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Ülke sınırı tanımayan, uluslararası en önemli gündemi 
oluşturan, pek çok uluslararası örgütün ve kuruluşun doğ-
rudan ilgilendiği konu olan "çevre sorunu", yenilenebilir 
enerji kaynaklarının öneminin, önceliğinin ve ihtiyacının 
vazgeçilmez olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda ülkemizin de taraf olduğu uluslararası söz-
leşme ve anlaşmaların çoğunluğu "çevre" ana teması üze-
rine kurulmuştur. Çevre sorunları, çevre kirliliği ve çevrenin 
korunması gibi başlıklar gündeme geldiğinde akla ilk ge-
len konulardan biri de enerji kaynaklarıdır. Dünya, çevreye 
olumsuz olarak tesir eden her şey ile ilgilenirken pek çok 
ülke tarafından çevresel tedbirlere yönelik son yıllarda en 
çok yatırımın yapıldığı, yatırımların yapılması için teşvik-
lerin verildiği alan ve konu yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerinde odaklanmaktadır.

Enerji arz güvenliği, özellikle enerjide dışa bağımlı ül-
kelerin öncelikli hedefleri arasındadır. Enerji arz güven-
liğini sağlamanın en temel yolları arasında kaynak ve 
kaynak ülke çeşitlendirilmesine de gidilmesi yer almaktır. 
Bu doğrultuda yenilenebilir enerji, ülkelerin dışa bağım-
lılığını azaltmasında önemli yerli enerji kaynağı grubu 
olarak görülmektedir. Bu yöndeki planlamalarını sağlıklı 
yönlendiren bazı ülkeler, yenilenebilir enerjide çok başarılı 
olmuştur. Örneğin; 2016 yılı başından itibaren ABD ve Çin, 
Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının iki katını 
yenilenebilir enerji ile üretebiliyor. Hindistan da bu yönde 
planlamalar yapıyor. Almanya’da yenilenebilir enerji kay-
naklarının payı sürekli artıyor. Bu ülkedeki elektrik üreti-
minde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, son on beş 
yılda %3’ten %30’a yükselmiştir.

ENERJİDE 2023 
VİZYONU

Yaşar BAHÇECİ
Kırşehir Belediye Başkanı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı



Ülkemiz, geleneksel/konvansiyonel enerji kaynakları 
bakımından zengin sayılmaz. Bugün itibarı ile elektrik 
enerjisi tüketimi, 2002 yılına göre iki kat artmıştır. 2023 
yılına doğru giderken enerji talebimiz iki kat artacaktır. 
Bu gidişe paralel olarak kaynak çeşitlendirilmesi zorun-
ludur. Bu çeşitlendirmede yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının arttırılması, enerji arz güvenliği 
stratejisi çerçevesinde ana hedeftir. Öncelik verilen ve 
değişik teşviklerle sürekli desteklenen yenilenebilir enerji 
kaynaklarında hedef, 2016 yılı başından itibaren kurulu 
güce %6,7 olan katkı payını, 2023 yılında %30’a çıkar-
maktır.

Türkiye, bir petrol ve doğalgaz ülkesi değildir. Ancak 
Türkiye, belirlendiği ve diğer ülkeler tarafından kabul 
edildiği gibi yenilenebilir enerji kaynağı ülkesidir. Özellik-
le bir jeotermal, rüzgâr ve güneş ülkesidir. Doğalgazda 
%98, petrolde %90 dışa bağımlıyız. Rusya dâhil dünyada 
ortalama %20 oranında doğalgazdan elektrik enerjisi 
üretilirken Türkiye’de %48 oranında doğalgazdan elekt-
rik enerjisi (DES) üretiliyor. Doğalgaz ve petrolde doğru-
dan bu kadar dışa bağımlı oluşumuz, ülkemizin çok hızlı 
stratejiler ve politikalar geliştirmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bu kapsamda enerji başlığı altında jeo-
termal ve güneşten öncelikle elektrik enerjisi ve ısıtma, 
rüzgârdan da elektrik enerjisi üretimini daha hızlı ve sü-
rekli şekilde gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Enerji arz 
güvenliğini sağlıklı tesis etmenin vazgeçilmez yolların-
dan biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ar-
tırılmasından geçmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rı içinde bugünlerde en avantajlı olduğumuz kaynaklar; 
jeotermal, rüzgâr ve güneştir. Bu her üç yenilenebilir 
enerji kaynağında hep örnek verilen Almanya’dan çok 
daha avantajlı olan bir ülke durumundayız. Yapılması 
gereken hususların başında belediyelerin de dâhil oldu-
ğu ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu alanda yatırım 
yapan kamu-özel sektör iş birliği daha da güçlendirilerek 
plan, program ve hedefleri en sağlıklı şekilde uygulamak 
gelmektedir.

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 
belirtildiği gibi coğrafi konumu ve jeolojik yapısı gereği 
sınırsız sayılabilecek potansiyele sahiptir ancak bu konu-

da henüz çok yeni bir oyuncu sayılır. Bu enerji alanların-
da daha aktif olmak, fırsatı kaçırmamak gerekir. Bunun 
için de ilgili mevzuatın daha sağlıklı şekilde uygulanabi-
lir olmasının sağlanması, bürokrasi ve duplikasyondan 
kaçınılması halinde, konunun uzmanları marifeti ile 
amaçlanan 2023 yılı hedefine ulaşılması mümkündür. 
2023 vizyonu hedefine ulaşmayı destekleyen projeler bu 
nedenle önceliklidir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir çoğun-
luğunu; fosil yakıtlar olan doğalgaz, kömür, petrol gibi 
çevreyi kirleten enerji kaynaklarından karşılamaktayız. 
2023 yılı Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 
(YEEP) ışığında ülkemiz; yerli, yenilenebilir ve sürdürüle-
bilir enerji dalları olan jeotermal, hidroelektrik santral-
ler, rüzgâr, güneş ve biyokütle sistemlerini geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak 
için yenilenebilir enerji yöntemlerini geliştirmek ve ve-
rimli hale getirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız yoğun bir çalışmada bulunmuştur. Fosil 
yakıtların kullanımını azaltarak, hali hazırda ülkemiz 
topraklarında bulunan yerli, yenilenebilir ve çevre dos-
tu olan enerjiyi çıkartıp kullanmayı hedefleyen ve enerji 
konusunda dışa bağımlılığı azaltma yolunda adım atan 
ülkemiz, yenilenebilir enerji konusunda son yıllarda bü-
yük bir atılım yapmıştır.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak yenilene-
bilir enerjinin bir dalı olan jeotermal kaynak konusunda 
danışma kurulumuz ve uzman kadromuz ile belediyele-
rimizin bilimsel, teknik ve yasal tüm sorunlarını çözmek 
adına bütün enerjimizi üyelerimiz için harcıyoruz. Üye 
belediyelerimize jeotermal kaynak ile ilgili sunduğu-
muz çözümlere, yenilenebilir enerjinin diğer dallarını da 
eklemek amacı ile birliğimizi bir adım yukarıya taşıma 
kararımızı, 2016 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği-
miz meclis toplantımızda üyelerimiz ile birlikte verdik. 
Bu kapsamda birlik olarak yeni bir yapılanmaya gide-
rek yenilenebilir enerjinin diğer alanlarını da kapsayan 
bir oluşum kurarak belediyelerimize kapsamlı bir destek 
sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle ülkemizin yenilenebi-
lir enerjideki 2023 vizyonuna belediyelerimiz ile birlikte 
çalışarak katkı sağlamayı hedefliyoruz.
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SARAY, TERMAL 
YATIRIMCILARINI 
BEKLİYOR 

Sayın Başkan bize ilçeniz “Saray”dan kı-
saca bahseder misiniz?

“Saray, Trakya’da Karadeniz sahil şeridi-
ne yakın 25 bin nüfuslu bir ilçe. Tekirdağ ili, 
büyükşehir belediyesi olmadan önce köy statü-
sünde olan, çevre mahallelerimizle birlikte 50 bin 
nüfusa hizmet götüren bir belediyeyiz. Bozulmamış 
doğal yapımız ve kültürümüzle eko turizme çok uygun bir 
dokuya sahip bir konumda yer alıyoruz. Özellikle İstanbul’a yakın 
oluşumuz, Saray’ı çok daha avantajlı hale getiriyor. Cennetten bir 
köşe olan Kastro sahil şeridine 30 kilometre mesafedeyiz.”

Kısa süre önce Tekirdağ’ın Saray 
ilçesinde bulunan jeotermal kaynak, 

bölgede tek olması sebebi ile büyük 
heyecana neden oldu. İlçe merkezine çok 

yakın bir mesafede bulunan jeotermal 
kaynağın kullanım hakkını kazanan 

Saray Belediyesi, termal kaynaklar ile 
ilgili ciddi çalışmalara başladı. Saray 

Belediye Başkanı Nazmi Çoban’la son 
gelişmeleri ve Saray’ı, her yönüyle 

''JeoTermal Belediyeler Dergisi''için 
konuştuk.
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MUSTAFAKEMALPAŞA’DA DOĞAYA 
SAYGILI ENERJİ ÜRETİLECEK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
JEOTERMALLE 
KAZANACAK

Enerjide, dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelini, 
ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülürken bu 
konu doğrultusunda Mustafakemalpaşa Belediyesi de Güneş Enerjisi Santrali (GES) 
kurmaya hazırlanıyor.  

GES SÜNLÜK'E KURULACAK
Bağlantı protokolünün imzalandığı törende konuşan Belediye Başkanı 

Sadi Kurtulan, Sünlük Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük arazi üzeri-
ne, 700 hanenin elektrik tüketimini karşılayabilecek güçte GES kurmayı 
planladıklarını söyledi.

Çevre dostu projelere önem veren yerel yönetim anlayışı çerçevesinde 
GES Projesi'ne ağırlık verdiklerini ve kurulum süreçlerinin hızla devam 
ettiğini belirten Başkan Kurtulan: "Türkiye için alternatif kaynakların 
başında güneş enerjisi geliyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak biz-
ler de tüm projelerde doğa dostu alternatif enerji üretimi yapılabilece-
ğini göstermek istiyoruz. Güneş ışığından faydalanma süresi uzun olan 
Mustafakemalpaşa, güneş enerjisinden elektrik üretmek için oldukça 
avantajlı bir konumda bulunuyor. GES için bağlantı anlaşmasını imza-
ladıktan sonra artık sahada kuruluma başlamanın ilk adımlarını atmış 
bulunuyoruz. 2 yıl içinde proje hayata geçirilmiş olacak. İlçemizde bir 
ilk olacak GES projesi ile elektriğimizi çevreyi koruyarak üretecek ve 
bundan elde edeceğimiz gelirle de vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. 
Tüm Mustafakemalpaşa halkına hayırlı olsun.” diyerek bu konuyla ilgili 
açıklamada bulundu.

Burka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karaman ise maliyeti 
1 milyon euro olarak düşünülen GES'in ortalama 700-900 ton arasında 
karbondioksit salınımını engelleyerek yılda yaklaşık 23 bin ağacın kesil-
mesini önleyeceğini dile getirdi. 

Karaman: "4230 adet fotovoltaik panel kullanılması planlanan güneş 
enerjisi santralinin, yıllık ortalama 1 milyon 500 bin kwh/yıl elektrik 
üretmesi düşünüldüğünde 1 yılda yaklaşık 640 bin TL gelir elde edeceği 
öngörülmektedir. Bu tesisin gaz, duman, kükürt ve radyasyon gibi zararlı 
atıkları bulunmamaktadır. Santralde kullanılacak fotovoltaik paneller, 
hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyen elektriği tamamen temiz yollarla 
üreten sistemlerdir. Böyle doğaya saygılı, temiz bir enerjinin üretilmesi 
hem ülke ekonomisine hem de çevreye yüksek oranda katkı ve değer sağ-
layacaktır." diye  belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Os-
man Zolan; Denizli’de termal turizm, sera-
cılık ve konut ısıtması faaliyetlerinden sonra 
jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmesiyle de ilgili 
belediye olarak Denizli’nin jeotermal kaynaklarının tüm alanlar-
da kullanılmasına yönelik bir adım daha attıklarını belirtti. Başkan 
Zolan; Sarayköy’deki jeotermal sahanın elektrik enerjisi üretilme-
sine yönelik kiralanması için aldıkları karar doğrultusunda, Tekke 
Mahallesi’nde yer alan 3 bin 470 hektar sahanın, jeotermal kayna-
ğa dayalı elektrik enerjisi üretilmesi için kiralama ihalesini gerçek-
leştirmekle Denizli Büyükşehir Belediyesine uzun vadeli gelir geti-
recek, öz kaynaklardan geleceğe bırakılacak en güzel yatırımlardan 
birinin hayata geçirildiğini belirtti. 

ÜRETİM HAKKI ZORLU’YA VERİLDİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçesinin Tekke 

Mahallesi’nde yer alan 32 (J-559/C) ruhsat numaralı sahanın, jeo-
termal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmesi için kiralama iha-
lesi 21/09/2016’da gerçekleştirilmiş olup iki firmanın teklif verdiği 
ihaleyi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kazandı. Sözleşmesi imza-
lanan 32 (J-559/C) ruhsat numaralı sahanın yer teslimi yapılmış ve 

Güneş enerjisi ile çevreyi koruyarak kendi 
elektriğini üretmek için çalışmalarını 
sürdüren Mustafakemalpaşa Belediyesi, 
GES projesinde önemli bir adım daha attı.  
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 1 MW arazi 
tipi Güneş Enerjisi Santrali Projesi Çağrı 
Mektubu'nu, Burka Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Karaman'dan teslim aldı. 

2041 yılına kadar jeotermal kaynağa dayalı enerji üretimi yapma 
hakkı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiştir. 

Sözleşme doğrultusunda Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Bü-
yükşehir Belediyesine yıllık kira olarak KDV hariç 3 milyon TL 
ödeyecek ve işletme cirosundan %19 pay verecek olup yıllık ödenen 
sabit bedel ise her yıl ÜFE oranında artırılacaktır. Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. en az 17,5 MW'lık kurulu güce sahip elekt-
rik üretim tesisini, sözleşme tarihinden itibaren en geç üç buçuk yıl 
içinde ve en az 35 MW'lık elektrik üretim tesisinin de altı yıl içinde 
faaliyete geçireceği tesis için etüt çalışmalarına başlamış bulun-
maktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne uzun vadeli gelir getirecek olan 
“Sarayköy Tekke Mahallesi Mevkii 32 (J-559/C) Numaralı Jeoter-
mal Sahanın Elektrik Üretilmek Üzere Kiralanması İşi” ülkemizde 
ilk kez uygulanmış olan ihale ile Denizli için örnek bir proje olmuş-
tur.
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SAMSUN ENERJİ PROJELERİ İLE ÖRNEK 
OLUYOR 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü duyarlı bir 
şekilde çevre enerji maliyetlerinin azaltılması için doğal kaynaklardan elektrik üreterek 
belediye tesislerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, AR-
GE Şube Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliği 
ve girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi, SAMULAŞ Hizmet Binası 
Çatısına 250 kWp Fotovoltaik Enerji Üretim Tesisi kurularak 18 Ey-
lül 2016 tarihinde devreye alınmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe 
yapılan bu yatırım Samsun’da hatta Karadeniz Bölgesi'ndeki Bele-
diyeler ve Büyükşehir Belediyeleri arasında yapılmış ilk proje olup 
ildeki ve bölgedeki diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir çalış-
ma niteliği taşımaktadır.

SAMULAŞ  SVGS

	

	

FATURA DÖNEMİ ÜRETİLEN ENERJİ 
MİKTARI (kWh)

ŞEBEKEYE SATILAN 
ENERJİNİN TUTARI (TL)

2016 EKİM 5.211,36 2.517,19

2016 KASIM 12.751,83 6.554,92

2016 ARALIK 6.431,67 3.528,61

2017 OCAK 9.709,56 5.658,52

2017 ŞUBAT 12.766,95 7.301,84

TOPLAM ENERJİ (kWh) 46.871,37
TOPLAM GELİR (TL) 25.561,08

SAMSUN	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	SAMULAŞ	250	kW	GÜNEŞ	ENERJİSİNDEN	
ELEKTRİK	ÜRETİM	TESİSİ	ÜRETİM	MİKTARLARI

	

	

	

Güneş Enerjisi Yatırımının Finansal Değerlerine İlişkin Tablo

SAMULAŞ Hizmet Binası Güneş Enerjisi Saha Analizi SAMULAŞ Hizmet Binası Çatısı 250 kWp Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim 
Çalışmalarından Görüntüler (İnşaat Esnası ve Sonrası)

Tesisin Projelendirme, kurulum, montaj, devreye alma ve kabul 
işlemleri yaklaşık 8 ay sürmüştür.

Büyükşehir Belediyesince yapılan bu yatırım sonucunda yıllık 
ortalama 292.600,00 kWh’lik enerji üretimi yapılması planlanıyor. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre çatı alanında, 1600 
metrekare alan işgal eden tesis için her biri ortalama 240-250 W 
gücünde 1000 adet panel, her biri 30-32 kW gücünde 8 adet inver-
ter kullanılmıştır. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan bu projenin, 
trafo, enerji nakil hattı ve diğer müştemilatı dahil Büyükşehir Bele-
diyesine 1.059.000,00 TL ye mal olmuştur.

Tesisin devreye alınmasından itibaren 7. yıl sonunda yatırım ma-
liyetinin tamamını karşılayacağı öngörülmektedir.

48
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“TERMAL TATİL KÖYÜ PROJESİ” 
BAŞLIYOR  

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu: “Bu proje Gediz’in 
turizm yönünden ilerlemesi için en büyük adımlardan biridir.” dedi.

54 Saray, Termal Yatırımcılarını Bekliyor

34 Mustafakemalpaşa’da Doğaya Saygılı 
Enerji Üretilecek

70 Samsun Enerji Projeleri İle Örnek Oluyor

48 Gediz“Termal Tatil Köyü Projesi”Başlıyor

İÇİNDEKİLER
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DEV TERMAL TESİS 
‘’Kent Plus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort‘’ TOKİ İştiraki EPP güvencesiyle 
Armutlu Keçikaya mevkiinde hayata geçiyor. Emay İnşaat ve EPP kar ortaklığı 
ile yapılan proje kapsamında; Yalova’nın bakir ormanlarla çevrili, deniz ve termal 
kaynaklarıyla taçlandırılmış bu bölgesinde yenilikçi bir bakışla tasarlanan KentPlus 
YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort, sadece modern bir yaşam alanı olmakla 
kalmayıp aynı zamanda bölgesindeki değişimin de öncüsü olmuştur.

383.500 m² alan üzerine kurulan tesis, bünyesinde barındırdığı 
163 blok, 1001 daire (konut ve devremülk), 5 yıldızlı üç termal  otel-
le birlikte 230.000 m²’lik eşsiz peyzaj alanıyla sadece bölgesinde 
değil, yurtdışında da yatırımcıların ilgi odağı olmakta.

KentPlus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort’un özel olarak 
hazırlanan kum plajı, yeşille maviyi buluşturuyor. Deniz Hamamı 
ve güneşlenme terasları da plaj keyfini arttırıp deniz severleri mem-
nun edecek nitelikte tasarlanmış.

KentPlus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort ‘un bünyesinde-
ki özellikli hizmetlerinden, Sağlık Merkezi ise termal suyun sağladı-
ğı imkanları, detoks, fizik tedavi ve rehabilitasyonla buluşturacak.

Karma kullanıma yönelik bu 

komplekste; 1+1, 2+1, 3+1, 

5+1 daire seçeneklerinden 

oluşan, geniş teras 

bahçelerine sahip, deniz ve 

doğa manzaralı, 60 farklı 

tipte konutun bulunduğu, 

163 blok yer alıyor. 

Armutlu'ya
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BAKAN ALBAYRAK: “GÜNEŞ ENERJİSİNİN 
ÇILGIN PROJESİ” 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya-Karapınar'da Bin 
Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali Kurulması İhalesi sonrasında basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunarak söz konusu projeyi "çılgın proje" olarak adlandırdığını ve bu 
projenin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

Albayrak, Konya-Karapınar'da bin megavatlık güneş enerjisi 
santrali kurulması çalışmaları hakkında da bilgi vererek, dünya-
da tek sahada en büyük güneş enerjisi santrali olacak projenin, 15 
yıllık elektrik alım garantisi sayesinde "yatırım-dostu" olacağını 
belirtti. Yaz aylarının ortasında da bin megavatlık rüzgâr enerjisi 
projesinin duyurulacağını ifade eden Albayrak, gelecek 10 yılda gü-
neş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin 
megavatlık kapasite hedeflendiğini bildirdi. 

Karapınar Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanı (YEKA) proje-
siyle 1,3 milyar doları aşan bir yatırımın gerçekleşeceğini belirten 
Bakan Albayrak, "Bugün Türkiye enerji sektörü açısından devrim 
niteliğinde bir günü yaşadık. Benim ‘çılgın proje’ olarak adlandır-
dığım ve çok kritik bir kavşak olan güneşte bugün gerçekleştirdiği-
miz ihaleyle önemli bir adım attık. Bu alanda, Türkiye'nin dünya 
ile rekabet edebilecek bir enerji sektörünün önünün açıldığını dü-
şünüyorum, çünkü önümüzdeki aylarda benzer bir ihaleyi inşallah 
rüzgâr enerjisinde de yapacağız." dedi. 

Yenilenebilir kaynaklarda kritik bir kavşak olan güneş enerjisin-
de çok önemli bir adım atıldığını ifade eden Albayrak, bu hususta 
demeç verdi:

"Türkiye'nin yerli kaynaklarından hem daha ucuz hem de daha 
kaliteli ve son teknolojileri ihraç etme kapasitesini de geliştirecek 
şekilde bir ihale modeli ve stratejisiyle ülkenin önümüzdeki döne-
mine ışık tutacak bir projeyi hayata geçirmek için önemli bir adım 
attık. Bugün farklı ülkelerden gelen yatırımcıların kıyasıya yarışına 
şahitlik ettik. Bu ihalenin sonunda Kalyon-Hanwha Grubu kilovat-
saat başına 6,99 ABD dolarcentlik fiyatla hem Türkiye yenilenebilir 
enerjisi açısından hem bölgede güneş enerjisi ve piyasası açısından 
çok büyük bir yatırım taahhüdü ile kazanan grup oldu."

Bakan Albayrak, bu devrim niteliğindeki ihale sonunda çıkan res-
min Türkiye piyasaları ve yatırımcı için hayırlı olmasını dileyerek 
devam etti:

DÜNYA ÜZERİNDE KURULU EN BÜYÜK 
FOTOVOLTAİK SAHA

"Burada 1,3 milyar doları aşacak bir yatırımın ötesinde artık 
Türkiye'de güneş enerjisinde teknoloji üreten, Ar-Ge yatırımını 
da yaparak hem iç piyasada değerlendirilecek hem de bölgeye ih-

raç edilecek bir sürecin de başlangıcına şahitlik etmiş olduk. Bu 
alanda, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir enerji sektö-
rünün önünün ardına kadar açıldığını düşünüyorum, önümüzdeki 
aylarda benzer bir ihaleyi inşallah rüzgâr enerjisinde de yapaca-
ğız. Türkiye'de bu ve benzeri yatırımların teknoloji ile gelişmesi, 
büyüyen Türkiye idealine çok önemli hizmetler edecek. Bugün iti-
barıyla güneş enerjisinin çılgın projesi diyeceğimiz ve dünya üze-
rinde kurulu en büyük fotovoltaik saha dediğimiz bin megavatlık 
bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu tarz, büyük bir yatırım Türkiye 
ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da 
çok önemli bir mesaj veriyor. Bu ihaleleri gerçekleştirirken çıkan 
sonucun ekonomik değeri nedir diye baktığımızda, çok tarihi bir 
resim ortaya çıkıyor. Daha düne kadar güneş enerjisinde üretilen 
elektriğin teşviki ile birlikte uyguladığımız fiyat politikası 13,3 cent 
alım garantisinin üzerine yerli ekipman kullanımına bağlı 19,5 cent 
olarak uygulanan bu enerjinin maliyet politikası, bugünkü ihaley-
le 6,99 ABD dolarcente düşerek neredeyse üçte biri rakamla tarihi 
resmi bir başarıyı ortaya koyuyor."

Albayrak, sadece geçen yıl rüzgârda bin 400 megavatlık kapasi-
tenin sisteme dâhil edildiğini kaydederek, Türkiye'nin enerji portfö-
yünün en az üçte ikisinin yerli enerji kaynaklarından karşılanması-
nın hedeflendiğini vurguladı. 

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların son 15 yılda yatırımla-
rını kazanca dönüştürdüğünü ifade eden Albayrak: "Enerji şirket-
leri ve yatırımcıları Türkiye'nin enerji sektörüne davet ediyoruz. 
Türkiye'nin enerji alanındaki önceliği; doğalgaz, elektrik, nükleer 
ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek. Finansal ola-
rak elverişli, vatandaşın, yatırımcının ve kamunun faydasına olan 
yani tüm taraflara kazandıran yatırım dostu bir ortam oluşturduk." 
diye konuştu.

Bakan Albayrak: “Bugün Türkiye enerji 
sektörü açısından devrim niteliğinde bir 
günü yaşadık.”
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Kahramankazan
 ÖNEMLİ BİR TERMAL İLÇE

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine 
yapılacak ve Ankara’nın cazibe merkezi haline geleceğini 
söyledikleri termal tesis projelerini Jeotermal Belediyeler 
dergisine anlattı.

Selçuklu Mimarisi kullanılarak yapılan termal tesis, toplamda 7 kat olarak inşa edilmiş olup içerisinde 
Fin hamamları, saunalar, solaryum, aroma terapi salonları, masaj odaları, jakuziler, kil ve tuz salonları 
bulunmaktadır. Ayrıca tesis içerisinde;

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Bayanlar SPA Merkezi, Karma SPA Merkezi 
bulunmaktadır.

Ayrıca tesise gelen 55 ºC‘lik termal suyun kullanılabilir ısıya düşürülmesinden oluşan ısı kaybı ile tesisin 
ısıtılması sağlanacaktır.” dedi.

64

28

Armutlu'ya Dev Termal Tesis

Kahramankazan Önemli Bir Termal İlçe

50 Bakan Albayrak: “Güneş Enerjisinin Çılgın Projesi”
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2016 YILI EKİM MECLİSİ ŞANLIURFA’DA YAPILDI
Birliğimizin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde, 
birlik üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 

Nevali Otel’in kongre salonunda gerçekleşen toplantıya; 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bah-
çeci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, üye beledi-
ye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra Şanlıurfa Valisi 
Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti 
Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Mil-
letvekilleri Kasım Gülpınar ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlı-
urfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol ile 
AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, danışma 
kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başla-
yan Meclis Toplantısına, Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci başkanlık yaptı. 2017 yılı bütçesi ve 
2017 yılı performans programı, birlik üyelerine okunduktan 
sonra yapılan oylama ile kabul edildi.  Hilvan Belediyesi-
nin ayrılma ve Köprübaşı Belediyesinin katılma kararları 
onaylandı.

Açılış konuşmaları öncesinde 15 Temmuz darbe girişimi-
nin anlatıldığı kısa bir film ile Şanlıurfa’nın anlatıldığı tanı-
tım filmi katılımcılarla paylaşıldı.

Açılış konuşmasını ilk olarak Haliliye Belediye Başkanı Fevzi 
Demirkol yaptı.

