
Jeotermal kaynak 
doğrulama için RPM 
Detayları
BJARNİ RİCHTER, JEOLOG - RPM DANIŞMANI, 
ÇALIŞTAY SWİSS HOTEL IZMIR 5 TEMMUZ 2018



2

10,000 çalışanı ve 
mühendislikte yüz yirmi 
yıllık tecrübesi ile bir 
mühendislik firması

Uzmanlık Alanları
• Proje yönetimi ve 

ekonomi
• Fizibilite çalışmaları ve 

stratejik araştırmalar
• Tasarım
• İnşaat yönetimi
• İşletme ve bakım

75 çalışanı ve jeotermal 
arama alanında altmış yıllık 
tecrübesi ile bir jeoloji 
firması

Uzmanlık Alanları
• Jeotermal arama
• Sondaj Danışmanlığı
• Sondaj Mühendisliği
• Kaynak değerlendirme
• Kaynak yönetimi
• Jeotermal Eğitim

300 çalışanı ve jeotermal 
mühendislik alanında elli 
yıllık tecrübesi ile bir 
mühendislik firması

Uzmanlık Alanları
• Proje Yönetimi
• Jeotermal enerji tesisi 

mühendisliği
• Enerji Sistemi 

Mühendisliği
• Merkezi Isıtma

Ortak Girişim Üyeleri
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Uygunluk

— Bir firmanın RPM Programı altındaki kapsama hak sahibi olabilmesi için, 
geçerli bir arama ruhsatının bulunması gereklidir. Bu ruhsat sondaj 
programının sonuna kadar geçerli olmalıdır. Tercihen, uygulama 
tarihinden itibaren 18 ay boyunca geçerli olan bir ruhsat kabul 
edilecektir. 

— RPM kapsamına olan başvurular, başvuru sahibinin sondaj derinliği 
hedefleri ve arama kuyuları için en uygun yerleri tanımladığı anda 
dikkate alınacaktır. RPM tarafından desteklenen arama sondajı programı 
en fazla üç üretim kuyuları veya en fazla üç dar çaplı kuyuları veya 
bunların bir kombinasyonunu kapsayabilir. 

— RPM yalnızca Faydalanıcı Kılavuzunda açıklanan kabul edilebilir kuyu 
maliyetlerini destekleyecektir.

— Aynı geliştirici bağımsız projeleri teşkil ettikleri sürece farklı ruhsat 
alanlarına ilişkin sondaj programları için birden fazla başvuru 
gönderebilir.
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Başvuruların İçeriği, Talep Edilen Bilgiler
No Gereksinim

1 Başvuru Sahibinin bir tüzel kişilik olduğunun kanıtı olarak kuruluş belgesi. Ortak

girişim olması halinde, tüm ortakların kuruluş belgelerini göndermesi gerekmektedir.

2 Gerekli izin, ruhsat (arama ruhsatı dahil) ve engellenmemiş imtiyaz haklarının kanıtı.

3 Programa katılım için gerekli olan RPM gerekliliğini karşılayacak yüzey arama bilgi ve

verileri.

4 Kavramsal model ve kaynak kapasitesi değerlendirmesi.

5 Jeotermal enerjinin nasıl kullanılacağına yönelik profesyonelce hazırlanmış bir iş planı

ve bu planı karşılamak için gerekli olan jeotermal kaynak enerjisi gereklilikleri.

6 Maliyet tahminleri dahil olmak üzere arama kuyuları için profesyonelce hazırlanmış bir

sondaj ve test programı ile kullanılacak olan sondaj kuleleri için teknik şartname.

7 RPM’nin Faydalanıcısı olacak olan tüzel kişiliğin finansal raporları ve idari belgeleri ile

tüzel kişiliğin maruz kaldığı yükümlülüklerin açıklaması.

