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ÖZET 
 
Ülkemizdeki jeotermal kaynaklar çoğunlukla, orta- yüksek entalpili, sıvı yoğun ve içerdiği yüksek 
orandaki yoğuşmayan gaz ile dikkat çekmektedir. Elektrik üretimine elverişli jeotermal kaynaklarımız 
farklı oranlarda yoğuşmayan gaz içeriğine sahip olmakla birlikte üretilen jeotermal akışkan içinde 
ağırlıkça %1-3.5 arasında değişen oranlarda bulunmaktadır [1]. Jeotermal akışkanla birlikte üretilen 
yüksek orandaki yoğuşmayan gazların içeriğinde ise değişken olmakla birlikte yaygın olarak kütlece 
%97-%98 oranında CO2, %1.5-2 arasında ise H2S bulunmaktadır [2].  
 
Ülkemizde, özellikle Batı Anadolu Bölgesi’nde bulunan jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 
sırasında açığa çıkan CO2 çoğunlukla atmosfere salınmaktadır. Bununla birlikte, ayrı bir işleme 
tesisine yönlendirilerek sıvı CO2 ve kuru buz olarak ticari bir ürün haline de dönüştürülebilmektedir. Bir 
diğer kullanım alanları ise; rezervuarın sürdürülebilirliğini sağlaması açısından geri basılması yada 
santralde, ayrı bir türbin- jeneratör sistemi ile ilave elektrik üretiminin sağlanması mümkün 
olabilmektedir. Ülkemizde ve yurtdışında henüz jeotermal elektrik santrallerinden açığa çıkan CO2’den 
elektrik üretimi uygulaması olmamasına rağmen proje aşamasında kalan ve planlanan bazı çalışmalar 
bulunmaktadır. 
 
Hazırlanan bu çalışmada, üretilen jeotermal akışkan içinde bulunan CO2’den elektrik üretiminin nasıl 
gerçekleştirildiği, kullanılacak ek sistemler ve uygulama projeleri açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, 
ülkemizde, halihazırda elektrik üretimine devam eden ve üretilen CO2’in atmosfere salındığı bilinen 
jeotermal santrallerde, açığa çıkan CO2 ile ek olarak ne kadar elektrik enerjisi üretilebileceği üzerine 
yapılan termodinamik hesaplama sonuçları sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Jeotermal elektrik santralleri, yoğuşmayan gazlar (NCG), karbondioksit (CO2), 
CO2 türbini.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The geothermal resources of our country with middle and high enthalpy character and liquid 
dominated,  contain noticeably high percent of non-condensable gases. Our geothermal resources, 
suitable for power generation, contain different rate of non-condensable gases, between 1% and 3.5% 
by weight in geothermal fluid [1]. The high rate of non-condensable gases are coming from production 
of geothermal fluid, contains 97-98% of carbondioxide, 1.5-2% of H2S by weight in the NCG [2].  
 
Especially, in the Western Anatolia region of our country, the carbondioxide which is separeted from 
geothermal fluid during the power generation, is mostly flashed away from the system into the  
atmosphere as a free gas form. Therefore, it can be converted into a commercial product as liquid 
CO2 and dry ice by going through the processing plant. Another areas of CO2 usage are re-injection 
for improving reservoir sustainability and power generation with additional the gas turbine-generator 

The Generation of Electricity from Carbondioxide in the Geothermal Fluid Produced and Application Projects 
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system in geothermal power plant. Despite the fact that there is no power generation application from 
CO2 which is seperated from geothermal power plants in our country and abroad, there are some 
projects that are still in the project and planning stages. 
 
The main purpose of this study was to explore how the electricity production from CO2 in the 
geothermal fluid produced, additional systems to be used and application projects are explained. 
Moreover, the study also presents thermodynamic results on how much additional electricity can be 
generated from CO2 turbine that is combined geothermal power plants which are already known to be 
producing CO2 released the atmosphere in our country.  
 