Başkan Demirkol: “Haliliye Belediyesi olarak Türkiye’nin değişik bölge-
lerinden gelen davetliler ile kültürel değerlerimizin kaynaşması amacıyla bu 
toplantıya ev sahipliği yaptık.” diyerek 15 Temmuz şehitleri ve yaşanan terör 
olaylarında şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet dileyerek başladığı konuş-
masında, “Haliliye Belediyesi olarak biz bu toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. 
Teklifimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Tarihi, kültürel değerlerimizin 
yanı sıra ortak değerlerimizi de ön plana çıkarıp birlikte yaşama arzumuzu tüm 
ülkeye yaymak için bu toplantının Haliliye’de olmasını arzu ettik.” dedi.

“JKBB’den Kabahaydar Havzasının araştırılmasını istiyoruz.”
“Başkan Demirkol, Şanlıurfa’nın kalkınmasını amaçladıklarını ifade ederek 

Kabahaydar Havzası’nın jeotermal bakımdan incelenmesi talebinde bulundu.”

İlçe sınırları içerisinde bulunan Kabahaydar Havzası’nda önemli bir jeoter-
mal potansiyel olduğunu belirten, genç nüfusa ve bölgenin turizmine katkı sağ-
laması amacıyla bu bölgede de teknik bir çalışma yapılması talebinde bulunan 
Başkan Demirkol, “Jeotermal alanda Şanlıurfa’nın iki havzası var: Bunlardan 



birisi Karaali bölgesi ve bu bölge işletmeye açıldı. Kabahaydar 
Havzası’nın da araştırılarak yer altındaki bu zenginliklerimizin yer 
üstüne çıkarılması ve bölge ekonomimize katkı sağlamasını istiyo-
ruz. Bölgemizdeki genç nüfusa istihdam sağlayacağı düşüncesiyle 
sayın başkanımızdan isteğimiz, Kabahaydar Havza’mızın araştırı-
larak tetkiklerin yapılması. Haliliye Belediyesi olarak biz de üzeri-
mize düşeni yapacağız.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ, GÖBEKLİTEPE’Yİ DÜNYAYA 
TANITMAK”

Başkan Demirkol, konuşmasının son bölümünde ise tarihin bi-
linen en eski yeri olan Göbeklitepe’nin tüm dünyaya tanıtılmasını 
hedeflediklerini anlatarak şunları söyledi:  

“Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski yeridir. Eğer biz 
Göbeklitepe’yi tüm ülkeye, tüm dünyaya tanıtacak olursak Türkiye 
turizmde çağ atlayacak ve bölgemizdeki genç nüfusa ciddi bir istih-
dam sağlanacaktır.ˮ

BAŞKAN BAHÇECİ: “ENERİJİMİZİ BARIŞ 
İÇİN HARCAYACAĞIZ.”

Birlik Başkanımız Yaşar Bahçeci ise konuşmasına Haliliye Be-
lediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ederek başladı. Bahçe-
ci: “Fevzi Başkan bizi Şanlıurfa’da gerçekten çok güzel ağırlıyor. 
Kendisine ve ekibine bu güzel misafirperverliklerinden dolayı tüm 
üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Şanlıurfa hem tarihi hem de 
manevi değerleri açısından ülkemizin çok önemli şehirlerinden bi-
risi. Bugün burada Türkiye’nin birçok yerinden belediye başkanla-
rımız ve meclis üyelerimiz ile çok güzel bir mozaik oluşturarak bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdik. Biz tüm Türkiye olarak bir 
ve bütün olunca çok güzeliz. Programımızın açılışında 15 Temmuz 
terörist kalkışması ile ilgili hazırlanan filmi izlerken hepimizin göz-
leri doldu. Bu hain, bu alçak kalkışmayı gerçekleştiren teröristler 
yaptıklarının cezasını çok ağır çekecekler elbette. Bizler de birbiri-
mize daha çok kenetlenip, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak bu 
vatan hainlerine en güzel cevabı vereceğiz. Geçen hafta İstanbul’da 
gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi’nde Sayın Cumhurbaş-
kanı’mızın, Başbakan’ımızın ve Enerji Bakanı’mızın üzerine basa-
rak söylediği bir tanım vardı: “Barış için enerji”. İşte bu slogan 
kongreye damgasını vurdu. Bizler de belediye başkanları olarak 
ülkemizin geleceği için enerjimizi barış için harcayacağız.” dedi.

“ŞANLIURFA’DAKİ POTANSİYELİ 
GELİŞTİRMEK MÜMKÜN.”

Bahçeci, Şanlıurfa’daki jeotermal kaynakların geliştirilmesinin 
mümkün olduğunu, JKBB olarak bu konuda gereken desteği vere-
ceklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Şanlıurfa jeotermal konusunda önemli bir potansiyele sahip. 
Bu potansiyeli geliştirmek elbette mümkün. Valimizin, büyükşehir 
belediye başkanımızın, milletvekillerimizin hem Karaali’de hem de 
Kabahaydar’da bu çalışmalara destek vererek jeotermal konusun-
da Şanlıurfa’yı çok önemli bir yere taşıyacaklarına inanıyorum. Biz 
de kurum olarak gereken her türlü desteği vermeye hazırız.”

Bahçeci’nin ardından konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Nihat Çiftçi de: “Şanlıurfa'mız tarihte bırakmış ol-
duğu izleri, Kurtuluş Savaşı’nda vermiş olduğu mücadeleyle, bugün 
de mazlumlara kucak açmasıyla enser şehri olarak yoluna devam 
ediyor. Çok bereketli topraklara sahibiz. Böyle güzel bir günde 
sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum, bu ağırlamaya ev sahipliği 
yapan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a ve çalışanla-
rına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şanlıurfa, çok özel bir coğrafya.” diyen Vali Güngör Azim Tuna 
da: “Şunu özellikle söylemek lazım; Şanlıurfa, Türkiye’nin sigorta-
sıdır.” şeklinde yorumda bulundu.

Toplantıda ayrıca Milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Mehmet Ali 
Cevheri de birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba “GAP Böl-
gesinin Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Geleceği”, GAP Seracılar 
Birliği Başkanı ve Türkiye Sera Yatırımcıları Birliği Başkanı Müs-
lüm Yanmaz “Karaali Bölgesi Jeotermal Sera Çalışmaları”, GÜN-
DER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu “Türkiye’nin Güneşi” su-
numları ile katılımcıları bilgilendirdiler.



Programının ikinci gününde teknik ve kültürel gezi düzenlendi. 
Başkan Fevzi Demirkol ve birlik üyelerinin katıldığı gezi prog-
ramında heyet ilk olarak Akçakale’de bulunan Süleymanşah Ko-
naklama Tesisi’ni ziyaret etti. Burada Akçakale Kaymakamı Eyüp 
Fırat ve İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan tarafından kar-
şılanan heyete kampla ilgili teknik bilgiler verildi. Heyet üyeleri, 
bilgilendirmenin ardından Suriyeli sığınmacıların el işi eserle-
rinin yer aldığı sergiyi gezdi.  Kamptaki incelemelerin ardından 
katılımcılar tarafından Suriyeli sığınmacı çocuklara çeşitli hedi-
yeler verildi.

Heyet, kamptaki incelemelerinin ardından Suriye sınırının sıfır 
noktasına geçti. Burada Akçakale Belediye Başkanı Ayhan, heyet-
tekilere sınırda yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.





GÖBEKLİTEPE’YE HAYRAN KALDILAR
Heyet üyeleri, teknik ve kültürel gezisini dünyanın bilinen en eski 

kalıntılarının bulunduğu Göbeklitepe’de devam etti. Burada reh-
berler eşliğinde Göbeklitepe’deki kalıntılar incelendi. Heyet üyele-
ri, Göbeklitepe’ye hayran kaldıklarını dile getirdiler.

HARRAN’DA ÖREN YERLERİ GEZİLDİ
Heyet üyeleri, Akçakale’deki incelemelerinin ardından tarihi 

Harran ilçesinde Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve 
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık tarafından karşılandı. 
Üyeler, ören yerlerini gezerek bilgiler aldı. Gezi programının so-
nunda heyet üyelerine Harran Belediye Başkanlığı tarafından yöre-
sel yemek ikramında bulunuldu.



KARAALİ’DEKİ 
SERALARDA 
İNCELEMELERDE 
BULUNULDU!

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler 
Birliği üyelerinden oluşan heyet, 
teknik ve kültürel geziyi Karaali 
bölgesinde tamamladı. Karaali’deki 
jeotermal kaynakları ve seraları in-
celeyen heyete, yetkililer tarafından 
bilgiler verildi.

Gezi ve incelemeler boyunca Baş-
kan Fevzi Demirkol, birlik üyelerine 
Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel de-
ğerleri hakkında da çeşitli bilgiler 
verdi.
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JKBB COP22’DE JEOTERMALİ ANLATTI
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 22. Taraflar Konferansı (COP22), 7-18 
Kasım 2016 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirildi. 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkeler 18 
Kasım’a kadar Paris Anlaşması’nda alınan kararları bir sonraki 
aşamaya taşımaya çalışacak. Türkiye de dahil olmak üzere 191 
ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması, küresel emisyonların yüzde 
65’inden sorumlu, 94 ülke tarafından onaylanarak geçtiğimiz hafta 
yürürlüğe girdi. Söz konusu toplantılarda düşük karbonlu ekono-
miye geçiş masaya yatırılacak. Paris Anlaşması küresel ortalama 
sıcaklıklardaki artışı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmayı hedef-
liyor.

Konferansta ülkemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde 
ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile temsil ediliyor. Bakanlık ta-
rafından organize edilen etkinlikler kapsamında Türkiye’de iklim 
değişikliğinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar dinleyi-
cilere aktarılıyor. Etkinlik kapsamında Birliğimiz adına birlik da-
nışma kurulu üyesi Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna tarafından “Je-
otermal Isıtmacılığın Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasındaki 
Rolü” ve Birlik Etüt Proje Müdürü Ökem Çelem tarafından “Yerel 
Yönetimlerin Jeotermal Çalışmalarının İklim Değişikliğinin Azaltıl-
masına Etkisi” konulu sunumlar da dinleyiciler ile paylaşıldı.
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AZİZİYE’YE TEKNİK İNCELEME GEZİSİ
Aziziye Belediyesi’nin talebi üzerine, birliğimiz tarafından Aziziye’ye teknik bir 
inceleme gezisi düzenlendi. Birlik Danışma Kurulu Üyesi Kemal Akpınar ve Birlik 
Mühendisi Serkan Yalçın tarafından ziyaret edilen Aziziye Belediyesi’nde, Belediye 
Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile görüşüldü.

Bölgede yapılan çalışmalara ait raporlar incelenerek yapılması 
gereken ilave çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Mevcut kuyular ile 
birlikte yeni çalışmalar yapılarak akışkanın debisinin ve sıcaklığı-
nın arttırılabileceği ve nasıl bir yatırıma dönüşebileceği anlatıldı. 
Bunun yanı sıra jeotermal alanın korunması ve işletilmesi için ge-
rekli olan resmi işlemlerin yapılması hususunda belediye tarafın-
dan atılması gereken adımlar anlatıldı.

Aziziye Belediyesi’nin ardından Köprüköy Belediyesi’ne gidile-
rek Belediye Başkanı Osman Belli ile görüşüldü. Birliğimizle ve 
birliğimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verildikten sonra 
Köprüköy’deki jeotermal potansiyel ve yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi alındı. Bu bilgiler ışığında ilçede yapılabilecek jeotermal yatı-
rımların neler olabileceği aktarıldı.
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ENERJİ 
KOMİSYONUNDAN 
JEOTERMALE DESTEK 
SÖZÜ

Birliğimiz, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu ile ilgili belirlenen 
aksaklıkların çözümü için çalışmalar 
başlatmış olup konu ile ilgili yetkililer 
ile görüşmelere başlamıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile bir araya 
gelerek Türkiye’nin jeotermal potansiyeli, yapılan çalışma-
lar ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu ile ilgili belirlenen aksaklıklar paylaşılmıştır. 
Komisyon adına toplantıya Komisyon Başkanı Konya Millet-
vekili Ziya Altunyaldız, Komisyon Kâtibi Denizli Milletvekili 
Şahin Tin ve komisyon üyeleri Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 
Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Gaziantep Milletvekili Meh-
met Erdoğan ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur 
Dilipak’ın yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu başkanı, Kah-
ramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kırşehir millet-
vekili Salih Çetinkaya ve ilgili komisyon danışmanları katıldı.

Birliğimizin, Başkan Yaşar Bahçeci, danışma kurulu üyeleri 
ve birlik yöneticileri ile temsil edildiği toplantıda, komisyona 
öncelikle birliğimiz ile ilgili bilgi verilerek jeotermal kayna-
ğın kullanım alanları, jeotermal enerjinin kullanılmasında 
Türkiye’nin dünyadaki yerinden bahsedildi. Daha sonrasında 
ise birliğimizin 5686 sayılı Kanun ile ilgili yaptığı çalışmalar, 
uygulamada yaşanan aksaklıklar ve birliğimiz tarafından ha-
zırlanan 5686 sayılı Kanun değişikliği öneri taslağı ile ilgili 
bilgiler verilerek komisyondan bu konuda destek istendi. Ko-
misyon Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyon üyeleri birlik 
çalışmalarını yoğun bir ilgi ile dinledikten sonra, üye bele-
diyelerin jeotermal konusunda yaptığı her türlü çalışmalara 
destek vereceklerini ve karşılaşılan sorunlarla yakından ilgi-
leneceklerinin sözünü verdiler.
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Gazanfer Harzadın, hem öğretim üyeliği süresince hem de emekli olduktan 
sonra vefat tarihi olan 03.01.2017’ye kadar jeotermal sera ve jeotermal kurutma 
ile israfın önlenmesi üzerine sürekli eğitim vermiş, bunu her yerde anlatmış, her-
kese benimsetmeye çalışmış, bu alanda sürekli makine üretiminde ve uygulama-
da bulunmuştur. 

JKBB’nin her davetini memnuniyetle kabul ederek sürekli panelist olmuş, su-
num yapmış ve her yerde kamuoyunu ve belediyeleri bilinçlendirmeye çalışmıştır.

Prof. Dr. Gazanfer Harzadın, Zirai Donatım Eski Genel Müdürü, Ege Üniversi-
tesi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Mühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanlarından, 
Makine Fakültesi Kurucu Dekanı, Tartes Tarım kurucu ve sahibi, emekli öğretim 
üyesidir.

Jeotermal kurutmanın tekniğine girmeden gıda ürünlerinin jeotermal kaynak 
ile kurutulmasının avantajlarını her zaman vurgulayan “niçin jeotermal kurut-
ma” sohbetlerine dayalı değerli merhum hocamızın anlattıklarından hareketle 
aşağıdaki özet yazı kaleme alınmıştır.

GIDA ÜRÜNLERİ JEOTERMAL KAYNAK İLE NİÇİN KURUTULMALIDIR? 

(ÜLKEMİZİN BU KURUTMA YÖNTEMİ AÇISINDAN AVANTAJLARI NELERDİR?)

Kurutma işlemi, kurutulan ürünün içerisindeki suyun, ürünün iç kısmından 
yüzeye doğru taşınması ve yüzeyden buharlaşarak atılmasını içeren ısı ve kütle 
transferi olayıdır. Kurutma işleminde gerçekleştirilen ürünün içerisindeki su mik-
tarının düşük seviyelere getirilmesi, ürünün bozulmasını önler, kütle ve hacmin-
deki azalma sayesinde ürünün taşınma ve depolanma işlemlerini daha verimli 
hale gelir/getirir.

Jeotermal enerjiden endüstride yararlanma konusunda iki alternatif yöntem 
söz konusudur. En yaygın kullanılan yöntem, endüstriyi mevcut yararlanılacak 
jeotermal akışkana uyarlamaktır. Daha az kullanılan alternatif yöntem ise mev-
cut akışkanı endüstriye uyarlamaktır.

PROF. DR. GAZANFER 
HARZADIN’IN ANISINA…Nusret Güngör

JKBB Danışmanı



Jeotermal kurutma, jeotermal kaynağın enerjisinden endüstriyel 
uygulamalardan yararlanarak gıda/besin olarak tüketilebileceklerin 
sağlıklı ve modern kurutmadan geçirilerek israfı önlemeyi, çevre-
yi kirletmemeyi, her zaman ve her yerde her meyve, sebze ve diğer 
ürünlerin değerlendirilmesini hedeflemektedir.

Jeotermal kaynak enerjisine dayalı kurutma, mevsimsel şartlara 
ve değişimlere bağlı değildir. Dört mevsimde sürekli ve yirmi dört 
saat yararlanılan, kapalı sistemde kurutmanın sürekli gerçekleştiril-
diği ve hijyenin en üst seviyede sağlandığı bir kurutma yöntemidir. Bu 
kurutma yöntemi; bilinen, uygulanan yöntemlere göre en avantajlı-
dır. Jeotermal kaynak ile tüm meyve+sebze+tıbbi ve aromatik/hoş 
kokulu bitkilerin, kurutularak besin/gıda maddesi olarak en hijyenik 
şekilde uzun vadede tüketilmesi, en sağlıklı beslenme yöntemi olarak 
değerlendirilmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş ile jeotermal enerji 
kontrollü bir kurutma işleminde kullanılabilecek öncelikli kaynakla-
rıdır.

Güneş enerjisinin; günlük, haftalık, aylık ve mevsimsel olarak de-
ğişkenlik göstermesi, gün içerisinde sınırlı bir süre kullanılabilmesi ve 
kurutma işleminin aralıklı, kesintili devam etmesi, bu enerji türünün 
kurutma uygulamaları açısından dezavantajıdır. Güneş enerjisinin 
kurutmada diğer dezavantajı da gıda ürünlerinin güneş altında 
açık havada kurutulması süresince toz, duman, mikroorganizma, 
bitkisel ve hayvansal kirlilik ve her çeşit iklimsel olumsuzluğa maruz 
kalması “aflatoksin” olayını gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, 
güneş altında açık havada kurutma yönteminde sıcaklık, hava hızı 

ve kurutmanın bulunduğu alanın/lokasyonun yöresel özellikleri gibi 
kurutma parametrelerinin kontrol edilememesi, kurutulan ürünün 
gereğinden fazla kurutulmasına ve kurutulan son ürün kalitesinde 
bir kalite düşüklüğüne neden olabilmektedir. Kısacası, güneş enerjisi 
ile gerçekleştirilen gıda ürünlerinin kurutulması, ürün sağlıklı da olsa 
kurutma hijyenik olmadığından sağlıklı değildir.



Diğer taraftan güneş enerjisi ile açık alanda gıda maddelerinin 
kurutulması süresince sinekler, çeşitli böcekler, atmosferik şartlar 
(rüzgar, yağmur), kuşlar tarafından kirletilmesi diğer olumsuzlukla-
rın bazıları olarak özetlenebilir.

Jeotermal kaynak enerjisine dayalı kurutma, yukarıda belirtilen 
güneş enerjisi dezavantajlarından dolayı son yıllarda en çok başvu-
rulan ve her açıdan benimsenen, artan oranda devam eden modern 
bir kurutma yöntemi olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

Besin/gıda maddesi olarak tüketilebilecek tüm tarımsal ürünlerin 
jeotermal kaynak ile kurutulmasının neden gerekli olduğu, avantaj-
ları/üstün tarafları,  ülkemiz için ayrı bir önem ve değer arz etmesinin 
gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- Dünyada bugün petrol, doğalgaz ve madenler için kopan kıya-
met, yakın gelecekte su ve gıda için kopacaktır. Bu nedenle su ve gıda 
ürünlerinin, hiç israf edilmeden tüketilmesi ve muhafaza edilmesi ge-
rekmektedir. Usulüne uygun şekilde gıda maddelerinin uzun vadeli 
muhafaza edilebilmesi için, jeotermal kaynak ile hijyenik ortamda 
kurutulması ambalajlanması ve pazarlanması, gelecek yıllar açısın-
dan en sağlıklı bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

- Dünyada 80 ülkede su, 34 ülkede gıda sorunu vardır. Bunun için 
suyun ve gıdanın kirletilmemesi, israf edilmemesi ve gıda amaçlı tü-
ketilebilecek tüm besin maddelerinin en hijyenik kurutma yöntemi 
olan jeotermal kaynak ile kurutulması mutlaka yapılmalıdır. Uzun 
vadeli dayanım ve uzak mesafelere taşınarak tüm insanlığın istifade-
sine gıda maddelerini sunmak ancak ve yalnız bu kurutma yöntemi 
ile mümkündür.

- Ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 75-80’i şehirlerde yaşamaya baş-
ladı. Ekilmesi gereken tarım arazilerinin % 40-45’i ekilmiyor, biçilmi-
yor. Bu topraklara sahip çıkarak daha çok gelir getirici gerekli ürünler 
ekilmeli ve bu ürünler dayanıklı hale getirilmelidir. Bunun için jeo-
termal kaynak ile gıda maddelerini kurutmak, hem istihdam sağlar 
hem de ekim alanları değerlendirilmiş olurken jeotermal kurutma ile 
de organik tarım ticareti gerçekleşmiş olur.

- Ülkemizde 184 ova vardır. Bu 184 ovanın 144’ü, tarıma elveriş-
lidir. İlgili bakanlık tarafından 144 ovanın “tarımsal sit alanı” olarak 
ilan edilecek olması ve tarım dışında hiçbir faaliyet yapılamayacak 
ve artan nüfusumuzda dikkate alındığında bu ovalarda yetiştirilebi-
lecek tarımsal ürünlerin tamamının uzun vadede tüketilmesi kurutu-
larak muhafazasını gündeme getirmektedir. Bu ovalardan alınacak 
hasılatın israf edilmeden, çevreyi kirletmeden ülkemiz ihtiyacının 
karşılanması hatta ihraç da edilerek tüm insanlığın istifadesine su-
nulabilmesi jeotermal kaynağa dayalı bir kurutma ile mümkün ola-
bilmektedir/olabilecektir.

- Ülkemizde havza bazlı tarımsal destek modeline geçiliyor. Pata-
tes ve soğanın da dahil olduğu 19 ürünün böyle havzalarda destek-
lenerek üretilecek olması olumlu bir uygulama olacaktır. Ancak bu 
havzalarda üretilen tüm tarımsal ürünlerin tüketiciye en hijyenik şe-
kilde ulaşması, jeotermal kaynak kullanılarak bu ürünleri kurutmak 
ve kurutulan bu besin maddelerini uzun sürede her yerde hijyenik 
olarak tüketebilmekten geçmektedir.

- Ülkemizin bir “ovalar ülkesi” olması, jeotermal kaynak ülkesi ol-
mamız, israfı önlememiz ve açlığa dayalı ölümlerin önlenmesi, istih-
dam yaratılması, ekonominin canlanması ve hijyenik beslenmenin 

uzun vadede tesisi, gıda maddelerinin jeotermal kaynak ile kurutul-
masından geçmektedir.

- Her ürün üretildiğinde/ mahsul elde edildiğinde zamanında tü-
ketilir ve israf edilmez ise bir sorun yoktur. Ancak böyle gerçekleşme-
diğinden, gelecek aylar/mevsimler için, sağlıklı beslenmek ve hijyenik 
ürün yemek için jeotermal kurutmaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, jeo-
termal kaynak ile en sağlıklı şekilde yerine getirilebilir.

- Meyve ve sebzelerin yetiştiği/yetiştirildiği yılların dışında da 
(mevsimi dışında da) bu ürünlere ihtiyacımız vardır. Daha sonraki 
yıllarda, aylarda, mevsimlerde de bu gıdaları tüketmek için, için jeo-
termal seraya ve kurutmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

- Kurutulmak istenilen ürün (meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitki-
ler) sağlıklı da olsa, kurutma hijyenik değil ise sağlık ile ilgili sıkıntılar 
yaşanabilmektedir. Bundan dolayı sağlıklı ürün ve hijyenik kurutma 
için jeotermal kaynağa dayalı kurutma gerekiyor.

- Güneş altında açık alandaki kurutmada topraktaki bir bakte-
rinin ürünün üzerine gelip zehrini bırakmaması için (aflatoksinden 
korunmak için) ve diğer dış etkilerden korunmak jeotermal kurutma 
yapılıyor.

- Diyetisyen, beslenme uzmanı ve doktorların çoğunluğu, hijyenik 
kuru meyvelerin ve sebzelerin ara öğünlerde tüketilmesini tavsiye 
ediyor. Bunun için jeotermal kaynağa dayalı kurutma tercih ediliyor.

- Son yıllarda dünyada sağlıklı yiyeceklere olan talep gün geçtikçe 
artıyor. Kanser ve obezite başta olmak üzere bazı hastalıklar insanla-
rı hijyen şartları sağlanmış, doğal biçimde yetiştirilmiş organik yiye-
ceklere yöneltiliyor. Bunun için jeotermal sera ve jeotermal kurutma-
ya ihtiyaç duyuluyor.

- Jeotermal kurutma; kapalı alanda uygun sıcaklık ve zaman için-
de hijyenik şekilde ambalajlanma yapıldığı ve doğrudan tüketildiği 
için öncelikle ve özellikle tercih ediliyor. Başka bir deyişle; hijyen şart-
larından uzak şekilde kurutulan (diğer yöntemlerle) ürünler tekrar 
yıkanmak ve kurutulmak zorunda olduğu için jeotermal kurutma 
tercih ediliyor.

- Jeotermal kaynak ile kurutmanın, enerji maliyeti düşük, ürünle-
rin doğal rengini ve besin değerini daha yüksek oranda koruyan bir 
yöntem olduğu için tercih ediliyor.



- Sağlıklı besin uygulaması yapılarak, çok kilo aldıran “atıştırma-
lık” alışkanlığını bertaraf etmek, kantinlerde, caddelerde yenilen yi-
yecekleri azaltarak daha güvenilir ve sağlıklı gıda için jeotermal ku-
rutmaya geçilmesi gerekiyor.

- Kurutularak ihraç ettiğimiz gıda maddelerimizin gittiği ülkede 
analiz edilerek ülkemize geri gönderilmemesi, ülkemizin prestij/iti-
bar kaybetmemesi, kısaca “aflatoksin” maddesinden kurtulmak, bu 
kapsamda da zaman, para ve üretilmiş ürünü kaybetmemek için jeo-
termal kaynağa dayalı kurutma vazgeçilmezdir.

- Ülkemizin Dünya tekeli olduğu kayısı ve incir gibi ürünlerden 
hemen tüketilenlerin dışında arta kalan kısımların israf edilmeyerek 
jeotermal kaynak ile kurutulması ve bu ürünlerin hijyenik şekilde tü-
ketilebilmesi için (2-3 yıl raf ömrü olan) jeotermal kaynak gerekiyor.

