
 

 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ĠÇĠN AKTĠF SĠVĠL TOPLUM PROJESĠ 
 

Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik 

Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-

SEED) programı; Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik 

Çevresel Değerlendirme (SÇD) uygulama 

süreçlerinde, sivil toplum kuruluşlarının 

kapasitelerini artırmak amacıyla WWF-

Türkiye tarafından Arnavutluk, Bosna 

Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye 

olmak üzere beş ülkede yürütülmektedir.  

 

DOÇEV’in Pamukkale Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri 

Odası Denizli İl Temsilciliği işbirliği ile 

geliştirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 

Aktif Sivil Toplum” projesi, CO-SEED 

programı kapsamında Türkiye’den hibe 

almaya hak kazanan 5 projeden birisidir.  

 

Projede; bölgede uygulanacak Çevresel 

Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine 

halkın katılımı aşamasında katkı sağlanması 

hedeflenmiştir. Ayrıca Pamukkale 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 

konferans, bölgedeki sivil toplum 

kuruluşları ile tecrübelerin paylaşıldığı bir 

çalıştay düzenlenmesi projenin ana 

faaliyetleridir. 

KIZILDERE-V JEOTERMAL ELEKTRĠK SANTRALĠ PROJESĠ 
HALKIN KATILIM TOPLANTISI VE  

ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU 
 



KIZILDERE-V JEOTERMAL ELEKTRĠK SANTRALĠ  

PROJE ÖZETĠ 

 

Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları 

içerisinde Köprübaşı, Karataş ve Sazak mahalleleri mevkiinde Kızıldere-V 

Jeotermal Enerji Santrali yatırımı planlanmaktadır. 

 

Proje alanı, 48 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde yer 

almaktadır. 

 

Kızıldere-V Jeotermal Enerji Santralinin toplam kurulu gücü 50 MW e olup, 

hedeflenen kurulu gücün Binary Sistem teknolojisi ile elde edilmesi 

planlanmaktadır. "Binary 

Çevrim" (İki Akışkan Çevrimli) 

sisteminin esası jeotermal 

akışkanın buharından, gazından 

ve suyundan ayrıştırılmadan 

doğrudan doğruya elektrik 

üretim amaçlı olarak sistemin 

ısı eşanjörüne verilip, bu 

akışkanın enerjisini ikincil 

akışkana aktarıp direkt olarak 

re-enjeksiyona gittiği bir 

sistemdir. 

 

Santralin faaliyeti sırasında 

kullanılması planlanan 

maksimum jeotermal akışkan 

miktarı 2600 ton/saat’tir. 

Jeotermal enerji santralinde üretilmesi hedeflenen yıllık enerji miktarı 

350 GWh/yıl olup, üretilecek enerjinin 154 kW gerilime sahip enerji iletim hattı 

ile enterkonnekte sisteme verilmesi planlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında yapımı ve işletilmesi planlanan santral sahası 

50.673 m2’lik alanda konuşlandırılacaktır. Santralin işletilmesine 

hammadde olan yeraltında bulunan jeotermal kaynağın yeryüzüne 

çıkarılması ve geri basılması için toplamda 14 adet jeotermal kuyu 

açılması planlanmaktadır. 

 

Tüm projenin 8 adet üretim kuyusu ile 2 adet re-enjeksiyon kuyusu için 

2016 yılında ÇED Muafiyeti alınmıştır. Enerji santrali için hazırlanan ÇED 

raporuna, ÇED muafiyeti dışında kalan 4 adet (ZK21-22-23-24) re-

enjeksiyon kuyusu da dahil edilmiştir. Santrali besleyecek ve re-

enjeksiyonu sağlayacak olan kuyular sondaj yöntemiyle açılacaktır. 

Yerüstü seviyesinden yaklaşık olarak 2000 – 3500 m derinliğe kadar 

sondaj kuyuları kazılarak yeraltındaki jeotermal akışkanın yeryüzüne akışı 

sağlanacaktır.  

 

Kızıldere-V JES Projesi işletme öncesi döneminin toplam 60 ayda bitirilmesi 

planlanmaktadır. Projenin işletmeye yönelik ekonomik ömrü 30 yıldır.  

 

Proje kapsamında inşaat aşamasında 300 kişi, işletme aşamasında ise 40 

kişinin çalıştırılması planlanmaktadır.  