Key Words: Geothermal power plant, non-condensable gases (NCG), carbondioxide (CO2), CO2 
turbine.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde, özellikle Batı Anadolu bölgesinde, Büyük Menderes ve Gediz grabenleri içinde gelişmiş 
olan jeotermal kaynakların üretimi sırasında oldukça yüksek oranda yoğuşmayan gaz üretimi 
gerçekleşmektedir. Jeotermal kaynaklardan açığa çıkan yoğuşmayan gazların bileşimi yaklaşık %98 
oranında CO2, %1.2 oranında H2S ve geri kalanı da az miktarda metan ve amonyaktan oluşmaktadır 
[3]. Jeotermal kaynaklardan açığa çıkan CO2 ile ilgili literatürde yer alan araştırmalar incelendiğinde, 
Bloomfield vd. (2003) ABD’de elektrik üretiminde kullanılan jeotermal ve diğer kaynakları 
karşılaştırarak, en düşük CO2 salınımının jeotermal kaynaklardan olduğunu belirtmişlerdir [4]. Bertani 
ve Tahain (2002)’de yaptıkları çalışmada Dünya’da kurulu jeotermal kaynaklı santralların ürettikleri her 
bir kWh için atmosfere saldıkları CO2 miktarını hesaplamışlardır [5]. Kurulu güçlerine göre jeotermal 
santralların sadece %2’si 0.5 kg/kWh ve üzerinde CO2 salınımına sahiptir, %50’si 0.1 kg/kWh’den 
düşüktür sonucu elde edilmiştir. İzlanda'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre farklı tip güç 
santrallerinden açığa çıkan g/kWh CO2 salınımına en fazla kömür ve doğal gazdan elde edildiği ve 
jeotermal kaynaklardan elde edilen CO2 salınım değerinin ise 400 g/kWh olduğu belirtilmektedir (Şekil 
1). 

 
Şekil 1. Farklı tip güç santrallerinden açığa çıkan CO2 salınımı [6]. 

 
Benzer bir çalışmaya göre, GEA (Geothermal Energy Association) tarafından 2012 yılında yayınlanan 
bir raporda ABD'daki kömür, doğal gaz ve jeotermal güç santrallerinden açığa çıkan CO2 
salınımlarının karşılaştırılması Şekil 2'de belirtilmektedir [7]. Buna göre jeotermal güç santrallerinden 
açığa çıkan CO2 salınımı kömür ve doğal gaz santrallerinden daha düşük olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, aynı çalışma ile jeotermal santrallerden kaynaklı ve 2010 yılına ait ortalama CO2 salınımının 
santral modeline göre nasıl değiştiği Şekil 3'de belirtilmiştir. Araştırmaya göre, en fazla CO2 
salınımının flash tip santrallerde gerçekleştiği, binary tip jeotermal santraller ile ilgili herhangi bir rapor 
bulunamadığı için sıfır salınım olduğu kabul edildiği belirtilmiştir.  
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Şekil 2. ABD'de farklı tip güç santrallerinden açığa çıkan CO2 salınımı [7]. 

 

 
Şekil 3. ABD'de farklı tip jeotermal santrallerden açığa çıkan CO2 salınımı [7]. 

 
Ancak Türkiye’deki jeotermal sahaların CO2 salınımı, yukarıda açıklanan istatistiksel değerlerden 
oldukça farklıdır. Türkiye’deki jeotermal sahalarda kurulu elektrik santralleri kömür yakan termik 
santrallerden bile daha çok CO2 gazını atmosfere salmaktadırlar. Yeni nesil termik santrallar kömür 
yakarak 1 kWh elektrik üretimi için atmosfere 0.6-0.8 kg CO2 salarken; Büyük Menderes grabeninde 
yer alan Kızıldere jeotermal santralinde bu oran 1.2 kg/kWh’dır. Daha düşük entalpiye sahip jeotermal 
kaynakla çalışan çift çevrimli (binary) santrallerde bu değer 1.5-2 kg/kWh değerlerine kadar 
ulaşmaktadır [8]. 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 
santrallerin de, kömür yakan santrallere göre 3-4 kat daha fazla CO2 salacakları ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum, dünyada başka benzerleri varsa da büyük ölçüde Türkiye’ye özgü bir sorun olarak 
görünmektedir [9]. 
 