- Ülkemizde yılda üretilen yaklaşık 45 milyon ton meyvenin 15 
milyonunu atıyoruz/israf ediyoruz, kurutamıyoruz, dayanıklı hale 
getiremiyoruz, döküyoruz (çöp oluyor) ve çevreyi kirletiyoruz. Tüm 
olumsuzlukları gidererek sağlıklı besin kapsamında hepsini her yer-
de tüketebilmek için, jeotermal kurutma elzemdir ve vazgeçilmezdir. 
ABD’de kuru soğanın ve sarımsağın % 85’i kurutularak uzun süre sak-
lanabiliyor. Bu örneği ülkemizde pek çok üründe uygulamak müm-
kündür. Bu örnek bile jeotermal kaynağın ülkemiz için özellikle dik-
kate alınmasını gerektiğini vurgulamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm hususlar, son söz ile olarak noktalanacak 
olur ise jeotermal kaynağa dayalı kurutma şunun için vazgeçilmez-
dir, zorunludur:

a) Ürünün uzun süre dayanıklılığını ve hijyenik muhafazasını sağla-
mak,

b) İsrafı önlemek ve çevreyi kirletmemek,

c) Her yer ve her zaman da sağlıklı şekilde kurutulmuş ürünleri tüke-
tebilmek,

d) Ülke genelinde her ürünün tüketilmesini temin etmek, 

e) Ülkenin her vilayetinde her zaman, kurulardan gelen sağlık ve lez-
zeti tatmak için jeotermal kurutma önemlidir.

JEOTERMAL KAYNAĞA DAYALI KURUTMA 
UYGULAMALARI (ÖRNEKLER)

Jeotermal kaynak, en çok kullanım alanı ve entegre kullanımı 
(bütünleşik eş zamanlı olarak çok alanda yararlanım) en uygun olan 
tek kaynaktır. Bu kapsamda kurutma alanında da jeotermal kaynak 
en sağlıklı kurutma aracıdır. Jeotermal enerji kurutma uygulamala-
rında birçok ülkede çeşitli gıda ürünlerinin kurutulmasında kullanıl-
maktadır. Deniz yosunu ve balık (İzlanda), soğan ve sarımsak (ABD), 
buğday ve tahıllar (Sırbistan), meyve (El Salvador ve Meksika), kaba 
yonca (Yeni Zelanda), hindistan cevizi (Filipinler), deri (Meksika, Yeni 
Zelanda, Romanya), meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler (Türki-
ye).

Ülkemizde jeotermal kaynak ile kurutma kamuda ilk kez kurulan 
pilot tesis ile gerçekleşmiştir. Bu pilot tesis Kırşehir Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi işbirliği ile Kırşehir’in Karakurt Köyündeki jeotermal kaynağın 
48 ºC düşürülerek gerçekleşmiştir. Özel sektör uygulamaları Ankara-
Kızılcahamam’da gerçekleştirilmektedir. İzmir’de yine bir özel sektör 
firması tarafından yürütülen jeotermal kaynağa dayalı kurutmada 

meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler çok başarılı, sağlıklı şekilde 
hijyenik ortamda lezzetli ürünler meraklıların istifadesine sunulmak-
tadır.

Ülkemizde bu Jeotermal kurutma uygulamaların dışında bazı 
jeotermal kaynaklı belediyelerin girişimleri/kurutma denemeleri de-
vam etmektedir. Ülkemizin jeotermal kaynak potansiyeli, özellikleri, 
iklimi, artan nüfus ve organik tarıma olan ilgi, bu kaynak ve ilgili ku-
rutma yönteminin artacağını göstermektedir.
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GÜNEŞTEN SÜZÜLEN DAMLALAR İLE 
500 KWP ENERJİ

Afyonkarahisar Belediyesinin “Güneşten Süzülen Damlalar” projesi ile İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’ne kurulan “500 kWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Projesi” 
hayata geçirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 726 bin 
lira hibe desteği alan Afyonkarahisar 
Belediyesi, yaklaşık 2 milyon liraya mal 
olan proje ile elektrik harcamalarında 
ciddi bir tasarruf sağladı.

250 KONUTUN ELEKTRİĞİ 
KARŞILANIYOR

20 Kasım 2015 tarihinde faaliyete geçen 500 kWp’lik solar 
sistemle yılda ortalama 800.000 kWh elektrik enerjisi üretildi-
ğini belirten yetkililer; santral sayesinde fosil kaynaklı ener-
ji üretimi ve tüketiminden açığa çıkan CO₂,  SOx ve NOx gibi 
emisyon gazları ile bu gazların çevre ve insan sağlığı üzerin-
deki olumsuz etkilerinin azaltıldığını belirtiler. Ayrıca yetkililer 
çevre dostu bu sistemin yılda yaklaşık 500 ton CO₂ salınımını 
engellediği, yine yılda yaklaşık 800 adet ağacın kurtarılmasını 
sağladığını söylediler.

Proje kapsamında 10 bin m² arazi üzerine kurulan santralde, 
2002 adet güneş paneli bulunuyor. Yapılan 500 kWp’lik solar 
sistemde üretilen enerji sayesinde İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde-
ki yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %30'u karşılanmaktadır. 
Ayrıca 250 adet konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek 
kapasitedeki santralin, 7 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi 
öngörülüyor.

SOFRA TUZUNDAN KLOR
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından belli bir miktar hibe des-

teği alınarak hayata geçirilen “Güneşten Süzülen Damlalar 
Projesi” kapsamında İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde kurulan 500 
kWp Fotovoltavik Güneş Enerjisi Santrali ile tesisin elektrik ih-
tiyacı karşılanıp, 5 kg/h Oksijen Bazlı Klor Üretim Jeneratör 
Sistemi ile de sofra tuzundan klor üretilmektedir. 

Afyonkarahisar Belediyesi, sofra tuzundan klor üretim sis-
temiyle kendi klorunu üretmekte olup su içerisindeki zararlı 
mikroorganizmaların yok edilme hızını 10 kat artırarak sudaki 
dezenfeksiyonun uzun süre devam etmesini sağlıyor. Böylelikle 
suyun içerisindeki rahatsız edici tat ve kokular ile meydana ge-
len yan ürünleri ortadan kaldırmış oluyor; tesisat, nakliye ve 
depolamadaki yaşanan tehlikeleri bertaraf ediyor.
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İSCEHİSAR’DA İSTENİLEN KAYNAĞA ULAŞILDI

KIRŞEHİR’E TERMAL PARK YAPILIYOR

İscehisar Şirinevler Mahallesi Teke Deresi mevkiinde daha önce 
deneme kuyusu sondajı yapılarak çıkarılan jeotermal sıcak suyun 
ilçe ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine AFJET A.Ş. Genel Müdürü 
Dr. Yusuf Ulutürk’ün danışmanlığı ile sıcak su sondaj çalışmaları 
kapsamında 825 metre derinlikte 51 derece sıcak suya ulaşıldı.

Afjet Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk: “Sıcak su İscehisarlı ya-
tırımcılar için büyük bir yeraltı zenginliği. Kuyudan saniyede 30 l/s 

Kırşehir Belediyesi Kırşehir’e yeşil alan kazandırma çalışmaları kap-
samında Terme Caddesi’nde, Terme Şelale Park projesine hızla devam 
ediyor. 5500 m² alana yapılan Terme Şelale Parkta ayrıca, termal suyun 
olduğu şelale etrafında 800 m² havuz yapılacak ve bu havuz da insanlar 
ayaklarını suya sokup dinlenebilecek. 

2300 m² yeşil alanın bulunduğu parkın içerisinde; dinlenme ve otur-
ma alanlarında vatandaşlar hem dinlenecek hem de eğlenecek. 

 Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Doğal yapısına müda-
hale etmeden tasarladığımız projemizde dinlenme alanları, oturma 
alanları, havuz ve yeşil alanlar olacak. Hem arkadaşlarınızla hem de 
ailenizle güzel vakit geçireceğiniz bir projeyi daha hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne söz verdi-
ğimiz bütün projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yaptığımız her 
proje Kırşehir’i geliştirecek, değiştirecek ve sosyal anlamda alanlar 
katacak.” dedi. 

sıcak su çıkıyor. İscehisar Belediyemiz ve İscehisarlı yatırımcılar 
için büyük bir yer altı zenginliği olan jeotermal kaynağımızdan gü-
zel neticeler almaktan mutluyuz. Turizm açısından düşünüldüğünde 
Afyonkarahisar’daki büyük otellerden beş altı tanesinin kullanım 
suyuna eşdeğer suya ulaşıldı.” diyerek konu ile ilgili düşüncelerini 
dile getirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çibik ise konu ile ilgili şunları söyledi: 
“Jeotermal kaynaklarımızı araştırmak İscehisar Belediyesi olarak 
devam eden projelerimizden bir tanesiydi. Çalışmalarımızın karşı-
lığını aldığımız ve İscehisarımıza sıcak suyu kazandırdığımız için 
oldukça mutluyuz. İlk etapta belediyemize ait yüzme havuzu tesisine 
suyu yönlendireceğiz. İlçemizi geleceğe taşımak adına projelerimiz 
ve çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.” dedi.
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Hem yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak hem de 
bu konuda bölgede öncülük etmek adına kendi mülkiyetinde olan 
alanlarda çalışmalara başlayan Edremit Belediyesi tarafından 
kapalı pazar yerinin üzerinde “Çatı Uygulamalı Güneş Enerjisi 
Santrali”nin kurulmasında hazırlanan proje için Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

02/10/2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönet-
melik kapsamında, Edremit Belediyesi tarafından tesis edilmesi 
planlanan 207,48 kWp (180 kWe) kurulu gücündeki Güneş Ener-
jisi Santrali (GES) projesi için Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat uyarınca Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. den alınan bağ-
lantı iznindeki koşullar ve 02/10/2013 tarih ve 28783 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili standartlar baz alınarak 
projeler hazırlanmıştır.

Edremit Belediyesi öncülüğünde ilçedeki Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bağlı bir Yenilenebilir 
Enerji Kooperatifi kurulacak olup kooperatifin amacı vatandaşın 
temel ihtiyacı olan elektrik enerjisine ulaşımın sağlanmasıdır. Böy-
lelikle yerelde elektrik üretimi gerçekleştirileceğinden tüketiciye 
daha uygun fiyata ulaştırılabilecek. Projenin ilk etabında Türkiye'de 
çok yeni uygulamaya geçen bu kooperatif, öncelikli olarak kamu 

kuruluşlarının ortaklığında kamu binalarının elektrik ihtiyacını 
karşılayacak şekilde kurgulandı. Yetkililer tarafından yapılan açık-
lamaya göre Edremit Belediyesi’nin ikinci etapta asıl ulaşmak iste-
diği, halkın da ortak olabileceği bir kooperatifin Edremit Belediyesi 
denetiminde işletilmesi olduğu söylendi. 

LİSE VE ÜNİVERSİTELİLERE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ

Bunun yanı sıra yörede yürütülmekte olan “İşini Güneşe Dön” 
projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihda-
mın Desteklenmesi (PYE-II) Hibe Programı çerçevesinde finanse 
edilmektedir. Koordinatörlüğünü Yeşil Düşünce Derneği’nin yap-
makta olduğu projenin uygulaması çerçevesinde bölgede bir Pilot 
Enerji Merkezi’nin kurulumu yapılacak. Edremit Belediyesi projede 
iştirakçi kamu kurumu olarak yer alıyor. Bu kapsamda enerji sektö-
rünün istihdam durumunun iyileştirilmesi için akademik ve sektörel 
işbirliği çerçevesinde hazırlanan bir müfredat ile yedi hafta sürecek 
kapsamlı bir eğitim programı çerçevesinde teknik lise ve üniversite 
seviyesindeki gençlere yenilenebilir enerji konusunda hem teorik 
hem de uygulamalı eğitim verilecek. Proje bitiminden sonra ise pro-
jenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Edremit Belediyesi’nin 
uzman personeli tarafından bölgedeki genç gruplarına daha kısa 
süreli eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. 

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre Edremit ilçesindeki güneş 
radyasyonu 1450-1550 kWh/m²-yıl arasında olduğu görülmektedir.

 EDREMİT’TE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KOOPERATİFİ KURULUYOR
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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl: “Türkiye'de enerjide 
dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji potansiyeli-
ni ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde 
sürdürülürken biz de Sandıklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni 
fazlasıyla yapma gayreti içerisindeyiz. Bölgemizdeki jeotermal kay-
naklarımıza sahip çıkarak bu kaynakları her türlü alanda değer-
lendiriyoruz. Ayrıca belediye olarak yeni bir güneş enerjisi santrali 
kurmaya hazırlanıyoruz.” diyerek belediye olarak yaptıkları yeni-
lenebilir enerji çalışmalarını anlattı. 

Çalışmalarla ilgili açıklamalarına “Sandıklı kaplıcaları, Frigler-
den bugüne yaklaşık 2 bin yıldır insanlara şifa dağıtıyor. İlçede üç 
adet 5 yıldızlı, bir adet 3 yıldızlı otel ve belediye işletmesinde bulu-
nan apart ve villalar termal turizme hizmet ediyor. Termal turizmde 
toplam yatak kapasitemiz 4 bin olup ilçe genelinde 130.000 m²’lik 
bir alanı jeotermal kaynaklarımız ile ısıtıyoruz. Bölge, en eski ve 
kendini yenileyen bir şifa merkezi olma yolunda hızla ilerlerken 
belediyemiz tarafından yatırımcılara sağlanan desteklerimiz de de-
vam etmektedir.” diyerek ekledi.

SANDIKLI’DAN YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE TAM DESTEK 



BÖLGESEL ISITMADA İLKLERDEN
1990’lı yıllarda yapılan çalışmalar ile Sandıklı şehir merkezin-

deki konutların ısıtılması düşünülmüş, 1994 yılında Sanjet Sandıklı 
Jeotermal A.Ş. kurularak konutların ısıtılması dönemi başlamıştır. 
Günümüzde 8 adet ısı merkezi ile 13 bin konut eşdeğeri (KE) abo-
nemiz ısıtılmakta olup şehir merkezinin %76’sı jeotermal enerjiden 
faydalanmaktadır.

500 BİN m² SERA
Bölgemizde şehir ısıtılmasından dönen termal suyla ve jeotermal 

kuyulardan ısınan toplam 500.000 m² sera bulunmaktadır. Jeoter-
mal suyun daha verimli kullanılması amacıyla, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın destekleriyle "Sandıklı Termal Turizm Bölgesinde Je-
otermal Suyun Tek Elden Dağıtılması Projesi" hazırlanılmış olup 
bu yıl ocak ayında ihalesi yapılarak yapım işine başlanılmıştır. Bu 
proje ile jeotermal suyun kontrollü reenjeksiyonu ve tek elden dağı-
tımı sağlanacaktır.

SANDIKLI KENDİ ELEKTRİĞİNİ 
ÜRETECEK

Güneş ışığından en fazla faydalanan ilçeler arasında yer alan 
Sandıklı’mıza, belediyemiz tarafından güneş enerjisi santrali ku-
rulacak. Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenile-
nebilir enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalış-
malar yoğun bir şekilde sürdürülürken bu çerçevede belediyemiz 
de güneş enerjisi santrali kurarak yenilenebilir enerji çalışmama-
larına destek olmaya hazırlanıyor.

630 KW güç üretecek olan santral; 7500 m²'lik mevcut kapalı 
pazar yerimize, 1 MW güç üretecek santral ise kaplıca bölgemi-
ze kurulacak. Kaplıca bölgemizdeki bu tesis 15.000 m²’lik alana 
inşa edilecek. Bu proje ile belediye bütçemize büyük katkı sağlaya-
cağız. Elde ettiğimiz bu gücü trafolarla şehir şebekesine vererek, 
Sandıklı’nın enerji ihtiyacına biz de katkı sağlayacağız. Bu sayede 
tesislerimizde, idari binamızda ve su kuyularımızda tükettiğimiz 
yüklü enerji giderlerimizi elektrik dağıtım kurumu ile mahsupla-
şacağız. Tesisler kısa sürede kendisini amorti edecek. Görüldüğü 
üzere Sandıklımız doğasıyla, kaplıcalarıyla, konutların ısıtılma-
sıyla hem vatandaşlarımız hem misafirlerimiz için örnek ve gurur 
kaynağı olan bir ilçe haline gelmiştir. Emanet aldığımız bu görevde 
ilçemizi daima ileriye taşıyacak modern ve örnek projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.
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İNCİRLİOVA AYDIN’A ÖRNEK OLACAK 
İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı 
tarafından da desteklenen Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Projesi kapsamında 
İncirliova’daki sosyal tesisler ve çocuk oyun parkları güneş enerjisi ile aydınlatılmaya 
başlandı. 

Geliştirdiği projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanı-
mını yaygınlaştırmayı amaçlayan İncirliova Belediyesi, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından %59,74 hibe ile desteklenen ve 
740 bin liraya mal edilecek olan “Güneş Enerjisi Elektrik Santrali 
Projesi” ile Aydın’a örnek olacak.

İncirliova Belediyesi projenin ilk adımı kapsamında güneş ener-
jisini elektriğe dönüştürecek panelleri Acarlar Mahallesi’ndeki ka-
palı pazar yerinin çatısına, Park İncirliova Sosyal Tesisi ile ilçedeki 
bazı park ve bahçelere konulmasını sağladı. İncirliova’nın başta 
park ve bahçeleri olmak üzere okul, muhtarlık binası ve düğün sa-
lonları gibi alanlara 55 adet aydınlatma direği dikilerek güneşten 
alınan enerji ile aydınlatma sağlanmış; bazı büyük parklara top-
lamda 13 kw’lık altı adet güneş ağacı konularak o parkların enerji-
sinin de bu güneş ağaçlarından üretilmesi sağlandı.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekmek ve 
doğa dostu enerji kaynaklarına özendirmek istediklerinin altını çi-
zen Belediye Başkanı Gürşat Kale: ”Alternatif enerjinin en belirgin 

özellik ve avantajlarının başında yakıt masrafının olmaması, işlet-
me maliyetinin düşük olması, enerji kaynağının tükenmez oluşu ve 
en önemlisi çevreyi kirletmemesi gelmektedir. Elektrik santralimizi 
tamamladık. Üreteceğimiz elektriğin bir kısmı ile pazar yerimizin 
ihtiyacını karşılayacağız, ihtiyacımız dışındaki elektriği de ana sis-
teme vereceğiz. Sisteme vereceğimiz elektrik kadar belediye olarak 
bizim herhangi bir yerde tükettiğimiz elektriği mahsuplaşacağız. İn-
cirliova Belediyesi olarak Aydın’da ilk kez “Güneş Enerjisi Elektrik 
Santrali”ni devreye sokmuş olduk. Önümüzdeki yıllarda geliştire-
ceğimiz diğer projelerle elektrik satışı da yapacağız. Yer araştır-
malarımız devam ediyor. Netleştiğinde daha büyük güneş enerjisi, 
elektrik santralleri de yapacağız. Böylece belediye olarak elektriğe 
para ödemeyeceğiz ve daha fazlasını üreterek gelirimizi arttırıp il-
çemizin gelişmesini sağlayacak   başka projeler için çalışacağız.” 
diye konuştu.
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BELEDİYE MECLİSİNDEN YATIRIMCIYI 
SEVİNDİRECEK KARAR

Balıkesir’in termal turizmle büyüyen ilçesi Sındırgı’da, belediye 
meclisi tarafından aralık ayı meclisinde yatırımcıyı sevindirecek 
bir karar alındı. Termal turizm ve jeotermalle ısınmanın yanında, 
seracılık alanında da atağa geçmeye hazırlanan Sındırgı ilçesin-
de jeotermal enerjinin kullanım bedeli, Türkiye genelinde örnek il 
ve ilçelerde uygulanan sistem araştırıldıktan sonra en düşük bedel 
olarak belirlendi. Mevsim şartları ve jeotermal kaynakların elve-
rişliliği nedeniyle seracılığa uygun bir bölge olduğu belirtilen ilçe 
yatırımcıları bekliyor.

Kış şartlarının ağır geçmemesi ve çok uzun sürmemesi, yaz ay-
larının da aşırı sıcak olmaması, pazar alanı ve İstanbul’a yakınlığı 
yatırımcı için maliyeti düşüren etkenlerin fazlalığı ile Sındırgı ilçesi 
seracılık yapmak isteyenlere uygun bir adres konumunda.

YAVAŞ: “TÜRKİYE GENELİNDE 
UYGULANAN PROJELER 
ARAŞTIRILARAK EN DÜŞÜK MİKTAR 
OLAN 1000 KİLOKALORİ İÇİN 12 
KURUŞLUK BİR BEDEL BELİRLENDİ.”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye Başkanı 
Ekrem Yavaş: “30 yıl önce Sındırgı’da evlerin jeotermal ile ısıtıl-
ması düşüncesi, 2014 yılında ilçe merkezine sıcak suyun gelmesi ile 
birlikte hayal olmaktan çıktı. Yaklaşık 14 aylık bir zaman zarfında 
da 1500’e yakın konut ısıtılmaya başlandı. Bunun yanında ilçe-

mizde termal tesislerin de sayısı hızla artmakta. İlçemiz tarihiyle, 
doğası ve termal kaynaklarıyla turizme elverişli olduğu kadar se-
racılık alanında da cezbedici özellik taşımaktadır. Bu konuda daha 
önce Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite ra-
poru hazırlamıştık. Meclisimizle birlikte de yatırımcılar için cez-
bedici bir şekilde suyun kullanım bedelini belirledik. 98 derecede 
kaynağında çıkan su, 24 km mesafeden 95 derecede ilçe merkezi-
ne geliyor ve ısınmada kullanıldıktan sonra 70-75 derecede sera 
ve termal turizm tesislerinde kullanılmak üzere veriliyor. Türkiye 
genelinde uygulanan projeler araştırılarak en düşük miktar olan 
1000 kilokalori için 12 kuruşluk bir bedel belirlendi. Aynı zamanda 
termal tesisler, sağlık işletmeleri için de uygun fiyatlar belirlendi. 
Ev ısınmasında da yine en düşük fiyatlandırma uygulanıyor. 100 
metrelik bir ev için 106 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu ko-
nuda yatımcıları ilçemize bekliyoruz. Bizler de belediye olarak ya-
tırımcılarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız.” dedi.

Jeotermal enerjinin 25 yıllık işletmeciliğini üstlenen Sındırgı Je-
otermal A.Ş. yetkilisi Arif Uslu ise “Belediye başkanımız ve bele-
diye meclisimiz, bizlere Jeotermal enerjinin yaygınlaştırılması ve 
ilçe genelinde turizm ve seracılık alanında kullanılabilmesi için her 
türlü desteği veriyor. Bizler de üzerimize düşeni gayretle gerçekleş-
tiriyoruz. Şu an için yaklaşık 1500 konutun ısıtılmasını sağlıyoruz. 
Bu rakam, kısa bir süre içerisinde 2500 konutu bulacak. Bunun ya-
nında seracılıkta kullanımı sağlamak için alt yapımız hazır durum-
da.” dedi.
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Kahramankazan
 ÖNEMLİ BİR TERMAL İLÇE

Selçuklu Mimarisi kullanılarak yapılan termal tesis, toplamda 7 kat olarak inşa edilmiş olup içerisinde 
Fin hamamları, saunalar, solaryum, aroma terapi salonları, masaj odaları, jakuziler, kil ve tuz salonları 
bulunmaktadır. Ayrıca tesis içerisinde;

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Bayanlar SPA Merkezi, Karma SPA Merkezi 
bulunmaktadır.

Ayrıca tesise gelen 55 ºC‘lik termal suyun kullanılabilir ısıya düşürülmesinden oluşan ısı kaybı ile tesisin 
ısıtılması sağlanacaktır.” dedi.



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine 
yapılacak ve Ankara’nın cazibe merkezi haline geleceğini 
söyledikleri termal tesis projelerini Jeotermal Belediyeler 
dergisine anlattı.
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Ertürk:“Kahramankazan, Ankara şehir 
merkezine en yakın konumda olup (30 km) 
ve önemli termal kaynaklara sahip bir ilçe 
olarak dikkatleri çekiyor. Öyle ki Kazan’da-
ki termal tesislere ulaşım, Ankara’nın mer-
kezinden sadece yirmi beş dakika sürüyor. 
Bölgenin gelişimine büyük katkısı olacak yol 
çalışmalarının tamamlanması ile Esenboğa 
Havalimanı ile Kahramankazan arası 17 
km’ye düşecek. 

İlçede, Soğulcak köyündeki 5 bin hektar-
lık ruhsat alanında yapılan çalışmalarda 
7 kuyuda sondaj çalışmaları yapılmış ve 5 
kuyuda işletilebilir 200 lt/sn ve ortalama 
53-55 ºC derecede jeotermal su elde edilmiş-
tir. YİKOB’a yapılan başvuru ile Jeotermal 
Kaynak İşletme Ruhsatı ve bu ruhsatın kul-
lanımı için gerekli ÇED raporu alınmıştır. İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Balneoloji 
Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucu, 
termal suyun hem banyo kürleri şeklinde hem 
de içme kürleri şeklinde kullanıma uygun ol-
duğu da belgelenmiştir.’’

Lokman Ertürk
Kahramankazan 

Belediye Başkanı

Kuyu Derinliği 252 mt
Kuyu Sıcaklığı 28ºC
Debi 8 Lt/sn

IKJ-2 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 381 mt
Kuyu Sıcaklığı 39ºC
Debi 6 Lt/sn

IKJ-1 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 396 mt
Kuyu Sıcaklığı 52ºC
Debi 30 Lt/sn

IKJ-3 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 210 mt
Kuyu Sıcaklığı 23ºC
Debi 2,5 Lt/sn

IKJ-4 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 210 mt
Kuyu Sıcaklığı 50ºC
Debi 60 Lt/sn

IKJ-7 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 466 mt
Kuyu Sıcaklığı 43ºC
Debi 43 Lt/sn

IKJ-6 JEOTERMAL KUYUSU

Kuyu Derinliği 460 mt
Kuyu Sıcaklığı 55ºC
Debi 63 Lt/sn

IKJ-5 JEOTERMAL KUYUSU



KAHRAMANKAZAN’DA 
JEOTERMAL SUYUN 
AVANTAJLARI
•Yerleşim olarak Ankara’ya yakın olması,

•Yatırım alanının geniş ve çeşitliliğin olması,

•Termal suyun kimyasal özellikleri 
bakımından hem yıkanabilir hem de içilebilir 
nitelikte olması,

•Ankara içerisinde havaalanı yolu ile 
ulaşıma en yakın jeotermal kaynak olması,

•Kahramankazan’a yapılacak Savunma 
Sanayi ve Sanayi İştirakleri için cazip 
konaklama ve konferans merkezi olması.

Tesisin Yapıldığı Parselin 
Alanı: 13.382,00 m² dir.

Tesis 2.385,00 m² alana  
oturmaktadır.

Tesis de 10.000,00 m² yeşil 
alan bulunmaktadır. 

Tesisin toplam inşaat alanı 
14.045,00 m² dir.



Jeotermal enerji, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olması, 
ülkemiz gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için öz kaynak 
oluşturmaktadır. Ucuz, temiz ve çevre dostu olması; sıfıra yakın emis-
yona sebebiyet vermesi en önemli özelliklerindendir. Türkiye dünya-
da jeotermal enerji potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olmasına 
rağmen, ne yazık ki sonsuz enerji kaynağı jeotermalde potansiyelin 
sadece küçük bir bölümü değerlendirilebilmektedir. 

Jeotermalde kullanılan potansiyelin artırılabilmesi düşük sıcak-
lıklarda da yenilikçi sistemlerin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. 

Bu ana fikirle çalışmalarını sürdüren şirketimiz, 3MWh kapasiteli 
ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi ile elektrik üretimi yatırımına 
karar vermiştir. Yatırım geri dönüş hızı 4 yıldan azdır. Sistem yatırım 
maliyetinin 4 yılın altında bir sürede geri kazanmakla birlikte, ilimiz 
ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak, benzer veya yakın sıcak-
lıktaki bölgeler için örnek uygulama teşkil edecektir.  

