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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    _______________________  237 _______ 
 

 

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

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

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. 
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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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