 
 
 
2. ÜRETİLEN JEOTERMAL AKIŞKAN İLE AÇIĞA ÇIKAN CO2'nin KULLANIM ALANLARI 
 
Ülkemizdeki jeotermal kaynakların üretimi ile açığa çıkan CO2 çoğu atmosfere salınmaktadır. 
Rezervuar şartlarında jeotermal akışkan içinde tamamı çözünmüş halde bulunan CO2, üretim 
sırasında jeotermal akışkan yüzeye yaklaşırken basınç azalmakta ve gaz fazına geçmektedir. 
Böylece, basıncın azalması ve faz değişimi ile yoğunluğu azalan jeotermal akışkanın ilave bir sisteme 
gerek duymadan doğal olarak dışarı akması sağlanmaktadır. 
 
Jeotermal akışkanın üretimi ile açığa çıkan CO2'nun atmosfere salınmasının dışında ayrı bir işleme 
tesisine yönlendirilerek sıvı CO2 ve kuru buz olarak ticari bir ürün haline de dönüştürülebilmektedir. 
Ülkemizin yıllık sıvı CO2 ve kuru buz olarak ticari yan ürün ihtiyacı yıllık 200-250 bin ton kadardır. 
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Kızıldere jeotermal sahasından 120 bin ton/yıl, Aydın-Köşk jeotermal alanında yer alan Menderes 
Geothermal'e ait Dora-1 ve Dora-2 JES sahasından 100 bin ton/yıl ve Aksaray'daki CO2 sahasından 
yıllık 40 bin ton CO2, ticari yan ürün olarak üretilmektedir [8]. Mevcut tesisler yıllık gaz ihtiyacını fazlası 
ile karşılamaktadırlar. Ancak yakın zamanda devreye alınan Aydın- Germencik'deki 47.4 MWe kurulu 
güce sahip Gürmat A.Ş'e ait Galip Hoca JES'den yıllık 400 bin ton CO2 açığa çıkması ve halen 
üretime devam eden diğer JES'ler ile ihale edilmekte olan çoğu sahadan %1-2 oranında CO2 açığa 
çıkacağı beklenmektedir [9]. Buna dayanarak CO2 'in ticari kullanımında bir arz fazlalığı oluşacağını 
söylemek yanlış olmamaktadır ve bu sebeple başka alternatif çözümler üretilmesi gerektiği ortaya 
çıkmıştır. 
 
Jeotermal akışkanın üretilmesi ile açığa çıkan CO2 'nin kullanımı ile ilgili iki alternatif çözüm proje 
aşamasında devam etmektedir. Bunlardan ilki üretilen CO2 'nin rezervuara geri basılması, bir diğer 
alternatif çözüm ise mevcut JES tasarımına ilave bir sistem ile jeotermal akışkandan açığa çıkan 
CO2 'den elektrik üretiminin gerçekleştirilebilmesidir.  
 
Sahip olduğu ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra soğuyan jeotermal akışkanın 
çevreyi kirletmemesi, rezervuar basınçlarının korunarak kaynağın sürdürülebilirliğinin devamı için re-
enjeksiyon yapılması zorunlu hale gelmiştir. Jeotermal akışkandan açığa çıkan CO2'nin rezervuara 
geri basılması halen proje aşamasında olup, uygulamaya geçilmemiştir. Ancak araştırmalar 
tamamlanıp uygulamalar gerçekleşirse, gerek uzun dönem rezervuar basınçlarının korunması, 
gerekse sıfır CO2 salınımı sağlaması açısından önemli bir çözüm olarak görülmektedir [9].  
 