AFJET A.Ş. ve JEOTERMAL

Bilindiği üzere 140°C ve üzeri sıcaklıktaki jeotermal kaynak ge-
leneksel jeotermalden elektrik üretim yöntemi olarak görülürken, 
şirketimiz Organik Rankin Çevrimi yöntemi ile düşük sıcaklıklı sa-
halarında elektrik üretiminde değerlendirilmesi adına mevcut ka-
pasitesinin bir bölümünü enerji üretimi alanında kullanmak üzere 
projelendirmiştir. Gerçekleşecek kapasite ilk etapta brüt yaklaşık 3 
MWh’dir.

DÜŞÜK SICAKLIKLI 
JEOTERMAL SAHALARDA 
ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ 
(ORC) İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 
AFJET A.Ş. ÖRNEĞİ
   

Dr. Yusuf ULUTÜRK
Cihan ŞAHİN
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Sistem düşük sıcaklıklarda yüksek basınca ulaşabilen R134A gazı ile tasar-
lanmış olup Afyonkarahisar ortam sıcaklıkları ve soğutma kulesi tasarımı ile 
(14 ºC giriş, 21 ºC çıkış sıcaklığı) termodinamik brüt veriminin %12’ye yakın 
olduğu hesaplanmaktadır. Ancak sistem emniyetli marjda tasarlanarak %10 
verim sağlanması amaçlanmıştır.

Sudan daha düşük sıcaklıklarda kaynayan yardımcı akışkan kullanımın-
dan dolayı sistemimiz Tablo-1 de verilen giriş-çıkış dizayn sıcaklarımıza ve 
ayırdığımız termal kapasiteye göre tasarlanmıştır.

Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan bir ORÇ teknolojisi, evaporatör (1) 
içerisindeki organik çalışma sıvısını (yeşil çizgi) buharlaştırmak için sıcak kay-
naktaki ısıyı kullanır (kırmızı çizgi). Seçilen çalışma sıvısı olarak silikon bazlı 
sıvılar, düşük sıcaklıklar için hidrokarbon veya soğutucu bazlı sıvılar olabilir. 
Basınçlı buhar daha sonra türbine (2) yollanır ve jeneratörde elektrik üretilir. 
Buhar, kondanser içinde tekrar sıvı hale gelir (3). Burada su soğutma kulesi 
(5), ya da hava soğutmalı sistemler (mavi çizgi) soğutma aracı olarak kulla-
nılır. Sonra bir pompa (4) çalışma sıvısını tekrar evaporatöre pompalar ve bu 
kapalı çevrim süreci tekrar eder.  

a. Teknik Hesaplar ve Sistem Dataları:

b. Sistem Çalışma Yapısı:

Veri Hesaplama

Jeotermal su giriş dizayn sıcaklığı 110ºC x

Jeotermal su çıkış dizayn sıcaklığı 70ºC x

Jeotermal su yoğunluğu 0.952kg/l x

Jeotermal su dizayn akış oranı 150 kg/sn x

Verilere göre hesaplanan termal güç ~25MWt x

Soğutma akışkanı dizayn sıcaklığı 
(Giriş/Çıkış)

14/21°C x

Çevrim akışkanı R134A x

Ortalama yaş termometre sıcaklığı 
(Afyon) 

9.3°C x

Soğutma şekli Su 

soğutmalı 

kondenser

x

Tirbün bağlantısındaki çıkış elektrik 

gücü

2988kW/h x

ORC iç ihtiyacı 359kW/h x

ORC net elektrik çıkış gücü 2629kW/h x

Termodinamik brüt verim %11.9 x

Termodinamik net verim %9.9 x

ORÇ sistemi için ayrılan kapasiteye göre güç hesaplama tablosu

ORÇ Sistem Şeması
	

c. ORÇ’nin Avantajları:

Buhar türbin sistemlerine kıyasla, ORÇ bazı özel avan-
tajlara sahiptir. Buhar türbini yüksek sıcaklık ve basınçta 
kullanıldığı için genellikle daha verimli olsa da ORÇ kendi-
ne has bazı özellikler nedeniyle birçok uygulamada tercih 
edilebilmektedir. 

• Düşük kaynak sıcaklıklarında çalışma
• Düşük basınçlarda çalışabilme
• Küçük boyutlar nedeniyle düşük MW aralığına izin vere-

bilir, düşük yüklerde çalışma özelliği 
• Kolay işletim, kolay başlatma/durdurma, sessiz çalışma
• Sıcak kaynak türbin ile temas halinde değildir
• Yüksek moleküler ağırlığa sahip çalışma sıvısı türbin 

pallerinin ömrünü uzatır
• Düşük devirli türbin kullanımı
• Basit kurulum, bakım kolaylığı, uzun ömür
• Yakıt maliyeti sıfır
• Yanma olmadığı için sıfır salınım

Sonuç ve Projede Gelinen Son Durum

Türkiye dünyada jeotermal enerji potansiyeli en yüksek 
ülkelerden biri olmasına rağmen, ne yazık ki sonsuz enerji 
kaynağı jeotermalde potansiyelin sadece yüzde 3'ü değer-
lendirilebilmektedir. 

Jeotermalde kullanılan potansiyelin yüzde 3’ün üzerine 
çıkabilmesi düşük sıcaklıklarda da yenilikçi sistemlerin kul-
lanılmasıyla mümkün olacaktır. 

Bu ana fikirle çalışmalarını sürdüren şirketimiz, 3MWh 
kapasiteli ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi ile elektrik 
üretimi yatırımına karar vermiş, satın-alma ve ihale süreç-
lerini tamamlamıştır. Lisanslama süreci Ocak 2017 içerisin-
de tamamlanmış olan ORC santralinin şebeke ve senkron 
aşamaları tamamlanmış olup Şubat 2017 içinde perfor-
mans testleri yapılarak üretime geçilmiştir.
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MUSTAFAKEMALPAŞA’DA DOĞAYA 
SAYGILI ENERJİ ÜRETİLECEK

Enerjide, dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelini, 
ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülürken bu 
konu doğrultusunda Mustafakemalpaşa Belediyesi de Güneş Enerjisi Santrali (GES) 
kurmaya hazırlanıyor.  

GES SÜNLÜK'E KURULACAK
Bağlantı protokolünün imzalandığı törende konuşan Belediye Başkanı 

Sadi Kurtulan, Sünlük Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük arazi üzeri-
ne, 700 hanenin elektrik tüketimini karşılayabilecek güçte GES kurmayı 
planladıklarını söyledi.

Çevre dostu projelere önem veren yerel yönetim anlayışı çerçevesinde 
GES Projesi'ne ağırlık verdiklerini ve kurulum süreçlerinin hızla devam 
ettiğini belirten Başkan Kurtulan: "Türkiye için alternatif kaynakların 
başında güneş enerjisi geliyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak biz-
ler de tüm projelerde doğa dostu alternatif enerji üretimi yapılabilece-
ğini göstermek istiyoruz. Güneş ışığından faydalanma süresi uzun olan 
Mustafakemalpaşa, güneş enerjisinden elektrik üretmek için oldukça 
avantajlı bir konumda bulunuyor. GES için bağlantı anlaşmasını imza-
ladıktan sonra artık sahada kuruluma başlamanın ilk adımlarını atmış 
bulunuyoruz. 2 yıl içinde proje hayata geçirilmiş olacak. İlçemizde bir 
ilk olacak GES projesi ile elektriğimizi çevreyi koruyarak üretecek ve 
bundan elde edeceğimiz gelirle de vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. 
Tüm Mustafakemalpaşa halkına hayırlı olsun.” diyerek bu konuyla ilgili 
açıklamada bulundu.

Burka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karaman ise maliyeti 
1 milyon euro olarak düşünülen GES'in ortalama 700-900 ton arasında 
karbondioksit salınımını engelleyerek yılda yaklaşık 23 bin ağacın kesil-
mesini önleyeceğini dile getirdi. 

Karaman: "4230 adet fotovoltaik panel kullanılması planlanan güneş 
enerjisi santralinin, yıllık ortalama 1 milyon 500 bin kwh/yıl elektrik 
üretmesi düşünüldüğünde 1 yılda yaklaşık 640 bin TL gelir elde edeceği 
öngörülmektedir. Bu tesisin gaz, duman, kükürt ve radyasyon gibi zararlı 
atıkları bulunmamaktadır. Santralde kullanılacak fotovoltaik paneller, 
hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyen elektriği tamamen temiz yollarla 
üreten sistemlerdir. Böyle doğaya saygılı, temiz bir enerjinin üretilmesi 
hem ülke ekonomisine hem de çevreye yüksek oranda katkı ve değer sağ-
layacaktır." diye  belirtti.

Güneş enerjisi ile çevreyi koruyarak kendi 
elektriğini üretmek için çalışmalarını 
sürdüren Mustafakemalpaşa Belediyesi, 
GES projesinde önemli bir adım daha attı.  
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 1 MW arazi 
tipi Güneş Enerjisi Santrali Projesi Çağrı 
Mektubu'nu, Burka Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Karaman'dan teslim aldı. 
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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
JEOTERMALLE 
KAZANACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Os-
man Zolan; Denizli’de termal turizm, sera-
cılık ve konut ısıtması faaliyetlerinden sonra 
jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmesiyle de ilgili 
belediye olarak Denizli’nin jeotermal kaynaklarının tüm alanlar-
da kullanılmasına yönelik bir adım daha attıklarını belirtti. Başkan 
Zolan; Sarayköy’deki jeotermal sahanın elektrik enerjisi üretilme-
sine yönelik kiralanması için aldıkları karar doğrultusunda, Tekke 
Mahallesi’nde yer alan 3 bin 470 hektar sahanın, jeotermal kayna-
ğa dayalı elektrik enerjisi üretilmesi için kiralama ihalesini gerçek-
leştirmekle Denizli Büyükşehir Belediyesine uzun vadeli gelir geti-
recek, öz kaynaklardan geleceğe bırakılacak en güzel yatırımlardan 
birinin hayata geçirildiğini belirtti. 

ÜRETİM HAKKI ZORLU’YA VERİLDİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçesinin Tekke 

Mahallesi’nde yer alan 32 (J-559/C) ruhsat numaralı sahanın, jeo-
termal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmesi için kiralama iha-
lesi 21/09/2016’da gerçekleştirilmiş olup iki firmanın teklif verdiği 
ihaleyi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kazandı. Sözleşmesi imza-
lanan 32 (J-559/C) ruhsat numaralı sahanın yer teslimi yapılmış ve 

2041 yılına kadar jeotermal kaynağa dayalı enerji üretimi yapma 
hakkı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiştir. 

Sözleşme doğrultusunda Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Bü-
yükşehir Belediyesine yıllık kira olarak KDV hariç 3 milyon TL 
ödeyecek ve işletme cirosundan %19 pay verecek olup yıllık ödenen 
sabit bedel ise her yıl ÜFE oranında artırılacaktır. Zorlu Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. en az 17,5 MW'lık kurulu güce sahip elekt-
rik üretim tesisini, sözleşme tarihinden itibaren en geç üç buçuk yıl 
içinde ve en az 35 MW'lık elektrik üretim tesisinin de altı yıl içinde 
faaliyete geçireceği tesis için etüt çalışmalarına başlamış bulun-
maktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne uzun vadeli gelir getirecek olan 
“Sarayköy Tekke Mahallesi Mevkii 32 (J-559/C) Numaralı Jeoter-
mal Sahanın Elektrik Üretilmek Üzere Kiralanması İşi” ülkemizde 
ilk kez uygulanmış olan ihale ile Denizli için örnek bir proje olmuş-
tur.
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BOLU’DA JEOTERMAL SULAR 
TARIMDA KULLANILIYOR

Bolu Belediyesi’ne ait fidanlıkta bulunan tüm seralarda ısıtmada jeotermal su 
kullanılıyor. Zengin jeotermal kaynaklara sahip kentte Bolu Belediyesi, bu örnek 
uygulaması sayesinde iklime bağlı kalmadan yıl boyunca ekonomik olarak sebze ve 
çiçekçilik üretimi yapabiliyor. 

Bolu Belediyesi, jeotermal rezervlere sahip olan kentte sera işlet-
melerinin kurulumunu teşvik etmek ve jeotermal zenginliğini eko-
nomik değere döndürmek amacıyla sağlık turizminde kullanılan je-
otermal suyu, tarımsal amaçlı da kullanıyor. Bolu Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait Karacasu Beldesi yolu üzerindeki 
fidanlık alanında bulunan tüm seralarda ısıtma işlemleri, jeotermal 
boru hattından geçen termal su ile gerçekleşiyor.  

Ulusal yarışmalarda birçok ödüle sahip olan seralar hakkında 
bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, nüfus artışı 
ve tarımsal toprakların kuşaktan kuşağa bölünmesi nedeniyle gü-
nümüzde seracılığın büyük önem arz ettiğini belirtti. 



“KENTTE SERA İŞLETMECİLİĞİNE 
ÖNCÜLÜK EDİYORUZ.”

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; saklanarak tüketilen sebzele-
rin, taze sebzeye göre birçok özelliğini kaybettiğinde dikkat çekerek 
“Taze sebzelerin ve çiçeklerin yetişmesinde, çevre koşullarının uy-
gun olmadığı mevsimlerde üretim ancak sera ortamında yapılmak-
tadır. Yıl boyunca iklime bağlı kalmadan ekonomik olarak sebze ve 
çiçekçiliği geliştirmek için sera işletmelerinin kurulumunu arttır-
mayı teşvik etmek adına ilimizde belediye olarak öncülük etmekte-
yiz.” dedi.

“JEOTERMAL SULARI SERALARIMIZDA 
KULLANIYORUZ.”

Yılmaz, termal turizm için büyük katma değer olan jeotermal 
suyu, Bolu Belediyesi’nin tarımsal amaçlı da kullandığını belirte-
rek şunları söyledi:

“Bolu’muz, jeotermal rezervler bakımından zengin olup jeotermal 
zenginliğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla bu kaynakları 
sadece sağlık turizmi kapsamında değil, tarım amaçlı da kullan-
maya başlamıştır. Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 
fidanlık alanında bulunan bin 440 m² iç ve dış mekân süs bitkileri 
serası, 400 m² topraksız tarım domates serası, 500 m² turunçgiller 
ve tropikal bitkiler serası, 600 m² kesme çiçek serasındaki ısınma-
yı sağlamak için jeotermal boru hattı çekmiştir. Park ve Bahçeler 
fidanlığında seralarda kullanılan sıcak su, daha sonra 537.000 m² 
büyüklüğünde ”Büyük Su Projesi” içerisinde yer alan ve 63 bin 378 
m² alana inşa edilecek 475 yataklı ultra lüks termal otelde kullanı-
lacaktır.” 
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ERZİNCAN’DA KAPLICALAR YENİLENDİ 
Erzincan Belediyesi ve 
KUDAKA tarafından finanse 
edilen, yatırım bedeli 1 milyon 
150 bin lira olan kaplıca projesi 
kapsamında 12 yeni havuz inşa 
edildi.

Kısa sürede hizmet vermeye başlayan bu tesiste 470 x 380 cm 
ebatlarında 12 yeni havuz inşa edildi. 33 derece olan su sıcaklığı-
nı, güneş enerjisi yardımıyla yaklaşık 40 dereceye yükseltilmesi de 
proje dahilinde planlanmaktadır. Ayrıca oluşabilecek olumsuzluk-
lara karşı sudaki karbondioksit ayrıştırılarak ortadan kaldırılacak 
ve ayrıştırılan karbondioksit, seperatörler aracılığı ile likit hale 
getirilerek ekonomiye kazandırılmaya çalışılacak. En yeni tekno-
lojinin kullanılacağı havuzlarda temizlik ve hijyen ön planda tutu-
lacak. 1 milyon 150 bin TL’ye mal olan tesislerde alanında uzman 
doktorlar, halk için bulundurulacak.
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KAHRAMANMARAŞ’IN ÇÖPÜ 25 BİN 
KONUTU AYDINLATACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür mevkiindeki “Katı Atık Bertaraf 
Tesisi”nde depolanan çöplerden 25 bin konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek 
güçte 4.8 megawatt/saat elektrik üretilecek. 

Kültür çöplüğünde biriken metan gazından 
elektrik üretmek amacıyla elektrik santrali 
kurulan Katı Atık Depolama Alanı’na 
günlük ortalama 550-600 ton arası çöp 
taşınıyor. Büyükşehir Belediyesinin uygu-
layacağı bu proje ile Kahramanmaraş’ın 
günlük 400 tona yakın çöpü, Katı Atık 
Bertaraf Tesisi’nde elektriğe dönüştürülerek 
kent aydınlatılacak. Proje bittiğinde çöpten üre-
tilen metan gazından toplam 4.8 megawatt/saat elektrik e n e r j i s i 
üretilecek. Bu elektrik de ulusal elektrik şebekesine satılarak hem 
Büyükşehir bütçesine hem de Kahramanmaraş’ın enerji üretimine 
katkı sağlanacak.

I. ETAP TAMAMLANDI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Erkoç: “Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızda, çöpü 
en ince ayrıntısına kadar değerlendiren, aynı zamanda atmosfer ve 
çevreyi koruyan projeler uygulanıyor. Arkadaşlarımız, çöpün mik-
tarını, niteliğini ve diğer tüm koşulları dikkate alarak yeni projeler 
geliştiriyorlar. Metan gazından elektrik üretimi yapacağımız tesis 3 
aşamada inşa edilecek. Tesisimizin ilk etabı olan metan gazından 
enerji üretimi, Ekim ayı sonunda tamamlandı. 2017 Haziran ayında 

bitirilmesi planlanan entegre tesisiyle bu alanda Türkiye’nin önde 
gelen tesislerinden birini Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış ola-
cağız.” diyerek tesisin önemini vurguladı.

METAN GAZI YOK EDİLİYOR
2017 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan projenin, kü-

resel ölçekte çevreye en büyük katkısı ise atmosfere karışarak sera 
gazı etkisiyle iklim değişikliğine neden olan gazlardan metan gazı-
nın, elektrik enerjisi üretiminde kullanılarak yok edilmesi olacak.
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SARIOĞLAN SAĞLIK VE TERMAL 
TURİZM MERKEZİ OLACAK 

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, hedefindeki Sarıoğlan’ı tarif ederken 
“Tarım ve hayvancılıkta kalkınmış sağlık, turizm ve terapi merkezi” olarak açıkladı.

Yıldız: “Palas Jeotermal Enerji Sistemi, 
sağlık turizmi, organize hayvancılık, güneş 
enerji sistemi, Şahruh Projesi gibi yatı-
rımları hayata geçirerek ilçemizi gelece-
ğe hazırlamayı hedefliyoruz. Sarıoğlan 
Belediyesinin misyonu ilçenin doğal do-
kusunu ve güzelliklerini koruyan, bilgiyi 
esas alan yönetim anlayışı ve halkın deste-
ği ile ekonomik, sosyal, teknolojik kaynakla-
rı en iyi bir şekilde kullanan, kültürel zenginlik 
ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, gelişen 
ve yenilenen, çağdaş, güvenilir belediyecilik anlayışı.” diyerek ko-
nunun önemini belirtti ve şu açıklamaları da ekledi:

“Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biri olan ve doğal ya-
pısı bozulmayan Palas-Tuzla Gölü’nün çamurundan ve tuzundan 
halkın daha çok yararlanması için analizler yaptırarak, projelerin 
hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunduk. Bölgemizde yaygın 
olan jeotermal kaynakların yeryüzüne çıkartılabilmesi amacıyla 
çalışmalar başlatıldı, ruhsatlarımızı aldık. Kayseri’de Jeotermal 
Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye tek belediye biziz. Bu birliğe 
üye olarak jeotermal kaynaklarımızı Türkiye genelinde daha çok 
tanıtıp bölgemize yeni yatırımlar hedefliyoruz.”



ŞİFA KAYNAĞI PALAS-TUZLA ÇAMURU
Türkiye Atom Enerji Kurumu’na gönderdiğimiz Palas-Tuzla 

çamurumuz, bazı kadın ve cilt hastalıkları için en sağlıklı çamur 
çıktı. Üstelik bu bölgemizden çıkan tuz da yemekte, hayvancılıkta 
ve diğer sanayide kullanılmaktadır. Son yıllarda insanlar arasın-
da cilt yaşlanması, kırışması, buruşması, kuruması, yağlanması 
gibi sorunlar ve cildin güneşten, kardan, soğuktan etkilenmesiyle 
ortaya çıkan cilt sorunları giderek artıyor. Buna karşın, doğal ol-
mayan kozmetik ürünler ile çözüm aranıyor. İşte bu problemlere 
dünya doğal kozmetik ve şifa kaynağı Palas-Tuzla Çamuru ile 
çare bulacak. Tuzla çamuru için yapılan incelemelerde romatiz-
ma, kireçlenme, eklem rahatsızlıklarına da iyi geldiği ortaya çıktı. 
Tuz tabakasının altındaki çamur yapısında yoğun kükürt, sodyum, 
potasyum, kalsiyum, demir, baryum, magnezyum, karbonat, sülfat 
ve bikarbonat gibi 22 minerali bulunuyor. Yaz aylarında 10 gün 
boyunca vücuda kür olarak uygulanıp, güneş altında 40 dakika 
beklenip çamur kuruduktan sonra duş ile temizlenerek adeta şifa 
dağıtıyor. Daha şimdiden, yoldan geçenler bile bölgeyi ‘termal 
şifa durağı’ yaptı.

Gölün çamuru ve tuzunun yanı sıra çıkan sıcak suyumuz ile böl-
gemiz termal turizm merkezi haline gelecek. Göl kenarına modern 
kaplıcalar yapılması için çalışmalarımızı başlattık. İnsanlar bir 
yandan çamur banyosu yapacak bir yandan da sıcak suyu kul-
lanacak. Eğer çabalarımız olumlu olursa bu çamuru bazı termal 
merkezlerde olduğu gibi eleyip şişeledikten sonra  ‘Doğal koz-
metik: Tuzla çamuru’ adıyla pazarlayarak bölgeyi kalkındıracak, 
yeni iş imkânları oluşturacağız.
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KAMAN BELEDİYESİ’NDEN GES ATAĞI 
Kaman Belediye Başkanı Erhan TALU: “Alternatif enerjinin en belirgin özelliği yakıt 
masrafının olmaması, işletme maliyetinin düşük olması, enerji kaynağının yenilenebilir 
oluşu ve en önemlisi çevre dostu olmasıdır.” diyerek Kaman Belediyesi olarak yaptıkları 
GES projesi hakkında bilgiler verdi.

TALU: “2011 yılında güneşe dayalı 
elektrik üretimi alanında atılan olumlu 
adımlar, devletin güneşe dayalı üre-
tilen elektriğe sabit fiyatla alım ga-
rantisi vermesi ve mevzuatta yapılan 
düzenlemelerle ülkemizde solar tekno-
lojisinin gelişmesinin önünü açılmıştır. 
Türkiye’nin güneşlenme açısından şans-
lı bir ülke olması da sistem verimliliği açı-
sından ciddi bir gelir sağlamaktadır. Kurulan 
sistem bu sayede, yatırım maliyetini ortalama 5-7 yıl gibi kısa bir 
sürede amorti ettiği gibi devam eden dönemde de ciddi bir gelir 
sağlamaktadır. 

Bu kapsamda belediyemizin elektrik giderlerinin en aza indiril-
mesi ve kaynak oluşturulması amacıyla yenilenebilir enerji alanın-
da projeler geliştirme yönünde ciddi çalışmalara başlanmıştır. Be-
lirlenen bölgelerde rüzgâr ölçümleri yaptırılmış, olumlu sonuçlara 
rağmen bürokratik işlemler aşılamayınca GES konusuna yoğunla-
şılmıştır.

Alternatif enerjinin en belirgin özelliği yakıt masrafının olmama-
sı, işletme maliyetinin düşük olması, enerji kaynağının yenilenebilir 
oluşu ve en önemlisi çevre dostu olmasıdır.

GES projemiz için kredi talebimiz İller Bankasınca onaylanmış, 
akabinde proje ve uygulama ihalesi yapılarak süreç başlatılmıştır. 
Alanında İller Bankası tarafından yapılan ilk ihale olması nedeniy-
le projemize özel önem vermiş, mülkiyeti belediyemize ait olan Te-
relik mevkiinde 10.000 m² alan üzerine 31 adet invertere bağlı 250 
watt x 2000 solar panel üzerine 500 KW kurulu güce sahip (On-
Grid) GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu 25 Mart 2016 tarihin-
de tamamlanarak kesin kabulü yapılmıştır.  İller Bankası yetkilileri 
ve belediye personelimizin katılımları ile açılışı yapılan tesisimizin 
şalteri kaldırılması ile enerji üretimi başlatılmış; bölgesel dağıtım 
olarak bağlı bulunduğumuz ve daha önce bağlantı sözleşmesi im-
zaladığımız Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.nin elektrik şebeke nakil 
hattına verilmiştir.” diye belirtti.
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ILGIN KAPLICALARI ŞİFA DAĞITIYOR 
Konya il merkezine 90 km mesafede 55 bin nüfuslu Ilgın, zengin termal kaynakları ve 
şifa dağıtan kaplıcaları ile  geçmişten bugüne nam salmaya devam ediyor.  

Çeşitli kaynaklara göre Evliya Çelebi nıkris hastalığına tu-
tulan Sultan Alaeddin Keykubat’ın Ilgın Kaplıcaları’nda şifa 
bularak buradaki yapıyı inşa ettiğini yazmaktadır. Yine Hz. 
Mevlana’nın da şifa bulmak için her yaz Ilgın Kaplıcaları’na 
gelerek banyo yaptığı ve “Mesnevisi”nin büyük bir bölümünü 
ve diğer eserlerinin de bazı kısımlarını bu kaplıcalarda yaz-
dığı rivayet edilir.

Ilgın Belediyesine ait kaplıca tesisleri günümüzde de olduk-
ça ilgi görüyor. Belediyeye ait başlıca kaplıca tesisleri:  

• Villa Apart (12 oda), 

• Uzun Otel A-B Blok (32 oda), 

• Santral Otel (43 oda), 

• Sahib Ata Termal Otelimiz (90 oda) 

Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde kaplıcasından 
dolayı Ab-ı Germ olarak isimlendirilen Ilgın Kaplıcaları, 
Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış.

Ilgın Kaplıcalarının suyu mineral içeriği bakımından 937-
1009 mg/L arasında olup sıcaklığı 39-41ºC arasındadır. Şifa 
dağıtan termal kaynaklar banyo uygulamaları şeklinde or-
topedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda ve kronik 
romatizmal hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılabilir 
niteliktedir.
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ILICA HARLEK YENİDEN HİZMETE AÇILDI  
Türkiye’nin sağlık ve termal turizm açısından önden gelen illerinden Kütahya’nın 
belediyeye ait 250 yatak kapasiteli Ilıca Harlek Termal Otel iki yıl aradan sonra tekrar 
hizmete açıldı.

Türkiye’nin sağlık ve termal turizm açısından önden gelen ille-
rinden Kütahya’nın belediyeye ait 250 yatak kapasiteli Ilıca Harlek 
Termal Otel’i iki yıl aradan sonra tekrar hizmete açıldı.

Doğa ile iç içe bir konumda yer alan Harlek Termal Resort Hotel, 
orman temiz havasıyla da ayrı bir şifa merkezi. Modern mimarisi ve 
döşemesi ile dikkat çeken tesisin hamamlarında ise Osmanlı Mima-
risi kullanılmış.

Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle eşsiz bir coğrafyası bulunan 
Kütahya; sağlık ve termal turizmi açısından da ülkemizde önde ge-
len illerimizden bir tanesi. Ilıca’nın termal suyu, sağladığı şifaların 
haricinde içilebilir olmasıyla diğer bölgelerin termal sularından 
farklılık arz ediyor. Termal sular kaynağından çıktığı şekliyle hiç-
bir soğutma işlemi gerektirmeksizin, insan vücut ısısına en yakın 
haliyle tesislerde kullanılıyor. Ilıca Harlek Termal Otel yaklaşık 4 
milyon liralık bir yatırımla yeniden bölge halkının ve başka illerden 
gelecek misafirlerin hizmetine sunuldu. 

Harlek Termal Otel  4000 
m² alan üzerine kurulu 

olup toplamda 98 oda ve 
250 yatak kapasitesinden 
oluşmaktadır. Konum olarak 

Kütahya’ya 23 km, Eskişehir’e 
54 km, Bursa Yenişehir 

Havaalanına 170 km mesafede
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“Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Modernizasyonu ve Enerji Ve-
rimliliğinin Artırılması” isimli projeyle Zafer Kalkınma Ajansı’nca 
Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (2016 SÜÇEP) 
kapsamında Simav Belediyesinin TR/16/SÜÇEP/0040 Proje Re-
ferans numarasıyla 857.000,00.-TL toplam tutarlı projeye, %70 
oranında destekle 600.000,00-TL hibe sağlanan ve Simav Belediye-
since 257.000,00.-TL eş finansman sağlanacak projenin sözleşmesi 
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve  Zafer Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Yusuf Balcı tarafından 18 Ekim 2016 tarihinde im-
zalanmıştır.

Simav Jeotermal Isıtma sisteminde bulunan 7 adet ısı merkezinde 
jeotermal enerjinin ölçüm ve kontrol cihazlarıyla izlenebilmesi sağ-
lanacaktır. Bunun yanı sıra jeotermal enerjinin sağlıklı ve konforlu 
ısıtması yapılmış olacaktır. Resmi Kurum, cami, iş merkezi vb. gibi 
gereğinden fazla ısı yükü çeken binalara 516 adet debi ve sıcaklık 

kontrol cihazları takılarak dengeli ısıtma yapılmış olacaktır.Bu sis-
tem sayesinde ısı problemi çeken binaların sorunları giderileceği 
gibi jeotermal ısıtma sistemimizin sürdürülebilirliği sağlanmış ola-
caktır.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan: “Projede emeği geçen 
Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Afyonkarahi-
sar Valisi Sayın Aziz Yıldırım’a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Kütahya Valisi Sayın Ahmet Hamdi Nayir’e, Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Manisa Valisi Sayın Mustafa Hakan Güvençer’e, Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Uşak Valisi Sayın Ahmet Okur’a ve diğer tüm değerli 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Sayın Yusuf Balcı’ya, Zafer Kalkınma Ajansı personeline 
ve bu projede görevli Simav Belediyesi Jeotermal Servisi personeli-
me ve danışman firmaya teşekkür ederim.” dedi.

Taşkesti Belediyesi’nin 620 KWE gücündeki Güneş Enerjisi Santrali 
için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje sayesinde elde edilen 
enerji; şehir şebekesine aktarılarak belediyenin şantiyelerinde, idari bi-
nasında, tesislerinde, çevre aydınlatmasında kullandığı yüklü elektrik 
maliyetini büyük oranda hafifletecektir.Taşkesti Belediyesi Güneş Ener-
jisi Santrali, ortalama 850.000 kilovat/saat elektrik üretimi ile 287 kişi-
nin günlük ihtiyaç duyduğu elektriğini karşılayabilecek. Güneş Enerji 

Santrali Projesi sadece konut elektrik tüketimini dikkate alındığında ise 
300 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.

Belediye Başkanı Saim Çevik: “Taşkesti bölgesinde kurulması plan-
lanan Güneş Enerji Santrali Projesi, Taşkesti için çok önemli bir proje-
dir.“ diyerek şöyle belirtti:

“Güneş Enerji Santrali, lisanssız elektrik üretim tesisi ile elektrik fa-
turasının ulusal elektrik fiyatları üzerinden yılda yaklaşık 113.000 $’lık 
elektrik satışı yapılacaktır. Bu nedenle yurtdışından ithal edilen elektrik 
miktarın azalması ile dışa bağımlılığımızın azalmasına katkıda buluna-
cak.

Taşkesti Güneş Enerji Santrali ile belediyeye ait tüm hizmet binala-
rında tüketilecek elektriğin tamamı, yenilenebilir kaynak olan bu güneş 
enerji santralinden karşılanacak. Bu santralde 260 Wp gücünde 2730 
adet yerli fotovoltaik güneş paneli kullanılacaktır.

SİMAV’DA JEOTERMAL ISITMANIN 
VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK

TAŞKESTİ’NİN ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN 



46

Kö
şe

Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından dünyanın önde gelen ülkeleri ara-
sındadır. Ne var ki jeotermal enerji kaynaklarımızın entalpisi genelde düşüktür. Bunun 
pratik anlamı kuyu başı jeotermal akışkan sıcaklığının 100 ºC’ın altında oluşudur. Alı-
şılmış yöntemlerle elektrik gücü üretimine uygun değildir. Nitekim şu anda illerimizde 
açılan kuyuların büyük bölümü konut ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ancak elektrik 
enerjisine olan ihtiyacın giderek artması ve hidroelektrik santrallerin dışında bu sek-
törün fosil yakıtlara dayalı olması, devlet teşvikleri gibi nedenlerle düşük entalpili je-
otermal enerji kaynaklarımızdan da elektrik gücü üretimini güneş ve rüzgâr enerjisi 
yanında tetiklemiş bulunmaktadır. Bu bağlamda, 8-9 Şubat 2017 tarihleri arasında 
Ankara’da yapılan Jeotermal Türkiye Çalıştayı ve Kongresinin ana gündemlerinden bi-
risi de bu konu olmuştur. Bu çerçevede Organik Rankin çevrimli sistemler ve benzerleri 
konusu tartışılmış ve çeşitli uygulamalar sunulmuştur. Ancak her ne kadar birim elekt-
rik üretiminin sıcak suya oranla ülke ekonomisine ve üretime katma değeri daha fazla 
ise de bu konunun daha dikkatle incelenmesinde yarar vardır. Bu amaçla termodina-
miğin ikinci yasasına başvurmak gerekmektedir. İkinci yasa bir enerji kaynağının ya-
rarlı işe dönüşebilir (Nitelik) kısmını, dolayısı ile de katma değerini ortaya koymaktadır:

Bu eşitlikte, ε birim jeotermal enerjinin (Q=1 kW-h) yararlı işe dönüşebilir bölümü, 
kısacası ekserjisi (kW-h/kW-h), 283 çevrede ısının dengeye geleceği kabulsel sıcaklık 
(kelvin biriminde) ve Tf de kuyu başı jeotermal akışkan sıcaklığıdır.

Bu eşitlik kullanılarak örneğin 80 ºC sıcaklıktaki bir jeotermal akışkanın birim ek-
serjisi:

                                                                

  {Q=1 kW-h}

Bu hesaba göre 80 ºC sıcaklıktaki jeotermal enerjinin birim ısısının ekonomiye ve 
üretime katma değeri ancak %19.8’dir. Bu öngörü ile ekserjisi yaklaşık bir olan elektrik 

DÜŞÜK ENTALPİLİ JEOTERMAL ENERJİ 
KAYNAKLARIMIZIN YEŞİL BİNALARDA 
VERİMLİ KULLANIMI

Prof. Dr. Birol Kılkış
Başkent Üniversitesi

Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans 
Programı Ana Bilim Bşk.
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gücü üretiminin ön plana çıkması doğal gözükse de örneğin, bir Organik Rankin çevrimli (ORC) 
sistemin Birinci Yasa veriminin de (η) göz önünde tutulması gerekir. Aynı birim enerjiden elektrik 
gücü ortalama 0.08 verimle üretildiğinde:

 

Görüldüğü üzere ORC sisteminin uygulanması bölge ısıtmasına oranla daha az bir katma 
değer yaratacaktır. ORC’nin atık ısısının kullanılması durumunda bu değer her ne kadar bölge 
ısıtmasının ekserjisine yaklaşsa da net bir ek bir katma değer oluşmayacaktır.

Bu hesaplar ORC gibi sistemlerin kullanılmasının akılcı olmadığı gibi bir sonuç doğurmaz. 
Bilakis ORC ve benzeri sistemlerin tümleşik bir tasarım yaklaşımı ile daha kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesine yönelik ve her uygulama özeldir anlayışı ile ileri düzey bir mühendislik ve 
optimizasyon çalışması yapmalıdırlar. Bu bağlamda, belediyelerimize destek olmak için ilgili 
kamu kuruluşları, TÜBİTAK, meslek odaları ve ilgili derneklerin katılımı ile oluşturulacak bir üst 
danışma kurulunun bu hassas konuyu enine boyuna inceleyip belediyelerimize gerekli yönlen-
dirmeyi yapmalarının ve başarılı çözümler üretilmesinin sağlanması kaçınılmazdır. Yukarıdaki 
örneğin ORC ile nasıl geliştirilebileceği ve en akılcı çözümün ne olacağı aşağıdaki tematik şekilde 
verilmiştir.

  

 

Bu çözümde ORC sisteminin ürettiği elektrik gücünün bir kısmı (X) ısıtma ve güç yüklerine de 
bağlı olarak bir toprak kaynaklı ısı pompasına verilmektedir. Isı pompası kışın ısıtma yapabildiği 
gibi yazın da soğutma yapabilir ve ek katma değer sağlanır. Yeşil bina düşük sıcaklıkta ısıtıla-
bilmekte yüksek sıcaklıkta soğutulabilmektedir. Buna imkân sağlayan sistemler mevcuttur ve 
netice itibarı ile ısı pompasının tesir katsayısı (ITK) oldukça yükselmektedir. Bu örnekte ısıtma 40 
ºC ile 30 ºC arasında yapılmakta, ORC’nin atık ısısı da bu arada değerlendirilmektedir. Benzer 
hesaplarla böyle bir çözümün ekserji veriminin 0,6’ya kadar çıkabileceği görülmektedir. Bu değer 
sadece jeotermal akışkan ısısı ile ısıtma yapılsa idi 0.40 dolayında olacaktı.

Sonuç olarak, düşük entalpili jeotermal enerji kaynaklarının en akılcı değerlendirilmesinde 
elektrik ve ısının birlikte üretilmesi – ki bu aslında kojenerasyon anlamına gelmektedir- günde-
me getirilmelidir. Burada konunun ekonomik boyutu ele alınmamış, sadece bir teknolojik ufuk 
taraması yapılarak yenilikçi çözümler için bir motivasyon oluşturulmaya çalışılmıştır. Tabii ki ger-
çek bir projede tüm ekonomik ve çevresel parametreler göz önünde tutulmalı ve ulusal üretime, 
üretim teknolojisine geçişin de yolları aranmalıdır. Ancak yerli üretime geçtiğimizde yenilenebilir 
enerji kaynaklarımız gerçekten bizim olacaktır.

	

108.008.01 ×=×= Qε 	
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“TERMAL TATİL KÖYÜ PROJESİ” 
BAŞLIYOR  

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu: “Bu proje Gediz’in 
turizm yönünden ilerlemesi için en büyük adımlardan biridir.” dedi.





Başkan Saraoğlu, “Termal Tatil Köyü Projesi” hakkında 
yaptığı açıklamasında: “Gediz Belediyesi tarihinde en büyük 
ihalesine hazırlanıyor. Üç yılda tamamlanması öngörülen pro-
jemiz, 50 milyon TL’ye mal olacak. ‘Ilıca Termal Tatil Köyü 
Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla ihale kararı belediye-
miz meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Ilıca Kaplıcası’nda mülkiyeti belediyemize ait olan araziler, 
38 bin m²’den yapılan kamulaştırma çalışmaları ile 200 bin m² 
alana çıkarılmıştır. 1.etap olarak başlanan tesisin 2. 3. ve 4. 
etap çalışmaları ile 2500 yatak kapasiteli bir termal tatil köyü 
inşa edilecek. Tesisin işletmeciliği ise özel sektör tarafından 
yapılacaktır.” diyerek projenin gelişim sürecinden bahsetti.
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23 yıllık jeotermal hatlarının yenilenme çalışmaları ile ilgili ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci, Belediye’nin kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hat-
tı yenileme çalışmalarına jeotermal hatlar ile MEDAŞ’ın elektrik 
hatlarının da eklenmesiyle biraz sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini 
ifade ederek “Zahmetsiz rahmet olmuyor.” dedi.

Bahçeci bu konuyla ilgili:

 “Jeotermal, Kırşehir’imiz için son derece önemli bir kaynak. İli-
mizde bin 800 konuta eş değer bir ısıtma yapıyoruz. Yaklaşık 23 
yıldır da bu eski borularla hizmet veriliyordu ve ciddi ısı kayıpla-
rı ile arızalarla karşılaşıyorduk. Kırşehir’in ana caddeleri Terme 
Caddesi, Ankara Caddesi, Lise Caddesi, hatlarımız genelde burada 
ve bilindiği üzere bu yıl burada su hatlarını yeniledik. Şu anda jeo-

termalle koordineli bir şekilde kanalizasyon ve yağmur suyu hatla-
rımızı da yeniledik. 

Jeotermal, vatandaşlarımızın hem daha rahat ısınmaları için 
hem de çevre dostu olması bakımından oldukça önemli bir kaynak. 
Resmî kurumlar, camiler, ev ve işyerleri olmak üzere toplamda 1200 
aboneye hizmet veren jeotermal boru hattının yenilenmesinde bir-
likte hareket ettiğimiz bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Bu bir-
liktelik diğer illere örnek olacaktır.  

Toplamda 3 bin 400 metre çelik boru, 7 bin 600 PPR boru kul-
lanmak kaydıyla toplamda 5,5 kilometrelik bir mesafede bütün boru 
hatlarımızı yeniledik. İnşallah bu çalışmayla da borularımızın öm-
rünü artırarak sorun yaşamamayı ümit ediyoruz.” diye belirtti.

KIRŞEHİR’DE JEOTERMAL HATLAR 
YENİLENDİ

Kırşehir’de yaklaşık 23 yıldır kullanılan ve bin 200 aboneye hizmet veren jeotermal 
ısıtma sisteminin hatları çelik borular ile yenilendi. 
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VİZYONUMUZ: “ENERJİ KENTİ NİĞDE” 
Önümüzdeki 2 yıl belediyemiz için enerji 
alanında atılım yılı olacak diyen Niğde 
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan: 
“Enerji Kenti Niğde, attığı iki önemli 
adımla vizyonunu ortaya koydu. Gelecek; 
enerjiye sahip olanların güçlü olduğu 
bir dünya, dünya enerjisini hissettiren 
güçlerin olacaktır.” diyerek Niğde 
Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları 
anlattı. 

“Yaşadığımız çağda fosil yakıtların 
dünyadaki rezerv miktarının azalma-
sı, teknolojik gelişmeler, insanoğlu-
nu yeni enerji alanları geliştirmeye 
zorlamış ve sonuçta “Yenilenebilir 
Enerji” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Başta güneş enerjisi olmak üzere 
rüzgâr enerjisi ve jeotermal kaynak-
lı enerji üretimi bakımından bölgemiz 
coğrafi olarak oldukça zengindir. “Türkiye G ü n e ş 
Enerjisi Potansiyeli Haritası” verilerine göre Niğde ciddi seviyede 
bir potansiyele sahiptir. Teknik veriler ışığında endüstriyel yatırı-
ma haiz, bakir bir şekilde olan ilimiz, gelecekte Türkiye’nin önemli 
GES merkezlerinden biri olmaya doğal olarak adaydır.

İçme suyunun temini başta olmak üzere teknik çalışma birimleri, 
hizmet binaları ve diğer tüketim alanlarının elektrik sarfiyatı bele-
diyemiz bütçesine yıllık 5,5 milyon düzeyinde yük getirmektedir. Bu 
mali yük her ne kadar yıllık genel bütçe içerisinde %5 seviyesinde 
olsa da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının getirisi ola-
rak hizmete dönüştürülebilir bir rakamdır.” diyerek Niğde Belediye 
Başkanı Faruk Akdoğan detaylı açıklamada bulundu. 

HİZMET BİNASININ ELEKTRİĞİNİ 
KARŞILAYACAK 

“Belediyemizin de yönetiminde bulunduğu bölgesel kalkınma 
ajansı “Ahiler Kalkınma Ajansı”nın 2015 yılı mali destek prog-
ramında yenilenebilir enerji dalında açtığı hibe çağrısına “Niğde 
Belediyesi Hizmet Binası GES Kurulumu” adında bir proje ile ka-
tılmış ve hibe almaya hak kazanmıştır. Yaklaşık maliyeti 650.000 
TL olan ve %74’ü yani 475.000.00 TL’si hibe desteğinden karşıla-
nacak olan proje, 150kW kurulu güce sahip olup, belediye hizmet 

binasının elektrik sarfiyatının yaklaşık %80’ine yakınını karşılaya-
cak seviyededir. Bu hibe projesi belediyemizin yenilenebilir enerji 
konusunda attığı ilk ciddi adım olmakla birlikte aynı zamanda Ar-
Ge çalışmalarının da en önemli konusudur. Zira Ar-Ge yani proje 
mantığı ile çalışmak bir belediye için vizyon değil sorumluluktur. 
Bu hususta ayrıca belediyemize ait Atık Su Arıtma Tesisi’nin de 
içinde bulunduğu, 125.713,00 m² yüz ölçüme sahip hazineye ait, 
belediyemize tahsisli arazinin 21.000,00 m2’lik kısmına 1 MW GES 
kurulumu için gerekli yazışmalar yapılarak Milli Emlak Genel Mü-
dürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Bu alanda yapılacak GES ça-
lışması ile aynı arazide bulunan Atık Su Arıtma Tesisi’nin yıllık or-
talama 330.000,00 TL’lik elektrik sarfiyatını karşılayacağı gibi Atık 
Su Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması için 
devam eden fizibilite çalışmalarının ön verileri de dahil edilerek 
düşünüldüğünde, yenilenmiş ve kapasitesi 3 kat artırılmış halinin 
bile enerji sarfiyatının neredeyse tamamını karşılayacak bir GES 
çalışması olacaktır. Bu iki GES Projesi ile yenilenebilir enerjinin 
kamu yararına kullanılması amaçlanmakta, önümüzdeki 2 yıl bele-
diyemiz için enerji alanında atılım yılı olacaktır.

Ülkemizin enerji politikalarının makro anlamda yeniden şekillen-
diği bir dönemde, şehrimizin enerji konusundaki vizyon çalışma-
larının da doğal bir aktörü konumunda olan belediyemiz, gelece-
ğin “Enerji Kenti Niğde” vizyonunu ortaya koymak üzere attığı iki 
adımı anlattık. Gelecek; enerjiye sahip olanların güçlü olduğu bir 
dünya, dünya enerjisini hissettiren güçlerin olacaktır.”
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SARAY, TERMAL 
YATIRIMCILARINI 
BEKLİYOR 

Sayın Başkan bize ilçeniz “Saray”dan kı-
saca bahseder misiniz?

“Saray, Trakya’da Karadeniz sahil şeridi-
ne yakın 25 bin nüfuslu bir ilçe. Tekirdağ ili, 
büyükşehir belediyesi olmadan önce köy statü-
sünde olan, çevre mahallelerimizle birlikte 50 bin 
nüfusa hizmet götüren bir belediyeyiz. Bozulmamış 
doğal yapımız ve kültürümüzle eko turizme çok uygun bir 
dokuya sahip bir konumda yer alıyoruz. Özellikle İstanbul’a yakın 
oluşumuz, Saray’ı çok daha avantajlı hale getiriyor. Cennetten bir 
köşe olan Kastro sahil şeridine 30 kilometre mesafedeyiz.”

Kısa süre önce Tekirdağ’ın Saray 
ilçesinde bulunan jeotermal kaynak, 

bölgede tek olması sebebi ile büyük 
heyecana neden oldu. İlçe merkezine çok 

yakın bir mesafede bulunan jeotermal 
kaynağın kullanım hakkını kazanan 

Saray Belediyesi, termal kaynaklar ile 
ilgili ciddi çalışmalara başladı. Saray 

Belediye Başkanı Nazmi Çoban’la son 
gelişmeleri ve Saray’ı, her yönüyle 

“JeoTermal Belediyeler’’ dergisi için 
konuştuk.
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Eko turizmde Saray’ı ön plana çıkaran ayrıntıları anlatmanızı 
istesek…

“Sanayi bölgelerinin yoğun olduğu Trakya’da, Saray sanayi kirlili-
ğinden ve olumsuz koşullardan etkilenmeyen ender ilçelerden birisi. 
Kuzeyimizde Istranca Ormanları yer alıyor. Bu eşsiz güzellik, içeri-
sinde yaban hayatını da barındırıyor. Hayvancılık ve tarımın, organik 
üretim koşullarında yapıldığı bölgelere sahibiz. Manda yetiştiriciliği 
ve doğal ortamda yetişen bolet mantarı da ayrı bir cazibe oluşturuyor. 
Trakya’da insan yaşamının başladığı tarihimizle ve eşsiz doğamızla 
Trakya’nın en güzel ilçelerinden birinde yaşıyoruz.”

TRAKYA’NIN TEK TERMALİ SARAY’DA
Jeotermal suyun öyküsünü ve Saray’ın bu konuda aldığı yolu 

özetle anlatır mısınız?

“Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün bölgemizdeki kömür 
arama faaliyetleri esnasında keşfedilen bir zenginlik diyebiliriz jeo-
termal kaynaklarımız için. İlk tespit edildiği zaman analizlerini yap-
tırdık ve mineral yönünden çok zengin olduğunu öğrendik. Trakya 
bölgesinde jeotermal kaynağa sahip tek ilçe biziz. Bizim suyumuz, 
Türkiye’deki diğer termallerle karşılaştırıldığında mineral yönünden 
değerleri çok daha yüksek. Bundan sonraki süreçte Saray Belediyesi 
olarak suyun kullanım hakkını ihale yoluyla aldık. Suyun kullanım 
hakkı bizde ancak belediye olarak bir tesis yapıp işletmeyi düşünmü-
yoruz. Bu konuda yatırımcı olacak profesyonel şirket ve kurumların 
tekliflerine açık olacağız. Çünkü bir işi en iyi yapacak olan, o konuda 
uzmanlık sahibi olan kişilerdir diye düşünüyoruz.”

Saray’da jeotermal yatırım yapmanın ne gibi avantajları ola-
bilir?

“İstanbul’a ve Avrupa’ya çok yakın bir yerde olan ilçemiz, jeopoli-
tik konumu açısından gerçekten çok avantajlı. Sağlık turizmi ve eko 
turizmin yanı sıra bu bölgede iş dünyasına hitap edebilecek büyük-
lükte oteller zinciri dahi kurulabilir. Öte yandan kuzeyimiz orman-
larıyla cennetten bir köşeyken güneyimiz de ovalar yer alıyor. Bu 
alanda da jeotermalden yararlanılarak çok büyük seracılık faaliyeti 
yürütülebilir. Sondaj çalışmalarından edindiğimiz bilgiler rezervin 
çok geniş ölçekte kullanıma uygun olduğu yönünde.”
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HAMAMBOĞAZI TERMAL TESİSLERİN 
YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Uşak İlinin en büyük termal tesis projesi olan Hamamboğazı Termal Tesisleri’nde, 
ilgili firmaya yer teslimi yapılmasının ardından inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 
Yaklaşık 2 yıl süren tahsis ve mimari çalışmalarının ardından proje ve ihale çalışmaları 
tamamlanan “Banaz Belediyesi Hamamboğazı Günübirlik Termal Tesisleri Projesi” 
yaklaşık 44.929 m²’lik bir alanda uygulanacak.

YAPIM BEDELİNİN 910.000 TL’Sİ ZAFER 
KALKINMA AJANSINDAN

Hamamboğazı Termal tesislerinin maliyetinin 8.774.000 lira ol-
duğunu belirten yetkililer, finansmanın belediye öz kaynakları ile 
karşılandığını ve ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı’ndan bu proje için 
910.000 TL hibe aldıklarını ve tesislerin yapımının 300 günde ta-
mamlanacağını belirttiler. 

Başkan ARPACI: “İlçemizin geleceği için en önemli adımı Ha-
mamboğazı Tesislerimizin yapımına başlayarak atıyoruz.”

Hamamboğazı projesi ile ilgili açıklama yapan Banaz Belediye 
Başkan Zafer Arpacı: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde 
çalıştığımız Hamamboğazı Projemiz ’de artık sona geldik. İlçemiz 
Uşak, ilinde en büyük jeotermal kaynaklara sahip olmasına rağ-
men bugüne kadar termal turizm alanında ciddi adımlar atılmamış. 
Bizler bu adımı atarak diğer yatırımlarımızın da önünü açacağız.” 
dedi.



Toplam 4.700 m² kapalı alan, 
1.602 m² havuz alanları ve 

9.800 m²’lik çevre düzenlemesi 
ile birlikte toplam 16.102 m² 
inşaat alanı bulunan tesislerde 

kadın ve erkek tesis alanları ayrı 
ayrı projelendirildi.
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Öncelikle sizlere derneğimizden ve amaçlarımızdan bahsetmek isterim. Ülke-
mizin çevreye en saygılı, milli ve yenilenebilir enerji kaynağı olan “jeotermal” kay-
naklarımızı en yeni teknolojiler ile buluşturup, jeotermal enerji üretiminin ulus-
lararası standartlara ulaşmasını hedefleyerek, ülke ekonomimize yerli ve çevre 
dostu enerji kaynaklarımızla katkıda bulunan, sektörün öncü ve EPDK Üretim 
Lisansı sahibi 29 yatırımcı şirketini bir çatı altında toplayarak 2015 yılının Şubat 
ayında çalışmalara başladık. Haziran ayında ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleş-
tirilinceye kadar Kurucu Başkanlık görevini yürüttüm. Genel Kurul Toplantısında 
oy çoğunluğu ile JESDER’in ilk seçilmiş Başkanı olarak 2 yıllık görevime başladım. 
Ben JESDER Yönetim Kurulunda Enerji Holding’i temsilen bulunuyorum. Yönetim 
Kurulumuzun diğer üyeleri ise Kipaş Holding, Limak Holding, Zorlu Holding ve 
Çevik Grup temsilcilerinden oluşuyor. Jeotermal elektrik santral yatırımı yapan 
şirketlerin hemen hemen hepsi derneğimiz üyesi olup, üye olma şartlarımız-
dan en önemlisi jeotermal enerji üretimi lisansına sahip olunmasıdır. Hedefimiz 
Türkiye’de jeotermal enerjinin toplam kurulu gücünü 5000 MW’a ulaştırmak ve 
dünyada ilk sıraya yükselmektir.

Sektörümüzün son 5 yıllık gelişimi incelendiğinde; 

2007 yılında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
yayınlandığında kurulu jeotermal elektrik santral gücü 38 MW iken,
2012 yıl sonu itibarı ile 162,2 MW, 
2013 yıl sonu itibarı ile 310,82 MW, 
2014 yıl sonu itibarı ile 404,92 MW, 

2015 yıl sonu itibarı ile 614,16 MW kurulu güce sahip olan jeotermal enerji 
sektörü 2016 yılı sonuna yaklaştığımız şu günlerde 860,2 MW güce ulaşmıştır. 
Ortalama yıllık büyüme hızı %50 olan jeotermal elektrik sektörünün kurulu gücü 
5 yılda 5 kat artmıştır.

