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SICAK KURU KAYALAR’IN (EGS) POTANSİYELİ, GEÇMİŞİ, 
GELECEĞİ VE GERÇEKLER 
Hot Dry Rocks (EGS) Potential, History, Future And Facts 

 
Umran SERPEN 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, kuru sıcak kayaların tanımı yapıldıktan ve dünyadaki potansiyeli hakkında                                                                                                                                                                             
sonra bu konudaki araştırmaların tarihçesi sunulmuş ve bu çerçevede gerçekleştirilen iki önemli proje 
anlatılmıştır. Bunların yanında, bir sıcak kuru kayaç projesinin başarı elde etme koşulları anlatıldıktan, 
projenin ekonomisi ve yapılabilirliği tartışıldıktan sonra ülkemizde bu konuda yapılması gerekenler 
rapor edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıcak Kuru Kayaçlar, EGS, Fenton Hill, Soultz.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, first hot dry rocks concept is defined and its historical development is introduced. Then, 
after introducing its potential in the world is presented, its historical development is presented and two 
important project developed in this context is presented. Moreover after explaining success 
requirements project economics and feasibility are discussed. Finally, required action steps that 
should be taken in our country are reported.      
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1. GİRİŞ 
 
Geleneksel jeotermal sistemler su ve buharın hakim olduğu hidrotermal sistemler olup, dünyada belli 
kuşaklarda bulunurlar ve daha çok istisnadırlar. Bunlarda ısı enerjisini taşıyan madde sudur. Hareketli 
suyun bulunmadığı birçok yerde ise, yerkabuğu derine gittikçe ısınır. Dünyadaki ulaşılabilir jeotermal 
kaynakların ezici çoğunluğu, sıcak, fakat esas olarak kurudur. Bunlar “Sıcak Kuru Kayalar” (HDR) 
olarak anılır. Bu tür kayaçlarda ise, ısı enerjisi konduktif olarak yayılır. Ortalama atmosferik sıcaklık 
15oC olarak alınırsa, yerkürenin içerdiği ısı 3x1027 KCal veya 1.19x1013 quad mertebesindedir[1]. 
Doğal olarak yukarıda bahsedilen miktar ısı, çok küçük bir kısmı dışında, hep orada kalacak ve 
insanoğlunun buna erişmesi mümkün olmayacaktır. Bundan ötürü, dikkatimizi daha erişilebilir olan 
yerkabuğuna çevirmemiz gerekiyor. Yine aynı atmosferik referans sıcaklığı olan 15oC için, 
yerkabuğunun ısısı 1.3x1024 KCal veya 5.158x109 quad olarak tahmin edilmektedir[2]. Bu miktar 
toplam yerküre ısısının 1/2000 kadarı olmasına rağmen, yine oldukça büyüktür. Sıcak Kuru Kayalar’da 
bir km3’lük 250oC sıcaklığındaki granitin 40 milyon varil petrole eşdeğer enerji depoladığı 
hesaplanmaktadır. HDR’lerin içerdiği ısının toplamının 1.8x1012 milyon varil petrol eşdeğerinde olduğu 
tahmin edilmektedir ki, bu tüm hidrotermal rezervuarların 800 katından ve fosil yakıt rezervlerinden 
300 kat daha fazladır [3]. Özellikle karbon dioksit salınımı açısından, bu tür kaynaklar sıfıra yakın CO2 
salınımıyla çok avantajlı olabilirler. 
 
Şekil 1’de değişik enerji kaynaklarının projeksiyonları görülmekte olup, bunlar 1970’li yıllarda jeotermal 
endüstrisi tarafından hazırlanmıştır. Bu grafiklerde hidrokarbonların küçültüldüğü, hidrotermal 
rezervuarların da biraz abartıldığı söylenebilir. Ancak, dikkati çeken husus, depolanmış küresel ısının 
bitmeyecek gibi görünmesidir. Depolanmış küresel ısı da HDR sistemlerinin kaynağıdır. 
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Şekil 1. Dünya enerji projeksiyonları [4]. 
 
 
Belli bir bölgedeki HDR potansiyelini değerlendirmek için, jeotermal gradyeni bilmek gerekir. Jeotermal 
gradyen ise, tektonik olarak aktif bölgeler ile volkanik aktivitesi olan alanlarda daha yüksek olmak 
üzere, bir yerden ötekine büyük ölçüde değişir. Şekil 2 ABD’nin jeotermal gradyen haritasını 
göstermekte olup, ülkenin batısındaki birçok yerde HDR gelişiminin mümkün olduğuna işaret 
etmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. ABD’nin jeotermal gradyen haritası [5]. 
 
