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YÜKSEK ENTALP L JEOTERMAL SAHALARIN ARANMA
VE GEL T R LMES NDE YEN TEKNOLOJ LER
Tahir ÖNGÜR

ÖZET
Artan enerji gereksinimi ve hele artan çevre sorunları kar ısında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
elektri e dönü türülebilir yüksek ısı yüklü jeotermal kaynakların aranması ve geli tirilmesi daha da
önem kazandı.
lgili bilim ve mühendislik dallarında kazanılmı sınırsız bilgi zenginli i ve yeti ilmez bir hızla geli en
teknolojiler buna yönelik çabalarda da ba vurulması kaçınılmaz yerler oldu ve oluyor. Dünyadaki
de i ik kurumlarda bu konuda ara tırma programları uygulanıyor, kurumlar arası i birlikleri
destekleniyor, önemli fonlar ayrılıyor bu çalı malara.
Çalı maların bir bölümü arama ve ara tırma teknik ve yöntemlerinin geli tirilmesi do rultusunda
yapılıyor. Bir bölümü ise sahaların geli tirilmesinde en temel çalı ma olan sondajcılıktaki malolu ları
dü ürmek, fiziksel güçlükleri a mak ve do ru karar verme olanak ve süreçlerini geli tirmeye yönelik.
Bu alanda atılıma hazırlandı ı dü ünülen ülkemizdeki mühendislerin de dünyaya kulak vermeleri ve
yarın uluslararası firmaların pazarı olmadan kendi bilgi ve donanımlarını geli tirmesi önemli bir görev.
Bu nedenle bu ara tırma ve geli tirme evreninde bir dola makta yarar var.
-

Gizli kalmı jeotermal sahaların aranmasına yönelik hangi yeni teknikler geli tiriliyor?
CO2 Gaz akısı ölçümlerinden nasıl yararlanılıyor?
Jeobotanik ne i e yarıyor?
zpotop kimyasında ne yenilikler var?
nfrared ölçümlerinden artık nasıl yararlanılıyor?
3 Boyutlu Manyetotellürik ölçüler neler ba arıyor?
Havadan Elektromanyetik ve Gravite ölçüleri bu alana neler getiriyor?
Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri jeotermal kaynak yeri belirlemede nasıl kullanılır oldu?
Yüksek sıcaklıklarda çalı abilen ölçüm ve izleme aygıtlarından nasıl yararlanılıyor?
Daha sondaj sırasında rezervuara ili kin tanıma ve tanımlama yakla ımları kuyu ba arısını
nasıl arttırıyor?

Bunlar ve ba ka yeni teknik ve yöntemler jeotermal ya amımıza girebilecek mi? Kamu kurum
yöneticileri ve yatırımcılarımızın sa duyusu belirleyecek bunu.

1. G R
Artan enerji gereksinimi ve hele artan çevre sorunları kar ısında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
bu arada elektri e dönü türülebilir yüksek ısı yüklü jeotermal kaynakların aranması ve geli tirilmesi
daha da önem kazandı.
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lgili bilim ve mühendislik dallarında kazanılmı sınırsız bilgi zenginli i ve yeti ilmez bir hızla geli en
teknolojiler buna yönelik çabalarda da ba vurulan yerler oldu ve oluyor. Dünyadaki de i ik kurumlarda
bu konuda ara tırma programları uygulanıyor, kurumlar arası i birlikleri destekleniyor, önemli fonlar
ayrılıyor bu çalı malara.
Çalı maların bir bölümü arama ve ara tırma teknik ve yöntemlerinin geli tirilmesi do rultusunda
yapılıyor. Bir bölümü ise sahaların geli tirilmesinde en temel çalı ma olan sondajcılıktaki malolu ları
dü ürmek, fiziksel güçlükleri a mak ve do ru karar verme olanak ve süreçlerini geli tirmeye yönelik.
Bu alanda atılıma hazırlandı ı dü ünülen ülkemizdeki mühendislerin de dünyaya kulak vermeleri ve
yarın uluslararası firmaların pazarı olmadan kendi bilgi ve donanımlarını geli tirmesi önemli bir görev.
Bu nedenle bu ara tırma ve geli tirme evreninde dola makta yarar var.
