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TABLE 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Manisa İli Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer olacak olan elektrik üretim
santralinin  yatırım  teknik  ve  mali  analizi  bu  raporda  hazırlanmış  ve  detaylarıyla
paylaşılmıştır. Projenin amacı arzını çevreye zararlı belediye ve endüstriyel atıkların
yakılarak nihai bertarafının gerçekleştirilmesiyle bölgedeki elektrik arzını arttırmak ve
bununla  birlikte  oluşacak  prosesler  sonucundaki  ortaya  çıkan  buharı  yine  bölge
içerisindeki tesislere sağlamaktadır. 

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ
Projenin yürütücü kuruluşu, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi.”’dir. 

Ünvan : Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Adres : Cumhuriyet  Bulvarı  No:14  KeçiliköyOSB  Mahallesi  45030
Yunusemre MANİSA
Yetkili : Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat ÇAM ve Bölge Müdürü
Funda KARABORAN
 Vergi Dairesi, No : 8440013414 Mesir VD

Yatırım Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamına sahip olacağı ve bu yatırım
için Kuracağı  bir  şirket tarafından  yapılacak  ve  işletilecektir.  Proje  kapsamında
yürütülecek çalışmalar Manisa İli, Yunusemre İlçesi,  Keçiliköy OSB Mahallesi Halil
Yurtseven  Cad.  No:1  adresinde  bulunan  (3308  ada  11  parsel)  mevcut  Akışkan
Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini Binası Bölgesi, mevcut
Trafo  Merkezi  batı  cephesindeki  boş  alanı  ve  mevcut  fuel  oil  depolama  tankları
bölgesini kapsamaktadır.

PROJE ANA GİRDİLERİ

Tesis  kapsamında  günlük  olarak  tabloda  verilen  miktarlarda  atıklar  bertaraf
edilecektir;
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Tablo A.1 Tesis Kapsamında Günlük Bertaraf Edilecek Atık Miktarları

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru Beyaz 190

E Belediye Arıtma Çamuru 240

Tesiste verilen yakıtların yanı sıra orman atıkları ile hayvansal ve tarımsal atıklarda
kullanılabilecektir.  Fakat  bu  fizibilitede  hesaplamalar  yukarıdaki  tabloda  verilen
atıkların kullanılmasına göre yapılmıştır.

"Proje sahibi ile yapılan görüşmelerde tesiste kullanılacak olan ve belediyenin geri
dönüşüm  tesisinden  alınacak  atıklar  ile  ilgili  sözleşmenin  lisans  aşamasında
Belediyenin de meclis kararıyla çıkaracak olduğu karar ile sözleşme altına alınacağı
ancak sözlü olarak bu konuda mutabakat sağlandığı bilgisi bizlere sağlanmıştır. İlgili
atıklarla ilgili miktar bilgileri fizibilite eklerinde Geri Dönüşüm Tesisi Fizibilite Raporu
ve İlgili Raporlarda yer almaktadır."

PROJE ÇIKTILARI

Kapasite
Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan proje 49.90 MWt ve 15.40 MWe
kurulu  güce  sahip  olacaktır.  Proje  kapsamında  yıllık  üretilmesi  öngörülen  elektrik
enerjisi  miktarı  78,745.5  MWh ve  buhar  üretim  miktarı  ise  153.600  Ton olarak
hesaplanmaktadır. 

Verim
Tesisin elektriksel verimi %30,89 ve kojenarasyon verimi %84,79’dur.

Finansal Çıktılar
Yatırım maliyeti raporda yapılan hesaplamalar ve alınan teklifler doğrultusunda 14.4
Milyon USD’dir ve tesiste üretilecek elektrik ve buhar satışından tesisin ön görülen
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yıllık  geliri  13.2  Milyon  USD’dir.  Yaklaşık  yıllık  işletme  maliyeti  ise  5.1  Milyon
USD’dir.

Tablo A.2 Yatırım Analiz Sonuç Parametreleri

%100 Öz Sermaye ile Yatırım Analizi   
NBD - Net Bugünkü Değer      54,520,882.

95 
USD

IKO - İç Karlılık Oranı 55.32% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 1.79 Yıl

%20 Öz Sermaye, %80 Kredi ile
Yatırım Analizi

  

NBD - Net Bugünkü Değer      39,558,503.
34 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 30.03% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 3.73 Yıl

Enerji yatırım projeleri arasında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının geri dönüş
sürelerinin  uzun  olduğu  bilinmektedir.  Biyokütle  enerji  santrali  projesinde  gerek
kapasite faktörü gerekse yakıt teminindeki firmanın avantajları doğrultusunda doğru
bir  teknolojik  seçimiyle  yatırım  benzeri  projeler  içerisinde  kendini  ön  plana
çıkartmaktadır.

Yatırım %100 öz sermaye ile gerçekleştirildiğinde 1,79 yılda kendisini geri ödediği ve
yüksek  bir  iç  verimlilik  değerine sahip  olduğu görülmektedir.  Yatırım verilen kredi
koşullarında %20 öz sermaye %80’i  2 yıl  ödemesiz 5 yıllık  %5 faizli  USD kredisi
kullanılarak gerçekleştirildiğinde yatırımın geri dönüş süresi 3,73 yıl  olmaktadır. Bu
koşuldaki öz sermayenin geri dönüş oranı ise yaklaşık 1 yıl olduğu görülmektedir.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte proje sahibine getireceği finansal faydalarla
birlikte ekonomik ölçekte de öncelikli olarak çevresel bir faktör olan çevre kirliğinin
sebebi belediye atıkları ve endüstriyel atıkların bertarafı ve istihdama olan etkisi gibi
birçok fayda sağlayacağı aşikâr bir şekilde görülmekte olup ülke içinde örnek ve öncü
bir proje niteliği taşıyacaktır.
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Risk Profili