Ülkemizde bulunan 32 adet jeotermal enerji santralinin toplam kurulu gücü 
860,21 MW'dır. 

HEDEFİMİZ 5000 MW’A ULAŞMAK Ufuk Şentürk 
JESDER Başkanı



İnşa Aşamasındaki Jeotermal Enerji Santralleri 68,84 MW

Üretim Lisansı Alan Jeotermal Enerji Santralleri 137,2 MW

Ön Lisans Alan Jeotermal Enerji Santralleri  251,555 MW

Planlanan Jeotermal Enerji Santralleri  425,71 MW

Planlanan, lisanslanan ve inşa aşamasında olan yatırımlar (883 
MWe) ile birlikte toplam potansiyel 1743 MW’dır.

2016 yılı Mart ayında yayımlanan “Annual U.S. & Global Geother-
mal Power Production Report”dan alınan aşağıdaki grafik değerlen-
dirildiğinde hızla gelişmekte olan sektörümüzün 1153 MW ile 3üncü 
sıraya yükseldiği görülmektedir.

 Dünya genelinde 2015 yılında 18 adet santral işletmeye alınmış 
olup, kurulu gücü 313.2 MW’dır.

18 adet yeni santralin, 10 tanesi ülkemizde işletmeye alınmış olup, 
158.8 MW güce sahiptir. 

Diğer bir ifade ile 2015 yılında işletmeye alınan kurulu güce ülke-
mizin katkısı %50’dir.

Doğaya saygı çerçevesinde kurulan jeotermal enerji santralleri, 
kapalı çevrim ekipmanları ile doğanın yapısına zarar vermeden işlet-
me olanağı sağlamaktadır.

Jeotermal Elektrik Santrallerin Diğer Santral Tiplerine Göre Arazi 
Kullanım Oranı İncelendiğinde;

Jeotermal Enerji Santrali: 2.5 - 3 dekar/MWe (8500 saat/yıl)

Güneş Enerji Santrali: 16 - 20 dekar/MWe (1800 saat/yıl)

Hidroelektrik Santral: 8 - 12 dekar/MWe (4500 saat/yıl)

Rüzgar Enerji Santrali:  2 - 3 dekar/MWe (1600-2000 saat/yıl)

alana ihtiyaç duymaktadır.

Jeotermal flaş veya ikili santrallere göre, MW başına, solar-termal 
santraller yaklaşık 20 kat, solar fotovoltaik santraller (ABD’deki en 
iyi ışınım bölgesinde) yaklaşık 50 kat daha fazla araziye ihtiyaç duy-
maktadır. Bu oranlar MWh başına da benzer değere sahiptir. 

Flaş veya ikili santrallere göre kömürlü santraller ise, hem MW 
hem de MWh başına, 30 yıl sürecek açık maden kazısı ile beraber, 30-
35 kat daha fazla araziye ihtiyaç duymaktadır. Nükleer santraller ise 
flaş veya ikili santralin yaklaşık yedi katı arazi işgal etmektedir.

Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal santrallerde zarar-
lı gaz atımı çok azdır. Yeni kuşak modern jeotermal santrallerinde, 
yoğunlaşmayan gazları buharın içinden alıp, kullanılmış jeotermal 
akışkan ile birlikte yeraltına veren geri basım (reenjeksiyon) sistem-
leri vardır. Bu jeotermal sistemler ile jeotermal ısıtma sistemlerinden 
dışarı hiçbir şey atılmaz. Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal 
elektrik santrallerinde CO₂ , NOx , SOx atımı çok daha düşük olup, 
özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde sıfırdır. Kömür katkılı santral-
lerdeki CO₂ atımı, eski tip jeotermal santrallerine göre 1600 kat daha 
fazladır.

Jeotermal Elektrik Santrallerin Diğer Santral Tiplerine Göre Gaz 
Emisyonlarının Oranı İncelendiğinde;

	

Santral tipi CO₂ kg/
MWh

SO₂ kg/
MWh

NOx kg/
MWh

Partikülat 
kg/MWh

Kömür yakıtlı 994 4,71 1,955 1,012

Akaryakıtlı 758 5,44 1,814 Bilgi yok

Gaz yakıtlı 550 0.0998 1,343 0,0635

Jeotermal – flaş 
buharlı, sıvı hakim

27,2 0,1588 0 0

Jeotermal – gayzer 
kuru buhar sahası

40,3 0,000098 0,000458 Göz ardı 
edilebilir

Jeotermal – kapalı-
döngü (ikili)

0 0 0 Göz ardı 
edilebilir
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JEOTERMAL SERACILIK VE YALOVA 
ÇİÇEKÇİLİĞİ BULUŞUYOR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında Armutlu Belediyesi tarafından hazırlanan ‘‘Armutlu’da Jeotermal Enerjiyi 
Kullanarak Jeotermal Seracılık Yapılmasına Dair Fizibilite Raporunun Hazırlanması’’ 
projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. 

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET BİRKAN, PROJE İLE İLGİLİ ŞU 
AÇIKLAMALARI YAPTI: 

“Marmara yarımadasının en ucunda üç tarafı deniz ile çevrili, 
şifalı kaplıca sularına sahip ve her tarafı ormanlar ile kaplı güzel 
ilçemiz Armutlu’nun dört mevsim turizm merkezine dönüştürmek 
için büyük bir titizlik ile çalışmaktayız.

İlçemizin sahip olduğu jeotermal kaynakları etkin, verimli, eko-
nomik ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz. 2015 
yılında jeotermal enerjiyi sadece turizm amaçlı değil, jeotermal 
ısıtmada da kullanmış bulunmaktayız. Entegre kullanım olarak bu 
projemizin amacı ise yaklaşık 75 ºC sıcaklığında termal su ile jeo-
termal seracılığın ilçemizde yapılması için gerekli fizibilite raporu-
nun hazırlanmasıdır.

Son 5 yılda ülkemizde jeotermal sera alanlarının büyüklüğü % 75 
artmıştır. Bu alanların içerisinde çiçekçilik konusunda ise çok fazla 
alan bulunmamaktadır. Bizim bu projedeki amacımız çiçekçiliği ile 
ünlü Yalova ilimizde jeotermal enerjiyi kullanarak seraların ısıtıl-
ması ve işletme giderlerini düşürmektir.”

Projemizde kullanılacak sera alanları 
belirlenmesinde 2 farklı alternatif belirlenmiş 
ve bu alanlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Kullanılacak olan bitki türleri ve mevcut 
teknolojilerle beraber öngörülen teknolojiler 
de nedenleriyle beraber değerlendirilmiştir.

Ülkemizin ve tarım sektörünün önemli ekonomik dallarından biri 
çiçek üretimidir. Ülke talebini karşılayacak arzın yeterli olmama-
sı nedeniyle kesme çiçek ithalatı yapılmakta, ülkenin döviz ihtiyacı 
artmaktadır. Bu projede üretilmesi planlanan kesme çiçek üretimi; 
ülkenin gereksinimini karşılamada faydalı olacak, ayrıca istihdama 
ödenecek vergiler nedeniyle milli gelire ve bölge kalkınmasına ola-
nak sayacaktır.”
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ARMUTLU’NUN SU KAPASİTESİ 
5 KATINA ÇIKARILDI

Armutlu Kaplıcalar mevkiinde, Armutlu Jeotermal Su Sistemi 
(ARJESS) Projesi kapsamında termal su üretimini artırmak ama-
cıyla yapılan kuyu geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup işletme 
sahası içerisinde sıcaklığı 75 ºC olan iki farklı sondajdan saniyede 
yaklaşık 60 l/sn termal su üretimi gerçekleştirilmiştir. Derinliği 350 
m ve 292 m olan jeotermal kuyu çalışmalarına Haziran ayında baş-
lanmış ve Eylül ayında tüm çalışmalar tamamlanmıştır. 

Bu çalışmalarda sahanın, şu ana kadarki en verimli jeotermal ku-
yuları açılmıştır. Armutlu Belediyesi’nin termal su kapasitesi yakla-
şık 5 katına çıkartılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini 
alan ARJESS projesi kapsamında, Marmara’nın turizm alanında 
şifalı termal suları, ormanlarla kaplı doğası ve tertemiz mavi bay-
raklı deniziyle geleceği olan Armutlu’da üretilen bu termal sular ile 
yaklaşık 30.000 yatak kapasiteli tesislere altyapı oluşturulmuştur.
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DEV TERMAL TESİS 
‘’Kent Plus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort‘’ TOKİ İştiraki EPP güvencesiyle 
Armutlu Keçikaya mevkiinde hayata geçiyor. Emay İnşaat ve EPP kar ortaklığı 
ile yapılan proje kapsamında; Yalova’nın bakir ormanlarla çevrili, deniz ve termal 
kaynaklarıyla taçlandırılmış bu bölgesinde yenilikçi bir bakışla tasarlanan KentPlus 
YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort, sadece modern bir yaşam alanı olmakla 
kalmayıp aynı zamanda bölgesindeki değişimin de öncüsü olmuştur.

Armutlu'ya



383.500 m² alan üzerine kurulan tesis, bünyesinde barındırdığı 
163 blok, 1001 daire (konut ve devremülk), 5 yıldızlı üç termal  otel-
le birlikte 230.000 m²’lik eşsiz peyzaj alanıyla sadece bölgesinde 
değil, yurtdışında da yatırımcıların ilgi odağı olmakta.

KentPlus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort’un özel olarak 
hazırlanan kum plajı, yeşille maviyi buluşturuyor. Deniz Hamamı 
ve güneşlenme terasları da plaj keyfini arttırıp deniz severleri mem-
nun edecek nitelikte tasarlanmış.

KentPlus YALOVA-Armutlu Wellness SPA Resort ‘un bünyesinde-
ki özellikli hizmetlerinden, Sağlık Merkezi ise termal suyun sağladı-
ğı imkanları, detoks, fizik tedavi ve rehabilitasyonla buluşturacak.

Karma kullanıma yönelik bu 

komplekste; 1+1, 2+1, 3+1, 

5+1 daire seçeneklerinden 

oluşan, geniş teras 

bahçelerine sahip, deniz ve 

doğa manzaralı, 60 farklı 

tipte konutun bulunduğu, 

163 blok yer alıyor. 
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KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERİ 
HER DERDE ŞİFA OLUYOR

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi raporlarına göre 
19 hastalığa şifa kaynağı olan Uşak’ın termal suları 
Kayaağıl Termal Tesisleri vasıtasıyla vatandaşlara 
şifa dağıtıyor.

“Bünyesinde bulunan sauna, Türk 
hamamı, buhar ve tuz odası ile her 
türlü imkânı vatandaşlara sunan 
tesisler, termal havuzları ve su 
parkıyla da termal meraklıları-
nın ilgisini çekiyor. 

Kayaağıl Termal Tesisleri 
hakkında bilgiler veren Belediye 
Başkanı Nurullah Cahan, termal-
de cazibe merkezi olmayı amaçladık-
larını belirtirken “Doğa ile iç içe, tarihi 
de içinde barındıran bir alanda vatandaşlarımıza hizmet 
veriyoruz.” dedi. Başkan Cahan: “Tesislerimizin en bü-
yük özelliği, suyumuzun kaliteli olması ve insan vücudunda 
bulunan her türlü hastalığa şifa kaynağı olmasıdır. Doğal 
güzellikleri içinde barındıran, şehir gürültüsünden uzak, 
sakin, huzur verici bir ortamda vatandaşlarımızın her türlü 
ihtiyacını biz burada karşılıyoruz.” dedi. 

Tesislerinde her türlü hizmeti en iyi şekilde vatanda-
şa sunmaya çalıştıklarını Başkan Cahan: “Konaklama ve 
sosyal tesis imkanları ile Kayaağıl Termali’ni bir kompleks 
haline getirdik.” sözleriyle vurguladı. Cahan: “Uşak ter-
mal kültürü olan bir şehir. Bu kültürümüzü tekrar gün yü-
züne çıkarmada tesislerimiz önemli bir noktada bulunuyor. 
Uşak’ın, Türkiye’nin termal cazibe merkezlerinden olması 
için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

Kayaağıl termal sularının cilt ve mide hastalıklarına şifa 
kaynağı olduğundan bahseden yetkililer; şifalı suların bir-
çok hastalık başta olmak üzere özellikle romatizma hastalı-
ğına iyi geldiğini, hem şehirden hem de çevre illerden hatta 
yurt dışından bile misafirlerin buraya geldiğini söylediler. 
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BAKAN ALBAYRAK: “GÜNEŞ ENERJİSİNİN 
ÇILGIN PROJESİ” 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya-Karapınar'da Bin 
Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali Kurulması İhalesi sonrasında basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunarak söz konusu projeyi "çılgın proje" olarak adlandırdığını ve bu 
projenin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını anlattı.



Albayrak, Konya-Karapınar'da bin megavatlık güneş enerjisi 
santrali kurulması çalışmaları hakkında da bilgi vererek, dünya-
da tek sahada en büyük güneş enerjisi santrali olacak projenin, 15 
yıllık elektrik alım garantisi sayesinde "yatırım-dostu" olacağını 
belirtti. Yaz aylarının ortasında da bin megavatlık rüzgâr enerjisi 
projesinin duyurulacağını ifade eden Albayrak, gelecek 10 yılda gü-
neş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin 
megavatlık kapasite hedeflendiğini bildirdi. 

Karapınar Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanı (YEKA) proje-
siyle 1,3 milyar doları aşan bir yatırımın gerçekleşeceğini belirten 
Bakan Albayrak, "Bugün Türkiye enerji sektörü açısından devrim 
niteliğinde bir günü yaşadık. Benim ‘çılgın proje’ olarak adlandır-
dığım ve çok kritik bir kavşak olan güneşte bugün gerçekleştirdiği-
miz ihaleyle önemli bir adım attık. Bu alanda, Türkiye'nin dünya 
ile rekabet edebilecek bir enerji sektörünün önünün açıldığını dü-
şünüyorum, çünkü önümüzdeki aylarda benzer bir ihaleyi inşallah 
rüzgâr enerjisinde de yapacağız." dedi. 

Yenilenebilir kaynaklarda kritik bir kavşak olan güneş enerjisin-
de çok önemli bir adım atıldığını ifade eden Albayrak, bu hususta 
demeç verdi:

"Türkiye'nin yerli kaynaklarından hem daha ucuz hem de daha 
kaliteli ve son teknolojileri ihraç etme kapasitesini de geliştirecek 
şekilde bir ihale modeli ve stratejisiyle ülkenin önümüzdeki döne-
mine ışık tutacak bir projeyi hayata geçirmek için önemli bir adım 
attık. Bugün farklı ülkelerden gelen yatırımcıların kıyasıya yarışına 
şahitlik ettik. Bu ihalenin sonunda Kalyon-Hanwha Grubu kilovat-
saat başına 6,99 ABD dolarcentlik fiyatla hem Türkiye yenilenebilir 
enerjisi açısından hem bölgede güneş enerjisi ve piyasası açısından 
çok büyük bir yatırım taahhüdü ile kazanan grup oldu."

Bakan Albayrak, bu devrim niteliğindeki ihale sonunda çıkan res-
min Türkiye piyasaları ve yatırımcı için hayırlı olmasını dileyerek 
devam etti:

DÜNYA ÜZERİNDE KURULU EN BÜYÜK 
FOTOVOLTAİK SAHA

"Burada 1,3 milyar doları aşacak bir yatırımın ötesinde artık 
Türkiye'de güneş enerjisinde teknoloji üreten, Ar-Ge yatırımını 
da yaparak hem iç piyasada değerlendirilecek hem de bölgeye ih-

raç edilecek bir sürecin de başlangıcına şahitlik etmiş olduk. Bu 
alanda, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir enerji sektö-
rünün önünün ardına kadar açıldığını düşünüyorum, önümüzdeki 
aylarda benzer bir ihaleyi inşallah rüzgâr enerjisinde de yapaca-
ğız. Türkiye'de bu ve benzeri yatırımların teknoloji ile gelişmesi, 
büyüyen Türkiye idealine çok önemli hizmetler edecek. Bugün iti-
barıyla güneş enerjisinin çılgın projesi diyeceğimiz ve dünya üze-
rinde kurulu en büyük fotovoltaik saha dediğimiz bin megavatlık 
bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu tarz, büyük bir yatırım Türkiye 
ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da 
çok önemli bir mesaj veriyor. Bu ihaleleri gerçekleştirirken çıkan 
sonucun ekonomik değeri nedir diye baktığımızda, çok tarihi bir 
resim ortaya çıkıyor. Daha düne kadar güneş enerjisinde üretilen 
elektriğin teşviki ile birlikte uyguladığımız fiyat politikası 13,3 cent 
alım garantisinin üzerine yerli ekipman kullanımına bağlı 19,5 cent 
olarak uygulanan bu enerjinin maliyet politikası, bugünkü ihaley-
le 6,99 ABD dolarcente düşerek neredeyse üçte biri rakamla tarihi 
resmi bir başarıyı ortaya koyuyor."

Albayrak, sadece geçen yıl rüzgârda bin 400 megavatlık kapasi-
tenin sisteme dâhil edildiğini kaydederek, Türkiye'nin enerji portfö-
yünün en az üçte ikisinin yerli enerji kaynaklarından karşılanması-
nın hedeflendiğini vurguladı. 

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların son 15 yılda yatırımla-
rını kazanca dönüştürdüğünü ifade eden Albayrak: "Enerji şirket-
leri ve yatırımcıları Türkiye'nin enerji sektörüne davet ediyoruz. 
Türkiye'nin enerji alanındaki önceliği; doğalgaz, elektrik, nükleer 
ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek. Finansal ola-
rak elverişli, vatandaşın, yatırımcının ve kamunun faydasına olan 
yani tüm taraflara kazandıran yatırım dostu bir ortam oluşturduk." 
diye konuştu.

Bakan Albayrak: “Bugün Türkiye enerji 
sektörü açısından devrim niteliğinde bir 
günü yaşadık.”
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SAMSUN ENERJİ PROJELERİ İLE ÖRNEK 
OLUYOR 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü duyarlı bir 
şekilde çevre enerji maliyetlerinin azaltılması için doğal kaynaklardan elektrik üreterek 
belediye tesislerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, AR-
GE Şube Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliği 
ve girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi, SAMULAŞ Hizmet Binası 
Çatısına 250 kWp Fotovoltaik Enerji Üretim Tesisi kurularak 18 Ey-
lül 2016 tarihinde devreye alınmıştır. 

SAMULAŞ  SVGS

	

	

	
SAMULAŞ Hizmet Binası Güneş Enerjisi Saha Analizi

SAMULAŞ Hizmet Binası Çatısı 250 kWp Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim 
Çalışmalarından Görüntüler (İnşaat Esnası ve Sonrası)

Tesisin Projelendirme, kurulum, montaj, devreye alma ve kabul 
işlemleri yaklaşık 8 ay sürmüştür.

Büyükşehir Belediyesince yapılan bu yatırım sonucunda yıllık 
ortalama 292.600,00 kWh’lik enerji üretimi yapılması planlanıyor. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre çatı alanında, 1600 
metrekare alan işgal eden tesis için her biri ortalama 240-250 W 
gücünde 1000 adet panel, her biri 30-32 kW gücünde 8 adet inver-
ter kullanılmıştır. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan bu projenin, 
trafo, enerji nakil hattı ve diğer müştemilatı dahil Büyükşehir Bele-
diyesine 1.059.000,00 TL ye mal olmuştur.

Tesisin devreye alınmasından itibaren 7. yıl sonunda yatırım ma-
liyetinin tamamını karşılayacağı öngörülmektedir.



Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe 
yapılan bu yatırım Samsun’da hatta Karadeniz Bölgesi'ndeki Bele-
diyeler ve Büyükşehir Belediyeleri arasında yapılmış ilk proje olup 
ildeki ve bölgedeki diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir çalış-
ma niteliği taşımaktadır.

	

	

FATURA DÖNEMİ ÜRETİLEN ENERJİ 
MİKTARI (kWh)

ŞEBEKEYE SATILAN 
ENERJİNİN TUTARI (TL)

2016 EKİM 5.211,36 2.517,19

2016 KASIM 12.751,83 6.554,92

2016 ARALIK 6.431,67 3.528,61

2017 OCAK 9.709,56 5.658,52

2017 ŞUBAT 12.766,95 7.301,84

TOPLAM ENERJİ (kWh) 46.871,37
TOPLAM GELİR (TL) 25.561,08

SAMSUN	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	SAMULAŞ	250	kW	GÜNEŞ	ENERJİSİNDEN	
ELEKTRİK	ÜRETİM	TESİSİ	ÜRETİM	MİKTARLARI

Güneş Enerjisi Yatırımının Finansal Değerlerine İlişkin Tablo
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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATI 
ATIKTAN ENERJİ ÜRETİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, merkez katı atık düzenli depolama sahası ve Çarşamba 
katı atık düzenli depolama sahası olmak üzere iki adet katı atık bertaraf tesisinde enerji 
çalışmalarına, gelişen teknolojileri takip ederek devam ediyor.

Yapılan sistem ile elektriğin ilk üretimi 2012 yılında gerçekleş-
tirilmiş olup sistemin kurulu gücü, 2012 yılında 1.2 MWh iken şu 
anda 8.4 MWh’dir. Günlük enerji üretimi 108 MW olarak gerçekleş-
mektedir. Bu değer, ayda 20.000 konutun elektriğinin karşılanması-
na denk geliyor. 

 

2012-2016 yılları arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 
670.143 ton CO₂’ye eşdeğer emisyon azaltımı gerçekleştirilmiştir.

Sahaya dökülen organik atık miktarını azaltarak depolama saha-
sının ömrünü uzatmayı, fazla sızıntı suyu da bertaraf ederek gaz ve-
rimini arttırmayı ve gazın elektrik santralini beslemesini hedefleyen 
diğer bir proje olan Biyometanizasyon tesisi 2016 yılında Bakanlık 
ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından, gün-
de tanka 90 ton organik atık ve sızıntı suyu alınarak gaz üretimine 
başlamıştır.

Biyogaz tesisi, Çevre Bakanlığınca lisanslanarak 24 türde organik 
atığın bertaraf edileceği bir tesis haline gelmiştir. Bölgede bulunan 
birçok tesis, atıklarını buraya getirerek biyogaz tanklarında berta-
raf ettirmekte ve çevreye zarar verilmemektedir. Bu tesislerden ayda 
yaklaşık 300 ton organik atık gelerek teside bertaraf edilmektedir.

Samsun’da katı atıklardan enerji elde edilen ikinci saha ise 2010 
yılında kurulan Çarşamba katı atık düzenli depolama sahasıdır. 
2016 yılında deponi gazının (çöp gazı) değerlendirilmesi, çevre-
ye vereceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlamak amaçlı 
enerji üretimine başlanmıştır. Günlük enerji üretimi 17 MW olarak 
gerçekleşmektedir.

	

BÜYÜKŞEHİRDEN DÖNÜŞÜM MÜZESİ 
Bu sahalarda enerji üretimi devam ederken aynı zamanda ik-

lim değişikliğine neden olan CO₂ azaltımı da gerçekleştirilmekte-
dir. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, halk arasında far-
kındalık oluşturmak için bir de dönüşüm müzesi yapılmıştır. Atık 
Müzesi’ne gelen ziyaretçilere firma ve belediye personeli tarafından 
geri dönüşüm, metan gazından elektrik üretimi, atık bertarafı gibi 
konularda, görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme çalışma-
ları yapılmaktadır. 
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ZORLU ENERJİ’DEN PAKİSTAN’A 200 MW’LIK 
GÜNEŞ YATIRIMI

Çankaya Köşkü’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldı-
rım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve her iki devlet yetkililerinin 
katılımı ile gerçekleştirilen niyet anlaşmasında imzayı, Zorlu Hol-
ding ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu atarken ko-
nuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Zorlu: “Güneş alanındaki yatırımlarımızın artmasının, 
dost ve kardeş ülke Pakistan ile aramızdaki ekonomik ve toplumsal 
bağları daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz” dedi. 

 Pakistan’ın ilk rüzgâr enerji santralinin yatırımcısı olan Zorlu 
Enerji, geçtiğimiz haftalarda imzaladığı 100 MW’lık güneş enerjisi 
yatırımına, 200 MW’lık yeni bir proje daha ekliyor. Türkiye Cumhu-
riyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve 
her iki devletin yetkililerinin katılımı ile Çankaya Köşkü’nde düzen-
lenen niyet anlaşması imza törenine katılan, Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: “Yurtdışında yenilenebilir enerji ala-
nında ilk yatırımımızı yaptığımız ülke olan Pakistan’da, geleceğin 
en önemli enerji kaynaklarından biri olduğuna inandığımız güneş 
enerjisi alanında yatırımlarımızla büyümekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ve Pakistan Hüküme-
ti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir 
enerji başvurusu olan 100 MW’lık güneş enerjisi anlaşmamıza güç 
verecek bu yeni yatırımımızla, Grubumuzun bölgedeki ticari alanını 
artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölge-
deki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan iki anlaşmanın da 
her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. 

 “Pakistan’daki güneş enerjisi yatırımlarımızın kurulu gücü-
nü, 300 MW’a ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji Grubu Başkanı 
Sinan Ak ise şöyle konuştu: "Pakistan’da geçtiğimiz ay açıkladığı-
mız, 100 MW kurulu gücündeki Quaid-e-Azam projemize yenisini 
eklemek üzere önemli bir adım atıyoruz. Pakistan, bizim için dost 
ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarımızda önem-
li bir merkez. Pakistan’da ilk rüzgâr enerjisi projesini hayata geçir-
miş bir şirket olarak güneş enerjisinde de referans projelere imza 
atmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yine Pencap eyaletinde 
planladığımız yeni projemizle birlikte Pakistan’daki güneş enerjisi 
yatırımlarımızın kurulu gücünü 300 MW’a ulaştırma hedefindeyiz.” 

 Zorlu Enerji, geçtiğimiz ay duyurduğu 100 MW kurulu gücündeki 
Quaid-e-Azam projesini bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyor. 
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Ülkemizin özellikle son yıllarda değişen ve gelişen enerji politikası ile birlikte yerli, 
yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına verilen önem her geçen 
gün artmaktadır. Enerjisinin büyük kısmını ithal eden ve fosil yakıtlardan elde eden 
bir ülke olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ve enerji üretiminde değer-
lendirilmesi kaçınılmazdır. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bü-
yük bir potansiyele sahip olduğu da göz önüne alınırsa bu kaynakların ekonomiye 
kazandırılması desteklenmesi gereken bir konudur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasındaki en büyük engel-
lerden birisi, ulusal politika ve mevzuat olmuştur. 2000’li yılların başından itibaren 
kurulmaya başlanan ilgili kurumlar ve çıkartılan ilgili yasalarla bu engeller aşılarak 
günümüzdeki halini almıştır. 2003 yılında Enerji Piyasası Denetim Kurulu’nun (EPDK) 
kurulması ile başlayan süreçte, ilgili Bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının da 
destekleri ile yenilenebilir enerji potansiyelinin farkına varılmaya başlanmıştır. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları ile ilgili mevzuat boşluğu ise Yenilenebilir Enerji Kanunu, 
Elektrik Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına Dair Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu, Çevre Kanunu, Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gibi kanunların çıkarılması ve/veya yeni-
den düzenlenmesi ile birlikte giderilmeye çalışılmıştır.