Jeotermal kaynaklar alanında dünya pazarının önümüzdeki 10-15 yıl içinde 25 milyar USD’a ula ması
bekleniyor. Buna kar ılık jeotermal kaynakların geli tirilmesinin mal olu u henüz alı ılmı enerji
kaynaklarının en dü ük mal olu larından biraz daha yüksek ve bu nedenle de rekabet gücü zayıf. Bir
yolla jeotermal kaynak geli tirmenin mal olu unun dü ürülmesi gerekiyor.
Bu do rultudaki çalı maların en derli toplusu, ABD Enerji Bakanlı ı “Enerji Etkinli i ve Jeotermal
Enerji” bölümünce sürdürülen Jeotermal Teknolojileri Programı. Bu çalı malar merkezi ve federal
hükümetler, üniversiteler, firmalar ve ara tırma enstitülerinin katılımıyla sürdürülüyor. DOE, ABD’ndeki
jeotermal kaynakların ülkenin 30.000 yıllık enerji gereksiniminin kar ılanmasına yetebilecek iken
bugün kurulu güç kapasitesinin yalnızca 2.800 MW olu unun kabul edilemez oldu unu bildiriyor.
Jeotermal kaynakların, yeryüzündeki petrol ve gaz yataklarından 50.000 kez daha zengin; ama, arama
ve geli tirme teknolojileri henüz yeterince olgunla mamı bir alan oldu u inancıyla ba latılan program,
EGS; arama ve kaynak belirleme; sondaj ve rezervuar yönetimi; güç sistemleri enerji dönü ümü
konularında yo unla mı .
Bu çalı malarda birçok yeni teknoloji geli tirilmi . NREL’de geli tirilen yeni bir kondenser modeli
(ADCC); Brookhaven National Laboratory’de geli tirilen ve Haliburton’un ThermaLock adıyla
markala tırdı ı yeni bir kuyu içi çimento türü; yine BNL’de geli tirilen ve yeraltına geri basılan atık
akı kanın içindeki sorun yaratan silisin satılabilir bir ürün olarak akı kandan elde edilmesine yönelik bir
teknoloji; BNL’in geli tirdi i bir ba ka ürün olan ve korrozyona u rayabilecek metal donanımların
kaplanmasında kullanılabilecek, ısıl iletkenli i yüksek oldu u gibi karbon lifleri katıldı ı için fiziksel
a ınmaya kar ı da dirençli olan polifenilensülfat (PPS); Dandia National Laboratories(SNL)’de
geli tirilen ve sondaj sırasında delme dizisine takılıp hızlı ve güvenilir veri aktarmaya yarayan ve
yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı akustik telemetri aygıtı; yine SNL’in çevreye zarar vermeden
kuyu testleri yapılmasına elveren dü ük emisyonlu atmosferik ölçülü seperatör (LEAMS), hep bu
program çerçevesinde geli tirilip ödül almı projeler. Programın kapsamında ayrıca EGS (kı kırtılmı
jeotermal sistemler), Raft River Bölgesi’nin geli tirilmesi; batı eyaletlerini jeotermal kaynaklardan
yararlandırmaya yönelik “Geo Powering the West” konularında yo unla an çalı malar da var. 2004
yılında hazırlanan stratejik plana göre, Program ilk a ama hedeflerine 2010’da ve son hedeflerine de
2040’te ula ması (bütçe arttırılırsa bunun 2020’ye çekilebilece i) öngörülmü . Hedeflenen amaç ise
üretilecek jeotermal elektri inin mal olu unun 5 sent’in altına indirilmesi; ekonomik olarak üretilebilir
kaynakların kapasitesinin 40.000 Mwe’a çıkarılması; EGS’inden üretilecek elektri in mal olıu unun 5
sent’in altına çekilmesi.
Dünyada benzer ba ka teknoloji geli tirme çalı maları da var. Ancak, iyi bir örnek olu u nedeniyle
DOE’nin çalı malarına kabaca bir bakmak yol gösterici olabilir.
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2. G ZL KALMI JEOTERMAL SAHALARIN ARANMASINA YÖNEL K HANG YEN TEKN KLER
GEL T R L YOR?