Jeotermal enerjinin bir kolu sayılan konduktif sistemler olarak da adlandırılan, Sıcak Kuru Kayalar’dan 
(HDR) enerji üretilmesi fikri, 1970 yılında Los Alamos Laboratuvarlar’ındaki bir grup araştırmacı bilim 
adamı tarafından yapılan bir beyin fırtınası sonucunda ortaya atılmış ve patenti alınmıştır. Bunun 
nedeni de, böyle bir potansiyelin bulunması yanında, volkanik sistemlere bağlı olarak varolan yüksek 
entalpili hidrotermal sistemlerin sınırlılığı ve orta entalpili sahalardaki ısı enerjisinin elektriğe 
dönüştüren çevrimin (Organik Rankin Çevrimi) bu yıllarda geliştirilmeye başlanmasıdır [6]. 
 
Bu kavram, 1973 yılı krizi ve onun yarattığı %400 civarındaki petrol fiyatlarının da artışıyla şok olan 
batı dünyasında çok büyük bir heyecan yaratmış ve 1974 yılı Ağustos ayında NATO’nun 
sponsorluğunda Los Alamos’ta (New Mexico, ABD) bir atölye çalışması (workshop) düzenlenmiş ve 
MTA da buraya davet edilmişti. Bu satırların yazarı, bu çalışmaya (MTA adına) katılmış ve Fenton 
Hill’deki hidrolik çatlatma ve onların mikrosismi ile izlenme çalışmalarını görme olanağını bulmuştu. 
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Aslında, yaratılan heyecan o kadar büyüktü ki, bunlarla birlikte derin sıcak kayalarda sondaj işlemleri 
için yeni delme yöntemleri denenmeye de başlanmıştı bile. Yine Fenton Hill’de, Los Alamos Sandia 
Laboratuvarları’nda (LASL) elektrikle ısıtılan özel matkaplarla yapılan sondajlar da ziyaret edilmişti. 
Bilinen kadarıyla, sonradan bu araştırmalar istenilen sonuca ulaşmadıklarından terkedilmişlerdir. 
 
 
 
 
2. KURU SICAK KAYALARIN (HDR) TANIMI 
 
Gerçek bir Sıcak Kuru Kaya (HDR) Jeotermal Enerji Rezervuarı nedir? sorusuna bu sistemlerin 
kuramcılarından biri olan Brown (2009) [7] aşağıdaki, yanıtı vermektedir: 
 
- Sıcak “Kristalen Temel Kaya’nın” daha önce geçirimsiz olan gövdesinde, mühendislikle yaratılan bir 
rezervuardır. 
- Bu derin, çok eklemli, fakat tekrar tıkanmış kaya kütlesinin seçilmiş bir kısmının, hidrolik olarak 
basınçlandırılması yoluyla, yaratılmaktadır. 
- Böylece, bir gerilim kafesi içinde tamamen sınırlandırılmış ve kapalı olup, yerkabuğunun elastik 
yanıtını basınçla genleşen HDR rezervuarına yansıtır. 
 
Patent’te tanımlandığı gibi, orijinal HDR gelişim kavramı, kristalen masife bir kuyu delme, sıcak kaya 
içinde su kullanarak büyük bir düşey çatlak yaratma, sonra ikinci bir kuyu delerek, çatlağı birinci 
kuyudan belli bir mesafede kesmeydi. Sistem, birinci kuyudan basınçlı soğuk su enjekte ederek 
çatlağın derin kısmına ulaşmak, onu çatlağın sıcak yüzü boyunca geçmek ve suyun yüzeye kızgın bir 
şekilde dönmesi yoluyla, işletilecekti. Suyun yüzeyde ısısı alındıktan sonra tekrar basılması ve bu yolla 
ısı madenciliği yapılması planlanmaktaydı. Böylece tanımlanan bir rezervuar Şekil 3’te görülmektedir. 
Araştırmacıların zaman içinde yaratılan bu rezervuarların karakteristiklerini öğrenmesiyle, orjinal 
kavram tadil edilmiştir [5]. 
 