 

İşletme esnasında "Binary Çevrim" (İki Akışkan Çevrimli) sistemi 

kullanılacağından, gaz emisyonu etkilerinin en aza ineceği ve tüm 

çalışmaların Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 

hükümlerine uygun gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 



PROJE TANITIM DOSYASI HAKKINDA TESPĠT VE GÖRÜġLER 

 

 ÇED başvuru dosyası, ÇED Yönetmeliğine ve hazırlanış şekli itibari ile ÇED-

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre uygun bulunmuştur. Ancak 

karar mercii Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.  

İçerikle ilgili tespit ve görüşler aşağıda yer almaktadır. 

 

PROJE SAHASI HAKKINDA TESPĠT VE GÖRÜġLER 

 

Proje arazisinin tanımında her ne kadar ilgili kurumların plan ve kayıtları 

dikkate alınsa da; arazi tarım alanı, tarla, mera, çayırlık, orman alanı, kayalık 

taşlık, koruma alanı, turizm merkezi, sulama alanı gibi çok çeşitli vasıflardadır. 

Yapılan gözlemler sonucunda; üretim kuyularının ve enerji santralinin 

bulunduğu bölgeler, ormanlık, taşlık kayalık, mera, kuru mahsul tarla olmasına 

rağmen, re-enjeksiyon kuyularının açılacağı bölge ağırlıklı olarak sulu tarım 

yapılan verimli tarlalar bulunmaktadır. Kuyu açım bölgeleri yerleşim yerlerine 

10 metre kadar yaklaşmaktadır. 

 



YEREL HALKIN GÖRÜġLERĠ VE DURUMU 

 

Köprübaşı, Sazak ve Karataş mahallelerinde yerel halkla görüşülmüş, anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket farklı yaş gruplarına ait kadın ve erkeklere 

uygulanmıştır. Anket çalışması neticesinde bölgede yaşayan halkın görüşleri ve 

değerlendirmelerimiz takip eden maddelerdeki gibidir.  

- Ankete katılanların % 92’si “Çevresel Etki Değerlendirmesi” konusunda bilgi 

sahibi değildir. 

 

- Ankete katılanların % 58’inin jeotermal enerji konusunda genel olarak bilgisi 

yoktur. 

- Katılımcıların % 68’nin bölgelerinde jeotermal enerji santrali kurulma projesi 

olduğu konusunda bilgileri vardır. 

- “Halkın katılım toplantısı” yapılacağından ankete katılanlardan %67’sinin 

bilgisi olmadığını, % 83’ü de herhangi bir bildirim yapılmadığını bildirmiştir. 

- Bölgede faaliyetlerini sürdüren jeotermal santrallerinde mahallerde ikamet 

edip çalışan veya çalışan yakını bulunmamaktadır. 

- Bölgede var olan jeotermal santrallerinin mahallelerine herhangi bir 

yardımda veya ekonomik katkıda bulunmadıklarını beyan etmişlerdir. 

- Jeotermal enerji santralinin olumlu etkisi olarak ülke ekonomisine katkı 

sağlayacağını belirtirken, mahallerindeki istihdama katkı sağlayacağını ümit 

etmektedirler. 

 

Ankete katılanların çoğunluğu; özellikle gaz salınımından tarla 

ürünlerinin zarar göreceğini belirtirken, bir kiĢi var olan enerji 

santraline yakın tarlasındaki ağaçların verimsel zarar gördüğünü ve 

bu zararından dolayı firmanın kendisine ödeme yaptığını bildirmiĢtir. 

Ayrıca; kuyu açımları, ulaĢım yolları ve transfer boruları nedeniyle 

verimli alanlarının azalacağını / havanın kirleneceğini / yer altı 

yapısının olumsuz etkileneceğini bildirmiĢlerdir.   



HALKIN KATILIM TOPLANTISI DEĞERLENDĠRME VE GÖRÜġLER 

 

Halkın katılım toplantısında firma temsilcilerinin aktardığı bazı bilgiler, 

sorular üzerine daha ayrıntılı verilmek durumunda kalınmıştır.  

 

- Meskenlere Uzaklık ve Olası etkileri: Halkın katılım toplantısında proje 

santralinin en yakın konuta uzaklığı yaklaşık 306 metre olarak 

açıklanmıştır. Kuyuların uzaklığının 10 metre (Proje raporu“ZK-6 - 

Köprübaşı mahallesinde meskun konut-10 metre –sayfa 28” olduğu 

hatırlatıldığında ve bir tesisin meskene 10 metre yakın olmasının olası 

etkilerinin ne olabileceği sorulduğunda net bir yanıt alınamamıştır.  