Bugüne de in yüzeyde sıcak su ve benzeri termal belirtilerin görüldü ü yerlerin çevresindeki ve göreli
olarak sı jeotermal sahalar geli tirildi. Oysa, gün geçtikçe daha derin, yüzeyde çok tipik bir belirtisi
olmayan, ya da yüzey belirtileri ile asıl sistemin yerleri arasında bir kayma olan sahaların da
bulundu u; bunların belki de daha yaygın oldu u ytönünde bir kanaat olu tu. imdi, bu tür sahaların
daha kesin ve duyarlı biçimde ke fi ve tanınmasına katkıda bulunacak arama teknikleri geli tirilmeye
ba landı.
DOE’nin programı bu alandaki hedeflerini, geni alanlarda arama yaparak yeni jeotermal sahalar
bulmak olarak tanıtıyor. Henüz bilinmeyen kaynakların bilinenlerden daha çok oldu u kabul edilip
özellikle iki umut verici teknik üzerinde çalı ılıyor. Hiperspektral görüntüleme projesi ile yerdeki dü ük
düzeyli ısıl ve kimyasal sızıntıların havadan taranması amaçlanmı .
2.1. CO2 Gaz Akısı Ölçümlerinden Nasıl Yararlanılıyor?
Yer kabu unun her yerinden çok zayıf ta olsa atmosfere salınmakta olan CO2 gazı akısının, gazın yer
altında zenginle ti i yerlerde çok daha yüksek olması gerekti i öngörüsü ve dünyanın pek çok yerinde
bunun do rulanmı olması aramalarda gaz akısı ölçümlerini sonuç alıcı bir teknik olarak ortaya
çıkarmı tır.
Yakın zamana kadar bu amaçla toprak atmosferinde CO2 gazı oranını belirlemeye yönelik ölçüm ve
analizler yapılagelirdi. imdi ise, gaz akısını, birim alandan atmosfere birim zamanda ne kadar gaz
bo aldı ını ölçen aygıtlar geli tirildi. Bu aygıtlar bir gaz toplama odası ve bir de infrared gaz analiz
biriminden olu makta. Bu yolla hızlı, güvenilir ve temsil etme yeterli i yüksek bir tarama yapılabiliyor.
Önce tarımsal amaçlarla geli tirilen bu sistemler artık jeotermal sahalarda, gaz alanlarında, volkan
gözlemlerinde, vb pek çok alanda kullanılmaya ba lanmı tır.
Bunlar, ya de i ik noktalarda anlık gaz akılarını ölçebilmek üzere; ya da bazen, aynı noktadaki gaz
akısının zaman içindeki de i imini ölçüp kayıt etmek üzere tasarlanmı tır.
Topraktan atmosfere gaz akı ı sızma (difüzyon) biçiminde olmaktadır. Bu, basınç de i imleri, rüzgar,
sıcaklık, ya ı gibi etkenlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle, söz konusu etkileri giderebilecek
ekilde tasarlanmı toplama kutuları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılmak üzere tasarlanan ve ticari
olarak kullanılan birkaç sistem bulunmaktadır. Aygıt bir gaz toplama kutusu, bir ta ınabilir infrared gaz
analiz birimi ve veri derleme ve ileti im birimlerinden olu maktadır.
Volkanlardan atmosfere görünen ya da görünmeyen biçimde büyük miktarlarda gaz salındı ı
bilinmektedir. Bu sayede, diri volkanların etkinli inin izlenmesinde gaz salımının izlenmesi de önemli
bir jeokimya aracı durumuna gelmi tir. Son 15-20 yılda gaz salımı çalı maları esas olarak CO2
üzerinde yo unla mı tır; çünkü, bu gaz magmanın sudan sonra en uçucu ve magma derinlerden
yükselirken magmadan ayrılan ilk ana bile endir[1].
Bu nedenle, topraktan CO2 gaz akısı ölçümleri dünyanın de i ik yerlerinde oldukça sık ve ba arıyla
uygulanmaktadır. Örne in, Yunanistan’ın Nisiros Adası’nda güney Lakki Ovası’nda yapılan iki
çalı mayla CO2 gazının esas olarak hidrotermal patlama kraterleri çevresinden sızdı ını ortaya
koymaktadır. ncelenen toplam 1,3 km2’lik alandan günde 68 ton CO2 gazı sızdı ı hesaplanmı tır[2].
