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Özet
Elektrik enerjisi, insanl n günümüzde büyük oranda ba ml oldu u, üretimi için
çok çe itli kaynaklar kulland , bu kaynaklara eri im esnas nda u runda sava lar
kard
bir olgudur. Elektrik enerjisinin üretimi için, ba ta petrol, kömür,
do algaz gibi fosil yak tlar olmak üzere güne , rüzgar, akarsular, biyokütle gibi
yenilenebilir enerjiler de kullan lmaktad r. Yap lan bu çal mada, Denizli ilinde
kurulu elektrik enerjisi üretim santrallerinin durum tespiti yap lmaya çal lm r.
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1. Enerji Santralleri
Elektrik enerjisi üretim santralleri, insanl n en büyük ihtiyaçlar ndan olan elektrik enerjisinin
üretildi i tesislerdir. Çok çe itli enerji kaynaklar n kullan ld bu tesisler, kullan lan enerji
kayna na göre nükleer, hidroelektrik, do algaz, fotovoltaik, rüzgar v.b. isimler almaktad r. Bu
ba lamda da Denizli ilinde bir çok elektrik enerjisi üretim tesisi bulunmaktad r.
Denizli ili, enerji üretim kaynaklar anlam nda geni bir çe itlili e sahip de ildir. Güne lenme
süresi yönünden çok önemli bir enerji kayna na sahip Denizli’de, di er enerji kaynaklar
kentin enerji ihtiyac
kar layabilecek yeterlilik arz etmemektedir. Bu nedenle kentte
tüketilen elektrik enerjisinin neredeyse tamam kent d ndan enterkonnekte sistem ile
sa lanmaktad r.
Yap lan bu çal mada, Denizli ilinde kurulu tüm elektrik enerjisi üretim tesisleri ele al nm ,
kentin elektrik enerjisi üretim tesislerine dair bütünle ik bir ba vuru kayna olu turulmaya
çal lm r.

2. Denizli’de Kurulu Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri
Bu bölümde Denizli’de kurulu elektrik enerjisi üretim santralleri ele al nm
kurulu santraller,
Hidroelektrik Santraller
Jeotermal Santraller
Kojenerasyon Tesisleri
Di er Tesisler
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eklinde ba kland labilir. Bunlardan Ad güzel Hidroelektrik Santrali (HES), Cindere HES
Bereket HES, Elta HES ve Çal HES hidroelektrik, Zorlu Do al ve Bereket Enerji Jeotermal
Santraller, Akça, Denizli Çimento, Arenko ve Denta Kojeneratif Santral kapsam ndad r.
2.1 Hidroelektrik Santraller
Ad güzel Hidroelektrik Santrali
Ad güzel Hidroelektrik Santrali (HES), Denizli ili Güney ilçesi s rlar nda kuruludur ( ekil
1). Büyük Menderes Nehri üzerinde kurulu baraj n kurulu amac , sulama, ta n önleme ve
enerji üretimidir.
aat na 1976 y nda ba lanan baraj 1990 y nda hizmete girmi tir. Kil
çekirdekli kaya dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi 7125hm3, yüksekli i ise 144m’dir. Normal
su kotunda göl hacmi 1076hm3, göl alan 26km2, sulama alan 78060ha, toplam gücü 62MW,
ll k üretim ise 280GWh’tir [1].

ekil 1. Ad güzel HES [1]
Cindere Hidroelektrik Santrali

ekil 2. Cindere HES [2]
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Denizli ili Güney ilçesi s rlar içerisinde Büyük Menderes Nehri üzerinde kurulu Cindere
HES’in ünite say 3+1’dir ( ekil 2). Silindirle s
lm beton tipindeki santralin kurulu
amac sulama ve enerji üretimidir. Gövde hacmi 1.950.000m3, rezervuar hacmi 94 milyon m3,
temelden yüksekli i ise 115m’dir [2].
Santralin in aas na 1994 yl nda ba lanm ve in aat 2007 y nda tamamlanm
29.31MW, y ll k toplam enerji üretim kapasitesi ise 88GWh olarak planlanm

r. Kurulu gücü
r [1].