Risk Profili Yüksek Orta Az
Yasal Riskler

Projeye Yönelik Yasal Risk Faktörleri X
Teknik Riskler

Kurulum Riski X
Uygulamadaki Gecikmeler X
Teknoloji Riski X
Operasyon Riski X
Başlangıç Parametrelerin Değişmesi X

Finansal Riskler
Gelir Riski X
Kur Riski X
Yatırım Maliyeti Riski X

Çevresel Riskler
Projenin Çevresel Riskleri X

SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler Fırsatlar

Çevresel Atıkların Bertarafı
Yenilenebilir Enerjinin Payını Arttırma

Kaliteli Ekipman Seçimi 
Yürütücü Kuruluşun Teknik Kapasitesi ve Tecrübesi

Yatırımın Teknik ve Finansal 
Yüksek Verime Sahip Olması,

Bölgedeki İlk ve Örnek Proje olması,
Elektrik Kaynaklarında Çeşitlilik

Zayıf Yönler Tehditler

Projenin YEKDEM’den faydalanması için hızlı bir
şekilde lisans süreçlerini tamamlaması, yatırım ve
devreye alma işlemlerini yapması gerekmektedir.

Yanmalı Sistemlerden Kaynaklanan 
Baca Gazı Emisyon Faktörü
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TABLE 2. ANA RAPOR

1. İÇİNDEKİLER
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2. GİRİŞ

Raporun Amacı
Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan tesisteki mevcut Akışkan Yataklı
Kömürlü Buhar Kazanında yapılacak revizyon veya mevcut tesis içine kurulacak yeni
bir  biyokütle  tesisi  ile,  arıtma  çamurları,  kağıt  fabrikalarından  kaynaklanan  pulper
atıkları, tarımsal, hayvansal ve orman atıklar gibi biyokütle atıklar yakılarak üretilecek
buharın hem Manisa OSB ‘deki fabrikalara satışı hem de elektrik enerjisi üretilerek
YEKDEM‘e elektrik satışı planlanmaktadır. Böylece hem çevreye zararlı olan atıkların
nihai bertarafı sağlanmış olacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Bu rapor kapsamında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yatırımı yapılması
düşünülen  Biyokütle  Santrali  projesinin  teknik  ve  finansal  yapılabilirliğinin  ortaya
konulması amaçlanmıştır.

Raporun Kapsamı ve Organizasyon
Bu rapor kapsamında aşağıdaki alternatif senaryolar çalışılmıştır:

1.  Manisa  İli  Manisa Organize  Sanayi  Bölgesinde bulunan mevcut  akışkan yataklı  kömürlü  buhar
kazanında yapılacak modifikasyon ile mevcut buhar türbininden elektrik üretimi ve paralelinde buhar
satışı yapılacak bir sistemin araştırılması yapılmıştır.

2. Aynı tesis içerisine yeni  kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın buhar üretimi yapılarak
mevcut  buhar  türbininden  elektrik  üretimi  ve  paralelinde  buhar  satışı  yapılmasının  araştırılması
yapılmıştır.

3. Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın yağlı bir sistem ile ORC
türbininden elektrik üretimi ve ORC türbin sonrası kondenser kısmından buhar üretilerek, bu buharın
satışının  da  yapılmasının  araştırılması  yapılmıştır  (bu  durumda  mevcut  soğutma  kulesine  ihtiyaç
duyulmayacaktır).

4.  Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın yağlı bir sistem ile ORC
türbininden  elektrik  üretimi  ve  aynı  zamanda  kızgın  yağ  ile  buhar  üretilmesi  ve  buhar  satışının
yapılmasının araştırılması yapılmıştır (bu durumda mevcut soğutma kulesine ihtiyaç duyulacaktır).

5. Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile yüksek basınçlı buharlı sistem ile
üretilecek  kızgın  buhar,  önce back  pressure buhar  türbinine girip  elektrik  üretecek, back pressure
kısmında  çıkacak  olan  orta  basınçlı  kızgın  buhar  mevcut  buhar  türbinine  girip  elektrik  üretecek.
Gerektiğinde  back  pressure  kısmından  çıkan  buhar  desuperheater’dan  geçerek  satışının
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gerçekleştirilmesinin  araştırılması  yapılmıştır  (Bu  durumda  mevcut  soğutma  kulesine  ihtiyaç
duyulacaktır).

6. Yukarıdaki  5 maddede belirtilen, kurulacak biyokütle tesisinden elde edilecek ısının kullanılması
yöntemleri seçeneklerinin haricinde alternatif çözümlere ilişkin; yeni kurulacak arıtma çamuru kurutma
sistemine ve presleme sistemine ilişkin tüm kuruluş ve işletme maliyet  kalemlerinin belirlenmesi ile
maliyetlerin gerekçelendirilerek hesaplanması; kalemler için mali ve teknik inceleme yapılarak alternatif
teknoloji ve yöntemler de irdelenmiştir.