 
 

Şekil 3. EGS kavramsal modeli. [1] 
 
 
Böyle bir sistem, madem ki insan tarafından yaratılmaktadır, o zaman aşağıdakiler kontrol edilebilir [7]: 
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1. Derinliği seçerek, üretim sıcaklığı; 
2. Enjekte edilen akışkan miktarıyla, rezervuar boyutu; 
3. Eklemli rezervuardaki akışkan akışı durumu ve yakın kuyu cidarı engellemesiyle daha 
önceden dikte edildiği gibi, basınç ve akışkan akış debisi gibi enjeksiyon koşulları; 
4. Rezervuar üstü basınç derecesini (eklem genleşme basıncı üzerinde) belirleyerek, operasyon 
sırasındaki rezervuar büyüme miktarı; 
5. Üretim kuyusu geri-basıncı; 
6. Optimum üretilebilirlik için, üretim kuyularının yeri ve sayısı. Şekil 4’te Fenton Hill’deki 
rezervuar genişlemesi, plan olarak görülmektedir. Örneğin, bu rezervuarda güneydeki durağan kısma 
bir başka üretim kuyusu yerleştirilebilir. 
 

 
 

Şekil 4. Fenton Hill’de oluşturulan rezervuar ve mikrosismik olaylar [7]. 
 
 
Yukarıdaki kontrol edilebilir parametrelerden de anlaşılacağı gibi, belli bir bölgede yerel jeotermal 
gradyen ve onun derinlikle değişimi dikkate alınınca, bir jeotermal santral için planlanan sıcaklık, 
geliştirilmesi düşünülen rezervuarın derinliğini belirleyecektir. Daha sonra beklenen hedefe ulaşmak 
amacıyla, santralda planlanan güç üretimi, gerekli toplam akış debisini dikte etmektedir. Bu debi, 
canlandırılan rezervuarın hidrolik karakteristiklerine bağlı olarak, sırasıyla üretim ve enjeksiyon kuyu 
sayılarını belirleyecektir. Böyle bir sistemin verimliliği, hem gerekli güç için üretilecek ve reenjekte 
edilecek sirkülasyon sıvısı ve hem de rezervuarda oluşacak akışkan kayıplarına bağlıdır [6].  
 
Bu tür sistemlerin oluşturulabilmesi için kristalen masif içindeki eklemlerin varlığı çok önemlidir. Bu 
eklemlerin oluşumunun jeolojik kavramsal modeli Şekil 5’te gösterilmektedir. 
 
EGS Sistemi geliştirilip tasarım gereksinimleriyle çakışırsa, en önemli konu sistemin ömrü olacaktır. 
Ömür de, ekonomik ve fiziksel açıdan değerlendirilebilir. Fiziksel açıdan dikkate alınması gereken, 
akışkan sıcaklığının, üretilen ısının ticari olarak somurulmasının verimliliği tarafından kontrol edilen 
belli bir tepe sıcaklığının altına düşme zamanıdır. Ekonomik açıdan da, santral için yapılan yatırımın 
geri alınması ve bir miktar kâr edilmesi için geçen zaman önemlidir. Böylece, ticari olarak ilgi 
duyulabilecek EGS sistemi, eğer ticari ömür fiziksel ömürden kısa ise, mümkündür [6]. 
 
Fiziksel ömür, rezervuarın verimli ısı değiştirme alanı ile ilişkilidir. Onun şimdiyedek değerlendirilmesi, 
izleyici testlerinden belirlenen verimli ısı değiştirme alanının değerlendirilmesinden türetilen modellerle 
mümkün olmuştur. Bu verimli ısı değiştirme alanının uzun dönemli gelişimi üzerinde birçok soru işareti 
ortaya çıkmıştır ve bunlar da, termal çatlatmayla sistemin genişlemesi veya daha yerel kanallarla 
büzülmesi, üzerinedir [6]. 
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Los Alamos Sıcak Kuru Kaya (HDR) projesi 25 yıl sürmüş ve 1995 yılında sona ermiştir. Bu süre 
zarfında 2 adet farklı kapalı (sınırlı) HDR rezervuarı derin sıcak kristalen kayaç içinde yaratılmış, 
araştırılmış ve akış testleri ile denenmiştir. Brown, (2009) [7] bunların dünyada yaratılmış kapalı HDR 
rezervuarları içinde tek gerçek olanları olduğunu, iddia etmektedir. Bu gerçek vurgusu son derece 
önemlidir, çünkü HDR kavramı bu proje ile sona ermiş olup, ABD Enerji Bakanlığı bu projeye verdiği 
kaynakları kesmiştir. 
 