Benzer bir ba ka çalı manın yapıldı ı Vezüv Yanarda ı ve çevresinde, günlük gaz salımının 151 ton
oldu u hesaplanmı tır[3]. talya’da bu yöreyi de kapsayan çok daha geni bir bölge için yapılan bir
ba ka çalı mada da[4], yalnızca 66 km2’lik bir alanda salınan gazın miktarının 3,8x108 mol/yıl oldu u
hesaplanmı tır. Avrupa Jeofizikçiler Birli i’nin düzenledi i “Volkanik Tehlikeler: zleme, Öngörme ve
Önlemler Sempozyumları”nda bu alanda yapılmı çok sayıda çalı manın (örne in[5]) sonuçları
sergilenmektedir. Japonya’da Usu Volkanı’nda yapılan gaz akısı çalı malarıyla gaz akısının 31 Mart
2000 tarihindeki püskürmeden 6 ay önce günde 120 tondan günde 340 tona yükseli i ve püskürmeden
sonra da günde 39 tona dü ü ü belgelenmi tir[6].
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Volkanik sistemlerde magmatik etkinliklerle yeraltısuyu dola ımı arasındaki ili kinin jeofizik ve gaz
akısı ölçümleri ile izlenebilece i öne sürülmektedir. Nikaragua Masaya Volkanı çevresinde CO2 gaz
akısı ile SP arasında yakın bir ili kinin belirlendi ini belirtmektedir[7].
Werner (2005)[8] te, Yeni Zelanda Rotorua Jeotermal Alanında gaz akısı ve toprak sıcaklı ının
da ılımını incelemi . Rotorua kentinin bütününü altında yaygın (28 km2) bir özdirenç anomalisi
bulunuyor. Bir kalderanın içinde yer alan bu sistemin bazı bölümlerinde toprak sıcaklıkları normalden
en az 5-6°C daha yüksek, 5-100°C arasında de i iyor. Buralarda CO2 akısının da yüksek oldu u
belirlenmi (belirlenemeyecek kadar az ile 11.535 g/m2/g arasında). Bu iki de i ken arasında çok
güçlü olmasa da bir ili ki oldu u ortaya çıkarılmı . Ölçülen gaz akısı, aktif volkanlarda kar ıla ılanlara
ula ıyor ve tipik biyojenik bo alımların 3 mertebe üzerinde. Bunun büyük bölümünün yükselen
jeotermal akı kanın basıncının dü ü ünden ötürü bu akı kandan ayrılan gaz oldu u yorumu yapılıyor.
El Salvador’daki Berlin Jeotermal Alanı’nda yapılan toprak gazı ölçüm çalı ması sonucunda da
belirgin anomaliler saptanmı tır[9].
Tipikli inden ötürü de inilebilecek bir ba ka çalı mada da[10], CO2 gaz anomalilerinin faylarla
sınırlandı ının belirlendi i gösterilmektedir. Faylarla toprak gaz salınımı anomalilerinin arasındaki ili ki
Do u talya’da da saptanmı tır[11].
Gaz akısı çalı maları do rudan toprak üzerinde yapıldı ı gibi, bazı ivedi durumlarda farklı yükseltilerde
yapılan uçu larla havadan yapılması da denenmi tir. ABD, Kaliforniya Mammut Da ı Volkanı üzerinde
yapılan böylesi bir incelemede çok tipik ve sürekli a aç ölümleri görülen bir sahayı da kapsayan bir
anomalinin elde edildi i belirtilmektedir[12].
Bu bölgede, CO2 gaz salımının yerden yapılan ölçümleri sonucunda daha ayrıntılı bir resim elde
edilmi tir.
Yine Long Valley Kalderası’nda yapılan düzenli gözlem ve ölçü çalı maları kapsamında CO2 gaz akısı
ölçümleri de yapıldı ı ve de i imlerin yorumlanmaya çalı ıldı ı görülmektedir[13].
Gaz akısı ölçüm sonuçlarını saptıracak pek çok etkenin bulundu u ku kusuzdur. Bu çalı malarla
derlenen verilerin düzeltilmesi için geli tirilmi bazı modeller de bulunmaktadır[14]. Bazı sıcak su
sahalarında denenen bir çalı mada gaz akısının yaz ve kı de erleri arasında farklar oldu u ve CO2
gaz salımının kı ın daha az oldu u belirlenmi tir[15].