Bereket Hidroelektrik Santrali

ekil 3. Bereket HES [3]
Büyük Menderes’in Çürüksu kolundan beslenen Bereket Sulama Kanal üzerinde yer alan
Bereket HES Denizli’ye 19km uzakl ktad r. Proje kapsam nda 2 adet ünite bulunmaktad r.
Ünitelerin toplam gücü 3,15MW’t r. 1997 y nda i letmeye al nan santral y lda ortalama 16
Milyon kWh elektrik enerjisi üretmektedir [3].
Elta Elektrik Üretim Ltd. ti. Dodurgalar Hidroelektrik Santrali
ekil 4’te görülen Dodurgalar HES 1 ve HES 2 enerji projesi, Denizli ili Ac payam lçesi,
Dodurgalar Beldesi s rlar içinde Dalaman Çay üzerinde yer almaktad r. Tesisin in aas na
01.04.2003 tarihinde ba lanm ve tesis 26.04.2004 tarihinde i letmeye al nm r. Ac payam'a
uzakl 20 km'dir. Dodurgalar HES 1 ve HES 2 Projesi, 1 regülatör, HES 1 iletim kanal ,
yükleme odas , cebri borular ve HES 1 santral binas , de arj kanal , HES 2 iletim kanal ,
yükleme odas , cebri borular, HES 2 santral binas ve de arj kanal ndan meydana gelen, kanal
tipi bir hidroelektrik santral projesidir. Projenin su kayna olan Erceöz Deresi, Bat Akdeniz
Havzas 'nda yer almakta olup ya
alan yakla k 40 km2 'dir. Dodurgalar enerji projesi,
fizibilite seviyesindeki çal malara göre fizib l bulunmu tur. Proje fomülasyonu, k saca u
ekilde özetlenebilir; Erceöz Deresi üzerine kret kotu 1579 m olan bir regülatör in a edilmi tir.
Bu regülatörden al nan sular 1 m3/s kapasiteli iletim kanal ile Dodurgalar HES 1 yükleme
odas na gelmektedir. Bu sular yükleme odas ndan çap 650 mm. olan cebri boruyla al narak
278 m. net dü üde türbinlenmektedir. HES 1 de türbinlenen sular, de arj kanal ndan sonra
iletim kapasitesi ayn olan bir kanalla Dodurgalar HES 2 yükleme odas na gelir, daha sonra
çap 650 mm. olan cebri boruyla 260 m net dü üde türbinlendikten sonra dere yata na
rak lmaktad r. Dodurgalar Enerji Projesi ile Dodurgalar HES 1, 2X1031 kW, Dodurgalar
HES 2, 2X1038 kW toplam 4,14 MW kurulu güçte y lda ortalama 12,31 Gwh enerji üretmesi
beklenmektedir. Üretilen enerji toptan sat irketlerine ve TEDA 'a sat lmaktad r [4].
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ekil 4. Dodurgalar HES [4]
Limak A. . Çal Hidroelektrik Santrali
ekil 5’te görülen Çal Hidroelektrik Santrali, Limak Holding taraf ndan Denizli ili Çal lçesi
rlar içerisinde B. Menderes nehri üzerinde in a edilmi tir. Toplam 2.2MW’l k tek ünite
halinde olan santralin proje üretim kapasitesi y ll k 12GWh’tir [5].

ekil 5. Çal HES [5]
2.2 Jeotermal Santraller
Zorlu Enerji Jeotermal Santrali
Türkiye’nin en büyük jeotermal sahas üzerinde kurulu Denizli K ldere Jeotermal Santrali,
Zorlu Do al Elektrik Üretim A. . taraf ndan özelle tirme ihalesiyle 1 Eylül 2008 tarihinde
devir al nm r [6]. ekil 6’da santral sahas görülmektedir.
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ekil 6. Zorlu Enerji Jeotermal Santral Sahas [6]
Türkiye’nin enerji üretim amaçl ke fedilen ilk alan olan K ldere sahas , Menderes grabeni
üzerindeki Denizli il s rlar içerisinde yer almaktad r. K ldere jeotermal sahas nda ilk
jeolojik ve jeofizik çal malar MTA taraf ndan 1965 y nda ba lat lm r. 1968 y nda 540m
derinlikteki ilk kuyu aç larak rezervuar s cakl olan 198°C’ye ula lm r. 1968-1973 y llar
aras nda, 370m ile 1241m derinliklere ula an 16 kuyu daha aç lm r. Yap lan kuyu testleri
sonucunda, toplam 17 adet kuyudan 6’s n elektrik üretimine uygun oldu u anla lm r.
1974 y nda üretim amaçl 500kWe gücünde prototip bir türbin jeneratör grubu kurulmu ve
üretime geçerek 4 y l boyunca çevre köylere ücretsiz elektrik sa lam r. 1984 y nda EÜA
taraf ndan 17.4MWe kapasiteli bir santral kurulmu ve devreye al nm r. Rezervuar n yüksek
oranda CO2 içeren mermer ve kireç ta lar ndan olu mas , kabukla maya ve zamanla kuyu ile
kuyu ba elemanlar n t kanmas na, buhar üretiminin dü mesine yol açm r. Öyle ki,
santralin kapasitesi özelle tirme öncesinde 6 MWe’ye kadar dü mü tür. Günümüzde ise tesis
kapasitesi 14 MWe’ye yükseltilmi tir [6].
Bereket Enerji Jeotermal Santrali
Denizli ili Sarayköy ilçesi K ldere köyü’nde kurulu santralin kurulu gücü 6.85MW, y ll k
üretim kapasitesi ise 38 milyon kWh’t r [7].
ekil 7’de santralin genel bir görünümü
verilmi tir.