 
Şekil 5. Eklemlerin oluşumunun kavramsal jeolojik modeli [8]. 

 
 
Araştırma kaynaklarından yoksun kalan jeotermal endüstrisi, (HDR) kavramını “Enhanced Geothermal 
Systems”, EGS (Destekli Jeotermal Sistemler) gibi albenili bir adla değiştirerek yoluna devam etmiş ve 
proje Fransa’ın Soultz yöresine taşınarak Avrupa Birliği fonlarından yararlanma yoluna gidilmiştir. 
Brown, (2009) [7] on yıl önce bu gerçeklik iddiasını öne sürdüğüne göre, Avrupa’lı Soultz EGS 
projesini gerçek saymamaktadır. Bu konuda haklı olduğu bazı gerçekler bulunmaktadır ve bunlardan 
ileride bahsedilecektir. Bu arada, son yıllarda HDR veya EGS kavramları iyice sulandırılmış ve 
geçirgenliğin düşük olduğu her yer için böyle bir sistem önerilmektedir. Hatta bu o kadar ileri gidilmiştir 
ki, Avustralya’daki sıcak su barındıran sedimanter kayaçlar bile, bu grubun içine alınmıştır. Buna 
başka bir örnek te, Ormat’ın ABD’de işlettiği Desert Peak jeotermal sahası hemen yakınında 
geliştirmek istediği bir EGS’dir. On yıl önce Desert Peak jeotermal alanı ve santralını ziyaret 
ettiğimizde, esas jeotermal sahanın birkaç km ötesinde işaret edilen bu alanda yapılan bir sondaj 
ironik olarak geçirgen zonlar, muhtemelen orijinal sahanın bir uzantısını keşfettiği anlaşılmıştır. 
 
Endüstri bu arada boş durmamış ve Jefferson Tester [9] önderliğinde ABD’li bir grup bilim adamına 
MIT raporu olarak adlandırılan bir EGS raporu hazırlatmıştır. Bu rapora göre 2050 yılına kadar ABD’de 
EGS’lerden 50.000 MWe elektrik güç üretilebilecektir. Bu rapor jeotermal enerji dünyasında büyük bir 
yankı yaratmış ve Başkan Obama bunun için bütçesinde 350 milyon $’lık bir fon ayırmıştır. Bunun 
yarattığı heyecan, ondan sonra gerçekleştirilen Stanford Workshop’larda 8-10 EGS oturumu 
hasredilmesine neden olmuştur. Daha önceki yıllarda bu bir-iki oturumu geçmemekteydi. Bunun 
yanında, Jeotermal Kongre’lerine ilgi artmış, katılım büyük ölçüde yükselmiştir. Şimdi tekrar Fenton 
Hill projesine dönerek gelişmeyi inceleyebiliriz. Bu proje kapsamında biri sığ diğeri derin iki HDR 
sistemi geliştirilmiştir. 
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2. FENTON HILL KURU SICAK KAYA PROJESİ 
 
2.1. Sığ Rezervuar(1. Aşama) 
 
İlk rezervuar ortalama sıcaklığı 195oC olan 2800 m derinlikteki eklemli granitik kayaç içinde 
yaratılmıştı. Yoğun testler sırasında operasyon parametreleri rezervuar genişledikçe değişmiştir. 
Sismik hacım adım adım artarak 10x106 m3 seviyesine erişmiştir. Tablo 1, 1. Aşama rezervuar akış 
testinin operasyon koşullarını özetlemektedir.  
 
Tablo 1. Mart-Aralık 1980 1. Aşama Rezervuar Testi [7]. 
 

Parametreler Değerler Yorum 
Injeksiyon Basıncı, (bar) 97 Test sonunda azaldı 
Enjeksiyon Debisi, (L/s) 6.3 Son 
Üretim Debisi, (L/s) 5.9 Son 
Termal Güç, (MWt) 3 Ortalama 
Geribasınç, bar 14 Ortalama 
Üretim Sıcaklığı, (oC) 158 Ortalama 
Akış Empedansı, (psi/gpm) 13 Ortalama 
Su Kaybı, (L/s) 0.2 Son 

 
2.2. Derin Rezervuar (2. Aşama) 
 
Derin rezervuar da, yaklaşık 3500 m derinlikte ve ortalama 235oC sıcaklıktaki yine eklemli granitik 
kayaçta yaratılmıştır. Kristalen kayaç içinde bir dizi birbiriyle bağlantılı basınçla canlandırılan akış 
kanalları hidrolik çatlatma yoluyla yaratılmıştır. Rezervuar ilk olarak (başlangıç kapalı akış testi) ICFT 
ile 1986 yılında ve daha sonra uzun dönemli test (LTFT) ile 1992-1995 yılları arasında denenmiştir. 
Testler sırasında yaratılan hacım 380 bar’da 1/3 km3’tür. Kapalı rezervuarın sınırlarından difüzyon 
yoluyla kaybedilen su miktarı hidrostatik basıncın 150 bar üzerinde 0.15 L/s’dir. Tablo 2 akış testinin 
operasyon koşullarını özetlemektedir. 
 