Volkanik ve hidrotermal sistemlerde CO2 gaz salımının ölçülmesi yoluyla sistemin saldı ı ısının
hesaplanması için de bir yöntem önerilmektedir[16]. Yapılan çalı malarda, fümerollerde ölçülen
buhar/gaz oranıyla topraktaki ısıl (termal) gradyan ve toprak gazı akısının oranının logu arasında
do rusal bir ili kinin bulundu u belirlenmi tir. Bu ili kiyi denetleyen ana parametre zeminin ısıl
iletkenli idir(Kc). Her bir saha için, 0,4-2,3 W m−1 °C−1 arasında de i en Kc de erleri bulunmu ve
toprak CO2 gazı akısı, derin sıcak akı kanların bir belirtisi olarak kullanılarak, sistemde yo unla an
buhardan salınan ve 1-100 MW arasında de i ti i görülen toplam ısılar hesaplanmı tır.
Bu de inmeler, gaz akısı anomalilerini belirlemenin CO2 gazının aranmasında çok ba arılı ve etkili bir
yöntem oldu unu ortaya koymaktadır. Jeolojik olarak CO2 gazının olu ma ve birikmesine yatkın bir
alanda olundu una karar verildi inde, bunu do rulamak için ba vurulabilecek en ucuz, en hızlı ve en
ba arılı ara tırma tekni i gaz akısı ölçüleridir.
Bu ölçülerde yere yerele tirilen bir kutudaki gaz deri imi ölçülmekte ve bu ölçüm sürdürüldükçe
kutudaki CO2 gazı deri iminin artı ı izlenmektedir. Önerilmi olan sistemin hacmi 4843cm3 ve ölçülen
zemin alanı 317,8 cm2’dir.
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Kutuda toplanan gaz kutunun tavanından alınmakta, infrared gaz analiz aygıtına gitmekte ve yeniden
toplama kutusunun tabanından geri verilmektedir. Dola an gaz yeterli karı ımı sa layabildi i için
kutunun içindeki havayı karı tırmak üzere ayrıca bir fan kullanılması gerekmemektedir. Kutunun
içindeki ve dı ındaki basınçları denkle tirebilmek için de toplama kutusuna takılı 30 cm uzunluk ve 2
mm çaplı esnek bir tüp kullanılmaktadır. Tüpün uzunlu u kayda de er bir sızma olmasını
engellemektedir.
Toplama kutusunun alt kenarları keskinle tirilmi tir ve hafifçe bastırıldı ında topra a 1 cm kadar
gömülebilmektedir. Bu kutu istendi inde topra a 2 cm’den çok batabilecek ekilde keskinle tirilmi bir
PVC borunun üzerine yerle tirilip sızdırmaz bir köpük conta ile de kullanılabilmektedir.
Gaz akısı ölçümünün duyarlılı ı kutudaki ve dı arıdaki basınçlar arasındaki farklar, kutudaki havanın
nasıl karı tırıldı ı, kutudaki havada bulunan CO2 gazı deri imi ve su buharının seyreltme etkisine
ba lıdır. Topraktaki CO2 gazı dı arısıyla arasındaki deri im farkına ba lı olarak sızar. Kutudaki gaz
deri imi arttıkça, toprak atmosferi ile kutudaki hava arasındaki deri im farkı azalır. Bu, ölçülen gaz
akısının zamanla üssel olarak azalmasına neden olur.
Önceleri bu süreçler göz önüne alınmaz ve gerçektekinden daha dü ük gaz akısı de erleri okunurdu.
Daha sonraları fazla gazı somuran kimyasallar kullanılmaya ba landı. Bunun da hatalı sonuçlara yol
açtı ı belirlenince bu kimyasallar kullanılmadan, toprak gazı CO2 deri imi ile ba langıçta toplama
kutusundaki CO2 gazı deri iminin de i imini göz önüne alan üssel bir fonksiyon geli tirildi ve bu
düzeltmeler yapılarak gerçek gaz akısı okunmaya ba landı[17].
Ölçümlere ba lamadan, önce dı hava CO2 gazı deri imi ölçülür. Kutu yerine yerle tirildi inde kutunun
içinde kalan dı hava CO2 gazı emilip alınır. Emici kapatılır ve gazın kutudaki deri iminin yükseli i
ölçülür. stenen gaz akısı de eri, kutudaki de er, dı havanın gaz deri imine ula tı ı zaman okunur.
