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ÖZET 
 
Bu çalışmada, jeotermal işletmelerde salınan karbondioksitin jeotermal rezervuara reenjekte edilen 
suda çözünerek tekrar basılması incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; çevrenin korunması, jeotermal 
işletmelerin karbon vergisine maruz kalmaması ve karbon azaltım gelirlerinden pay almasıdır. Ayrıca 
yapılan araştırmalar ve çalışmalar esnasında; karbondioksitin rezervuara enjekte edilmemesi 
durumunda, rezervuardaki karbondioksit kısmi basıncının azalmasının, kuyuların üretkenliğini 
azaltacağı görülmüştür. Böylece karbondioksitin jeotermal rezervuarlara yeniden basılması çevrenin 
korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir üretim için de önemli katkılar sağlayacağı ortaya çıkmıştır. 
 
Bu çalışmadaki yönteme göre, birçok karbon tutum projesinden farklı olarak, bu çalışmada karbon 
dioksit rezervuara gaz fazında değil, reenjekte edilen suda çözündükten sonra basılmaktadır. CO2, 
suda kolay ve hızlı çözünen bir gazdır. Jeotermal işletmeden atmosfere salınan CO2, bir kompresör 
yardımı ile enjekte edilen su içerisine basılmakta ve çözünme basıncının üstündeki bir değere kadar 
sıkıştırılarak enjeksiyon kuyusuna basılmaktadır. Enjeksiyon kuyularında artan basınç, pompalama ve 
kompresör işletme giderlerini artırmaktadır. İşletme maliyetini düşürmek ve reenjeksiyon basıncını 
azaltmak için, basılmak istenen tüm karbondioksitin enjekte edilen tüm suda çözünmesi en düşük 
maliyetli çözüm olmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: CO2, Karbon tutum, Jeotermal. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, dissolution of carbon dioxide emitted from geothermal plants within water reinjected to 
the geothermal reservoir and its reinjection are investigated. The aim of this study was to protect the 
environment and prevent the geothermal plants from paying carbon tax and take a share from the 
carbon revenues. Also, during the research and studies; it was noticed that in case carbon dioxide is 
not injected to the reservoir, a decrease in carbon dioxide partial pressure decreases the production. 
Thus carbon dioxide reinjection of the geothermal reservoirs is very beneficial for protection of 
environment and sustainable production as well.  

 
Differing from several carbon sequestration projects, in this study carbon dioxide is injected to the 
reservoir not in the gas phase but following dissolved in the reinjected water. Carbon dioxide dissolves 
in water easily and rapidly. In the project, carbon dioxide emitted to the atmosphere from the 
geothermal plant is pumped with a compressor into the injected water and compressed up to a value 
that is above the dissolution pressure and then pumped to injection well. Increasing pressure in the 
well, pumping and compressor increase the operating costs. In order to lower operating costs and 
decrease the reinjection pressure, dissolution of whole carbon dioxide to be pumped within the whole 
injected water is the cost efficient solution. 
 
Keywords: CO2, Carbon sequestration, Geothermal. 

Carbon Emission of the Geothermal Power Plants and Carbon Sequestration 
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1. GİRİŞ 
 
Türkiye’deki jeotermal sahalar, yüksek oranlarda CO2 içermektedir. Jeotermal akışkanda çözünmüş 
olarak bulunan CO2, üretim sonrası açığa çıkmakta ve çok büyük bir kısmı atmosfere bırakılmaktadır. 
Türkiye’de elektrik üretimi yapan jeotermal santrallerde açığa çıkan NCG miktarları Tablo 1’de yer 
almakta olup, bu sahalardan birim üretime göre salınan NCG miktarların kömürle çalışan termik 
santrallerden 2-3 kat daha yüksek olduğu görülmektedir [1]. Bu durum temiz ve çevreci olarak tanınan 
jeotermal kaynaklar için ciddi bir sorundur.  
 