 

- Gaz Salınımı ve Olası Etkileri: Proje raporunda gaz salınımlarının 

çevreye olası etkileri ayrıntılı bilgi verilmemiş,  halkın katılımı toplantısında 

da kullanılacak teknoloji sayesinde her hangi salınımının olmayacağını 

vurgulamıştır. Ancak karbondioksit ve diğer gazların durumu ve olası 

etkileri sorulduğunda, “Biz su buharını kastettik,  bahse konu gazla r 

çıkacaktır, ancak gözükmeyecektir, vatandaşın zararı ne olursa 

karşılanacaktır.” Yanıtı gelmiştir.  

 

Gazların olası etkilerinin nasıl azaltılacağı konusunda net bir yanıt 

alınamamıştır.   

Tesisin meskenlere olan uzaklıkları ve gaz salınımlarının olası 

çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda 

yapılacakların proje raporunda belirtilmesinin, çevresel etkilerin 

azaltılması kapsamında önemli olduğunu düĢünüyoruz.  

 



LĠTERATÜR GÖRÜġLERĠ 

Şekil 1. Türkiye jeotermal tesis kapasitesi, teknoloji ve CO2 emisyonları verileri 
(Layman, 2017). Tesis kapasitesi ve teknoloji verileri Mertoglu vd. (2015)’den alınmıştır. 

 

 Yeniden enjeksiyon, jeotermal kaynak yönetiminin, özellikle sürdürülebilir ve 

çevre dostu jeotermal akışkan kullanımının önemli bir parçasıdır. 

 Üretilen sıvıların bir kısmının ya da tamamının jeotermal sisteme geri 

alınması, rezervuarın yeniden şarj edilmesine, basınç desteğine yardımcı olur 

ve çökmeyi engellemek için kullanılabilir.  

 Bununla birlikte, jeotermal braynın yeniden enjekte edilmesi, örneğin, erken 

termal atılım, yeraltı suyu kirlenmesi ve enjekte edilen sıvının yüzeye yeniden 

sızıntısı gibi sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle, uygun buhar saha 

yönetimi sağlamak için geri enjeksiyon stratejileri dikkatli uygulanmalıdır. 

 Yoğuşmayan gazlar (NCG), suda veya süper kritik akışkan olarak çözünmüş 

gaz formunda enjekte edilebilir.  Brayn-NCG karışımı tortulaşmayı arttırır, aşırı 

basınç nedeniyle jeomekanik hasarı önler ve rezervuardan gaz kaçağı riskini 

önler. Daha düşük tuz çökelme riski vardır. 

 NCG'nin yeniden enjeksiyonu, rezervuar sıvısındaki CO2 mevcudiyeti, 

akışkan karışımının flaş basıncını düşürmekte, kaynamayı teşvik etmekte ve 

üretilen sıvının entalpisini arttırdığından buhar üretimi için önemlidir. 

 Kaynama, haznedeki bir gaz fazının oluşumunu indükler ve daha yüksek bir 

toplam rezervuar basıncını korumaya yardımcı olur.  Bununla birlikte, CO2 ve 

soğuk suyun atılımı jeotermal üretim kuyularının ömrünü azaltabilir. 

 Enjekte edilen gazların bir rezervuardaki göçünü ve etkisini anlamak ve 

rezervuar basıncı, üretim entalpisi ve üretim kuyularındaki potansiyel 

enjeksiyon potansiyelini tahmin etmek için sayısal rezervuar simülasyon 

çalışmaları gereklidir. 

 Bazı araştırmacılarda, Türkiye'deki jeotermal projelerden elde edilen 

hacimsel CO2 üretiminin, gazın rezervuarına yeniden enjekte edilmesi veya 

“ayrıştırılması” ile hafifletilebileceğini öne sürmüşlerdir (Wallace vd., 2009; 

Askoy vd., 2015; Haizlip vd., 2016; Layman 2017).  

 
Şekil 2. Dünyadaki diğer jeotermal projelere ve fosil yakıt enerji üretimine kıyasla, 
Türkiye jeotermal projeleri için CO2 emisyon oranları (Layman, 2017).  



 
  Şekil 3. Dünya çapında jeotermal projelere ve fosil yakıtla çalışan enerji santrallerine 

yönelik CO2 emisyon oranları (Layman, 2017). 
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