Yukarıda bahsedilen senaryolar ışığında bu fizibilite çalışmasında aşağıda sıralanan
çalışmalar yapılmıştır:

 Yukarıdaki  beş  alternatif  çözüme  ilişkin  kurulacak  Biyokütle  Santralının  gelir/gider  kalemlerinin

belirlenmesi ve gelir/giderin gerekçelendirilerek hesaplanması, 

 Ortalama Verimlilik Yöntemi, Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer, vb finansal yöntemler kullanılarak

yatırımın uygunluğunun belirlenmesi,

 Yatırımın uygulanabilir olması için gerekli ideal ve azami işletme maliyetlerinin belirlenmesi,

 Biyokütle Santralinde kullanılacak yakıtın kurutulması için gerekli  egzoz enerjisi,  sıcak su ısı enerjisi,

buhar, doğalgaz vs. için alternatiflerinin incelenerek ayrı ayrı maliyetlerinin hesaplanması,  

 Biyokütle  toplam  günlük  yakıt  (arıtma  çamurları,  kağıt  fabrikalarından
kaynaklanan  pulper  atıkları,  tarımsal,  hayvansal  ve  ormansal  atıklar)
ihtiyacının ne olacağının teknik ve mali açıdan incelenmesi ve bu ihtiyaçların
nasıl ve ne şekilde temin edileceğinin belirlenmesi, yerleşim biriminin mevcut
kaynaklarının yeterlilik durumunun belirlenmesi, kapasitenin genişletilmesiyle
ilgili gerekli yakıt kaynağının belirlenmesi,

 Biyokütle  Santralinde  kullanılacak  yakıtın  (arıtma  çamurları,  kağıt
fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal, hayvansal ve ormansal
atıklar gibi biyokütle atıklar) nihai bertarafı için atık tedarikçilerinden bertaraf
ücreti  alınması  durumunda  oluşacak  gelire  göre  fizibilite  çalışmasının
yapılması.  Atık  bertaraf  ücreti  hesaplanırken  firmaların  oluşan  atıklarının
bertarafı  ve  nakliyesi  için  ödedikleri  ücretlerin  araştırmasının  yapılması  ve
bunları fizibilite raporunda belirtilmesi,

 Biyokütle Santralinde atıkların yakılması sonrası oluşacak külün bertarafına ait
maliyetlerin hesaplanması ve kül atıklarının tarımsal amaçlı kullanılabilir hale
getirilmesi için yapılacak faaliyetlere ilişkin maliyet hesaplanması,

 Biyokütle Santralın toplam günlük elektrik sarfiyatının ne olacağının hesaplanması,

 Biyokütle  Santralinde  yakılacak  yakıtın  kurutulması  için  gerekli  kurutma  sistemi  için  teknolojik

alternatiflerin değerlendirilmesi,
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 Biyokütle  yakıtın  santral  sahasında  geçici  depolanması  için  mevcut  sistemi  ya  da  önerilecek  diğer

yöntemlerin geçici depolama yöntemlerinin ve maliyetinin belirlenmesi,

 Tesisin kurulum ve işletme sürecinde gerekli insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak tespiti,

 Tesisin kurulum ve işletme dönemlerinde karşılaşılabilecek olası risklerin tespiti ve bertarafına yönelik

öneriler (Alternatif Planlar) geliştirilmesi,

 Kaynak özellikleri, analiz raporları ve kaynak tedarik hacimleri hazırlanması,

 Bütçe raporunun hazırlanması,

 Hassasiyet analizlerinin yapılması,

 Amortisman sürelerinin hesaplanması,

 Sermayelendirme stratejilerine göre maliyet çalışmaları hazırlanması,

 Sermaye iç verim oranı hesaplanması,

 Nakit akış tabloları hazırlanması,

 Belirlenen atık  analiz  parametrelerine göre,  3  ayrı  atık  numunesinin  analizi  de akredite  laboratuvara

analiz ettirilip raporlanacaktır.

Bu  çalışmaları  yapan  teknik  ekibe  ilişkin  organizasyonel  yapı  aşağıdaki  gibi
özetlenmiştir:

Fizibilite  ekibi  Teknik  üniversitelerin  mühendislik  fakültelerinden  mezun,  Çevre
Mühendisi,   İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisliği  diplomasına sahip  en az 5
yıllık  tecrübeli  kişilerden oluşmaktadır.  Ayrıca,  proje  ekibinde A sınıfı  İş  Güvenliği
uzmanı ile İşletme Yüksek Lisansına sahip personel çalışmaktadır. Proje ekibinde,
katı atık karakterizasyonu projelerinde tecrübeli personel bulunmaktadır.

Çalışma Yöntemi
Çalışmanın  yürütülmesi  esnasında  izlenecek  yönteme  ilişkin  genel  hususlar
aşağıdadır;

a. Çalışma planı ve süre

Bu rapora  ilişkin  çalışmalar  45  takvim  günü içerisinde  tamamlanmıştır.  Bu  sürenin  yaklaşık  15  takvim  günü
laboratuar analizleri için ayrılmış süredir. Bu sürece ilave yapılan çalışmalar yaklaşık 30 takvim günü sürmüş ve
yatırımcı ve yürütücü firma yetkilileri ile istişareler çerçevesinde tamamlanmıştır. 

b. Çalışma Alanı
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Yürütülen çalışmalar Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde
bulunan (3308 ada 11 parsel)  mevcut Akışkan Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini
Binası Bölgesi, mevcut Trafo Merkezi batı cephesindeki boş alanı ve mevcut tanklar bölgesini kapsamaktadır.
Çalışma alanının 1/5000 ve 1/25000 ölçekli koordinatlı haritaları rapor ekinde sunulmuştur.

c. Çalışma Biçimi

 Proje ekibinde bulunan koordinatör ve/ya araştırmacı(lar) (en az 1 araştırmacı) Manisa İli Yunusemre

İlçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresini en az 3 (üç) defa ve en az 2
(iki)’şer gün sürmek koşuluyla saha ziyaretinde bulunmuştur. Yapılan ziyaretlerde yatırımcı ve yürütücü
firmalar  ile  proje  kapsamında  yapılan  çalışmalar,  hesaplamalar  ve  proje  bileşenlerine  ilişkin  alınan
teklifler değerlendirilmiştir. 