Tablo 1. Türkiye’deki elektrik üretimi yapan jeotermal santrallerde açığa çıkan NCG miktarları [1]. 

Saha Santralin Adı Kurulu Güç,  

MW 

Kaynak 
Sıcaklığı, oC 

NCG Miktarı,  

kg NCG / kg brine 

Kızıldere-Denizli Kızıldere-I 15 230 0.02-0.044 

Kızıldere-II 60   

Salavatlı-Aydın Dora-I 7.95 170 0.015 

Dora-II 9.5 172  

Dora-IIIa 17 165  

Dora-IIIb 17 170  

Germencik-
Hıdırbeyli-
Gümüşköy-

Aydın 

İrem 22 170  

Sinem 22 180 0.015-0.02 

Deniz 24 180  

Kerem 24 175  

Tuzla-Çanakkale Enda 7.5 165 0.005 

Pamukören-
Aydın 

Çelikler 45.02 170 0.02 

Alaşehir-Manisa Türkerler 24 190 0.034 

 
Literatürde birçok karbon tutum çalışmaları bulunmaktadır: Bachu [2] çalışmasında derin jeolojik 
formasyonlarda, Garcia [3] ve Rosenbauer [4] çalışmalarında derin tuzlu akiferlerde karbondioksitin 
çözülerek tutulmasını araştırmışlardır. Birçok karbon tutum projesinden farklı olarak, bu çalışmada 
jeotermal sahalarda açığa çıkan CO2 rezervuara gaz fazında değil, reenjekte edilen akışkan içerisinde 
çözündükten sonra rezervuara basılmaktadır. Böylece sahalardaki sera gazı emisyonunun azaltılması 
amaçlanmaktadır. 
 
Kyoto Protokolü’nün tam olarak uygulanması durumunda; jeotermal işletmeler karbon vergisine maruz 
kalacaklardır. Karbon emisyonunu azaltmaları durumunda hem karbon vergisine maruz kalınmayacak 
hem de karbon azaltım ticaretinden pay alacabileceklerdir. 
 
 
 
 
2. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2 KÖKENİ 
 
Jeotermal sistemlerdeki CO2 volkanizma kaynaklı olabileceği gibi , karbonatlı kayaçların ısıtılması ile 
termal bozuşmaya uğramasından da oluşabilmektedir. Herhangi bir karbonatlı kayaç ısıtıldığında 
(XCO3) termal bozuşmaya uğrayarak, XO (k) ve CO2(g)’ye ayrışmaktadır (1). 
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                                                                                                        (1) 
 
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde jeotermal sistemlerde çoğunlukla bulunan karbonatlı kayaçlar (mermer, 
kireçtaşı, kalkşist, kalsit gibi), yüksek jeotermal gradyen nedeniyle (1) eşitliğindeki gibi parçalanmakta 
ve CO2 açığa çıkmaktadır. Daha sonra basıncın etkisiyle CO2 jeotermal akışkan içerisinde 
çözünmektedir.  
 
Hoefs’a [6] göre, δ13C izotop miktarlarına göre CO2’nin kökeninin hangi kayaçtan geldiğini 
belirlemektedir (Şekil 1). Burada, TÜBİTAK projesi çalışmasındaki Aydın-Salavatlı sahasının gaz 
kompozisyonu ve gaz örneklerinden yararlanılmıştır (Tablo 2). Sahadaki gaz kompozisyonuna göre 
de, toplam yoğuşmayan gaz (NCG)’ın AS9’da %99.027’sinin CO2

 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle çalışmadaki tüm NCG’nin %100 CO2 ’den oluştuğunu kabul edilmiştir. 

 
Tablo 2. Projedeki sahanın santral çıkışlarından alınan gaz örmeklerinin δ13C izotop miktarları. 