Tablo 2. 1986-1995 II. Aşama Rezervuar Testi [7]. 
 

Parametreler Değerler Yorum 
Injeksiyon Basıncı, (bar) 269 LTFT 
Injeksiyon Basıncı, (bar) 315 ICFT 
Enjeksiyon Debisi, (L/s) 6.3 LTFT 
Üretim Debisi, (L/s) 13.5 ICFT 
Üretim Debisi, (L/s) 5.9 LTFT 
Termal Güç, (MWt) 10 ICFT 
Termal Güç, (MWt) 4 LTFT 
Geribasınç, bar 33 LTFT 
Üretim Sıcaklığı, (oC) 190 ICFT 
Akış Empedansı, (psi/gpm) 19 ICFT 
Su Kaybı, (L/s) 0.15 LTFT öncesi 150 bar 

 
II. aşamada hidrolik empedansının (akışa direnç) büyük kısmı üretim kuyusu dibinde oluşmuştur 
(yaklaşık %40’ı). Akış empedansının %10’dan azı rezervuar içinde olmuştur, çünkü basınçla 
desteklenen (hidrostatik basıncın 160 bar üzerinde) eklemler açık tutulmuştur. Akış empedansının 
%1’den azı enjeksiyon kuyusu girişinde oluşmaktadır. İki haftalık soğuk su enjeksiyonundan sonra, 
termal genleşme eklemlerin girişlerini açıp, rezervuarla bağlantı kurmuştur [7]. 
 
Brown, (2009) [7] HDR rezervuarının kapalı olmasını “pek te bahsedilmeyen bir olay” olarak 
tanımlamakta ve Fenton Hill’deki her iki rezervuarın da kapalı olduğunu öne sürmektedir. Bunu da, 
enjeksiyon suyunun çok küçük bir kesrinin, o da zamanla azalan bir şekilde formasyona kaçmasıyla, 
açıklamaktadır. 
 
Brown, (2009) [7] aşağıdaki önemli gözlemlere ve sonuçlara işaret etmektedir: 
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• HDR rezervuarı iki kuyu delinip arasında çatlaklı bir zon yaratılarak asla gerçekleştirilemez. 
Önce bir enjeksiyon kuyusu delinmeli, çatlak sistemi yaratılmalı ve üretim kuyuları (2 adet) bu çatlak 
sistemini hedefleyerek kazılmalıdır. Bu şekilde üretilebilirlik 2’ye katlanacak ve daha yüksek rezervuar 
basınçları eklemleri daha da genleştirerek akış empedansını azaltırken, yeni çatlakların oluşumunu 
engelleyecektir. 
• Rezervuardan üretim kuyusuna akış empedansı üretim kuyularının daha yüksek basınçlarda 
çalıştırılmasıyla sağlanabilir. 
• Eklemli kayaç kütlesinin karakteristikleri değişken olup, tahmin edilemez. 
• HDR sistemlerini gözlemlemek için mikrosismi esas olmaktadır. Ancak, bu konuda yapılması 
gereken daha çok şey vardır. Özellikle, eklemleri açan ve ana akış kanallarını oluşturan, yaratılmış 
sismisite “induced seismicity” konusu araştırılmaya devam edilmelidir. 
 
Fenton Hill’de çalışma 1987-1991 arasında “termal güç” üretimine yönelmiştir. Şekil 6’da şematik 
olarak gösterilen termal güç üretim sistemi kurularak uzun dönemli, bu arada sürekli değil de, geçici 
saatler arasında yük izleyen test te gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Fenton Hill’de termal güç üretimi [5]. 
 
