
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ 

8 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular ve Cevapları 

Gündem maddeleri ile ilgili olarak Genel Kurul’da sorulan sorular ve verilen cevaplar aşağıda yer 

almaktadır. 

Soru 1 (Sn. Mesut Ellialtıoğlu, Yatırımcı): “Öncelikle verdiği değerli bilgiler için Sayın Genel Müdür’e 

çok teşekkür ederiz. Benim iki tane sorum olacak. Birincisi, Alaşehir III Projesi’nde planlanan 

kapasitede 50 MW’tan 30 MW’a bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Bu konuda teknik olarak neden 

böyle bir düşüş gerçekleşti? Bu konuda bilgi rica edeceğim.” 

Cevap 1 (Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı Sn. Sinan Ak): “Tabi. Jeotermal enerjide yerin altıyla 

uğraştığımız için lisansı daha büyük alıyoruz. Neden daha büyük alıyoruz? Daha sonra büyütmek daha 

zor oluyor. Kuyuları açıyorsunuz, testleri yapıyorsunuz. Ondan sonra o testler neticesinde aslında 

kesin rakamlar ortaya çıkıyor. Bugün geldiğimiz noktada o proje kapsamında artık 50 MW’ların biraz 

zor olduğunu görüyoruz. Ama daha önce de 25 MW olarak başvurmuştuk. Sonra dedik ki büyütelim, 

sonra kapasite azaltması daha kolay olur. Bu sebeple artık görünen daha küçük, 50 MW değil daha 

küçük bir santral olacağı yönünde.” 

Soru 2 (Sn. Mesut Ellialtıoğlu, Yatırımcı): “Teşekkür ederim. İkinci sorum da, jeotermal ve tabi diğer 

yenilenebilir santrallerde YEKDEM kapsamında satış yapıyorsunuz. Güneş olsun, rüzgar olsun. 

YEKDEM 2020 yılında sonra devreden çıkacak gibi görünüyor. Sizin de özellikle jeotermal enerjide 

yatırımlarınız devam ediyor. Bu yatırımlarımız 10,5 cent’lik satış fiyatının geçerli olduğu 2020 yılı 

sonuna yetişecek mi? Yetişemezse nasıl bir plan yapıldı?” 

Cevap 2 (Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı Sn. Sinan Ak): “Şimdi orada iki tane durum var. Birincisi 

santralleri 2020 yıl sonuna kadar devreye alırsak izleyen 10 yıl 10,5 cent’ten faydalanacağız. Ama 

alamazsak ne olacak diye hem jeotermalde hem güneşte hem de diğer alanlarda soru işaretleri var. 

Bakanlığın görüşü şu yönde, yani aldığımız ön görüş; rüzgar ve güneşte artık YEKDEM’in geçerli 

olmayacağını net bir şekilde, net bir dille ifade ediyorlar. Ama jeotermal ve biyokütle enerjide ise 

mutlaka ve mutlaka alım garantisi ihtiyacı devam ediyor. Bunun farkındalar ve bununla ilgili 

Yenilenebilir Enerji  Genel Müdürlüğü’ne bir takım çalışmalar yaptırılıyor. Daha hassas ayarlar yaparak 

yeni alım fiyatlarını belirleyecekler. Jeotermalde daha tam karar vermedikleri için birşey 

söylemeyeyim ama yine proje yapılabilir bir tarife çıkacak. Biyokütlede ise biraz daha farklı olacak. 

Metan gazından üretimin fiyatını düşürürken, çöp yakma yönteminde ise fiyatı artırma yönünde bir 

çalışma devam ediyor. Peki biz yetiştirebilecek miyiz? Şu an biz kendimize 4 tane santrali bu tarihe 

kadar tamamlama hedefi koyduk. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Jeotermal santral 

projelerinde flash sistemini kullanıyorduk. Bunların yapımı 24 ay sürüyor. Şimdi artık binary sisteme 

geçiyoruz. Çünkü artık ısılar biraz daha az. Çünkü en iyi yerden başlayıp biraz daha orta seviyede yere 

gidiyorsunuz. Isılar düşük olduğu için binary sisteme döneceğiz gibi görünüyor. Bunun yapım süresi 

ise 13 ay. Yani daha kısa bir sürede yapılabiliyor. Bu yıl sonuna kadar başlarsak çok rahatlıkla 

yetiştirebiliyoruz ki 2019 Haziran’a kadar vaktimiz var. 2019 yılı Haziran ayına kadar projeleri 

neticelendirip, şekillendirip, başlayabilirsek 2020 yılı sonuna kadar yetiştirebileceğimizi 

düşünüyorum.” 

Sn. Mesut Ellialtıoğlu, Yatırımcı: “Çok teşekkürler.” 