Numune Adı δ13C 
CO2, %o 

AS9 3.38 
Dora-I_NCG 4.19 
Dora-II NCG 3.85 

Dora IIIa NCG 3.18 
Dora IIIb-NCG 4.71 

 
Tablo 2’den görüldüğü üzere; sahadaki δ13C izotop değerleri 3-4 civarında bulunmaktadır. Bu da, 
sahada bulunan CO2’deki karbonatların denizel kökenli olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. CO2’nin kökeni [6]. 

 
 
 
 
3. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 
 
Jeotermal akışkan ile CO2 arasındaki yoğunluk farkından ötürü CO2 gazı, jeotermal sistemde 
akışkandan ayrışarak kayaç aralarından ve eşanjörden atmosfere salınmaktadır. Bu çözünmenin 
gerçekleşebilmesi için ise; tuzluluk, basınç ve sıcaklık değişimleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü 
Henry yasasına göre, akışkan içerisinde daha çok CO2 çözebilmek için daha fazla basınç uygulamak 
gerekmektedir. Ancak gaz çözünürlüğü sıcaklık ve tuzluluğun da bir fonksiyonu olup, sıcaklık ve 
tuzluluk artarken akışkan içerisinde daha az CO2 çözünmektedir. 
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CO2 çözünürlüğü için; Ellis ve Golding [7], Sutton [8], Bowers ve Helgeson [9], Duan [10], Duan ve 
Sun [11], Spycher [12], Duan [13] çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmalar içerisinden tuzlu çözeltilerde 
CO2 çözünürlüğü için Ellis ve Golding [7], Duan [10], Duan ve Sun [11] ve Duan [12] çalışmalarında 
açıklanmaktadır. 

 
Şekil 2. CO2’nin suda çözünürlüğü. 

 
Kıyaslama yapabilmek için TÜBİTAK projesindeki Aydın-Salavatlı jeotermal sahası baz alınmıştır. Bu 
sahadaki suyun tuzluluğu ve iyonik kuvvet değerleri kullanılarak, çözünecek CO2 miktarı için sıcaklık 
ve CO2 ’nin kısmi basıncı hesaplanmıştır (Şekil 2).  Ellis ve Golding [7], Duan ve Sun [11] ve Duan [13] 
çalışmaları arasında 150oC’nin altındaki sıcaklıklarda eğriler birbirine çok yakın olduğu gözlenirken, 
150oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda Duan [13] eğrisinde diğerlerine göre daha düşük basınçlarda 
çözündüğü ve eşitliklerin ayrıştığı gözlenmektedir. Çalışma sıcaklığı 150oC’nin altında yer aldığında 
(çalışılan jeotermal sahadaki reenjekte edilecek akışkan sıcaklığı 80oC olduğundan), eşitliklerden 
herhangi birinin kullanılması fark yaratmayacaktır.  
 
 
 
 
4. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2’NİN ÇÖZÜNME KİNETİĞİ 

 
Karbondioksitin suda çözünmesinin ne kadar sürede gerçekleşeceği de önemlidir. Çünkü çözünme 
işleminin uzun süre gerektirmesi durumunda, akışkan kuyu içerisinde iki fazlı olarak akacak ve 
rezervuara iki fazlı olarak girecektir. Çözünmenin yüzeyde gerçekleşmesi ve kuyuya tek fazlı girmesi 
durumunda, kuyuda ve rezervuara girişte tek fazlı olacaktır. Çözünme esnasında meydana gelen 
tepkimeler aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 
 

                                                                                                                        (2) 
 

                                                                                                            (3) 
 

Tepkime hız sabiti, sıcaklığa bağlı olarak değişen bir parametredir. Bu nedenle Arrhenius denklemi (4) 
kullanılarak, uygun sıcaklıktaki tepkime hız sabiti hesaplanabilmektedir. (4) eşitliğinde “Ea” aktivasyon 
enerjisi ve “R” gaz sabitidir. Literatürde belirtilen aktivasyon enerjisi değeri 55 kJ/mol’dür [14].  