Fenton Hill projesinden sonra, Duchane ve Brown, (2002) [5] HDR rezervuarlarının ticari olarak 
katkıda bulunabilmesi için, çözülmesi gereken üç önemli konuya, işaret etmişlerdir: 
 
1. Üretilebilirlik: Rezervuarların yatırımı geri ödeyebilmesi için üretmesi gereken miktarlar. 
2. Uzun Ömür: Herhangi bir HDR sistemi yatırımını geri ödeyebilecek uzunlukta bir zaman süreci 
boyunca üretim yapabilmeli. 
3. Evrensellik: HDR sistemleri istisnai olmaktan çıkıp, kural haline gelmelidirler. 
 
 
 
3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN FRANSA’DAKİ SOULTZ-SOUS-FORETS EGS PROJESİ 
 
Fenton Hill’den sonra gerçekleştirilen ve Avrupa’ya ait olan, 1990 yılların başında başlayan 2. HDR 
projesi ki, artık bunlar EGS (Enhanced Geothermal Systems-Destekli Jeotermal Sistemler) olarak 
adlandırılıyorlar, Fransa’da Strasburg yakınlarındaki Yukarı Ren Graben’indeki Soultz yakınlarında 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Soultz EGS projesi 1986 yılında Fransız-Alman ekibi [10] (Gerard ve Kappelmayer, 1987) tarafından 
başlatılmıştır. Başlangıç aşamasında proje tamamen Fransız, Alman kamu ve Avrupa Birliği fonları ve 
İsviçre tarafından desteklenmiş, ancak 1996 yılından itibaren kısmi endüstri desteği sağlanmıştır.  
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Soultz jeotermal alanı, Akdeniz’den Kuzey Deniz’ine kadar uzanan Avrupa Senozoik rift sisteminin 
parçası olan, Yukarı Ren Graben’inde bulunmaktadır. Yukarı Ren Graben’i, KKD eğilimli Alp 
sıkışmasına yanıt olarak geç Eosen döneminde oluşmuştur [11]. Graben içinde Permiyen, Mesozoik 
ve Senozoik çökellerin 1.4 km altında Hersinyen yaşlı blok faylı, monzogranit temel bulunmaktadır. 
Aslında, burası bir petrol üretim bölgesi olup, bu yörede delinen 5000 kadar petrol kuyusundan[11] 
elde edilen sıcaklık dağılımlarından gradyenin en yüksek olduğu Soultz yöresi EGS projesi için 
seçilmiştir (Şekil 7). 
 

 
 

Şekil 7. Soultz Bölgesi jeolojik haritası [11]. 
 
 
Yöre gradyeni yukarı sedimanlarda 100oC/km’ye yakın olduğu halde, granite girilince bu sıfır olmakta 
ve daha sonra da tekrar artmaya başlayarak 5000 m’de 200oC’a erişmektedir [6]. Aslında granitlerin 
üst kısmında 1500-3500 m ‘ler arasında sıcaklığı 140-150oC olan tipik bir hidrotermal oluşum 
bulunmaktadır (Şekil 8). Bu zon içinde GPK-2 kuyusunda 2120 m’de tam sirkülasyon kaybı 
yaşanmıştır. Ancak, proje EGS olarak geliştirilmek istendiğinden ve daha yüksek sıcaklık 
hedeflendiğinden, daha derine kuyular kazılarak bunlar arasında çatlak sistemi yaratılmıştır. 
 
 

 
 

Şekil 8. Soultz bölgesi termal gradyenleri [11].. 
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Şekil 9. Soultz EGS sistemi ve kuyuları [12].. 

 
 

 
 

Şekil 10. Soultz’ta kuyularda yaratılan sismisite [13]. 
 
 
Kristalen granitik masif içinde dört derin kuyu delinerek bir 3600 m diğeri de 5000 m (3 kuyu) 
derinliğinde iki EGS rezervuarı yaratılmıştır (Şekil 9). Bu kuyular jeoloji, doğal çatlakların 
karakteristikleri, akışkan jeokimyası, sıcaklık ve derin kristalen kayaçların hidrolik özellikleri konusunda 
önemli içgörüler sağlamışlardır [11]. Kuyular arasında yaratılan sismisite Şekil 10’da görülmektedir. 
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Genter vd., (2010), Soultz gibi projelerin kendi doğal çatlak şebekesi içinde hidrolik bağlantıların zayıf 
olması dolayısıyla, doğal geçirgenliği çok düşük olan çatlaklı kristalen kayaçların içinde barınan büyük 
hacimli tuzlu suların bulunmasıyla, karakterize olduğunu ifade etmektedirler [11]. Diğer bir deyişle, 
Soultz sistemi Fenton Hill gibi tamamen kuru bir ortam değildir. Ticari enerji üretimi için gerekli 
debilerde kayaç içinden dolaşım (sirkülasyon) sağlanması, ancak kayaç geçirgenliğinin hidrolik 
ve/veya kimyasal canlandırma teknikleriyle artırılması yoluyla, gerçekleştirilecektir. Hidrolik 
canlandırma, büyük hacımlı enjeksiyon ile mekanik olarak kayma genleşmesi yaratmakta, ancak 
sismik olaylara da neden olmaktadır. Kimyasal canlandırma ise, çatlakları tıkayan ikincil mineralleri 
çözerek, üretilebilirliği artırmaktadır. Ancak, çatlak içindeki kayaç-su etkileşimi dolayısıyla çökelme de 
geçirgenliği azaltabilir. 
 