8 Yürürlükteki çevresel ve sosyal etki çalışmaları ile yönetim planları.

9 Anahtar personel ve referanslar dahil olmak üzere projenin başarılı yönetimine ilişkin

olduğu ölçüde tüzel kişiliğin teknik kapasitesinin iyi belgelenmiş bir beyanı.
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Değerlendirme Aşaması 
1: Bütünlük, ruhsatlar, 
izinler ve sertifikalar 
temelinde inceleme.

Değerlendirme Aşaması 
2: Varlığını sürdürülebilir bir 
kaynak bulma olasılığı 
temelinde inceleme.
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Red

İstenen
amaç için

sürdürülebilir
kaynak?

İlk 
İnceleme

Başvuru

Onay/Red

İleri
değerlendirme

ve sıralama

Hayir Evet

Gerekli 
ruhsatlar 
ve izinler 
var mı?

Evet

Hayir



Değerlendirme 
Aşaması 3: Varlığını 
Sürdürülebilir 
Projelerin 
Puanlanması ve 
Derecelendirilmesi

Varlığını sürdürülebilir projelerin 
puanlanması ve 
derecelendirilmesine yönelik 
daha fazla bilgiyi Faydalanıcı 
Kılavuzu Bölüm 3’te 
bulabilirsiniz.
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Red

Sürdürülebilir
program ve

planlar?

Değerlendirme, 
Aşama 3

Onay/Red

Sıralama

Hayir Evet

• Jeolojik arama anketleri (%30)
• Sondaj programı ve kuyu tasarımı (%20)
• Faydalanıcı ve danışmanlarının jeotermal deneyimi (%20)
• Finansal ve maliyet tahminleri ile iş planı (%25)
• Yer (%5)
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Başarı kriterleri, başvuru sahibinin iş 
modelinin değerlendirilmesi ve kuyuların 
ortalama çıktılarının ne olabileceği 
üzerine başvuru sahibi ile RPM arasında 
bir konsensus oluşturulması temelinde 
olacaktır.

Başarı kriterleri mümkün olduğunca 
korunacak ve aşağıdaki parametreler ile  
bunların iş modeli anlamındaki eşik 
değerleri (minimum) temelinde olacaktır:

• Entalpi/sıcaklık

• Akış hızı

• kuyu başı basıncı veya düşmesi kuyusu

• Dar çaplı kuyuları için belirli derinlikte 
yalnızca sıcaklık

Başarı Kriterleri 
Parametrelerinin 
Belirlenmesi

Başvuru Sahibi ile başarı
kriterleri üzerine

görüşmeler

Başvuru
sahiplerinin iş

planındaki
sürdürülebilir
varsayımlar?

Başvuru sahiplerinin iş
planındaki varsayımların

değerlendirmesi

Değerlendirme sürecinden
onay, Aşama 3

Başvuru Onay

Hayir Evet

RPM ve Başvuru Sahibi
arasında ulaşılan başarı
kriterlerine yönelik fikir

birliği

Başvuru Red

Hayir Evet



İş planının finansal analizi ile 

tanımlandığı şekilde ekonomik 

olarak varlığını sürdürebilecek 

bir iş planı olması olması için, 

başarılı olarak tanımlanacak bir 

kuyu için asgari enerji çıktısı, 

projenin asgari ortalama kuyu 

çıktısına eşit olacaktır.
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Kabul edilebilir kuyu maliyetleri (Faydalanıcı Kılavuzu Bölüm 5)

Verilen kuyu için sondaj ve test programı ile doğrudan ilişkili olmaları şartıyla

aşağıdaki faaliyetleri dahil ediniz:

• Saha hazırlama (kuyu minderleri ve pompalar)

• Seferberliğin başlatılması ve sona erdirilmesine ilişkin masraflar

• Sondaj kuleleri ve ilgili ekipmanların kiralanması ve sağlanması

• Uzmanlık hizmetleri sağlayıcıları

• Enjektivite testi

• Tahliye testi

• Personel, saha konaklaması ve araç kiralaması ve leasing dahil ulaşım

• Sarf malzemeler (örn. Yakıt, muhafaza, kuyu başları, yuvaları, çimento,

çamur)