 
                                                                                           (4) 
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Projede örneklenen sahada reenjeksiyon su sıcaklığı 80˚C olduğundan, hız sabiti “k” 1.37 s-1 olarak 
bulunmaktadır.  Şekil 3’te, karbondioksitin suda çözünmesinin farklı sıcaklıklardaki CO2’nin çözünürlük 
yarılanma ömrü değişimleri görülmektedir. Burada kullanılan k0˚C ve k25˚C değerleri literatürden [15], 
k60˚C ve k80˚C ise (4) eşitliğinden elde edilmektedir. Karbondioksitin %99 oranında hidrotasyonunun 
0.0073 saniyede gerçekleştiği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere; CO2’nin suda çözünme 
işlemi neredeyse anında gerçekleşecek olup, çözünme basıncının altına düşülmediği sürece karışım 
tek fazlı (sıvı) olarak hareket etmekte, kuyuya ve rezervuara tek fazlı olarak girmektedir. Bu da, proses 
olarak yararlı ve uygulanabilir bir çalışma olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 3. CO2’nin çözünürlük yarılanma ömrü. 

 
 
 
 
5. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA pH-CO2 İLİŞKİSİ 
 
CO2 su içerisinde kolay çözünen bir gaz olup, su ve CO2’nin tepkimeye girmesi sonucu HCO3

-, CO3
-2

, 
H2CO3 formlarında karbonatlar oluşmaktadır (5, 6 ve 7).  
 

                                                                                                                 (5) 
                       

                                                                                                       (6) 
 

                                                                                                       (7) 
   
(7) eşitliğindeki CO3

-2 iyonları rezervuarda jeotermal akışkan içerisindeki iki değerlikli katyonlar (Mg+2, 
Ca+2, Fe+2 gibi) ile bir araya gelmesi sonucu karbonatlı katı bileşikler (magnezit, kalsit, siderit gibi) 
oluşturarak çökelmeye neden olabilmektedir. Bu katı bileşiklerin çökmesi durumunda, jeotermal 
sahalarda CO2 ’nin yeraltı depolanmasını sağlamaya çalışan projelerde kısa süre içerisinde 
reenjeksiyon kuyularının geçirgenliğinin azalmasına ve tıkanmasına sebep olabilmektedir. 
Reenjeksiyon kuyularında geçirgenliğin azalmasıyla, enjeksiyon basınçları ve reenjeksiyon maliyetleri 
artabilmektedir. Çökelme nedeniyle kuyuların tıkanmasının devam etmesiyle ise, belirli bir süre sonra 
kuyuya enjeksiyon imkansız hale gelebilmektedir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için sunulan 
reaksiyonların hangi koşullarda gerçekleşeceğinin incelenmesi gerekmektedir. 

 
Su içerisindeki çözünmüş karbonatların hangi formda bulunacağı CO2’nin kısmi basıncı (PCO2) ve 
akışkanın pH’ına bağlı olmaktadır (Şekil 4). pH 6-10 arasında iken bikarbonat (HCO3

-), pH<6 değerleri 
için karbonik asit (H2CO3) ve pH>10 değerlerinde karbonat (CO3

-2)  iyonları baskın hale gelmektedir. 
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Şekil 4’te; sıcaklık artışına göre rezervuar akışkanının pH değerlerinin sola kaydığı görülmektedir. 
CO2’nin jeotermal akışkan içerisinde karışımının reenjeksiyonu üzerine çalışan projelerde karbonatın 
iki değerlikli katyonlar ile bileşimi sonucu oluşabilecek mineral çökelmelerinin engellenmesi için, 
basılan karışımda karbonat formunun karbonik asit olarak bulunması ve pH’ın da o aralıkta tutulması 
gerekmektedir. 
 

 
Şekil 4. pH-CO2 dengesi (soldaki grafik 25oC ve sağdaki grafik T>150oC sıcaklıklarındaki 

karbonat formlarının eğrilerini ifade etmektedir.) 
 
