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Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl
İlçelerinde üç adet ve Kütahya’nın
Simav ve Gediz İlçelerinde üç adet
olmak üzere toplamda 6 adet jeotermat
kaynak arama lisansı bulunan Ortadoğu
Grup, Manisa’daki JES projesini üç faz
olarak planlıyor ve ilk fazın sondajlarına
2017 yılı içerisinde başlıyor.
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“72 MVVe’lik Kurulu Güce Ulaşmayı
Planlıyoruz”
Ortadoğu Grup Manisa’da hayata geçirmeye hazırlandığı JES projesini 3 faz olarak planlıyor
ve 2020 yılına kadar 72 MVVe’lik kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Sondaj çalışmalarına 2017
yılında başlayacak olan marka, ilk fazını ise 2018 yılında devreye alacak.

rtadoğu Grup'un jeoter
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mal enerji santrali ile ilgili
yaptığı çalışmaları ve 2017
yılında, başlayacakları ilk
sondaj faaliyetlerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Ortadoğu
Grup icra Kurulu Başkanı Mehmet Gür.
Manisa sahalarında arama evresini ta
mamladıklarını ve akabinde türbin sipa
rişleri ve santral inşası ile devam edecek
lerini söylüyor Gûr, Jeotermal alanındaki
hedeflerim ve Türkiye'nin enerji potansi
yelini konuşluk.
Ortadoğu Grup Manisa’ya jeotermal
enerji santraii kurmaya hazırlanıyor.
Çalışmalarınızdan ve fizibilite sure
cinden bahsedebilir misiniz?
Şu anda Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl
ilçelerinde 3 adet ve Kütahya'nın Simav
ve Gediz ilçelerinde 3 adet olmak üzere
toplamda 6 adet jeotermal kaynak arama
lisansımız bulunmaktadır. Manisa'daki
JES projemiz 3 faz olarak düşünülmek
tedir ve ilk fazın sondajlarına 2017 yılı
içerisinde başlıyoruz. İlk faz 24 MWe ola
cak ve tüm fazlar tamamlandığında Ma
nisa'daki jeotermal kurulu gücümüz 72
MWe olacak, Jeotermal elektrik santrali
projesi başından sonuna kadar 3 aşa
madan oluşmaktadır. Arama, Sondaj ve
Santral İnşaatı. Ortadoğu Enerji olarak
Mamsa sahalarımızda arama evresini
tamamlamış olup 2017 yılı ilk çeyreğinde
sondaj çalışmalarına başlıyoruz Akabin
de türbin siparişleri ve santral inşaası ile
devam edeceğiz.
Projeyi Manisa’da yapmayı planlıyor
sunuz. Bölgenin özelliklerini ve avan
tajlarını anlatabilir misiniz?
Dünyadaki yüksek ısı akışı gösteren je
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otermal kuşakların dağılımı, petrol alan
larında olduğu gibi belli jeolojik özellikler
gösteren kuşaklar şeklindedir. Bu alan
larda diğer bölgelere göre daha fazla ısı
akışı bulunmaktadır. 0 - 125.7 mW/m2
olan alanlar normal alana girerken, 125,7

mW/m2'den büyük olan alanlar jeotermal
alanlara girer, Manisa ili de bu alanlar yö
nünden zengin bir bölge Aynca Manisa
150C den fazla yani yüksek sıcaklıklı bir
bölge olması sebebiyle elektrik üretimine
uygun.

Türkiye’deki JES potansiyelini nasıl
değerlendiriyorsunuz? 6u alandaki
kurulu gücümüzü artırabilmek için
neler yapılmalıdır?
Türkiye’nin, jeotermal potansiyeli 31500
MVVt'dir. Yani Türkiye jeotermal enerji
kaynağı potansiyeli yönünden Avrupa’da
birinci ve Dünya'da yedinci sıradadır. Şu
anda Türkiye’de bulunan 31 tane Jeoter
mal Enerji Santralinin toplam kurulu gücü
775 MWe'dır. 2015 yılında İse bu santral
lerin tamamından 3.318.417.011 kilovatsaat elektrik elde edilmiştir, 2020 yılında
bu miktarın 1000 MVVe'ye kadar çıkması
hedeflenmektedir.
Türkiye’de jeotermal enerji alanında son
yıllarda çok büyük adımlar atıldı ve sektör
büyük bir ivme kazandı Ancak atılan bu
adımlar yeterli değil. Öncelikle bürokratik
engeller ortadan kaldırılmalı. Bir santrali
hayata geçirebilmek için farklı merallere
yüzlerce evrak ve dosya onaylatmanız

gerekiyor. Bu yüzden çok uzunca bir süre
beklemeniz gerekiyor Bunun yanı sıra

bütçeleri sürekli revize edilen projeler, ilk
olarak Mamsa Alaşehir'den başlayaca

santrallerin kuruiumunda ihtiyaç duydu
ğumuz malzemelerin yüzde 80'lni ithal
ediyoruz. Dolayısıyla maliyetler yükseli

ğız. Buradaki JES projemizi 3 faz olarak
planladık ve İlk fazın sondajlarına 2017
yılı içerisinde başlayacağız, ilk faz 24

yor ve yapılacak yatırımlar azalıyor Oysa

MWe olacak ve tüm fazlar tamamlandı

ki bu malzemelerin Türkiye’de üretimi
için ARGE faaliyetlerine destek verilse
ve teşvik edilse maliyetler düşeceği için
enerjiye yapılacak yatırımlar artacak ve
dolayısıyla üretimde artmış olacaktır

ğında Manisa’daki jeotermal kurulu gü
cümüz 72 MWe olacak, ilk fazda 24 Mwe
olacak santralin yatırım tutarı 34 Milyon

Yatırım bedeli İçin ne kadarlık bir büt
çe ayırmayı planlıyorsunuz? Kaç yıl
içerisinde kendini amorti edecek?

USD. Santral 72 Mwe'llk güce ulaştığında
ise toplam yatırım tutarı 252 Milyon USD
olmuş olacak. Tam kapasite üretime geç
tiğimizde santralın 6 yıl içerisinde kendi
maliyetini çıkartacağını ön görüyoruz.

Bizim Ortadoğu Enerji olarak şu anda
Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinde

Projenin ne zaman tamamlanması ve
şebekeye bağlanmasr planlanıyor?

3 adet ve Kütahya’nın Simav ve Gediz İl
çelerinde 3 adet olmak üzere toplamda 6
adet jeotermal kaynak arama lisansımız
var. Ancak sizlerin de tahmin edeceği
üzere bu çalışmalar çok uzun vadeli ve

Santralde hedeflediğimiz 72 MVVe’lik
güce ulaşmamız hesaplamalarımıza
göre 2020 yılında olacak. İlk fazın şebe
keye bağlanması İse 2018 yılı içerisinde
olacak.I I

