilk nem içeriği, (grsu / grkm) 
mi Ürünün ilk ağırlığı, (gr) 
Mk Ürün içerisindeki kuru madde, (gr) 
MR Boyutsuz nem oranı, 
ms Ürünün son ağırlığı, (gr) 
Ms Ürün içerisindeki su kütlesi, (gr) 
Mt Ürünün t anındaki nem içeriği, (grsu / grkm) 
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Myb Yaş baza göre nem içeriği, (%) 
r Re-sirkülasyon oranı, (%) 
RH Bağıl Nem, (%) 
T Sıcaklık, (°C) 
TAM Toplam antioksidan madde miktarı, (mM) 
TFM Toplam fenolik madde miktarı, (mg eşdeğer gallik asit / g kuru ağırlık) 
V Hız, (m/s) 
ρ Özkütle, (kg/m

3
) 

 
Özgül nem, (kgsu/kg) 

  
Alt Simgeleler 

çh Çevre havası 

gdh Geri dönüşüm havası 

ıd Isı değiştirgeci 

kh Kurutma havası 

km Kuru madde 

sat Doyma noktası 
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