 
 
 
6. JEOTERMAL AKIŞKAN İÇERİSİNDE CO2’NİN BASINÇLANDIRILARAK ÇÖZÜLMESİ VE 
REENJEKSİYONU  
 
Bu çalışma için Aydın-Salavatlı jeotermal sahası Dora-II santrali kuyularından ve çevresinden alınan 
su ve gaz örneklerinden yararlanılmıştır. Bu işletilen santralin çalışma koşulları Şekil 5’te 
görülmektedir. 

 
Şekil 5. Santralin çalışma koşulları; debi, basınç ve sıcaklık değerleri. 

 
Şekil 5’te; üretim kuyularından (AS3 ve AS4) belirli sıcaklık ve debi değerlerinde çıkan akışkan 
seperatörde basıncın düşmesiyle, sıcak su ve buhar olarak ayrışmaktadır. Bu ayrışan fazlar santralde 
170oC’de bir araya getirilmekte, buhar sıvılaşarak akışkan içerisine karışıp reenjeksiyon kuyularına 
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(ASR4 ve ASR5) 80oC’de basılırken, santralden 9.8 t/sa debiye sahip CO2 de CO2 fabrikasında 
depolanarak karbon pazarına satışa sunulmaktadır. Bu santralde CO2 fabrikasından dolayı sıfır 
emisyonlu üretim gerçekleşirken, Türkiye’deki çoğu jeotermal santrallerde karbon satışının destekçisi 
olmadığından CO2 fabrikası bulunmamakta ve santralden çıkan CO2 doğrudan atmosfere 
salınmaktadır. Çalışmanın devam eden kısmında, 80oC sıcaklıktaki reenjekte edilecek akışkan 
içerisinde 9.8 t/sa debiye sahip CO2’in çözünerek rezervuara geri basımı incelenmektedir. 
 
Dora-II santralindeki 80oC sıcaklığa sahip reenjeksiyon akışkanında farklı miktarlarda CO2’nin 
basılması sonucu kabarcık basıncı (p f) ve pH değişimleri Tablo 3’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3. Kabarcık basıncı ( 80oC, xm = 0.056 M). 

Enjekte edilen akışkan 
içerisindeki CO2 miktarı 

pf,  bar pH 

%0.7 CO2 13.1 5.7 
%1.3 CO2 23.9 5.4 
%2.7 CO2 50.5 5.1 

 
Tablo 3’ten görülebileceği gibi; çözülecek CO2 oranı artırıldıkça, kabarcık basıncı artmaktadır. CO2’nin 
%0.7’si çözülmek istendiğinde CO2-su sisteminin basıncının 13.1 bar ve üzerinde tutulması 
gerekmektedir. Santralin ürettiği tüm CO2’nin basılmak istenmesi durumunda, sistemin basıncı 23.9 
bar olmaktadır. %2.7 CO2 reenjekte edilecek akışkanın içerisinde çözünmesi istenirse, uygulanması 
gereken basınç en az 50.5 bar olmaktadır. Çözünen CO2 miktarı arttıkça, çözelti daha asidik hale 
gelmektedir. Çözünen CO2 miktarı %0.7 için pH 5.7 iken,  %1.3 için 5.4’e; %2.7 için 5.1’e düşmektedir. 
Hesaplanan pH değerlerine göre, ortamın asidikleşmesi ile karbonatlı kayaçları az da olsa çözme riski 
ortaya çıkmaktadır, fakat bu durum jeotermal sistem için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. 
 