• Belgeler ve raporlar

• Vergiler, KDV hariç

• Uygun ve makul gayrinakdi kredi ve yükümlülükler
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Faydalanıcı tarafından ödenen kabul edilemez kuyu 
masrafları, bunlarla sınırlı olmayacak  şekilde aşağıdakileri 
içerir
— Altyapı maliyetleri

— Sondaj ve test programı tahmininde belirtilen tutarı aşan tüm masraflar

— Geliştiricinin sabit giderleri (örn. Ofis masrafları, genel yönetim masrafları)

— Geçici ve kalıcı kuyu bırakma masrafları

— Sondaj yüklenicisinin talepleri dahil olmak üzere üçüncü taraf talepleri ve çevresel zararlar veya temizleme masrafları

— Borçlar ve zarar ve borçlar karşılıkları

— Faiz

— Arazi, bina veya araç satın alımları

— Kambiyo zararları

— Başvuru hazırlama masrafları veya RPM sözleşmesinin müzakereleri süresince doğan masraf

— Toplantı ve çalıştaylara katılım masrafları

— Eğitim ve kapasite geliştirme

— Sözleşmenin imzalanmasından önce doğan masraflar (çalışma, imtiyaz, mevcut kuyular vs. için masraflar gibi)
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Kuyu test prosedürleri, daha fazla detay için, bkz. Faydalnıcı Kılavuzu bölüm 6

— Kuyunun tamamlanmasında kayıt (derinliğe karşı P ve T)

— Adım hızı enjeksiyon testi (Enjeksiyon akış hızı, WHP ve/veya DHP, P ve T, S opisyonel)

— Kuyu ısıtma aşaması (düzenli aralıklarla P ve T)

— Akış, veya çıkış testi (WHP, sıçrama basıncı, savak su yüksekliği, TFT opsiyonel, DHP, P ve T)

— Kimyasal numune alma (sıvı aşaması, buhar aşaması, yoğuşma)

— Yüksek sıcaklıklı kuyular dışındaki kuyular için özel hükümler

Aşama Düşük sıcaklıklı kuyular Derin dar çaplı kuyular

A. Tamamlanmada kayıt Genel olarak yüksek sıcaklıklı kuyularla

karşılaştırılabilir, ancak ölçeği düşürülebilir

Genel olarak yalnızca P ve T kaydı

B. Adım-hızı testi Sıklıkla hava basma testi Genel olarak test uygulanmaz

C. Uyarım Aynı gereklilikler Gerekli değil

D. Isıtma Daha kısa süreli bir ısıtma süresi kabul edilebilir + 

daha düşür T-kayıtları; tahliye testi sırasında nihai 

ısıtma

Genellikle daha kısa bir ısıtma süresi gereklidir, ve 

Horner Plot Modellemesinin kullanımı oluşum 

sıcaklıklarını tahmin etmek için uygulanabilir.

E. Tahliye testi Kuyudibi pompası (tercih edilen), hava basma veya

artezyen akış

Anahtar Parametreler: Akış hızı, sıcaklık, basınç veya

su-düzeyi düşürme

Genel olarak test uygulanmaz
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Daha önce de belirtildiği gibi, RPM kapsamında 
açılabilen arama kuyuları, her biri kendi ayrı başarı 
kriterlerine tabi olmak üzere üç kategoriye ayrılır

Senaryo 1:

İki fazlı akışın beklenebileceği 

üretkenliği ve sıvı entalpisini 

keşfetmek için açılmış kuyu

Senaryo 2:

Tek fazlı akışın beklenebileceği 

üretkenliği ve sıvı entalpisini 

keşfetmek için açılmış kuyular

Senaryo 3:

Sıcaklığı onaylamak 

için açılan kuyular

• Kütle akışı ve tahliye entalpisi 

açısından güç çıktısı 

• Asgari tahliye entalpisinde

• Asgari kuyu başı basıncında

• Kabul edilen kuyu derinliğinde 

veya altında ve sondaj 

programında belirtilen kabul 

edilebilir sapmalar dahilinde (eğer 

yönelim iyi ise)