 Çalışma  kapsamında  yürütülen  faaliyetler,  fotoğraf,  video  kayıtları  ve  benzeri  görseller  ve  yazılı

dokümanlar bu çalışmanın “Ekler” bölümünde sunulmuştur.

 Proje ekibi  işin  başından sonuna kadar  yapacağı  çalışmalar  doğrultusunda
oluşacak arşivi, basımı gerçekleştirilen dokümanların elektronik hallerini İhale
Makamına rapor ile beraber teslim etmektedir.

Bulguların Özeti

Tesise ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

Tesiste  kullanılacak  olan  yakıtların  alt  ısıl  değer  analizleri  gerçekleştirilmiştir.
Yakıtların içerisindeki nemin neticesinde yeterli kalorifik değerlere sahip olduğu tespit
edilmiştir. 

Tablo 2.3 Yakıtların Nem ve Alt Isıl Değerleri

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

Nem Değeri
[%]

Orijinal
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]
A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60 75 391

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54 73 255

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271 55 2350

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 
Beyaz

190 77 162

E Belediye Arıtma Çamuru 240 52 373

Tablo 2.4 Yakıtların Nem Oranları Kapsamında Enerji Değerleri

Numune
Kodu

%10 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

%30 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

A 1.997.639 1.885.536
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B 1.426.321 1.321.925

D 4.526.308 4.208.152

E 6.358.181 5.520.299

Tablo 2.5 C Yakıtının Enerji Değeri

Numune
Kodu

%30 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

C 28,553,985

Yapılan  hesaplamalar  sonucunda  biyokütle  kazanının  termal  gücü  ortaya
çıkmaktadır.  Kurutulmuş  yakıtların  saatlik  kazanda  yakılma  miktarları  kurutulmuş
değerdeki  ısıl  değerleri  ile çarpılmasıyla  saatlik toplam üretilebilecek teorik termal
değer  hesaplanır.  Daha  sonra  bu  değer  kcal  biriminden  watt  enerji  birimine
dönüştürülür. Bulgular neticesinde tesiste kullanılacak yakıtın kurutulmasıyla birlikte
kazan termik gücünün 49,90MWt güçte olacağı hesaplanmıştır. 

Kazan  üretim  değerlerine  uygun  olacak  şekilde  sistemin  diğer  bileşenlerinin
hesaplamaları  (türbin  elektrik  üretim,  verimi,  santral  yardımcı  ekipmanları  gibi)
teknoloji  üretici  firmaları  tarafından  yapılmış  olup  fiyat  teklifleri  ile  birlikte  proje
sahibine ve bizlere verilmiştir. Tarafımızca santralin verilen bu değer ve teknik bilgileri
doğrultusunda  fizibilitedeki  senaryolara  göre  elektrik  ve  buhar  üretim  değerleri
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Biyokütle  kazanının  gücünün  belirlenmesiyle  birlikte  tesisin  teknoloji  seçiminin
kıyaslaması yapılmıştır.
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Tablo 2.6 Santralin Elektrik ve Buhar Üretim Değerleri
Senaryo 3 Senaryo 4 Senaryo 2 Senaryo 5

 
ORC

(ELEKTRİK)

ORC
(BUHAR VE
ELEKTRİK)

SADECE
MEVCUT

BUHAR TÜRBİNİ

MEVCUT BUHAR TÜRBİNİ
VE YENİ BUHAR TÜRBİNİ

BİRLİKTE

Brüt Güç Üretimi (MW-Saat) 12 14.234 11.5 15.4

Gündüz Zamanı (Saat) 16 16 16 16

Gece Zamanı (Saat) 8 8 8 8

İç Tüketim Gündüz (MW-Saat) 1.49 1.86 1.42 1.47

İç Tüketim Gece (MW-Saat) 1.24 1.41 0.95 1.00

Buhar Üretimi Gündüz (TON/Saat) 0 0 0 0

Buhar Üretimi Gece (TON/Saat) 50 56 50 60

Brüt Elektrik Üretimi Gündüz (MW-Saat) 12 14.234 11.5 15.4

Brüt Elektrik Üretimi Gece (MW-Saat) 2 6.638 2 3.9

Net Elektrik Üretimi Gündüz (MW-Saat) 10.52 12.38 10.08 13.93

Net Elektrik Üretimi Gece (MW-Saat) 0.77 5.23 1.05 2.90

Not: Tesis teknolojisinin seçiminde “Senaryo 1 – Manisa İli Manisa Organize Sanayi
Bölgesinde  bulunan  mevcut  akışkan  yataklı  kömürlü  buhar  kazanında  yapılacak
modifikasyon ile mevcut buhar türbininden elektrik üretimi ve paralelinde buhar satışı
yapılacak  bir  sistemin  araştırılması”  senaryosu  bu  rapora  eklenmemiştir.  Yapılan
toplantılar ve öngörüler neticesinde, öncelikli olarak mevcut kazanda buhar üretimi ve
yapılan  sözleşmeler  kapsamında  satışının  sürekli  olarak  yapıldığı  görülmüştür.
Kazanda yapılacak  modifikasyon  çalışmaları  bu  üretimi  3  ila  6  ay  kadar  sekteye
uğratacağı görülmüştür. Ayrıca atık yakıtlar için kazanın modifikasyonu sonucunda
kazanının randımanlı emre amade bir şekilde çalışacağı garantisi bulunmamaktadır.
Bu  sebeplerden  dolayı  yatırım  adına  bu  senaryo  seçenekler  arasında
görülmemektedir.  Diğer  senaryolar  da  kendi  aralarında  kıyaslanarak  raporun  ilgili
bölümlerinde  detaylı  bir  şekilde  çalışmalar  paylaşılmıştır.  Ayrıca  Senaryo  6’ta
anlatılmak  istenen  kullanılacak  sistemlere  herhangi  bir  alternatif  teknoloji
hususundaki bulugularımız yukarıdaki teknolojiler dışında herhangi bir ayrı teknoloji
olmadığı doğrultusundadır. Ancak raporun ilerleyen bölümlerinde yine Senaryo 6’da
bahsedilen kurutma sistemleri alternatif seçenekleri hesaplamalarıyla birlikte detaylı
bir şekilde anlatılmaktadır.