CO2’nin akışkan içerisinde çözdürülerek basılması için tasarlanan CO2-su enjeksiyon sistem Şekil 
6’da sunulmaktadır. Bu sistemde santral çıkışındaki sıcak su (reenjekte edilen su) ve akım şemasına 
göre sağında bir pompa yer almaktadır. Pompa girişinde basınç 10 bar, sıcaklık 80oC ve debi 870 t/sa 
olup, enjekte edilecek akışkan içerisindeki CO2 miktarına göre debi değişmektedir. Şekil 4’te görülen 
gaz kompresörü, 10 bar 110oC sıcaklıkta ve 9.8 ton debiye sahip CO2’yi alarak,  çözünme basıncına 
kadar sıkıştırmaktadır. Sıkıştırılmış CO2 ve sıcak su, bir mikserden geçirilerek CO2’nin homojen olarak 
karışıp, çözünmesi sağlanacaktır. CO2 110oC giriş sıcaklığına sahip olup, sıkıştırıldığında sıcaklığı bir 
miktar daha artmakta ve bu nedenle reenjekte edilen suyun sıcaklığının da küçük bir miktarda 
artmasına neden olmaktadır.  

 
Şekil 6. CO2 enjeksiyon sistemi. 

 
Tasarlanan sistemde pompanın verimi 0.8; kompresörün verimi 0.75 olarak kabul edilmiştir. 
Kompresör girişine CO2 %100 gaz fazında ve su buharından arındırılmıştır. Bu nedenle kompresör 
girişine su tutucu /kurutucu yerleştirilmesi gerekebilir.   

 
CO2’nin tamamının enjekte edilen akışkan içerisinde çözülmesi durumunda; 9,800 kg/sa olan CO2’nin 
tamamı 337 t/sa akışkan içinde çözdürülerek reenjeksiyon kuyusuna basılmaktadır. Santral çıkışı 
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jeotermal su için 80, CO2 için 110oC’dir. Tüm CO2’nin %100 çözünmesi için gereken basınç 50.5 
bar’dır. Çözünme sonunda karışımın sıcaklığı 83.3oC olmaktadır. Sistemin 10 bar giriş basıncında 337 
t/sa sıcak suyu 50.5 bar basınca yükseltebilmek için 545 kW gücünde bir pompaya gereksinimi 
bulunmaktadır. Ayrıca, 9,800 kg/sa debide 10 bar giriş basıncında 110oC sıcaklığa sahip CO2’yi 50.5 
bar basınca sıkıştıracak kompresör için güç 498 kW gücündedir. 
 
Görülebileceği gibi bu durumda CO2 su içerisinde çözünebilmekte, ancak çözünmek istenen CO2 
konsantrasyonu arttıkça, kompresör ve pompa güçlerinin de arttırılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
7. CO2 ÇÖZÜNEREK REENJEKTE EDİLEN JEOTERMAL AKIŞKANIN REZERVUARDAKİ 
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 
 
Jeotermal akışkan içerisinde CO2 ’nin çözünerek reenjeksiyonunun rezervuardaki davranışını 
incelemek için, aşağıdaki senaryolardan yararlanılmaktadır. 
 

Senaryo-I: Üretim kuyularının her birinden 100 kg/s üretim yapılmaktadır. Üretilen akışkan 
içerisindeki CO2’nin %1.1’i atmosfere salınmaktatır. Akışkan 80oC sıcaklıkta reenjekte edilmektedir. 
Üretilen akışkan, %1.1 oranında CO2 eksiği ile basılmaktadır. Basılan akışkan içerisinde seperatör 
çalışma basıncında (12.6 bar) çözünmüş olarak, %0.2 CO2 bulunmaktadır.  

 
Senaryo-II: Senaryo-I’deki gibi üretim yapılmakta, ancak açığa çıkan tüm CO2 reenjekte edilen 
akışkan içerinde çözüldükten sonra, rezervuara basılmaktadır. Senaryo-II’de üretim ve 
reenjeksiyon kütlesel olarak birbirlerine eşit ve  CO2 kaybı da yoktur. Basılan sudaki CO2 oranı, 
yine %1.3 olmaktadır. 