ekil 7. Bereket Enerji Jeotermal Santrali
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Bereket Jeotermal Enerji, jeotermal konut tmas üzerine de çal maktad r. Proje kapsam nda
halen 2 bin konut jeotermal enerji ile
nmaktad r. Bölgeye 8 milyon dolarl k yat m
planlayan irket, K ldere Jeotermal Santrali'nin at olan 145oC'lik sudan elektrik enerjisi
üretmektedir [8].
2.3 Kojenerasyon Tesisleri
Kojenerasyon tesisleri, proses için gerekli buhar ve elektrik enerjisi üretmek için kurulan
santrallerdir. Denizli ilinde kurulu fuel oil ya da do algaz ile çal an santraller u ekildedir
[9], [10];
Sarayköy ilçesinde Menderes Tekstil Sanayi ve Tic. A. . taraf ndan kurulan (Akça
Enerji) 18.73MW gücünde, y ll k proje üretimi 140GWh olan ve yak t olarak
nafta/do algaz kullanabilen termik santral (lisans y 2008)
Denizli-Kakl k’ta Denizli Çimento Sanayi T.A. . taraf ndan kurulan, 14.04MW
gücünde ve yak t olarak nafta/do algaz kullanabilen termik santral (lisans y 2003)
Denizli-Merkez’de Arenko A. . taraf ndan kurulan 12.7MW gücünde, y ll k proje
üretimi 95.3GWh olan ve yak t olarak nafta/do algaz kullanabilen termik santral
Denizli-Merkez’de Denta Ambalaj ve Ka t Sanayi A. . taraf ndan kurulan 5MW
gücünde, y ll k proje üretimi 38GWh olan ve yak t olarak nafta/do algaz kullanabilen
termik santral (lisans y 2003)
2.4 Di er tesisler
Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi

ekil 8. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi [11]
Pamukkale Üniversitesi Temiz enerji Evi bünyesindeki fotovoltaik-rüzgar-yak t pili hibrit
enerji üretim sistemi, 5kW fotovoltaik, 2.4kW yak t pili ve 400W rüzgar türbini kurulu
gücüne sahiptir. Fotovoltaik enerji üretim sistemi, her biri 125W gücünde toplam 40 adet
fotovoltaik panelden olu maktad r. Bu panellerin yar çat da sabitlenmi (di er yar ise s
bazl 2 adet güne takip düzene i üzerine monte edilmi tir. Bu hareketli düzenekler, herhangi
bir motor takviyesi olmaks n, düzenek içindeki gaz-s
kar
maddenin güne ile
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nmas neticesinde olu an buhar bas nc ile düzene i tek eksende hareket ettirmesiyle
çal maktad r. Her bir düzenek üzerinde 10 adet güne paneli (her biri 125W) bulunmaktad r
[12].

3. Sonuç
Bu çal mada, Denizli ilinde halihaz rda kurulu olan önemli elektrik enerjisi üretim tesisleri
incelenmi tir. Yap lan tespite göre Denizli ili s rlar içerisindeki elektrik santralleri kurulu
gücü toplam 165MW civar ndad r. Çal ma genel anlamda Denizli’de kurulu santrallerin toplu
halde sunuldu u bir envanter çal mas r. Bu nedenle Denizli’de kurulu olan santrallerle
ilgilenen ara rmac lar için toplu bir ba vuru kayna olarak de erlendirilmelidir. Ancak bu
çal man n yap ld tarih itibariyle devrede olmayan santraller ve yap m a amas nda bulunan
santraller de olabilir.
Denizli’de kurulmas gündemde olan ba ka santraller de bulunmaktad r. Bunlar Organize
Sanayi Bölgesi’nde do algaz (600MW) santrali, kat at ktan enerji üretim santrali (Bereket
Enerji Üretim A. . taraf ndan planlanan, 350kW gücünde) ve rüzgar santralleridir. Bahsi geçen
santraller kuruldu u takdirde ba ka yay nlarda da bu santrallere yönelik inceleme imkan
do acakt r.
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