Üst litosfer kabuğunda derin sondajlarla EGS teknolojisinin gelişimi birçok teknik ve bilimsel 
açmazlarla karşı karşıyadır. Bunların en önemlisi, gerilim alanı yönelimi ve çatlak geometrisini dikkate 
alan kuyu rotalarını optimize ederek, üretim enjeksiyon/kuyuları ve çatlaklı rezervuar arasındaki 
hidrolik iletişimin geliştirilmesidir. Bundan başka, jeotermal sistemlerde yaratılan sismiğin (induced 
seismicity) mekaniği ve fiziksel prosesler hala az algılanmış olup, önemli bir açmaz oluşturmaktadır. 
Kuyular arasındaki dolaşım sırasında akış, ısı transferi ve kimyasal tepkimeler ve onların davranışları 
modellenmeli ve kestirimler yapılmalıdır [11].  
 
Daha önce bu granitik masifin büyük miktarda tuzlu su barındırdığından bahsedilmişti. Bu su 100 g/L 
gibi önemli bir toplam katı madde içermektedir. Granitin içinde bulunmalarına rağmen, bu suların Trias 
sedimanları içinde denge tepkimelerine uğradığı jeokimyasal çalışmalar sonunda ortaya çıkmıştır. 
Soultz’taki tuzlu suyun sedimanların daha kalın ve sıcaklığın 220-240oC olduğu grabenin merkezindeki 
çökellerden göçettiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar 4.5 km altındaki doğal akışın 1-1.2 m3/st 
olduğuna işaret etmektedir [11]. 
 
Soultz’ta delinen kuyuların enjektivite ve üretilebilirlikleri 0.02 ile 0.2 L/s /bar arasında değişmekte 
olması, çalışmaları “Masif Hidrolik Çatlatma” yöntemine yöneltmiştir. Amaç, gerçek hidrolik çatlaklar 
yaratmaktan ziyade, varolan çatlaklar boyunca kayma gerilimi oluşturmaktır. Aslında, ana (esas) 
gerilime dik olan gerçek hidrolik çatlakların destekleyici malzeme ile açık tutulması, o sıcaklıklardaki 
performanslarının belirsizliği yüzünden, sorunlu olabilirdi. Büyük ölçekli hidrolik canlandırma 
(stimulation) ile önemli üretilebilirlik gelişimi sağlanmasına rağmen, sistemin ancak bir kapalı devre 
(loop) kurularak işletilebileceği sonucuna varılmıştır. Hidrolik çatlatma yanında HCl, RMA (regüler 
çamur asidi) ve organik kil asidi gibi çeşitli asit sistemleri ile kimyasal canlandırma teknikleri 
kullanılmıştır. 
 
Yıl 1997’de yukarı rezervuar (3000-3600 m) bir pompa vasıtasıyla üretime alındı ve 4 ay boyunca 25. 
L/s 142oC sıcak su üretildi. Suyun özgül ağırlığının 1.048’den 1.063’e artmış olması, depolanan suyun 
da katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu test sırasında 11 MWt güç üretilmiştir. Derin rezervuarda 
ilk test 2005 yılında gerçekleştirildi ve orijinal kavramsal modelde olduğu gibi 160oC ve 120oC’taki 
sıcak sular bileşik kaplar kuralına göre (pompasız), sırasıyla GPK-2 ve GPK-4 kuyularından toplam 15 
L/s debiyle üretildi. Yaz/2008’de 350 m boyunda milli pompa bir kuyuya (GPK-2) kuruldu ve 25 L/s 
155oC su 6 hafta boyunca üretildi. İkinci kuyuya (GPK-4) ise elektrikli dalgıç pompa 500 m’ye 
kurularak, 12.5 L/s 155oC su, aynı dönemde üretildi. Şaft üzerinde oluşan çökelme sorunu şaft 
arızasına neden oldu ise de, bu sorun aşılarak, bugün sistem normal olarak çalışmaktadır. Elektrik 
üretim kapasitesi 1.5 MWe civarındadır [11]. 
 