Sonuçlar ve Öneriler



        

 MANİSA OSB BİYOKÜTLE SANTRALİ FİZİBİLİTE PROJESİ

Yapılan çalışmalar ışığında, değerlendirilen alternatif senaryolardan aşağıda belirtilen
senaryonun  tercih  edilmesi  yatırımın  teknik  ve  finansal  verileri  ışığında  tespit
edilmiştir:

Proje girdileri ve proje için kullanılabilir muhtemel teknoloji senaryoları doğrultusunda,
Senaryo 1 yukarıdaki notta belirtildiğii üzere bu raporda yer verilmemiştir. Senaryo –
2,3,4  ve  5  kendi  aralarında  detaylı  olarak  teknik  ve  mali  açıdan  incelemeler
sonucunda “Senaryo – 5 Aynı  tesis içerisine yeni  kurulacak olan biyokütle yakma
tesisi  ile  yüksek  basınçlı  buharlı  sistem  ile  üretilecek  kızgın  buhar,  önce  back
pressure buhar türbinine girip elektrik üretecek, back pressure kısmında çıkacak olan
orta basınçlı kızgın buhar mevcut buhar türbinine girip elektrik üretecek. Gerektiğinde
back  pressure  kısmından  çıkan  buhar  desuperheater’dan  geçerek  satışının
gerçekleştirilmesinin araştırılması” senaryosu yatırım için en uygun senaryo olduğu
bu raporda ilgili başlıklar altında paylaşılan hesap ve detaylar ile ortaya konulmuştur.
Ayrıca Senaryo – 6 tesis yatırım teknolojisi seçimi kıyaslamasına giren bir senaryo
olmayıp  seçilecek  senaryoda  kullanılacak  olan  yani  alt  kırılım  olan  kullanılması
öngörülen kurutma teknolojisi  alternatiflerinin  incelenmesi  olup raporun ilgili  analiz
kısımlarında detaylı olarak hesaplamalarla birlikte değerlendirilmiştir.

Yatırımda kullanılacak teknoloji  seçimi hesaplamalarına girdi  olarak kullanılan atık
yakıtlar  raporun  önceki  bölümünde  detaylı  olarak  verilmiş  ve  ilgili  girdi  analizleri
raporun  ilerleyen  ilgili  bölümlerinde  detaylı  olarak  sunulmuştur.  Ancak  tesis
yatırımının yapılmasından sonraki süreçte tesiste hayvansal ve tarımsal atıklarında
kullanılabileceği durumuna karşın proje sahibi bu yakıtların kullanılması senaryosu
için  kendi  içerisinde  bir  çalışma  yapmıştır.  Proje  sahibi  tarafından  yapılan  bu
çalışmayı raporun Ek-3: Teknik Analizler kısmında “MOSBIO A.Ş. Verim ve Kapasite
Hesabı.pdf”  isimli  dosyada  bulabilirsiniz.  İlgili  çalışma  fikir  edinilmesi  amacıyla
paylaşılmıştır.  Yatırım  analizi  için  esas  olan  senaryolar  ve  hesaplamar  bu  rapor
içerisindeki  atık  analizleri  ve  bu  raporda  bahsi  geçen  atıkların  kullanılacağı
sistemlerin yatırım analizleridir.
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Bulgular neticesinde tesiste kullanılacak yakıtın kurutulmasıyla birlikte kazanın 49.90
MWt güce  ulaşabileceği  görülmüş  ve  konsept  tasarımı  gerçekleşmiştir.  Akabinde
yapılan  hesaplamalar  doğrultusunda  en  uygun  teknoloji  tercihinin  mevcut  buhar
türbinine ek olacak bir back-pressure türbinin alınmasıyla gündüz ve gece elektrik,
buhar üretim senaryolarının optimum hale geleceği görülmüştür.

Sonuç  olarak  yatırım  maliyeti  raporda  yapılan  hesaplamalar  ve  alınan  teklifler
doğrultusunda 14.4 Milyon USD’dir ve tesiste üretilecek elektrik ve buhar satışından
tesisin ön görülen yıllık geliri 13.2 Milyon USD’dir. Yaklaşık yıllık işletme maliyeti ise
5.1 Milyon USD olacağı hesaplanmıştır.