Bu kaynaklara yönelik yapılan yatırımlarda devlet ve bazı ulusal-uluslararası  ku-
rumlar tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Bu desteklerle; enerji üretiminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve çeşitliliğini artırmak, fosil yakıtlara 
olan ihtiyacı azaltarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak, ener-
jide dışa olan bağımlılığı azaltmak amaçlanmaktadır.

Devlet Teşvikleri,

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın biçimde kullanılan destek mekaniz-
ması, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin sabit fiyat ile alım garanti-
sidir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, üreticisi tarafın-
dan kaynağın tipine göre 7,3 ile 13,3 ABD doları cent/kWh değişen fiyatlar ve 10 yıllık 
alım garantisi ile ulusal şebekeye satılabilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMLARINA SAĞLANAN 
TEŞVİK, KREDİ VE HİBELER

Ökem ÇELEM
Etüt Proje Müdürü

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Üretim Tesisi Uygulanan Fiyat ($cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretimi 7,3

b. Rüzgar enerjisi 7,3

c.Jeotermal enerji 10,5

d.Biyokütle üretimi 13,3

e. Güneş enerjisi 13,3

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için uygulanan sabit fiyat garantisi



Devlet tarafından sağlanan alım garantisine ek olarak yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından enerji üretiminde kullanılan çeşitli bileşen-
lerin (türbin, kanat, jeneratör, invertör vb.) yurt içinde imal edilmesi 
durumunda Tablo-I’deki fiyatlara ek olarak yerli katkı ilavesi veril-
mektedir.

Fiyat desteği ve alım garantisi ile beraber çeşitli bakanlıkların da 
yenilenebilir enerji yatırımlarına destekleri bulunmaktadır. Orman ve 
hazine arazilerinde yapılacak yatırımlarda yatırımcılara verilen izin, 
kira, irtifak hakkı ve kullanma izin bedellerinde çeşitli indirimler sağ-
lanmaktadır. Ayrıca belirli usul ve esaslara dayalı olarak bakanlıklara 
yapılan başvurular ile yatırım teşvik programlarından yararlanmak 
da mümkündür.

Yatırım teşvik belgesi ile yapılan enerji yatırımlarında yatırımın 
nitelik ve niceliğine bağlı olarak çeşitli muafiyet, indirim ve istisna-
lar bulunmaktadır. Yatırım yeri tahsisinden bazı vergilerde indirime, 
desteğe veya muafiyete kadar yatırımın yeri, çeşidi ve büyüklüğü gibi 
bazı esaslara bağlı olarak değişebilen teşvik sistemlerinden yararla-
nılabilir.

İller Bankası,

İlbank A.Ş. tarafından belediyelere finansman temini, proje ge-
liştirme, danışmanlık ve teknik hizmet, kaynak transferi ve proje 
yürütme konularında destek sağlanmaktadır. Mekansal Planlama 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
kapsamında ortak idarelerin talepleri karşılanmaktadır. Karşılanan 
talepler;
1.Güneş enerjisi ile elektrik üretimi
2.Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi
3.Hidrolik enerji (HES) ile elektrik üretimi
4.Jeotermal enerji (Sıcak su, buhar, gaz) temini ile entegre sistemler 
(sondaj, reenjeksiyon, elektrik üretimi, merkezi ısıtma, meyve sebze 
kurutma vb.)
5. Su ve yer kaynaklı ısı transferi (ısı pompası)
6. Biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil) ile elektrik ve gaz 
üretimi
7. Enerji verimliliği

Banka bünyesindeki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğün-
de idarelerin yenilenebilir enerjiye yönelik sistemlerinin uygulamaları 
da yapılarak kurulması konusunda, her türlü teknik ve finansal des-
tek sağlanmaktadır. Bu kapsamda sağlanan destekler diğer kredilere 
oranla daha uzun vadeli olmaktadır.

Dünya Bankası,

Dünya Bankası jeotermal kaynaklardan enerji üretimi için 2016-
2022 yılları arasını kapsayan toplamda 289,8 milyon $ tutarında bir 
hibe ve kredi programı açıkladı. Bu tutarın 250 milyonu “Jeotermal 
Geliştirme Projesi” adı ile işletme aşaması için, 39,8 milyonu ise “Te-
miz Teknoloji Fonu (CTF)” adı ile jeotermal kaynağı arama aşaması 
için verilecektir. Proje, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) ve Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ile birlikte yürütülecektir.

Bu proje ile yatırımcının riski paylaşılacak ve uzun vadeli finans-
mana erişim imkanı sağlanarak jeotermal sektörünün geliştirilmesi 
ve yeni yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Enerji güvenliliği-

Kaynaklar:

T.C. Ekonomi Bakanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İller Bankası A.Ş.
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

nin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rolü 
olan yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki yerinin art-
ması ile birlikte istihdama da büyük katkı sağlanacaktır.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK),

TKDK, IPART II programı kapsamında doğal süreç içerisinde ken-
dini yenileyebilen enerji kaynaklarına (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
jeotermal enerji vb.) çeşitli başlıklar altında destek sağlamaktadır. Bu 
başlıklar; işletmelerin kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla ve-
rilecek destekler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme 
sektörü yenilenebilir enerji tesisleri ve kırsal altyapı hizmetlerine fiziki 
yatırımlardır.

İşletmelerin kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla verilecek 
destekler programı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlık-
larına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar ve çiftçilik fa-
aliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamındaki yatırım-
ların öz tüketimini karşılamak amacıyla yapılacak ilave yatırımlar 
desteklenecektir.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırım faaliyetle-
rinde güneş enerjisi, biyokütle ve biyogaz enerji sistemleri, tarım ve 
balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlık-
lara yönelik yatırımlar ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş 
geliştirme kapsamındaki yatırımlarda ise biyokütle, biyogaz, biyo-
yakıt, jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve mikrokojenerasyon 
sistemlerine destek sağlanacaktır. Ancak bu destekler işletmelerin öz 
tüketiminin karşılanması amacı ile verileceğinden, verilecek destek 
miktarı işletmelerin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı kapasitesini aşa-
mayacaktır. Bunun yanı sıra lisanssız üretim sınırı olan 1 MW kapasi-
te üst sınır olacaktır.

Bu desteklerden gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilecektir. Yatırım 
yapılacak sektörün kriterlerini birlikte sağlayan gerçek ve tüzel kişiler 
de birlikte başvurabileceklerdir. İşletmelerin kendi tüketimini karşıla-
yabilmesi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik tüm makine ve 
ekipmanlar destek kapsamında olacak ve şebekeden bağımsız sis-
temler de kurulabilecektir.

Kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının; tarımsal işletme-
lerin fiziki varlıkların yönelik yatırımlarda %70’ine kadar, tarım ve 
balıkçılık ürünlerinin işlenmesi pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara 
yönelik yatırımlarda %50’si ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 
ve iş geliştirme sektöründe ise %65’ine kadar olacaktır.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamın-
daki yatırımlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek 
elektrik, elektrik dağıtım şirketlerine satılarak kar elde etme amacı 
güdülebilecektir. Bu kapsamda elektrik, ısı, ışık ve gaz üretimi ama-
cı ile kurulacak her türlü yenilenebilir enerji faaliyeti destek kapsa-
mındadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını hibrid/entegre kullanan 
işletmeler de bu kapsama dahildir. Ancak üst sınır 1 MW olacaktır ve 
üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.

Dünya Bankası
Türkiye Kalkınma Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
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KAMUYA AİT İLK JEOTERMAL ELEKTRİK 
SANTRALİ AFYON’DA KURULDU

Afyonkarahisar’da jeotermal enerji ile kentin ısınma ihtiyacını karşılayan Afyon 
Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET), jeotermal su kaynaklarından 4 MW elektrik 
üreten tesisi ve devlet kaynakları ile hayata geçirilen ilk jeotermal elektrik santralini 
faal hale getirdi. 

Afyonkarahisar'da 1994 yılında jeotermal su kaynaklarıyla bölge-
sel ısıtma tesisleri kurmak, dönüş sularıyla seralara su temin etmek 
amacıyla kurulan AFJET, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Afyon-
karahisar İl Özel İdaresi (yüzde 59.42), Afyonkarahisar Belediyesi 
(yüzde 26.66), Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (yüzde 6.03) 
ve diğer küçük ortaklıklarıyla faaliyetini sürdüren AFJET, jeotermal 
enerjiden 'Organic Rankine Cycle- Organik Rankin Çevrimi (ORC) 
yöntemiyle elektrik üretimi yapıyor.

AFJET’in hızla büyüyüp geliştiğini vurgulayan AFJET Genel Mü-
dürü Yusuf Ulutürk konu ile ilgili şunları dile getirdi: 

“Sahalarımızın en büyüğü olan Ömer- Gecek Havzamızda konut 
ısıtması, termal otel yatırımları ve teknolojik sera yatırımları arta-
rak devam ediyor. Jeotermal enerji, ülkeler için öz kaynak oluştur-
ması, ucuz, temiz ve çevre dostu olması, sıfıra yakın emisyon salını-
mına sebebiyet vermesi nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca şirketimizin 
yatırımlarıyla gün geçtikçe artan elektrik enerjisi ihtiyacı göz önüne 
alındığında elektrik enerjisinin üretimi veya minimum maliyetlerle 
temini ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu sebeple Ömer-Gecek jeotermal 
havzasında belirlenen bölgelerde ORC yöntemiyle elektrik üretimini 
hedefledik ve bu doğrultuda üretimin Türkiye ve dünyadaki örnekle-
rini araştırıp, inceledik. Start butonuna basılması ile birlikte üreti-
len yaklaşık 3 megawattlık enerji başarılı bir şekilde elde edilmiştir.



77

Se
ktö

rd
en

  H
ab

erl
er

KIRŞEHİR’E FİZİK TEDAVİ HASTANESİ 
KURULUYOR  

BİNGÖL’DE JEOTERMAL KENTPARK’TA 
KULLANILACAK   

Jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin olan Kırşehir’de, sağlık turizmine katkı 
sağlamak amacıyla 150 yatak kapasiteli Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde “Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” kurulmasına karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) "Üniversitele-
rin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaş-
ması ve İhtisaslaşması Projesi" ile jeotermal ve 
kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Ahi Ev-
ran Üniversitesi’nin (AEÜ) Bağbaşı yerleşkesinde 
yapımına başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi’nin yüzde 40'ı tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya konu ile 
ilgili şunları söyledi: “Kırşehir'imizi birçok alanda olduğu gibi sağlık turiz-
minde de ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. YÖK'ün projesine tarım ve jeoter-
mal alanında hazırladığımız projemiz ile katıldık. Kırşehir; Ankara, Kayseri, 
Konya gibi büyük illerin de bulunduğu 8 milyonluk nüfus yoğunluğunun ke-
sişme noktasında yer alıyor. 2018’de bitmesini planladığımız hastanemizi bu 
nüfusa hitap edecek şekilde planladık.

2014 yılında Bingöl İl Özel İdaresi tarafından 
Bingöl Merkez Ilıcalar Kös mevkiinde yapımı 
tamamlanan birinci sondaj kuyusunda, 51 dere-
ce sıcaklığında ve saniyede 20 litre jeotermal su 
verimi elde edilirken 2016 yılında yapımı tamamla-
nan ikinci sondaj kuyusunda da 55 derece sıcaklığında 
ve saniyede 18 litre jeotermal su verimi elde edildi. Bingöl’ü bölgenin 
termal merkezi haline getirecek Kentpark Projesi’nin gerçekleşmesi 
için jeotermal suların Ilıcalar beldesinden il merkezine isale edilmesi 
için ise bütün çalışmalar tamamlandı.

Jeotermal suyun isale edilmesi ile termal otel işletmelerin, her ihtima-
le karşı en az iki sondaj kuyusunun olması ve kuyuların birbirini yedek-
lemeleri sağlanacak.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 

“İlimiz son yıllarda üniversite, havaalanı, yeni hastane binaları, bü-

yük çaplı enerji ve sulama barajları, 20 civarında işletmenin üretim 
yaptığı OSB, duble yollar gibi kamu yatırımları; çağrı merkezleri, 
dört yıldızlı oteller, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan tekstil fabri-

kaları gibi özel sektör yatırımlarıyla hızlı bir gelişim göstermektedir. 
Ayrıca ilimiz kayak tesisleri anlamında da büyük bir potansiyele sa-

hiptir. Sahip olduğumuz bu avantajlara artık jeotermal kaynaklarımız 
da eklendi. Bingöl, önemli termal kaynaklara sahip olup 2014 yılında 
Bingöl İl Özel İdaresi tarafından Bingöl Merkez Ilıcalar Kös mevkiinde 
51 derece sıcaklığında, 2016 yılında yapımı tamamlanan ikinci sondaj 
kuyusunda da 55 derece sıcaklığında termal kaynaklar bulunmuştur. 
Bingöl’ü bölgenin termal merkezi haline getirecek KENTPARK projesi-
nin gerçekleşmesinin en önemli kısmı olan bu jeotermal suların Ilıcalar 
Beldesi’nden il merkezine isale edilmesi için bütün çalışmalar tamam-
lanmıştır. Şehir merkezine 5 km, havaalanına 12 km mesafede bulunan 
110 dönümlük alan üzerinde 300 yataklı termal otel, AVM, su parkı 
gibi yatırımları içeren Kentpark Projesi’nin yakın zamanda ‘yap-işlet-
devret’ modeliyle hayata geçirilmesi planlanmaktadır.”

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si bünyesindeki mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’miz günlük 400 hastaya hitap ediyor. Açacağımız 
hastane ve tamamlayıcı tıp hizmetlerimizle günlük 800-900 
hastayı tedavi edeceğiz. Bunun yaklaşık 300-400'ünü dışa-
rıdan bekliyoruz.
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DİYADİN’DE JEOTERMAL 2 BİN KİŞİYE 
İSTİHDAM OLACAK

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 2014 yılında 10 milyon TL harcanarak yapılan jeotermal 
sera bölgesine, bu yıldan itibaren 900 bin dönüm daha sera kurulması hedefleniyor. 
Böylelikle işletmede 2 bin kişiye daha iş imkânı sunulacak.

TOPRAKSIZ TARIM 
YAPILIYOR
Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi, Diyadin Belediyesi, Taşlıçay Belediyesi ve 

özel sektör ortaklığıyla, 40 dönüme kurulan iki sera için 10 milyon lira 
harcandı. İlk seranın yapımına 2014 yılı Mayıs ayında başlandı ve 7 ay 
sonra 50 bin domates fidesi dikildi. Serada, yılda 640 ton domates üreti-
liyor artık. İkinci seranın inşaatı da Mayıs 2016’da sona erdi ve 50 bin 
domates fidesi de buraya dikildi. Toplanan domatesler sadece çevre ille-
re değil, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara, Samsun gibi illere de satılıyor.

Seralarda topraksız tarım yapılıyor. Domates fidesinin kökü, özel 
hazırlanmış poşetlerdeki Hindistan cevizi kabuklarının içinde duruyor. 
Bitkinin ihtiyacı olan bütün minarel ve gübreler, damlama sulama yönte-
miyle bitki köküne veriliyor. Seralar, 267 metre derinden çıkan 70 derece 
sıcaklığındaki suyla zemin ve tavanda döşeli borularla ısıtılıyor.

İşletmenin bir de Ar-Ge serası var. 500 metrekare alana kurulu bu 
serada çilek, kavun, biber, patlıcan gibi ürünlerin, üretim denemeleri 
yapılıyor. Bölgede 2017'den itibaren, 900 dönüm daha sera kurulması 
ve 2 bin kişiye daha iş imkânı sunulması hedefleniyor.



DOMATES HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ
“Daha önceleri, ‘Bir domates bir insanın hayatını değiştirir 

mi?’ deselerdi, belki biz de buna gülebilirdik ama şu anda biz 
de o noktadayız. Hem doğduğumuz topraklarda iş imkânı elde 
ediyoruz hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Domatesin 
hayatımızı değiştireceğine kim inanırdı? Bir domates sadece 
bizim değil, ilçemizin de hayatını değiştirmiş oldu.” Bu sözleri 
Diyadin’de jeotermal seralarda çalışan hanımlar söylüyor. 

OSB 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Ağrı Valisi Musa Işın, Diyadin ilçesindeki Jeotermal Kay-

naklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 
(OSB) faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişinin iş sahibi 
olacağını söyledi.

Bin 200 dönüm üzerinde inşa edilecek olan OSB'nin 3 yıl 
içinde tamamlanacağını belirten Vali Işın konuyla ilgili şun-
ları söyledi:

“Serayla ilgili bütün formaliteler, resmi evraklar, imzalar 
hepsi tamamlanarak programa alındı. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’ndan bir ekip gelerek kamulaştırmaları 
tamamladılar. 

Şu an Diyadin’de 40 dönüm arazide domates üretiliyor. 
Tarım Bakanı’mıza, Kalkınma Bakanı’mıza ve Maliye Baka-
nı’mıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bize 
büyük destekleri oldu.  Gerek finans açısından gerek yer teda-
riki açısından gerekse programa alma açısından bu 3 bakanlı-
ğımızın özel bir gayreti oldu. 

Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle tüm sebze çeşitlerini burada 
üretmek istiyoruz. 

Bu proje sadece Ağrı'ya değil, bölgenin ekonomisine de bü-
yük bir katkı sağlayacak. Burada yaklaşık 2 bin kişi doğrudan 
istihdam edilecek.”
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GÜNDER YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

GÜRİŞ’TEN AĞAÇ DİKME KAMPANYASI

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü sektör birliği 
GÜNDER’in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. 28 Şubat 2017 
tarihinde Ankara’da gerçekleşen toplantıda GÜNDER Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na oybirliği ile Kutay Kaleli (Istrich Enerji) seçildi. 
İki yıllığına seçilen yeni yönetimde başkan yardımcılığı görevleri-
ni ise Nadim Ekiz (Eltemtek), Mehmet İzzet Özaydın (Sunlego) ve 
Mehmet Nazım Yavuz (OC3) üstlendi.

GÜNDER yönetim kurulunda görev alacak diğer üyeler ise Zahit 
Balbay (Zahit Alüminyum), Halil İbrahim Dağ (Solimpeks), Kerim 
Gazioğlu (Gazioğlu Solar), Ayşe Çiğdem Besen (GTC Dış Ticaret), 
İbrahim Erkan Yenen (Norm Enerji), Artun Şabciyan (Multicon-
tact), Arda Yalı (Elin Enerji), Alican Ekin (Ekinler-Eurosol), Er-
dal Yılmaz (Çepaş), Sabahattin Öz (YEGM) ve Tarık Sarvan (CW-
Enerji) olarak belirlendi. Derneğin denetim kurulu üyeliklerine de 
Ebru Balı (TSE), Eren Engür (Icarus Enerji) ve Murat Ekici (Prime 
Enerji) getirildi.

GÜNDER’de 2011 yılından beri Genel Sekreter olarak görev ya-
pan Faruk Telemcioğlu da bu görevini sürdürmeye devam edecek.

Yeni yönetimde Kutay Kaleli Mevzuat Komisyonu Başkanı, Meh-
met Nazım Yavuz Çatı Komisyonu Başkanı, Zahit Balbay Panel 
Üreticileri Komisyonu Başkanı, Halil İbrahim Dağ Solar Termal 
Komisyonu Başkanı olarak da görev yapacak.

Göreve gelmesi dolayısı ile açıklama yapan GÜNDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Kutay Kaleli şunları kaydetti:

‘’Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dernekler de 
değişime ayak uydurmalı, durağanlaşmaktan ve statik yapılardan 

uzaklaşmalıdır. Olağan Genel Kurulumuz sonrasında geldiğimiz 
bu noktada, GÜNDER de değişime ayak uydurmuş ve yepyeni, di-
namik, vizyoner aynı zamanda her biri kendi alanında son derece 
tecrübeli isimlerden oluşan yeni Yönetim Kurulunu oluşturmuştur. 
Türkiye maalesef güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda 
özellikle üyesi olduğumuz G20 içerisindeki birçok ülkenin ciddi an-
lamda gerisinde bulunuyor. Bu anlamda bizim gibi STK’lara, gü-
neş dostlarına ciddi bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun da 
en doğru şekilde yatırımcıyı koruyarak, yerel üretimi teşvik ederek 
ve destekleyerek kazan-kazan felsefesi ve mükemmeliyetçi bir anla-
yışla geliştirilmesi zorunludur. GÜNDER’in yeni yönetimi olarak 
belirlediğimiz hedeflere yönelik faaliyetlerimizi bu sorumluluk ve 
vizyon ile gerçekleştireceğiz.”

Güriş Holding Efeler JES Genel Koordinatörü Necati Bayrakoğlu tarafından 
bizzat yürütülen kampanyada, mart ayının ikinci haftasında Alangüllü, Darka-
raağaç, Erbeyli, Ömerbeyli, Sınırteke ve Turanlar köylerine gidilerek, toplam-
da iki bin incir ve beş yüz zeytin fidanı çiftçilerle birlikte ekildi. 

Bayrakoğlu, yöreyle bütünleşmiş olan incir ve zeytini korumaya çalıştıkları-
nı, her yıl Güriş Holding olarak santrallerinin bulunduğu ilçelere, yeni fidan-
lar, ağaçlar dikmeye devam edeceklerini belirterek, doğayı koruyarak faali-
yetlerine devam etmelerinin, en önemli çalışma konularının başında geldiğini 
söyledi.

Güriş Holding’in Germencik’te bulunan Efeler 
Jeotermal Santrali’nin çevresinde başlattığı ağaç 
dikme kampanyası çerçevesinde altı köye 2 bin 
incir ve 500 zeytin ağacı dikildi.
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6 binden fazla evin enerji ihtiyacının doğrudan karşılaması plan-
lanan güneş santralinin 1,7 milyar kilovat saatlik enerji potansi-
yeline sahip olması düşünülüyor. Projede üretilen enerji ile sadece 
evlerin enerji ihtiyacı değil, bölgeye kurulacak olan fabrikaların da 
enerji ihtiyacının giderilmesi planlanmakta. Bu sayede güneş enerji 
sektöründe ülke olarak dev bir adım atılmış olacak. 

Proje kullanım alanı ve yapılacak işler açısından Türkiye’ye çok 
büyük katma değer kazandıracak. Proje geneline bakılacak olursa 
200 hektarlık alana kurulacak güneş tarlalarını üretmek için yeni 
yerli bir fabrikanın kurulması ve kurulan fabrikanın yıllık 500 MW 
panel üretim kapasitesine sahip olması, AR-GE merkezinin kurul-
ması ve üretilecek panelleri ile birlikte santralin teknolojisinin bu 
tesiste geliştirilmesi, panellerin üretilmesi ve güneş enerji santrali-
nin kurulması gibi dev bir proje ortaya çıkacak. 

Bu dev projenin ihalesi dört firmanın katılımı ile 20.03.2017 ta-
rihinde gerçekleşti. İhale sonucunda 50-50 yabancı yerli ortaklığı 
olan Kalyon-Hanhwa Q CELLS girişimi kazandı. 

Proje kapsamında çalışacak olan mühendislerin %80’i Türk mü-
hendis olma zorunluluğu getirilerek ülkemize güneş enerjisi alanın-
da büyük bir AR-GE hamlesi yapılmış oldu. Proje sayesinde tekno-
loji de ve enerji açısından dışarı bağlılığımız da azalmış olacak.

KONYA KARAPINAR’DA 1000 MW ELEKTRİK 
ÜRETİLECEK  

Konya ilinin Karapınar ilçesinde 200 hektarlık devasa alana kurulacak olan güneş 
enerjisi tarlalarından 1000 megavat enerji üretilecek.
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BU LİSE YEŞİL BİNA OLACAK

JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ KURULDU

Türkiye’nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan ve yapımına 23,4 milyon lira 
harcanan lise binası, yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
(YEGM) tarafından binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik yürütülen proje kapsamında, yenilenebilir enerji teknoloji-
lerinin kullanıldığı Türkiye’nin ilk kamu binası olacak Ankara’daki 
teknik ve endüstri meslek lisesinin inşasında sona gelindi.

Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteği ile YEGM, UNDP, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürü-
tülen ‘‘Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Pro-
jesi’’ kapsamında Ankara’da yapımına başlanılan Etimesgut-Er-
yaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin 
inşasının yüzde 80’i tamamlandı.

Yapımında sürdürülebilir enerji verimli sistemler ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının dikkate alındığı binanın inşaat maliyeti 23 mil-
yon 421 bin lirayı buldu.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve 
rüzgâr türbininin bulunduğu okul, yıllık toplam enerji ihtiyacının 
yüzde 80’ini bu kaynaklardan karşılayacak.

Enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji tüketiminden kay-
naklanan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla tasarlanan 
bina, normal bir okul binasına göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağ-
layacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 
girişimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Be-
lediyesi ve Salihli Belediyesi’nin ortaklığında Kula mer-
kezli kurulan ‘Jeopark Belediyeler Birliği’, Bakanlar 
Kurulu’nun kararı sonrası resmiyet kazandı.

Manisa’nın doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılarak 
turizm potansiyelini geliştirilmesi amacıyla Manisa Bü-
yükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi 
iş birliğinde Jeopark Belediyeler Birliği kuruldu. Manisa 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Jeopark Belediyeler Bir-
liği tüzüğünü onaylaması ve Bakanlar Kurulunun 14 Mart 
2016 tarihindeki kararının Resmi Gazete’de yayınlanması 
ile birlik resmen kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Cengiz Ergün’ün girişimleri ile kurulan Jeopark Belediye-
ler Birliği’nin merkezi ise Kula ilçesi oldu.
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BÜYÜKŞEHİR METAN GAZINDAN ELEKTRİK 
ÜRETİYOR 

NİJER HEYETİNE GÜNEŞ EĞİTİMİ 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın çöplerinin döküldüğü Aslım Katı Atık 
Sahasında kurulan tesiste, 5 yıldır çöpler elektrik enerjisine dönüştürülerek, çevreye ve 
ekonomiye katkı sağlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlardan olan “Metan Gazın-
dan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”nde 2016 yılında 45 milyon 654 bin 950 
kilovatsaat elektrik üretildi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'nın çöplerinin döküldüğü Aslım Katı 
Atık Sahası’nda kurulan tesiste, 5 yıldır çöpler elektrik enerjisine dönüştürü-
lerek, çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Tesiste günlük ortalama 26 bin 
konuta yetecek elektrik üretiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
yaptığı açıklamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin 
korunmasına önem verdiklerini söyledi. Katı atıkların depolandığı Aslım Katı 
Atık Depolama Sahası’nda oluşan metan gazlarının değerlendirilmesi için 2011 
yılında "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"ni kurduklarını be-
lirten Akyürek, sahaya günlük ortalama bin 359 ton katı atığın geldiğini ifade 
etti. Atıkların üzerinin toprakla kapatıldıktan sonra oluşan metan gazlarının 
borular yardımıyla toplanarak elektrik üretildiğini dile getiren Başkan Akyürek, 
"Tesisin kurulum kapasitesi saatte 5,6 megavat olup halihazırda tam kapasite 
ile enerji üretilmektedir. Dört üniteden oluşan tesis, günlük ortalama 26 bin 
konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste geçen yıl 45 milyon 654 bin 
950 kilovatsaat elektrik üretildi. Kurulduğu Eylül 2011'den 31 Aralık 2016 ta-
rihine kadar ise 215 milyon 155 bin 287 kilovatsaat elektrik üretilmiştir." diye 
açıklamada bulundu.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Genel Türk İşbirliği Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonu ve Uluslararası Güneş Ener-
jisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER)’nün katkılarıyla Nijer Cumhu-
riyeti Enerji Bakanlığına yönelik güneş enerjisi uygulamaları hakkında 
bir eğitim düzenlendi. 