Bir diğer alternatif çözüm ise jeotermal akışkanın üretimi ile sistemden ayrıştırılan CO2'den elektrik 
üretilmesidir. Bu çözüm esas olarak jeotermal akışkandan ayrıştırılan yüksek sıcaklık ve basınçtaki 
CO2 'dan elektrik üretimine yönelik bir çözümdür. Farklı prosesler ile alternatif santral modelleri proje 
aşamasında bulunmakla birlikte, CO2 'den elektrik üretimi gerçekleştikten sonra düşük sıcaklık ve 
basınca sahip CO2 'nin yeniden atmosfere salınması söz konusu olmaktadır. Ya da farklı santral 
tasarımlarında türbinden çıkan düşük sıcaklıklı gazlar jeotermal enerji santralinin kondenserine 
aktarılmaktadır. Devam eden bölümlerde Dünya'da ve ülkemizdeki jeotermal enerji santrallerinden 
açığa çıkan CO2 'den elektrik üretimi ile ilgili hazırlanan projelerden bahsedilip, ülkemizdeki CO2 içeriği 
yüksek olan bazı jeotermal elektrik santrallerine bütünleşik olarak tasarlanan CO2 türbini ile santralden 
ne kadar daha ilave güç üretilebileceğine dair yapılan hesaplamalardan bahsedilecektir. 
 
 
 
 
3. JEOTERMAL SANTRALLERDE AÇIĞA ÇIKAN CO2'DEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN 
TASARLANDIĞI ÖRNEK PROJELER 
 
İçeriğinde yüksek oranda yoğuşmayan gazlar (NCG) olan jeotermal akışkanlardan elektrik üretimi 
gerçekleştirilirken türbinde ve ısı değiştiricilerde verim kayıplarını önlemek adına sistemden bu 
gazların tamamını ayırmak gerekmektedir. Buhar türbinleri çıkışında ilave bir basınç yarattığı için elde 
edilen güç değerlerinde düşüşe neden olmaktadırlar. Binary santrallerde ise ısı değiştiricilerin 
verimlerini düşürerek yeterli ısı takasının gerçekleşmesini engellemekte ve dolayısı ile yine santralde 
güç kayıplarına neden olmaktadırlar.  
 
Jeotermal akışkan içeriğindeki yoğuşmayan gazların ayrıştırmak için farklı sistemler kullanılmaktadır. 
Bunlardan bazıları jet ejektör, vakum pompası, kompresör, reboiler ve jet ejektör vakum pompası gibi 
farklı iki sistemi bir arada barındıran hibrit sistemler kullanılmaktadır [10]. 
 
Dünyada ve ülkemizde henüz jeotermal santrale bütünleşik olarak çalışan NCG türbin-jenaratör 
sistemlerine ait ticari bir uygulama olmamasına rağmen bu konu ile ilgili çalışmalar Dünya'da 1997 
yılında İtalya'da başlamıştır. İtalya'da bulunan Latera jeotermal alanında geliştirilen ilk proje, santralin 
yerleşim alanlarına olan yakınlığı ve gelen şikâyetler sonucu durdurulması ile son bulmuştur. 
Sonrasında çalışmalar devam etmiş ve günümüzde yeniden yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeren 
jeotermal sahalar için uygulanabilir projeler gündeme gelmiştir. Bu projelerden bazıları hakkında kısa 
bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 
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3.1 Latera Jeotermal Sahası 
 
Latera jeotermal sahası Roma'nın yaklaşık 100km kuzey batısında yer alan Monti Volsini volkanik 
bölgesinde yer almaktadır. Latera sahasındaki jeotermal akışkan sıvı yoğun ve ağırlıkça %3-6 
oranında yoğuşmayan gaz içeriğine sahiptir. 1987 yılında, saha ile ilgili test çalışmaları tamamlanmış 
ve sonrasında 24 MWe çift flaş tipindeki jeotermal elektrik santrali imalatına başlanmıştır [11].  
 
1997 yılında ise Avrupa Toplulukları Komisyonu Termik Programı kapsamında, Latera sahası için Enel 
ve Atlas Copco firmaları tarafından mevcut çift flaşlı santrale bütünleşik olarak jeotermal akışkandan 
ayrıştırılan yoğuşmayan gazlardan elektrik üretimine yönelik bir proje hazırlanmıştır. Şekil 4'de Atlas 
Copco firması tarafından tasarlanan santral akış diyagramı görülmektedir [11].  
 

 
Şekil 4. Latera jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [11]. 