EGS’lerin geliştirilmesinde en büyük engel olarak maliyet gösterilmektedir. EGS’lerden elde edilecek 
elektrik fiyatları 17.5-29.5 cent/kWh aralığından 74.5 cent/kWh’a kadar çıkmaktadır. Bir EGS Santralı 
için yapılacak sermaye yatırımının klasik bir jeotermal santralden iki kat fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Maliyet tahminlerinin değişkenliği daha önce bu sistemlerin kurulmamış olması ve 
sondajdan EGS sistemlerin geliştirme aşamasındaki risklerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, 
Bureau of Land Management’in birçok ruhsat alanını iyi fiyatlara ihale ettiği bildirilmekte (Climate 
TechBook, 2009). 
 
Ekonomik sorunlar EGS’nin teknolojik atılımlar yapmasını gerektirmektedir. Bu atlımlar aşağıda 
sunulmaktadır [13]: 
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• Arama riskinin sondaj ve kaynak konularında bilgi toplayarak iyileştirmelerle azaltılması, 
• Uzun dizilerin koruma borusu tasarımı ve yüksek sıcaklıkta çimentolamanın iyileştirilmesi, 
• Yaratılan sismisitenin anlaşılması, enstrümentasyonun iyileştirilmesi ve çatlatma ve gerilimler 
arası bağlantı, 
• Çökelme riskinin azaltılması, kayaç/CO2 ve kayaç/su etkileşiminin kısa devre edilmesi ve 
erken soğumanın engellenmesi için rezervuar yönetimi. 
 
 
 
4. TARTIŞMA 
 
HDR veya EGS olarak adlandırılan enerji üretim sistemleri bugünlerde dünya jeotermal enerji 
endüstrisinin gündemine oturmuş bulunmakta ve bu konuda çok sayıda ve çeşitli fikir, yöntem, 
uygulama ve yayınlar üretilmektedir. Bu durum, ister istemez kendi ülkemizi de bir ölçüde 
etkileyecektir. Şimdiden bazı yabancı şirketlerin bu konuda ülkemizde çalışmak istediğini, bazı ülkemiz 
şirketlerinin de bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve devlet katında da, MTA kanalıyla, bu konuda bazı 
çalışma ve planların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışma da, ülkemizde bu konu ile ilgilenen veya 
ilgilenmek isteyenleri aydınlatmak amacıyla, hazırlanmıştır. 
 
Özet olarak söylemek gerekirse, EGS’ler yüksek riskli, sermaye yoğunluklu kumar olabilir, fakat eğer 
öncüler bu sistemleri çalıştırmayı başarırlarsa, dünya ve yatırımcılar için büyük fayda sağlayacaktır. 
 
Beklentiler EGS üretim kuyularından en az 25 kg/s akışkan üretilmesi ve sondaj maliyetlerinin aşağıya 
çekilmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. Hedeflere veya onlara yakın yerlere ulaşabilmek için 
teknolojide bir sıçrama (breakthrough) gerekli görünüyor.. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu konuda bizler ne yapmalıyız?” sorusuna, geliştirilen teknolojiyi iyi takip ederek güncel kalmalıyız. 
Bu açıdan Salavatlı sahasında yapılan mikrosismi çalışması iyi bir başlangıç sayılabilir.  
 
Muhtemel EGS alanlarının belirlenmesi konusunda yerbilimi çalışmaları şimdiden başlatılabilir. Sağlıklı 
ve iyi çalışan bir sondaj sektörümüz var. Onların da teknolojiye uyum sağlamaları için 
desteklenmeliler.  
 
Kayaç mekaniği konusunda da gelişime gereksinimimiz var.  
 
Ayrıca, EGS’lerde yoğun bir şekilde kullanılacak ORC teknolojisini ülkemizde geliştirmek için destek 
sağlanmalı. Zaten, ülkemizin halihazırdaki hidrotermal kaynakları için de, ORC teknolojisi 
kullanılamktadır.  
 
Devlet jeotermal ihalelerinden elde ettiği gelirle bu konularda araştırmaya destek sağlamalıdır. 
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