 
Her iki senaryo ile, Petrasim-Tough2 [16] simülatörü ile CO2 enjeksiyonunun etkileri 50 yıl için CO2’nin 
kısmi basıncı ve konsantrasyon değişimleri Şekil 7’de görülmektedir. 
 

 
Şekil 7. Senaryo I ve II koşullarında, rezervuardaki CO2 kısmi basıncının ve 

konsantrasyonunun değişimi. 
 
Şekil 7’de, rezervuarda senaryolara bağlı olarak oluşan CO2 kısmi basıncı ve konsantrasyonunda ilgi 
çekici fark görülmektedir. Senaryo–I koşullarında, yani üretilen %1.3 CO2’nin, %1.1’in atmosfere 
bırakılması durumunda, rezervuardaki CO2 kısmi gaz basıncı ve konsantrasyonu hızla azalmaktadır. 
CO2 konsantrasyonu ilk 10 yılda %1.3’ten %1 civarına düşmektedir. Sonraki yıllarda düşüm devam 
etmekte 20 yılın sonunda %0.5 ve 40 yıl sonra %0.35’e inmektedir. Atmosfere salınan CO2 kütlesel 
olarak çok düşük bir orana sahip olmasına rağmen CO2 konsantrasyonunun ve CO2  kısmi basıncının 
hızla düşmesine neden olmakta ve üretimi olumsuz şekilde etkilemektedir. 
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SONUÇ 
 
Türkiye’deki jeotermal sahalar, yüksek oranlarda CO2 içermektedir. Jeotermal akışkanda çözünmüş 
olarak bulunan CO2, üretim sonrası açığa çıkmakta ve çok büyük bir kısmı atmosfere bırakılmaktadır. 
Jeotermal elektrik santrallerinin, kömür santrallerine oranla daha fazla, bazen 2-3 katı CO2 salmaları, 
temiz ve çevreci olarak bilinen jeotermal kaynaklar için mali, teknik ve sosyal riskler oluşturmaktadır. 
Jeotermal projelerin, karbon ticaretinden pay almaları beklenirken, üzerine karbon cezası ödeme riski 
projelerin mali tablolarını olumsuz olarak bozmaktadır. Temiz ve çevreci olarak tanınan jeotermal 
kaynakların yüksek miktarda CO2 salınımına neden olması, jeotermal projelere kamuoyu desteğinin 
azalmasına neden olmaktadır. 

 
Bu çalışmada, jeotermal sahalarda açığa çıkan CO2’nin reenjekte edilen su içerisinde çözülüp, 
yeniden jeotermal sisteme enjekte edilmesi incelenmiştir. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, 
üretilen CO2’nin rezervuara enjeksiyonunun sadece çevresel ya da mali kaygılarla değil, sürdürülebilir 
üretim içinde gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Rezervuara CO2’nin enjekte edilmemesi 
durumunda, zamanla rezervuardaki CO2 konsantrasyonu düşmekte ve buna bağlı olarak CO2 kısmi 
basıncı azalmakta ve sonuç olarak kuyuların üretkenlikleri düşmektedir.  
 
CO2 enjeksiyonu, CO2 projelerinin ekonomik fizibilitesi üzerinde oldukça etkilidir. Üretilen CO2’nin 
%100’ün enjeksiyonu düşünüldüğünde, çözünme basıncını en düşükte tutmanın tek yolu, CO2’yi 
enjekte edilen tüm suda homojen şekilde çözmektir. CO2 enjeksiyonunun üretimin azalmasını 
önleyerek yapacağı katkıya ilave olarak, gönüllü pazarındaki karbon fiyatları ile elde edilecek karbon 
gelirleri de yapılacak yatırım ve işletmeye mali destek sağlayacaktır. Türkiye’nin Kyoto Protokolü ile 
yükümlülük alacağı sera gazı emisyonu azaltımına destek olabilecek ve bu azaltım ticaretinden gelir 
sağlanabilecektir. 
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