 
Şekil 4'e göre, kuyubaşında çift fazda üretilen jeotermal akışkan separatörde buhar ve sıvı fazlara 
ayrıştırıldıktan sonra sıvı faz çift flaş sistemine aktarılmakta, jeotermal buhar ise içeriğindeki 
yoğuşmayan gazların tamamını ayrıştırmak için kullanılan reboiler sistemine aktarılmıştır. Reboiler'den 
10.5 bar ve 136°C sıcaklık ile ayrıştırılan gazlar kullanılan gaz türbininde 1.15 bara değerine kadar 
genleştirilmiş ve ortalama 73ton/sa kütlesel debiye sahip gazlardan 2.84 MWe brüt güç elde edilmiştir. 
Yoğuşmayan gazların maksimum üretim değerinde (100 ton/sa) NCG türbin-jeneratör sisteminden 
elde edilecek gücün 3.625 MWe değerine kadar çıkabileceği belirtilmiştir [11]. 
 
Proje ile ilgili detaylı açıklamaları içeren yayınlarda bu tür bir sistemin tasarımında karşılaşılabilecek 
sorunlar ve belirsizliklere de yer verilmiştir. Öncelikli problem, santralin ömrü boyunca (tasarımlarda 
kabul edilen 25 yıl) NCG üretim debisinin sabit kalmayacağı, çevrimini tamamlayıp soğuyan jeotermal 
akışkanın, içeriğindeki gazları yüzeyde ayrıştırılarak geri basılmasından kaynaklı uzun dönem 
üretimlerde NCG kütlesel debisinde azalma olacağı bilinmektedir. Latera rezervuar modelleme 
çalışmaları sonuçlarına göre en az 8 yıl NCG ortalama kütlesel debisinin 70 ton/sa değerinde olacağı 
hesaplanmıştır [11].  
 
3.2 Bjelovar Jeotermal Sahası 
 
Bjelovar jeotermal sahası Hırvatistan'da yer almaktadır. 2014 yılında MB Holding tarafından işletme 
lisansı alınan jeotermal alan, öncesinde petrol ve gaz sahası olarak keşfedilmiştir. Mevcut petrol 
kuyularında gerekli olan iyileştirmeler tamamlandıktan sonra 2 yıl içinde santralin imalat aşamasına 
geçilmiş ve halen imalat devam etmektedir. 2017 yılında santralin devreye alınması planlanmaktadır. 
Ayrıca, Bjelovar jeotermal santrali Hırvatistan'ın ilk jeotermal elektrik santrali olma özelliğini de 
taşımaktadır.  
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Üretilen jeotermal akışkan sıvı yoğun ve ağırlıkça %4.5 gibi yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeriğine 
sahiptir.  
 

 
Şekil 5. Bjelovar jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [12]. 

 
Atlas Copco firması tarafından Bjelovar jeotermal sahası için tasarlanan binary santrale bütünleşik 
NCG sistemi akış şeması Şekil 5'de gösterilmektedir. Buna göre kuyubaşında 171°C ve 25 bara 
basınç ile üretilen çift fazlı akışkan öncelikle separatörde sıvı ve buhar fazlarına ayrıştırılır. Sonrasında 
buhar fazı içindeki yoğuşmayan gazların hepsi ayrıştırılarak türbine aktarılmıştır. Genleşen düşük 
sıcaklık ve basınçtaki gazlar güvenli alanda atmosfere salınmaktadır. 24.5 bara ve 132°C sıcaklık ile 
CO2 türbinine giren gazlar 1 bar atmosfer basıncında ve 3.4°C sıcaklık ile atmosfere salınmaktadır. 
Şekil 5'de belirtilen santral tasarımında jeotermal akışkandan ayrışan CO2 kütlesel debisi ortalama 
olarak 10.3 kg/s alınmıştır. Santralin imalatı halen devam etmektedir, henüz devreye alınmamıştır. 
Yapılan hesaplamalara göre, tasarım değerlerinde binary santralden 14.4 MWe, CO2 türbininden ise 
ilave 1.5 MWe güç elde edileceği belirtilmiştir [12].  
 