Tablo 2.7 Yatırım Analiz Sonuç Parametreleri

Yatırım Analiz Sonuç Parametreleri   
%100 Öz Sermaye ile Yatırım

Analizi
  

NBD - Net Bugünkü Değer      54,520,882.
95 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 55.32% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 1.79 Yıl

%20 Öz Sermaye, %80 Kredi ile
Yatırım Analizi

  

NBD - Net Bugünkü Değer      39,558,503.
34 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 30.03% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 3.73 Yıl

Yatırım  analizi  sonuç  parametleri  standart  olarak  yatırım  karar  alma  sürecinde
kullanılan finansal göstergelerdir. Bu parametrelerin formülleri hali hazırda bilinen ve
literatürde detaylı olarak bunabildiği gibi raporun Finansal Analiz Eki içerindeki Excel
dosyalarında detaylı ve şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Yatırım %100 öz sermaye ile gerçekleştirildiğinde 1,79 yılda kendisini geri ödediği ve
yüksek  bir  iç  verimlilik  değerine sahip  olduğu görülmektedir.  Yatırım verilen kredi
koşullarında %20 öz sermaye %80’i  2 yıl  ödemesiz 5 yıllık  %5 faizli  USD kredisi
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kullanılarak gerçekleştirildiğinde yatırımın geri dönüş süresi 3,73 yıl  olmaktadır. Bu
koşuldaki öz sermayenin geri dönüş oranı ise yaklaşık 1 yıl olduğu görülmektedir.

Benzeri projeler ile kıyaslandığında bu değerler gerek net bugünkü değerin pozitif
olması, iç karlılık oranının yüksek ve geri dönüş süresinin bu denli kısa olmasından
dolayı yatırım kararını destekleyici niteliktedir.
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3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

Projenin Adı

Yatırımcı ve yürütücü firmalar tarafından projenin adı “Manisa OSB Biyokütle Santrali
Projesi” olarak belirlenmiştir.

Projenin Amacı

Manisa  İli  Manisa  OSB sınırları  içerisinde tesis  edilmesi  planlanan işbu biyokütle
santrali  ile  arıtma  çamurları,  kağıt  fabrikalarından  kaynaklanan  pulper  atıkları,
tarımsal,  hayvansal  ve  orman atıklar  gibi  biyokütle  atıklar  yakılarak  elde edilecek
elektriğin enterkonnekte sistem vasıtasıyla ulusal şebekeye ve buharın Manisa OSB
bünyesinde hizmet veren fabrikalara satışının sağlanmasıdır. Böylece bölgede hem
çevreye zararlı olan atıkların nihai bertarafı sağlanmış olacak hem de bölgede yoğun
şekilde tüketilen elektrik enerjisinin üretimine ciddi bir katkı sağlanacaktır. Biyokütle
santralinin çıktısı olan kül herhangi bir tarımsal uygulamada kullanılamayacağı için bu
atık ise çimento fabrikalarına verilebileceği gibi belediyeye ait katı atık depo sahasına
da depolanabilir. 

Projenin Türü

Tasarlanan  proje,  barındırdığı  yakıt  yakma  teknolojisi  sebebiyle  termik  santral
kategorisine  girmektedir.  Ancak,  projenin  tüketeceği  yakıt  komponentleri
irdelendiğinde  tesisin  kurulacağı  bölgede  daimi  olarak  üretilen  atıklar  (arıtma
çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal, hayvansal ve
ormansal atıklar vb.) olduğu görülmektedir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde proje,
atık bertarafına yönelik bir termik santral projesi olarak kategorize edilebilir. Ayrıca,
proje barındırdığı teknolojiler bağlamında yüksek verimli bir elektrik ve buhar üretim
tesisi olarak sınıflandırılmaktadır. 

Projenin Teknik İçeriği
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Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan proje 49.90 MWt ve 15.40 MWe
kurulu  güce  sahip  olacaktır.  Proje  kapsamında  yıllık  üretilmesi  öngörülen  elektrik
enerjisi  miktarı  78,745.5  MWh ve  buhar  üretim  miktarı  ise  153.600  Ton olarak
hesaplanmaktadır.

Tesis  kapsamında  günlük  olarak  tabloda  verilen  miktarlarda  atıklar  bertaraf
edilecektir;

      Tablo 3.8 Tesiste Günlük Bertaraf Edilecek Atık Miktarları

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 
Beyaz

190

E Belediye Arıtma Çamuru 240

Tesiste verilen yakıtların yanı sıra orman atıkları ile hayvansal ve tarımsal atıklarda
kullanılabilecektir.

Proje Bileşenleri

Biyokütle santrali kapsamında bulunan yapılar ve işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Beton  Havuz  Sludge  Kabul: Tesise  atık  girişinin  sağlandığı  yapıdır.
Tamamen kapalı olarak tasarlanacak olup, minimum kapasitesi 600 m3 olarak
belirlenmiştir.

- Sludge  Transfer  Sistemi: Kazanda  kullanılacak  yakıtların  kurutucu  ve
presleyici sistemlere iletimini sağlamaktadır.  

- Dryer: Kurutucu sistemi, doğalgaz ve kazan atık buharlarından faydalanılarak
girdi yakıtlarındaki nem oranlarının düşürülmesini sağlamaktadır. Bu şekilde,
atıkların daha verimli yanması sağlanmaktadır.

- Dry  Scrubber: Hidrolik  presleme  sistemiyle,  girdi  yakıtların  nem  oranının
düşürülmesini sağlayan sistemlerdir. Bu şekilde, atığın daha verimli bir şekilde
yanması sağlanmaktadır.
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- Biyokütle Kazanı: Nemi düşürülmüş olan yakıtların  direkt  olarak yakılması
prensibiyle çalışan ve bu sayede elektrik üretiminde kullanılacak olan buharın
üretildiği  sistemdir.  Bu  tesiste  kullanılacak  olan  kazan,  ızgaralı  yanma
teknolojisine sahiptir.