• Kütle akışı ve tahliye entalpisi 

açısından güç çıktısı

• Asgari tahliye entalpisinde

• Azami düşümde

• Kabul edilen kuyu derinliğinde veya 

altında ve sondaj programında 

belirtilen kabul edilebilir sapmalar 

dahilinde (eğer yönelim iyi ise)

• Sıcaklık 

• Kabul edilen kuyu

derinliğinde veya 

altında ve sondaj 

programında 

belirtilen kabul 

edilebilir sapmalar 

dahilinde
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Başarı/Başarısızlığın Belirlenmesi

Her bir kuyu için elde edilen başarı,
ölçülmüş kuyu çıktısı ile Faydalanıcı
sözleşmesinde belirtilen başarı kriterleri
arasındaki karşılaştırmaya dayanarak
belirlenecektir.

Temiz Teknoloji Fonu'nun (TTF)
gerekliliklerine dayanan, işletme sırasındaki
tahmini CO2 emisyonlarının 583 g/kWs'lik
bir eşik değerini geçmeyecek ek bir kriter
ortaya konulmuştur. CO2 emisyonunun ilk
olarak çok yüksek olabileceği ama bundan
sonra sıklıkla hızlı bir şekilde düşüş
gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle, uzun
vadeli bir akış testi mümkün olana kadar,
kısa vadeli akış testinden elde edilen ilk CO2

tahminleri geçici olarak alınmalıdır.
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Başarı/Başarısızlığın Belirlenmesi

Başarısız kuyu

Ölçülen akış testi
parametreleri

başarı kriterlerini
karşılıyor mu?

Entalpi/sıcaklık
Akış hızı

Kuyu başı basıncı/düşmesi

Akış testinden elde edilen
sonuçlar

Hayir Evet

Sözleşme
feshedildi

Başarılı kuyu

RPM Ödemesi

> 583 g/kWs CO2

RPM başarı
ücretinden feragat

eder

RPM tarafından 
kapsanan 2. 

kuyuun sondajı

Hayir Evet
Aynı başarı

kriterlerini geçecek
olan 2. kuyu, 

ardından 3. kuyu vs. 
sondajı

Hayir

Sözleşme
feshedildi

Evet

İki kuyu da 
başarısız ise

RPM başarı ücretini
elinde tutar



— RPM ve Faydalanıcı Arasındaki Standart Hukuki Sözleşme

Bir RPM projesinin yürürlüğe girmesi için, Faydalanıcı ile RPM Birimi arasındaki bir anlaşma 
Taraflarca tam olarak onaylanmalı ve imzalanmalıdır. Faydalanıcı ve RPM Birimi, başarı kriterleri 
konusunda bir fikir birliğine varmalıdır. Bu başarı kriteri, Sözleşme kontratına dahil edilecek ve akış 
testinden sonra kuyuların başarısını veya başarısızlığını kararlaştırmak için temel teşkil edecektir.

— Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatı ile Dünya Bankası 
gerekliliklerinin Uyumu

Sonraki sunumda görüşülecektir
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RPM Şart ve Koşullarının Özeti:

• Sondaj programı, dar çaplı kuyular, üretim boyutunda arama kuyuları veya 
bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

• Başarısız kuyular için kapsam

• Yalnızca kuyu başarılı olursa, Faydalanıcı gerçek kuyu masrafı üzerinde %10 

oranında bir “Başarı Ücreti” ödeyecektir. 4 ve 5 numaralı kuyular için, başarı 

ücreti %25 olacaktır

kuyu numarası Aydın, Denizli, Manisa’da 

seçilen bölgeler

Diğler iller

1 %40 %60

2 %40 %60

3 %40 %60

4 %40 %40

5 %40 %40
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Ödeme ve başarı ücretlerinin açıklamaları daha 
sonraki bir sunumda görüşülecektir

BJARNİ RİCHTER, IZMİR, 5 TEMMUZ 2018

Türkiye diğer

 Türkiye’nin kalan kısmı ilk 3 kuyu için

RPM’den %60 kapsam almakta, 4. ve

5.kuyular için %40 kapsam almaktadır.