Aygıt bu i lemi yeteri kere yineleyerek ölçüm duralı ını yükseltir. Bu yinelemelerin sonunda bir
regresyon grafi i elde edilir ve bu grafikte dı havadaki CO2 gazı deri imine denk gelen akı de eri
belirlenir.
Toplama kutusu da rüzgarlı ya da durgun hava ko ullarının etkilerini giderebilecek
tasarlandı[18].
2.2. Jeobotanik Ne

ekilde

e Yarıyor?

Yeryüzünü kaplayan bitkiler bulundukları alanın toprak ve anakaya kimyasıyla do rudan ili ki içinde.
Jeotermal alanlardan yüzeye sızan sıvı ve gaz akı kanların olu turdu u anomalilerin incelenmesi de
umut verici bir araç olarak geli tirilmeye çalı ılıyor. Özellikle uydu görüntüsü hiperspektral verilerinin
çözümlenmesi yönünde yapılan denemeler açık anomaliler ortaya koyuyor.
2.3. zotop Kimyasında Ne Yenilikler Var?
zotop jeokimyasında da gizli jeotermal sistemlerin alı ılmı ın dı ındaki yüzey belirtilerini bulma ve
tanımlama do rultusunda kullanılma olanakları ara tırılıyor. Bu açıdan karbon ve helyum izotopları
özellikle ilgi görüyor. LBNL’den Kennedy’nin yürüttü ü çalı malar etkili teknikler geli tirilmesine yaradı.
Örne in, kabu un inceli i, sünek-gevrek kabuk sınırının oldukça sı olu u ve hidrotermal sistemin
akı kan kimyasında astenosferin önemli etkilerinin olu uyla bizim Menderes Grabeni sistemleriyle
benzerli i çarpıcı olan Coso Jeotermal Alanının do u kesiminde ısı kayna ını kimyasal ve izotop
teknikleriyle inceleyen Chirstenson(2007)[19] CO2 ve CH4 teki C13 da ılım oranından ve He3/He4
oranından manto kökenine ili kin belirtiler saptamı lardır.
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2.4. nfrared Ölçümlerinden Artık Nasıl Yararlanılıyor?
Uzaktan algılama teknikleri de jeotermal kaynak aramasında giderek artan bir öneme sahip
olmaktadır. GRC’in Eylül 2006 Arama Çalı tayı’nda verilen örnekler tipiktir [20]. Steamboat ve Brady
sıcak su sahalarında uygulanan TIR (termal infrared) taramaları sıcaklık anomalilerinin
belirlenmesinde oldukça ba arılı görünmektedir. Gün içinde de i en sıcaklıklar ve yamaçların
duru una göre de i en yansıtmalarla ilgili düzeltmeler yapıldı ında anomaliler vurgulanmaktadır. leri
kil alterasyonları ve sinter olu umları yüksek albedoya sahip olduklarından gün ı ı ını daha çok
yansıtmakta ve çevrelerine göre daha so uk olmaktadır. Güneye bakan yamaçlar daha parlak
görünse de daha çok gün ı ı ı aldı ından çevrelerine göre daha sıcak olmaktadır. Gündüz ve gece
TIMS bant 5 ı ımaları, yamaç konumu ve albedo etkileri çıkarıldı ında, tipik yüksek ısı akısı
anomalilerini ortaya çıkarmaktadır.
Kısa dalga infrared (SWIR) tekni i de Brady jeotermal alanında denenmi tir. Burada, 0,45-2,5
mikrometrelik 127 kanal görüntüsü kullanılarak 3 m’lik ayrımlar yapılabilmi tir. Uygun bant aralıkları
bulunarak kireçta ı ve kireç çökelimleri haritalanabilmi , kireçli çökeller izlenerek fayların uzanımları
öngörülebilmi , benzer bir yakla ımla opalin silis çökelen sahalar haritalanabilmi , yine asit sülfat
alterasyon zonları ve ögsterit ve jips çökelen alanlar haritalanabilmi tir.
Nash’ın da aynı çalı taydaki sunumu bu olanakları sergilemektedir. Uzaktan algılamada yeryüzündeki
mineraller ve bitki örtüsünün yansıtma süreçleri etken olmaktadır. Bu kapsamda multispektral veriler,
Landsat ve ASTER verileri yapısal jeolojiyi, alterasyonları, litolojiyi haritalamada kullanılabilmektedir.