- Back Pressure Steam Turbine: Biyokütle kazanından çıkan yüksek basınçlı
kızgın  buharın  elektrik  enerjisine  dönüştürüldüğü  buhar  türbinidir.  Buradan
çıkan buhar, tesiste satışı uygun olan anlık ihtiyaca dayalı buhar ya da elektrik
üretimi için kullanılmak üzere kurutma sistemine ve/veya diğer buhar türbinine
aktarılmaktadır.  Buhar  satışı  yapılacak  ise  bu  türbinden  elde  edilen  buhar
direkt şebekeye satış için verilir.

- Steam  Turbine: Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi.’nin  hali  hazırda  sahip
olduğu  ve  prosesten  elde  edilen  buhar  ile  elektrik  üretiminin  sağlanacağı
türbindir.

Projenin Büyüklüğü

Proje,  49.90  MWt ve  15.4MWe kurulu  güce  sahip  bir  tesistir.  Sahip  olduğu  bu
kapasite ve fonksiyonelliği ile bölgede bulunan tek biyokütle yakım tesisidir. 

Projenin Uygulama Süresi

Projenin  tamamlanma  ve  işletmeye  alınma  sürecinin  yaklaşık  18-24  ay  arasında
olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin
ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak
hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi
ve  tasarımı  yapılacak,  akabinde onaylanmış  zemin  parametreleri  ve  taşıma gücü
değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır.  Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin
ana  komponentleri  olan  çelik  yapılar,  kazan,  kurutma sistemi,  yanma  sistemi  vb.
ekipmanların  tasarımı  ve  imalatı  süreçleri  gerçekleştirilecektir.  Adı  geçen  her  bir
komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde
imal  edileceği  düşünülmüştür.  Her  bir  komponentin  tasarım  ve  imalat  süreçleri
eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentlerin ise maksimum
2 ay  içerisinde  proje  alanına  teslim  edileceği  düşünülmüştür.  İnşaat  işleri  kalemi
öncelikle  projenin  yerleşiminin  yapılacağı  alandaki  mevcut  yapıların  sökümü  ve
yıkımı  gibi  faaliyetlerle  başlayacak,  çıkan  hurdaların  satışı  ve  hali  hazırda  saha
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içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde
yaklaşık  6 aylık  bir  süre öngörülmüştür.  Bu faaliyetlerin  proje  kapsamında imalatı
tamamlanan  ekipmanların  inşaat  imalatlarının  tamamlanacağı  hesaplanmaktadır.
İnşaat  işlerinin  tamamlanması  esnası  ve  sonrasında  ise  çelik  montaj,  mekanik
montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri
sebebiyle  her  bir  iş  kalemi  bir  öncekinden  1  ay  sonra  başlayacak  şekilde
programlanmıştır.  Son  olarak,  devreye  alma  ve  testler  için  3  aylık  bir  süre
öngörülmüştür.  Termin  programında  öngörülen  süreler  maksimum  süreler  olarak
hesaplanmıştır.

Projenin Uygulama Yeri veya Alanı

Proje  kapsamında  yürütülecek  çalışmalar  Manisa  İli,  Yunusemre  İlçesi,  Keçiliköy
OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde bulunan (3308 ada 11 parsel)
mevcut Akışkan Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini Binası
Bölgesi,  mevcut  Trafo  Merkezi  batı  cephesindeki  boş  alanı  ve  mevcut  fuel  oil
depolama  tankları  bölgesini  kapsamaktadır.  Proje  sahasının  yeri  aşağıda
gösterilmiştir, ayrıca rapor ekinde bu alanı koordinatıyla gösteren 1/5000 ve 1/25000
ölçekli  haritalar sunulmuştur.  Bu alana ilişkin imar ve sahiplik durumunu gösteren
belge de rapor ekinde sunulmuştur. 

Şekil 3.1 Proje Sahasının Google Earth üzerindeki Görünümü
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Şekil 3.2 Vaziyet Planı

Proje Çıktıları

Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan proje 49.90 MWt ve 15.40 MWe
kurulu  güce  sahip  olacaktır.  Proje  kapsamında  yıllık  üretilmesi  öngörülen  elektrik
enerjisi  miktarı  78,745.5  MWh ve  buhar  üretim  miktarı  ise  153.600  Ton olarak
hesaplanmaktadır.

Ayrıca  proje,  atık  bertarafına  yönelik  bir  tesis  olması  sebebiyle  pozitif  çevresel
çıktıları olan bir konumdadır.

Proje,  işletme aşamasında yaratacağı  ek istihdam sebebiyle  pozitif  sosyal  çıktılar
sağlayacak  bir  konumdadır.  Proje  kapsamında  minimum  18  kişiye  iş  imkanı
sağlanacağı öngörülmektedir. 
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Proje Ana Girdileri
Projenin  ana  girdileri,  arıtma  çamurları,  kağıt  fabrikalarından  kaynaklanan  pulper
atıkları, tarımsal, hayvansal ve ormansal atıklar ve benzerleridir. Tesiste kullanılacak
atıkların miktarları ise şu şekilde özetlenebilir:

Tesis  kapsamında  günlük  olarak  tabloda  verilen  miktarlarda  atıklar  bertaraf
edilecektir;

       Tablo 3.9 Tesiste Günlük Bertaraf Edilecek Atık Miktarları 

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 
Beyaz

190

E Belediye Arıtma Çamuru 240

Tesiste verilen yakıtların yanı sıra orman atıkları ile hayvansal ve tarımsal atıklarda
kullanılacaktır.