Denizli

 Bazı ilçeler %60 pay almakta:

 Çivril, Kale, Beyağaç, Tavas, Çeneli, 

Acıpayam, Bekilli, Çardak

 Diğer tüm ilçeler RPM kapsamının

%40’ına hak kazanmaktadır

Aydın

 Bazı ilçeler %60 pay almakta:

 Çine, Bozdoğan ve Karacasu

 Diğer tüm ilçeler RPM 

kapsamının %40’ına hak

kazanmaktadır

Manisa

 Bazı ilçeler %60 

pay almakta:

 Kula, Soma, 

Demirci, Köprübaşı

 Diğer tüm ilçeler

RPM kapsamının

%40’ına hak

kazanmaktadır



RPM Faydalanıcı Sözleşmesinin Feshi 

için Tetikleyiciler:

• İki başarısız kuyunun sondajı

• RPM ödemesinin 4 milyon Amerikan Dolarına ulaşması

• Herhangi bir kuyunun akışkanında yer alan CO2 konsantrasyonunun 583 g/kWs'den fazla 

emisyona neden olması.

• Faydalanıcının Faydalanıcı Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uymaması

• Faydalanıcının Dünya Bankası Yolsuzlukla Mücadele Yönergelerine ve Türk Mevzuatına 

uymaması 

• Faydalanıcı, sondaj kuyusunun tamamlanmasından ve sondajın bir sonraki ardışık kuyuda 

başlanmasından sonra RPM Faydalanıcı Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.
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İzleme ve raporlama

Bu, üç ana bileşenden oluşur: 

— Saha ziyaretleri: 

─ sondaj sırasında ilerlemeyi izlemek için, maliyetlerin sahadaki faaliyetlerle ilgili olduğunu doğrulayın 
ve kuyu testinin Faydalanıcı Sözleşmesine uygun olduğunu gözlemleyin. 

— Faydalnıcı aşağıdaki raporları sunacaktır:

─ Günlük sondaj raporları

─ Günlük çamur kaydı/saha üzeri jeolojik raporlar

─ Kuyu tamamlanma raporları

─ Kuyu performansının başarı kriterlerine göre ölçüldüğü kuyu testi raporları

─ Sondaj programı ve akış testi prosedürlerinde öngörülen diğer raporlar.

— Kuyu verileri ve finansal bilgiler: 

─ Yararlanıcı, arama sondaj projelerinde yapılan harcamalar nedeniyle RPM Birimine fatura ve ödeme 
belgesi ibraz etmekle yükümlü olacaktır. 
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Bilgi ve iletişim

Bir RPM web sitesi kurulmuştur: 

— http://rpmjeoturkiye.com ve http://rsmgeoturkey.com

— RPM’ye (Faydalanıcı Kılavuzu dâhil) ilişkin tüm ilgili bilgiler bu web sitelerinde yayınlanmıştır. 

Faydalanıcı tarafından sağlanan tüm mevcut bilgilerin yanı sıra belirli proje sahalarında RPM'nin 

desteği ile açılan kuyulardan elde edilen verilerin saklanacağı bir RPM veritabanı

oluşturulacaktır. 

— Faydalanıcılar, önceden belirlenmiş şablonlara göre RPM veri tabanını besleyecek belirtilen 

bilgileri sağlamalıdır. 

— Veritabanı sınırlı bir erişime sahip olacak ve Faydalanıcının yazılı ve imzalı izni alınmadıkça, 

belirli projeler hakkında hiçbir bilgi kamunun ve diğer faydalanıcıların erişime açılmayacak 

veya dağıtılmayacaktır.
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Teşekkürler!