3.3 Yılmazköy Jeotermal Sahası 
 
KenKipaş Enerji tarafından işletme lisansına sahip Yılmazköy jeotermal alanı Aydın il sınırları içinde 
yer almaktadır. Rezervuar, sıvı yoğun ve kütlece %2.85 oranında yoğuşmayan gaz içermektedir. Şekil 
6'da Exergy firması tarafından tasarlanan KEN-3 binary tip jeotermal enerji santrali ve ona bütünleşik 
olarak tasarlanmış NCG türbin/ jeneratör sistemi görülmektedir. 
 
Separatörde 160.5°C ve 12.5 bara basınçta iki faza ayrılan jeotermal akışkana ait buhar fazı ilk 
vaporizer'a bağlı olarak çalışan ikinci bir separatör ve reboiler sistemi ile içeriğindeki yoğuşmayan 
gazlar ayrıştırılmaktadır. Reboiler ile ayrıştırılan gazlar ayrı bir türbin- jeneratör sisteminde 
genleştirildikten sonra atmosfere salınmaktadır. 12.4 bara ve 134.6°C sıcaklık ile türbine giren gazlar 
atmosferik türbinde genleşerek elektrik üretmektedir [13]. Ayrıştırılan gazların kütlesel debisinin 
üretilen akışkanın %2,85 oranında olduğuna göre 55.8 ton/sa olacağı ve türbin veriminin %85 olduğu 
kabulü ile yapılan hesaplamada gaz türbininden elde edilecek ekstra brüt gücün 1.42 MWe olacağı 
hesaplanmıştır. Şekil 6'da belirtilen binary santralden ise 24MWe brüt güç elde edileceği belirtilmiştir 
[13].  
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Şekil 6. KEN-3 jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [13]. 

 
 
 
 
4. İŞLETMEDE OLAN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDEN AÇIĞA ÇIKAN YOĞUŞMAYAN 
GAZLARDAN ELEKTRİK ÜRETİM POTANSİYELİ 
 
Tablo 1'de ülkemizdeki jeotermal enerji santralleri ve yoğuşmayan gaz içerikleri farklı kaynaklardan 
derlenerek sunulmaktadır [2,14,15].  
 
Tablo 1'de belirtilen jeotermal enerji santrallerinin çoğunluğu kaynak sıcaklığına bağlı olarak Binary 
tipinde olup üretilen akışkan içinde kütlece %1.5-3.4 oranında CO2 içerdikleri görülmektedir.  
Kızıldere-I ve Kızıldere-II ile Dora-I ve Dora-II santrallerinden açığa çıkan CO2 ticari yan ürün olarak 
kullanılmasına rağmen tablodaki diğer santrallerden açığa çıkan CO2 doğrudan atmosfere 
salınmaktadır.  
 
Hâlihazırda işletmede olan ve inşaat aşaması devam eden bazı jeotermal enerji santrallerinde 
atmosfere salınan yoğuşmayan gazlardan elektrik enerjisi üretiminin nasıl ve ne kadar olacağına dair 
hesaplama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Şekil 7'de şematik olarak jeotermal akışkan içerisindeki 
yoğuşmayan gazların ayrıştırılması ve elektrik üretimine ait akış diyagramı sunulmaktadır. Şekil 7'e 
göre, binary santrallerde, yüksek basınçlı birincil buharlaştırıdan gelen jeotermal buhar ve 
yoğuşmayan gazlar separatör ve reboiler sisteminden geçirilir ve jeotermal buhar içinden yoğuşmayan 
gazlar ayrıştırılır. Sonrasında ayrıştırılan gazlar, atmosferik türbin ve jeneratör sistemi ile genleşerek 
elektrik üretimi gerçekleştirilir. Türbin çıkışındaki düşük sıcaklıklı çürük gazlar ise güvenli bölgede 
atmosfere salınmaktadır. Yapılan hesaplamalarda, Reboiler'deki basınç farkının 0.5 bara olacağı 
ayrıca türbinde adiyabatik ve izentropik genleşme prosesinin %85 türbin verimi ile gerçekleşeceği 
kabul edilmiştir. Hesaplamalarda reboiler ve separatör verimlilikleri ihmal edilmiş ve tüm yoğuşmayan 
gazların CO2 olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca separatör-reboiler sistemi ile türbin genleşme prosesi 
hesaplamaları için EES (Engineering Equation Solver) yazılımı kullanılmıştır [16]. 
 