Yapılan eğitimin ilk gününde; her iki taraf kendi enerji politikaları, mev-
zuatı ve potansiyelleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular. 

Eğitim programının ikinci gününde; Türkiye’de faaliyet gösteren firma-
lar tarafından güneş enerjisi sistemleri planlama, arazi seçimi, enerji de-
polama, güneş enerji sistemlerinin takibi, güneş enerjisi il tarımsal sula-
ma ve içme suyu, güneş enerjisi ile ısıtma ve çatı projesi uygulamaları ile 
elektrik üretimi projeleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Eğitim 
programının üçüncü gününde; Ankara Başkent OSB’de faaliyet gösteren 
PV modül fabrikası ziyareti gerçekleştirilmiş olup fabrikanın üretimi hak-
kında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim programının dördün-

cü gününde ise Konya’da bulunan PV modül fabrikası ziyare-
ti ve güneş kolektörü fabrikası ziyaretleri yapıldı. 

Eğitim programının son gününde Ankara Gölbaşı’nda bu-
lunan TEİAŞ Milli Yük Tevzi ziyareti gerçekleştirilmiş olup 
Türkiye’nin elektrik enerji sisteminin izlenmesi, yönetilmesi 
konuları hakkında heyete bilgiler verildi.
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ÇÖPTEN 18.5 MİLYON kW/h ELEKTRİK 
ÜRETİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp alanına kurulan Çöpgaz Elektrik 
Santrali sayesinde; bir taraftan zararlı gazların doğaya salınımı engellenirken bir 
taraftan da milli ekonomiye önemli bir kazanım sağlandı.

Çevreci yatırımlarıyla Türkiye’de 
örnek teşkil eden Malatya Büyükşehir 
Belediyesi, bu yatırımlar sayesinde 2016 
yılında önemli kazanımlar elde etti. Ordu-
zu bölgesinde eski çöp döküm alanında ku-
rulan ve 2014 yılında hizmete giren Çöpgaz Elektrik Santrali’nde, 
2016 yılında 18.481.141 kW/h elektrik enerjisi üretildi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde, TÜ-
BİTAK destekli AR-GE çalışmaları sonucunda mevcut çöp sahası 
içerisinde kurulan Çöpgaz Elektrik Üretim Santrali, zararlı gazları 
elektrik enerjisine çevirerek, milli ekonominin yanı sıra Malatya 
Büyükşehir Belediyesi ve özel sektöre önemli katkılar sunuyor.

TÜRKİYE’DEKİ İLK TESİS
Türkiye genelinde vahşi çöp depolama alanında elektrik enerjisi 

üretimi yapan ilk tesis olma özelliği taşıyan Çöpgaz Elektrik Üretim 
Santrali’nde 2016 yılında revizyon ilave borular yapıldı. Yeni depo-
lama alanlarından dolayı 2 bin metre dolayında yeni boruların atıl-
dığı tesiste ayrıca bazı makinalarda yerli üretime geçildi. Yabancı 
menşeili booster ve çiller üniteleri, tamamen yerli olan daha güçlü 
ünitelerle değiştirilerek, verim artırıldı.

10 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ 
KARŞILANIYOR

2016 yılı içerisinde Çöpgaz Elektrik Üretimi Santrali’nde top-
lam 13.915 m³/h gaz üretimi gerçekleşirken bu gazlardan toplam 
18.481.141 kW/h elektrik enerjisi üretildi. Üretilen bu elektrik mik-
tarının yaklaşık 10 bin hane / 50 bin nüfusun aydınlanma elektrik 
ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu kaydedildi.

BİRÇOK ALANDA KAZANÇ SAĞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin Çöpgaz Elektrik Üretim Santrali bir-

çok alanda kazanım sağlıyor. Üretilen 2.2 MW elektrik üretimiyle 
milli ekonomiye önemli katkı sunan Santral sayesinde ayrıca doğa-
ya salınacak olan zararlı gazlar da engelleniyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, havası Türkiye’nin 
en temiz illerinden birisi olan Malatya’nın havasının temizliğinde 
bu tesisin de önemli katkısı bulunuyor.

Çöpgaz Elektrik Santrali, öte yandan istihdam ve mali anlamda 
da büyük katkılar sağlıyor. Özel sektör kanalıyla işletilen tesiste ça-
lışan personelin yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediyesi, kira ve 
kâr payı ile birlikte yıllık 600 bin liranın üzerinde gelir elde ediyor.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ MALATYA’NIN  
Öte yandan Türkiye genelinde örnek teşkil eden Çöpgaz Elektrik 

Santrali, 2016 yılında Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Finansman 
Programı (TURSEFF) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
tarafından “Sürdürülebilir Enerji Yatırımları Üstün Başarı Ödülü” 
ile ödüllendirildi.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE “MİLLİ EYLEM PLANI” 
DOPİNGİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Parshad, 
Türkiye’de “yeşil ekonomi” ve sürdürülebilir enerji ağırlıklı yatırımlarına devam 
edeceklerini belirterek “Türkiye’nin 2023’e kadar her yıl 15 milyon ton petrol eşdeğeri 
tasarruf yapması amaçlanıyor.” dedi.

Bankanın amacının faaliyet gösterdik-
leri ülkelerde şeffaf ve iyi işleyen bir 
enerji piyasası oluşturmak olduğunu 
vurgulayan Parshad, bunun için de 
enerji fiyatlarının rekabet edilebilir 
seviyelere çekilmesi için çalıştıkları-
nı anlattı.

Türkiye’nin “Milli Enerji Verimlili-
ği Eylem Planı”nın gelecek dönemde uy-
gulamaya girmesini beklediklerini aktaran Parshad, “Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Türkiye’nin ilk Milli Enerji 
Verimliliği Eylem Planı’nın hazırlanması için destek verdik. 
Türkiye’nin 2023 Enerji Verimliliği hedeflerini gerçekleştirme-
sine yardımcı olacak bu stratejik doküman, Türk ekonomisinde 
enerji ve kaynak verimliliği için alınacak tedbirlerin detaylan-
dırılmasını amaçlıyor. Özellikle çimento ve inşaat sektöründe 
enerji verimliliğin arttırılması gibi konular başta olmak üze-
re, değişik alanlarda pek çok tedbir geliştirildi. Şimdiye kadar 
50 tedbirin geliştirildiği bu stratejik dokümana bağlı olarak, 
Türkiye’nin 2023’e kadar her yıl 15 milyon ton petrol eşdeğeri 
tasarruf yapması amaçlanıyor.” diyerek konuyla ilgili açıkla-
mada bulundu.

TÜRKİYE, BİZİM YENİLENEBİLİR ENERJİ-
DEKİ İLK DURAĞIMIZ

Yenilenebilir enerjinin düşen maliyetler sayesinde özel sektörden daha 
fazla yatırımcı çekilebileceğini, projelere ticari ve uluslararası banka-
lardan finansman sağlanmasının da kolaylaşacağını vurgulayan Pars-
had, bu gelişme sayesinde sektörün düzenleyici kurumların desteğini 
beklemek yerine kendi ayakları üzerinde durmaya başladığına dikkati 
çekti.

Düşen maliyetlerin Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesinin art-
ması için ise pozitif bir gelişme olduğunu belirten Parshad, şöyle devam 
etti:

“Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplamda 5 milyar avroluk bir ya-
tırımla 4 bin 500 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulma-
sını sağladık. Türkiye’de ise bu kapasite bin 500 megavat seviyesinde 
bulunuyor. Türkiye, bizim yenilenebilir enerjideki ilk durağımız. Banka 
olarak Türkiye’de ‘yeşil ekonomi’ ve sürdürülebilir enerji ağırlıklı yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye yatırımlarımız 2016’daki toplam iş 
hacmimizin yüzde 53’ünü oluşturdu. Şimdi yeni bir heyecan verici proje-
miz de toplamda 70 milyon avro finansman sağlayacağımız Kızıldere III 
jeotermal santralinin ikinci ünitesi. Bu proje için finansman detaylarını 
yönetim kurulumuz bu yıl sonu görüşecek.”

VAN’DA -46 DERECEDE DOMATES ÜRETİLİYOR 
KAYNAK: AA

Konu ile ilgili açıklama yapan TAŞYAPAN şunları dile getirdi: 
“Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, İl Müdürlüğümüzce top-
lam 3 milyon TL hibe desteği ile desteklenen ve 34.000 m² kapalı ala-
na sahip seralarımızda eksi 46 derecede üretim yapılıyor. Çaldıran 
ilçemiz çok soğuk bir yer. Burada jeotermal kaynak bulunması büyük 
bir nimet. Sıcaklığın sıfırın altında 46 derecelere kadar düştüğü böy-
le bir yerde bu seranın yapılması ilimiz ve ülkemiz için gurur verici 
bir tablo. Seralarda çok lezzetli ve kaliteli domatesler üretiliyor. Tabi 
jeotermal enerji kaynağı sera ısıtmasında önemli bir avantaj sağlı-
yor. Yapılan sera İlimizin diğer jeotermal kaynaklarının ekonomiye 
kazandırılmasını teşvik edecektir. Projeyi gerçekleştiren yatırımcıları 
tebrik ediyorum. Büyük bir girişimcilik örneği sergilediler.”

Van Valisi İbrahim Taşyapan ve beraberindeki 
heyet tarafından Çaldıran’da eksi 46 derecede 
üretim yapılan jeotermal ısıtmalı seralara bir ziyaret 
yapıldı. 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Enerji Depolama Teknikleri Uygulama Antlaşması çer-
çevesinde Horsens-Danimarka VIA Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen Annex27 toprak 
kaynaklı ısı pompası ve yeraltında ısıl depolama amaçlı açılan kuyuların tasarımı, inşası ve 
işletiminde toplam kalitenin artırılması konusundaki toplantıya Almanya, Türkiye, İsveç, 
Finlandiya, Danimarka ve Hollanda’dan uzman temsilciler katılmıştır. Üç gün süren toplantı 
ile ilgili notlarım şu şekildedir:

İlk gün Almanya’da düzenlenen açılış toplantısında belirlenen ana başlıklar hakkında 
özet bilgiler verilmiş olup daha sonra Almanya, Danimarka, Japonya, Hollanda ve İsveç bu 
konu ile ilgili standart konularında sunumlar yapmışlardır. Daha sonra alt başlık 1’in konu-
su ‘Tasarım’ aşamasında yer alan ön fizibilite, fizibilite, detaylı planlama, onaylama süreci, 
ihale aşaması konularında görüşler belirtilmiştir. 

Türkiye’den İller Bankası adına katılan Ayşegül Çetin, İller Bankası A.Ş.’yi tanıtan ve 
Türkiye’de mevcut olan kuyu açım standartları ile ilgili bir sunum yapmış olup sunumda, Je-
otermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adına katıldığım toplantıda Toprak Kaynaklı Isı Pompası 
ve Yeraltında Isıl Depolama amaçlı açılan kuyuların tasarımı ve inşasından önce kuyu sayısı, 
kuyular arası mesafenin ve derinliklerinin proje maliyetinin doğru olarak belirlenmesi için 
detaylı bir jeolojik, hidrojeolojik, tektonik, jeofizik araştırma yapılması, en az iki kılavuz kuyu 
açılarak, TRT deneylerinin de yapılarak ön bir rapor hazırlanması gerektiği konusundaki 
önerilerimi dile getirdim. 

Böyle ön bir rapor hazırlanması zor olacaksa Türkiye’de ve Avrupa’da eriyebilen kayaç-
ların varlığı, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, çok dar alanda bile farklı oturma ve 
şişmelere neden olacak beş farklı birime rastlanabilmesi nedenleriyle tektonizmanın da in-
celenerek fay sistemlerinin ve yer ısı akısının belirlenmesi gibi konuların detaylı olarak ince-
lenmemesi halinde 80 m derinliğindeki kuyular arası mesafenin 5 m, 80-150 m derinliğinde 
açılacak kuyular arası mesafenin 6 m, 150 m’den daha derin açılacak kuyular arası mesafe-
nin 8 m olması kuralı uygulanarak harita üzerinde açılacak kuyu sayısı ve derinliğinin be-
lirlenmesi halinde zeminden kaynaklanan çok çeşitli sorunlar yaşanabilecek hem de kuyu 
sayısı ve derinliği fazla olacağından proje maliyeti artacak bu da toprak kaynaklı ısı pompa-
sı ve yeraltında ısıl depolama yatırımı yapmak isteyenlerin değişik alternatifler aramasına 
neden olacağını belirttim. 

Türkiye’den İller Bankası adına katılan Jeoloji Mühendisi Ersin Gırbalar, toprak kaynaklı ısı 
pompası ve yeraltında ısıl depolama amaçlı açılan kuyuların sığ jeotermal olarak adlandı-

“TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI VE 
YERALTINDA ISIL DEPOLAMA” SİSTEMLERİNDE 
AÇILAN KUYU ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN TASARIMI, 
İNŞAASI VE İŞLETİMİNDE TOPLAM KALİTENİN 
ARTIRILMASI 
ANNEX27 (2-4 MAYIS 2016) DANİMARKA 2. UZMANLAR 
TOPLANTISI RAPORUKemal AKPINAR

Jeoloji Mühendisi
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler 

Birliği Danışmanı



 

 

TÜRKİYE’DE HAVA, YER VE SU KAYNAKLI ISI 
POMPASI UYGULAMALARI

Düşük sıcaklıklı termal suya sahip belediyelerimiz, sıcak sularının 
özellikleri bozulmadan termal kullanımlar için istedikleri ısıya getire-
rek havuzlarda kullanabilir hatta termal tesisleri bile ısıtabilirler.

Su Kaynaklı Isı Pompası, Havuz Suyu Isıtma Düşük Sıcaklıklı Su 
Kaynaklı Isı Pompası

32 derece ve 36 ton jeotermal suyla havuz ısıtma için kullandığı 
enerjinin %80’ini bedava jeotermal sudan alır. En ekolojik, en ekono-
mik, en çevreci sistemdir. Kısa sürede kendini amorti ederek kullanım 
süresinde size kazanç kaynağı olur. 

Termal Tesis Isıtma Düşük Sıcaklıklı Su Kaynaklı Isı Pompası

32 derece jeotermal suyla 8000 m² otel ısıtma için verilen değerler 
sonucunda gerekli analizler yapılmış, enerji giderinizi en aza indi-
recek sistem önerilmiştir. Önerilen sistemler bugünün teknolojisi ile 
elde edilebilecek, patentli, maksimum enerji tasarruflu, emsali olma-
yan sistemlerdir.  WW 400 - 400 kW ısıtma kapasiteli, otel ısıtma 65 
ºC sıcaklıklı su kaynaklı ısı pompası, ısıtma için kullandığı enerjinin 
%80’ini bedava jeotermal sudan alır. En ekolojik, en ekonomik, en 
çevreci sistemdir. Kısa sürede kendini amorti ederek kullanım süre-
sinde size kazanç kaynağı olur. 

NOT: Düşük sıcaklıklı termal suya sahip belediyelerimiz ısı pompa-
sı seçerken kalite, fiyat araştırması, yedek parça ve servis hizmetinin 
sürekliliğini araştırmalıdırlar.

rıldığı jeotermal enerji aramalarında detaylı bir jeolojik, hidrojeolojik, 
tektonik, jeofizik araştırma yapılarak sondaj lokasyonlarının, sondaj-
da geçilecek birimlerin ve kuyu derinliklerinin belirlendiğini bu ne-
denle sığ jeotermal sondaj çalışmalarına başlanmadan önce detaylı 
raporun hazırlanmasının doğru olacağını anlattı. 

Toplantının ikinci gününde inşaat aşaması ve işletim aşaması 
başlıkları tartışıldı ve Braedstrup SolPark bölgesindeki kuyularda ısıl 
depolama sistemi ile 1450 konutun ısıtıldığı tesis yerinde incelendi. 
Kuyu ısı değiştiricilerinin inşaat aşamasını kapsayan ikinci başlık 
kapsamında yer alan sondaj yeri hazırlanması, sondaj metotları, dol-
gu malzemesi, kuyu ısı değiştiricilerinin borulanması, sızıntı testleri, 
akış testleri, boruların kaynakla birleştirilmesi, son test aşaması ve ilk 
çalıştırılma konuları ile ilgili öneriler belirtildi. 

Son gün ise Annex27 problemler, hatalar ve çözümler ile çevresel 
değerlendirmeler konuları tartışılmıştır. Katılımcılardan İsveç ve Hol-
landa kendi ülkelerinde karşılaştıkları problemler hakkında bilgiler 
vermişlerdir. Annex27 kapsamında düzenlenecek toplantıların yerle-
ri belirlenmiş olup 5. toplantının Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştı-
rılmıştır.

                               
 

Toplantının yapıldığı VIA Kolej Üniversitesi Horsens- DanımarkaSığ Jeotermal Sondaj-
lar Yapılarak Isı Pompası Ve Güneş Enerjisi Yardımıyla Braedstrup Solpark Bölgesinde 

Kuyularda Isıl Depolama Sistemi İle 1450 Konutun Isıtılması

Tesisin Ve Güneş Panellerinin Görünümü

 

 Güneş Panelleri

Açılan Kuyuların Bağlandığı Toplama Alanları

Sığ Jeotermal Kuyular Ve Güneş Kullanılarak Yeraltında Isı Depolama

Sığ Jeotermal Kuyuların Bir Araya Getirilmesi

 Toplantıya Katılan Ülkelerin Temsilcileri Ve Toplantıda Türkiye’yi Temsilen 
Yapılan Sunum
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KARŞIYAKA ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALIYOR
Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekmek ve bu enerji kaynaklarını 
yaygınlaştırmak amacıyla yaklaşık iki buçuk yıl önce “Güneş Tarlası” kuran Karşıyaka 
Belediyesi, bugüne kadar 600 bin TL değerinde elektrik üretti. Üç tesisin elektrik 
ihtiyacını karşılayan çevreci yatırım, Karşıyaka Belediyesi için hem enerji kaynağı hem 
de gelir kaynağı oldu.

2013 PANELLE ÜRETİM
Karşıyaka Belediyesi tarafından, İz-

mir Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle 
kurulan Güneş Tarlası, 2014 yılının 
son aylarında, Yamanlar Dağı etekle-
rinde bulunan arazide faaliyete geçi-
rildi. 2013 adet güneş paneli ile üre-
tim yapılan tesiste, bugüne kadar 600 
bin liralık (1 milyon 110 bin kWh) elektrik 
enerjisi elde edildi.

TESİSLERİN ELEKTRİK İHTİYACI 
KARŞILANDI

Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi, Ya-
manlar Piknik ve Mesire Alanı ile Türkan Saylan Kız Öğrenci 
Misafirhanesi’nin elektrik ihtiyacı buradan karşılandı. İki yılda 
elde edilen gelirin 115 bin TL’lik kısmı bu üç tesisin elektrik gider-
leri için Gediz Elektrik A.Ş. ile mahsuplaşılırken, aradaki rakam 
gelir olarak belediye kasasına girdi.

“POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİYORUZ”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar: “Türkiye, 

güneş enerjisi potansiyeli en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. 
Hem ekonomi hem de çevre için bu potansiyelin değerlendirilmesi 
gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, yerel yönetimler bazında bu 
alanda öncü konumdayız. Ege Bölgesi’nde Güneş Tarlası’nı kuran 
ilk belediye olduk. Güneş enerjisinden daha çok yararlanabilmek 
adına araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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KAPADOKYA’DA SICAK SU REKORU!  
295 ℃ kuyu dibi sıcaklığı ile Türkiye sıcaklık rekoru Kapadokya’da kırıldı.

3S Kale Enerji Üretim Şirketi’nin Aksaray ve Niğde il sınırları 
içerisindeki Bozköy Ruhsatı’nda açtığı bir keşif kuyusunda, 3816 
metrede 295 °C taban sıcaklığına ulaşıldı. Kuyu başındaki sıcaklık 
vananın açıklığına göre 140-190 °C arasında değişiyor.

Bulunan bu değerle Sivrihisar-3 Jeotermal Arama Kuyusu 295 
°C taban sıcaklığı ile “Türkiye’nin en sıcak kuyusu” unvanını 2750 
metrede 287 °C olan Manisa Köseali MAK2010 kuyusundan almış 
gibi görüyor. 

Türkiye’nin En Sıcak Jeotermal Kuyuları

Sivrihisar-3 kuyusu, Kapadokya bölgesinin büyük bir enerji üret-
me kapasitesi ve potansiyelinin olduğunu kanıtlarken aynı zaman-
da Kırşehir Masifi olarak adlandırılan metamorfik kayaların jeo-
termal potansiyelini ortaya koymuş oluyor. 

Konu ile ilgili açıklama yapan firma yetkilileri çalışmalarla il-
gili şunları belirtti: “Niğde Ruhsatları ülkemizin turizm açısından 
son derece önemli yeri olan Kapadokya bölgesinde bulunmakta-
dır. Bölgede bugüne kadar elektrik enerjisi üretecek sıcaklıkta ve 
miktarda jeotermal su keşfi yapılmamıştır. Bunda, burada yeterli 
araştırmanın yapılmamış olmasının yanında jeotermal firmala-
rının risk nedeniyle buradan uzak durmalarının da etkisi vardır. 
Şirketimiz  jeotermal potansiyeline inandığı bu bölgede yüksek ris-
ke rağmen 4 ayrı ruhsatta arama ve sondaj çalışmalarına devam 
etmektedir. Bölgeye bugüne kadar toplam 5 milyon USD yatırım 
yapılmıştır. Bulunan bu sıcaklığın ilerleyen günlerde Kapadokya 
bölgesini, enerji şirketleri için bir cazibe merkezi haline getireceği 
kuşkusuzdur.”

Kaynak: jeotermalhaberler.com

Nevşehir  

Manisa Salihli
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KARAKURT KAPLICASI SAĞLIK TURİZMİNE 
YENİDEN KAZANDIRILIYOR

Karakurt Kaplıcaları’nın sağlık turizmine yeniden kazandırılması için termal tesis 
yapım sözleşmesi Kırşehir Valiliğinde imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Karakurt 
Kaplıcaları’nın hizmete açılmasının Kırşehir’de sağlık turizminin 
gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kırşehir’in sahip olduğu zengin termal kaynakları en iyi şekil-
de değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Vali Şentürk: “Karakurt 
bölgesinde yeni ve kaliteli hizmet sunulacak bir tesis yapımı için İl 
Özel İdaresi aracılığıyla yaptığımız ihalenin sözleşmesini imzala-
dık. Bu bölgede Kırşehir’e yakışır, sağlık turizmi açısından örnek 
gösterilecek bir tesis yapımının ilk adımını atmış oluyoruz. Kara-
kurt Kaplıcaları hizmete açıldığında, bu tesis ilimizde sağlık turiz-
minin gelişmesini sağlarken bölgenin de ekonomisine büyük katkı-
lar sağlayacak. Hepimizin bildiği gibi Kırşehir, termal kaynaklar 
açısından oldukça zengin bir il. Yeni yapılacak olan Karakurt Kap-
lıcası, ‘yap-işlet-devret’ projesiyle hazırlandı. Şirket, kaplıcayı 25 
yıl süreyle çalıştıracak, sonra yeniden İl Özel İdaresine devredecek. 
Kaliteli malzeme kullanılarak yapılacak otel, 5 katlı ve 400 yatak-
lı olacak. Modern bir otelde ne varsa bu kaplıcada da o imkânlar 
fazlasıyla olacak. Otelde verilen hizmetler her kesimden vatandaşı-
mıza hitap edebilecek. Yazın kullanılabilecek açık yüzme havuzları 
da olacak. Kaplıcanın karşı tarafında bulunan Roma Hamamı'nın 
da otel ile birlikte hizmete açılmasını planlıyoruz. Projenin iki yılda 
tamamlanmasını hedefliyoruz.” dedi.



91

Se
ktö

rd
en

  H
ab

erl
er

KIRŞEHİR’E BİYOGAZ TESİSİ KURULUYOR

ZORLU ENERJİ ALAŞEHİR-II JES'İN 
KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR 

Körpınar Biyogaz Enerji'nin Kırşehir'in Merkez ilçesinde kurmayı planladığı 6 MW'lık 
biyogaz santrali için “ÇED Olumlu” kararı verildi.

Zorlu Jeotermal Enerji, Manisa`da bulunan 24.9 MW`lık Alaşehir-II JES'in 
kapasitesini 50 MW'a çıkarmayı planlıyor.

Körpınar Biyogaz Enj. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Kırşehir ili, Merkez 
ilçesi sınırlarında Çuğun Mahallesi, Dikenliyer Mevkiinde 18.949 metrekarelik 
alanda kapasite artırımıyla kurulması planlanan 6 MW'lık “Biyogaz Enerji Te-
sisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendir-
mesi Olumlu” kararı verildi. 

Maliyeti 39.520.000 TL (12.350.000 €)  olarak hesaplanan proje kapsamında 
bölgedeki hayvansal (büyükbaş ve kanatlı) atıkların çevreye etkilerinin azaltıl-
ması, değerlendirilmesi, atıklardan elde edilen metan gazının elektrik enerjisine 
çevrilmesi planlanıyor.

Tesise en yakın yerleşim birimi 1150 metre mesafede bulunuyor. Tesiste top-
lam 850 ton/gün atık işlenecek, işlenen atıktan elde edilen biyogaz ise elektrik 
enerjisine çevrilecek. Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkon-
nekte ağa ulaştırılacak. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan 
hayvancılık tesisleri ve özellikle organik maddelerin de tesise alınarak bertarafı 
sağlanabilecek. Tüm tesis ve üniteler kapalı ortam içerisinde planlanmakta olup 
işletme sırasında koku yayılımı engellenecek.

İnşaat aşamasında toplam 45 kişi istihdam edilecek olan projenin inşaatının 
6 ayda tamamlanması planlanıyor. 

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Erenköy, 
Osmaniye ve Çeşneli Mahalleleri sınırları içerisinde çalışmaları sürdürülmekte olan “Zorlu 
Alaşehir-II, 24,9 MWe Kapasiteli Jeotermal Enerji Santrali ve 15 Adet Jeotermal Sondajı” 
projesinde kapasite artışı yapılacak. Projelendirme sürecinde kuyulardan alınan veriler ve 
ruhsat bazında yapılan teknik değerlendirmeler sonucu projenin 24,9 MWe’den 50 MWe’ye 
çıkarılabileceği öngörüldüğü için projenin kapasitesi 24,9 MWe’den 50 MWe’ye arttırılacak.

500 milyon lira değerindeki kapasite artış projesi ile ünite sayısı ikiye çıkarılacak. Yine, 
“ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan Alaşehir-II JES projesi kapsamında verilen 15 adet 
kuyu lokasyonuna ek olarak kapasite artışı kapsamında 20 adet kuyu açılacak. 20 adet kuyu 
lokasyonunun 16 adedi tarım arazisi, 4 adedi ise orman vasfındaki araziler içerisinde kalıyor.

Kaynak: enerjigunlugu.net
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