AVIRIS, HyVista Hymap, HyVista ARGUS gibi hiperspektral veriler de mineralojik da ılımların, litoloji
ve yapısal jeolojinin, toprak minerallerindeki anomalilerin, bitkilerdeki anomalilerin haritalanmasında
kullanılmaktadır. Radar verileri ise InSAR interferometri yöntemiyle yeryüzündeki de i imlerin
izlenmesinde kullanılmaktadır.
2.5. 3 Boyutlu Manyetotellürik Ölçüler Neler Ba arıyor?
Yine LBNL’den bu kez Hoversten’in Sandia Laboratuvarları ile birlikte magnetotellürik verilerin 3
boyutlu dönü türülmesi için geli tirdi i yöntem ve yazılımlar derin iletken zonların çok daha açıklıkla
belirlenmesinde kullanılmaya ba landı. Yakla ık 40 milyon USD’lık Proje Hawaii’de Kilauea denendi.
20 km derinli e kadar veri derlenen bu çalı ma sismik tomografi ve gravite ölçümleriyle de sınandı.
Sandia özellikle sonlu farklar modeli ve dönü türme yöntemlerinin geli tirilmesinde katkıda bulundu.
Örne in, Newman et. al.(2005)[21] Coso jeotermal alanında bu i leme yöntemlerini kullanarak
karma ık jeotermal sistemin yapısının biraz daha aydınlatmaya çalı makta.
2.6. Havadan Elektromanyetik ve Gravite Ölçüleri Bu Alana Neler Getiriyor?
LBNL’den Ki-Ha Lee ve G.M. Hoversten’in yürüttü ü bir projeyle havadan elektromanyetik ve gravite
ana bile eninin çözümlenmesiyle hızlı kaynak de erlendirmesi yapma olana ı ara tırılıyor.
Idaho Dixie Valley Jeotermal alanı çevresindeki grabende yüksek çözünürlüklü havadan manyetik
taramalarla elde edilen veriler i lenerek yüzeyde izi olmayan havza içi fayların ortaya çıkarılabildi ini
belirtmektedir [22]. Verilerin ek süzgeçlenmesi ve i lenmesiyle faylar çok daha belirgin olabilmektedir.
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ekil 1. Havadan alınan manyetik verilerden türetilen rölyef haritası
ekil 1.’de, havadan manyetik verilerinin psödograviteye dönü türülmesi ve gradyent penceresi
yöntemiyle hesaplanan yerel ve sı yapılarla ili kili yatay gradyan genliklerinin gölgelendirilmi rölyef
haritası veriliyor.
ekil 2 ise yüzeyden haritalanabilmi
birlikte sergileniyor.

faylarla havadan manyetik inceleme sonucu bulunan faylar

ekil 2. Yüzeyden haritalanmı ve havadan manyetik çalı malarla bulunan faylar
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2.7. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Jeotermal Kaynak Yeri Belirlemede Nasıl Kullanılır
Oldu?
Lavrence Berkeley National Laboratory’nin D.Vasco’nun önderli inde yürttü ü bir ara tırma programı
yüksek çözünürlüklü radar görüntüleri kullanılarak yeryüzündeki biçimde i tirmeleri izleniyor. InSAR
yöntemi ile yapılan taramalarla çöküntü ve kabarma alanları belirlenerek rezervuar olabilecek yerler
belirlenmeye çalı ılıyor.

3. YÜKSEK SICAKLIKLARDA ÇALI AB LEN ÖLÇÜM VE ZLEME AYGITLARINDAN NASIL
YARARLANILIYOR?
Jeotermal sahalarda delme, kuyu logu alma ve testler sırasında yapılması gereken ölçümler çok sıcak
ve korozif ortamlarda bozyulmayacak elektronik sistemler kullanılmasını gerektiriyor. Bu
sa lanabildi inde sondajın denetimi ve rezervuar tanımlaması do rudan ve anında yapılabilip sondaj
ekonomisi sa lanabilecek. Sandia Laboratuvarlarının yürüttü ü projede ayrıca bir kılıf gerektirmeden
bu zor ortamlarda sınırsız süre çalı abilen elektronik sistemler ve koruyucular ara tırıldı. Bu amaçla
özellikle silikon yalıtıcı (SOI) teknolojisi üzerinde çalı ıldı. Bu çerçevede, yüksek sıcaklık veri
loglayıcısı, fiber optic basınç ve sıcaklık aygıtı, yüksek sıcaklıklı buhar kalite ölçeri, yüksek sıcaklık
kristal saat osilatörü ve basınç duyarı, yüksek sıcaklık sapma duyarı, bürün yüksek sıcaklık jeotermal
ölçü aygıtlarının gerektirdi i büyük de erli kapasitörler geli tiriliyor.