Buna göre Tablo 2'de bazı santraller için jeotermal akışkandan ayrıştırılan CO2 kullanılarak ne kadar 
ilave elektrik üretilebileceği belirtilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre, belirtilen şartlarda, farklı 
santraller için 533 kWe ile 1420 kWe aralığında ekstra güç elde edilmesi mümkün görünmektedir. CO2 
türbininden elde edilebilecek brüt güç değeri öncelikli olarak jeotermal kaynağın sıcaklığına ve 
yoğuşmayan gaz içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Kaynak sıcaklığı ve jeotermal akışkan 
içerisindeki gazların oranı, ayrıştırılarak elde edilen gazların genleştirilerek elektrik enerjisi üretilmesini 
doğru orantılı olarak etkilemektedir. Ayrıca, gelişen türbin teknolojileri ile çok kademeli ve daha verimli 
gaz türbinlerinin kullanımı sonucunda elde edilecek güç değerleri daha da artabilir.  
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Tablo 1. Türkiye'deki jeotermal enerji santralleri ve yoğuşmayan gaz içerikleri [2,14,15]. 
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Şekil 7. Jeotermal akışkan içindeki yoğuşmayan gazların ayrıştırılması ve elektrik üretimini gösteren 

basitleştirilmiş akış diyagramı. 
 
Tablo 2. Bazı jeotermal enerji santrallerinden ayrıştırılan yoğuşmayan gazlardan elde edilebilecek 
elektrik üretimi değerleri. 

 
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Hazırlanan bu çalışma ile içeriğinde yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeren jeotermal kaynaklardan 
ayrıştırılan gazların kullanım alanını çeşitlendirmek amacıyla, kullanılmayan ve atmosfere salınan 
yüksek sıcaklıklı gazlardan elektrik enerjisi üretimi konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun için 
öncelikli olarak ülkemizde ve Dünya'daki jeotermal kaynakların gaz içerikleri ve bu gazların hangi 
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alanlarda kullanıldığı araştırılmış ve güncel veriler paylaşılmıştır. Devam eden bölümlerde, jeotermal 
akışkandan ayrıştırılan gazlardan elektrik üretiminin planlandığı örnek projelerden bahsedildikten 
sonra ülkemizdeki bazı jeotermal enerji santrallerinden açığa çıkan gazlardan ne kadar elektrik 
üretilebileceğine dair hesaplama sonuçları paylaşılmıştır.  
Yapılan hesaplamalara göre, örnek olarak ele alınan Ken-3 santrali gibi, daha yüksek sıcaklıklı ve 
daha fazla jeotermal akışkan ile çalışan binary santrallerde, ayrıştırılan gazlardan elde edilebilecek 
ilave güç değerleri de yüksek olmaktadır. Hesaplama sonuçları farklı jeotermal kaynak ve farklı santral 
teknolojilerine bağlı olarak, jeotermal kaynaktan ayrıştırılan gazlardan elde edilebilecek ilave güç 
değerleri 533 kWe ile 1420 kWe arasında olacağı hesaplanmıştır. Ayrıştırılan gazlardan elektrik 
enerjisi üretimini sağlayacak ilave sistemlerin maliyeti hakkında bir çalışma yapılmamış olup bu 
aşamada sadece elde edilebilecek ilave güç değerlerinin ne kadar olabileceği yönünde hesaplamalar 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Ülkemizde ve Dünya'da henüz uygulanmamasına rağmen jeotermal santrallerden açığa çıkan yüksek 
orandaki gazlardan elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi ile elde edilebilecek ilave güçler ve ayrıca 
uygulanabilecek farklı prosesler ile jeotermal santrallerden kaynaklı yüksek orandaki karbon 
salınımlarını azaltacak alternatif bir çözüm olabileceği çalışma amacı olarak öne sürülmektedir.  
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