4. DAHA SONDAJ SIRASINDA REZERVUARA L K N TANIMA VE TANIMLAMA YAKLA IMLARI
KUYU BA ARISINI NASIL ARTTIRIYOR?
Jeotermal sahalarda yapılan sondajlar yapılırken tanı yapılması (DWD) hedefe ula ılıp ula ılmadı ının
anla ılması, matkap ve takımın durumunun izlenmesi sondaj mühendisine anında önlem alma olana ı
sa layacak. Bu teknoloji yerle ti inde jeotermal elektrik malolu unun %30 kadar dü ürülebilmesi
bekleniyor.
Sert kaya matkaplarının geli tirilmesi, aside dayanıklı çimento, çimentonun yapısal dayanıklılı ının
analizi de geli tirilmeye çalı ılan teknolojiler arasında.

5. JEOTERMAL KAYNAKLARLA LG L ARA TIRMA STRATEJ LER
ABD Enerji Bakanlı ı’nın öncülü ünde yürütülen ve yukarıda kısaca örneklenen çalı malar, ülkenin
temiz, yenilenebilir ve güvenilir bir yerli enerji kayna ını en verimli bir biçimde de erlendirilebilmesi için
bu kayna ın ekonomikli ini sa lamaya yönelik. Ülkenin jeotermal kaynak gizili titiz ve ayrıntılı olarak
belirlenir ve sık yinelenen gözden geçirmelerle tazelenirken bir yandan da bu sektörde kar ıla ılan
teknik güçlüklerin a ılabilmesi için teknoloji geli tirme çalı maları yapılıyor. Bütün bu çalı malar kamu
öncülü ünde ve akademik ara tırma kurumlarının yürütücülü ünde gerçekle tiriliyor. Projeler 30 yılı
a an bir zaman süreci için planlanmı . Bir yandan Bakanlık tarafından sa lanan kaynaklar, bir yandan
da ara tırmayı yürüten kurulu ların kendi bütçeleri ve projelere katılan özel firmaların katkıları ile
zenginle ip projelerin yürütülmesi sa lanıyor. Ara tırma bulguları ve geli tirilen teknolojiler patentlerle
korumaya alınıyor; ara tırmacılar bulgularını özgürce yayınlıyor; sonuçlar çalı tay ve sempozyumlarda
tartı ılıyor.
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Jeotermal kaynaklarının zengin oldu unu dü ünen ve buna büyük umut ba layan ülkemiz yarın bu
teknolojilerin alıcısı mı olacak; yoksa, kendi sahalarının özelliklerini göz önüne alan –farklı ve özgün
teknolojiler geli tirerek, pazar olmaktan kurtulma yolunu mu seçecek?
urası açık ki, jeotermal kaynaklarımızın hızlı ve etkin bir biçimde geli tirilebilmesi için ayrıntılı,
gerçekçi ve do ru bir stratejiye gereksinimimiz var. Bu strateji öncelikle, ne tür kaynaklarımızın
oldu unu göz önüne alarak arama, geli tirme ve i letmede hangi bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik,
finansal, hukuksal ve kurumsal sorunlarımızın oldu unu ortaya koymalı. Daha sonra, ya amsal
önemde olanlardan ba layarak ulusal ara tırma projelerini belirlemeli. Bu projelere, hangi kurumların
katılabilece ini ortaya koymalı ve bunların yönetim, finans, program ve denetim kurallarını kapsamalı.
Bu strateji, ülkenin jeotermal kaynaklarına sahip çıkacak yeni bir kurumsal yapılanmanın da temellerini
olu turmalı.
Önümüzdeki görev, sahalarımızın en uygun yollarla de erlendirilmesi saha da ıtma, hak payla ma,
ekonomik te vik ve kayırmalarla sa lanamayacak kadar karma ık ve güçlü.
Dü ünmemiz gereken önemli bir konu da bu olmalı.
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