Projenin Hedef Aldığı Kitle ve/veya Bölge
Proje kapsamında gerçekleştirilecek öncelikli  faaliyet  atık bertarafıdır.  Bu noktada,
Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  içerisinde  ve/veya  yakınında  bulunan  arıtma
çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal, hayvansal ve
ormansal  atıklar  bertaraf  edilecektir.  Bu tarz  atıkları  üreten,  kamu ve  özel  sektör
kuruluşları işbu faaliyetin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Proje  kapsamında  gerçekleştirilecek  ikinci  faaliyet  bertaraf  edilen  atıkların
kullanılması  suretiyle  elektrik  ve  buhar  üretimi  ve  satışı  işlemleridir.  Proje
kapsamında  üretilecek  elektrik  enterkonnekte  sistem  üzerinden  ulusal  şebekeye
satılacaktır. 
Proje kapsamında üretilecek buhar ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi kapsamında
faaliyet gösteren 15 adet sanayi tesisine satılacaktır. Sektörel olarak bakıldığı zaman
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bu  hedef  kitlenin  gıda,  tekstil,  elektronik,  tütün,  ambalaj  vb.  alanlarda  faaliyet
gösterdiği söylenebilir.

Proje Sahibi Kuruluş ve Yasal Statüsü
Proje sahibi kuruluş, %100 hissesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne ait olacak ve
kurulacak bir şirket.”dir.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 4562 sayılı  Organize Sanayi Bölgeleri kanununa
tabidir.  
Yürütücü Kuruluş
Projenin yürütücü kuruluşu, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi”’dir. 

Ünvan : Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Adres : Cumhuriyet  Bulvarı  No:14  KeçiliköyOSB  Mahallesi  45030
Yunusemre MANISA
Yetkili : Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Murat ÇAM ve Bölge Müdürü
Funda KARABORAN
Vergi Dairesi, No : 8440013414 Mesir VD
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4. PROJENİN ARKA PLANI

İşbu  fizibilitenin  ilerleyen  kısımdaki  “Projenin  Gerekçesi”  başlığındaki  bölgedeki
ihtiyaç  ve  talep  tahminlerinin  yapılabilmesi  için  “Projenin  Arka  Planı”  bölümünde
Sosyo-Ekonomik Durum; Bölgedeki nufüs, sanayi, tarım, ithalatat ihracat ve sektör
dağılımları,  OSB verileri alıntılanmıştır. 
Sektörel  ve  Bölgesel  Politikalar  ve  Programlar  kısmında  yatırımına  klavuzluk
edebilecek  olan  Bölge  Planı  ve  Bölge’nin  tümüne  yönelik  2017-2019  yılları  için
sunulmuş olan  Tarım,  Maden,  Çevre  ve  bu yatıırmı  ilgilendiren  Enerji  eksenlerini
kapsayan 3. YEGEP eylem plan taslakları hakkında yatırımcıyı bilgilendirme amaçlı
değinilmiştir.  Kurumsal  Yapı  ve  Mevzuatlar;  Biyokütle  Enerji  Santrali  Yatırımı  için
faydalanılabilecek  olan  teşvikler,  istisnalar,  muafiyetler  ve  destekler  ilgili  yasal
mevzauatlarıyla yatırımcıyı bilgilendirmek amacıyla belirtilmiştir.

i. Sosyo-ekonomik Durum

Zafer  Kalkınma  Ajansı  tarafından  26.03.2019  tarihinde  güncellenen  rapora  göre
Manisa İli’nin sosyo-ekonomik görünümü aşağıdaki gibi alıntılanmıştır:

“Manisa ilinin 2018 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 1.429.643 olup Merkez ilçeleri 
olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin nüfusu sırasıyla 239.324 ve 171.116’dır. 
Bu ilçeleri nüfus büyüklüğünde Akhisar, Turgutlu ve Salihli ilçeleri izlemektedir. 
Köprübaşı ise 13.347 kişi ile ilin nüfus bazında en küçük ilçesidir. İle ait detaylı nüfus 
bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.” 
 (Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf)
Proje  Fikrinin  Kaynağı  ve  Uygunluğu kısmında ise yatırımının  bölgesel  strateji  ve
politikalarla uygunluğu ve nasıl edinildiği ilgili açıklamalarla birlikte belirtilmiştir.

Tablo 4.10 İl, İlçe Nüfusları 2018

İL/İLÇE Nüfus İl/İlçe Nüfus
Manisa İl Geneli 1.429.643 Kula 44.410

Ahmetli 16.530 Salihli 161.562
Akhisar 171.381 Sarıgöl 35.957

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Alaşehir 104.507 Saruhanlı 54.660
Demirci 41.135 Selendi 20.291

Gölmarmara 15.247 Soma 108.981
Gördes 28.182 Şehzadeler 171.116

Kırkağaç 39.790 Turgutlu 163.223
Köprübaşı 13.347 Yunusemre 239.324

*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2018)

“Medyan (ortanca) yaş, nüfusun yaşa göre sıralanması sonucu tam ortada yer alan
kişinin yaşını ifade etmektedir. Örneğin ülke genelindeki medyan yaşın 32,03 olması
ülke  nüfusunun  yarısının  32,03’ten  küçük  yarısının  ise  32,03’ten  büyük  olduğu
anlamına gelmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

“2018  yılı  TÜİK  verileri  kullanılarak  Ajans  tarafından  yapılan  hesaplamalar
sonucunda aşağıdaki Manisa ilinin medyan yaşı kadınlar için 36,46; erkekler için ise
34,64 olarak bulunmuştur. İl genelinde ise bu rakam 35,54’dür. Hem cinsiyetlere göre
hem  de  toplam  medyan  yaş  dikkate  alındığında  il,  ülke  genelinden  daha  yaşlı
durumdadır.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.11 Medyan, Yaş Değerleri 2018

Medyan Yaş
Erkek Kadın Toplam

Manisa 34,64 36,46 35,54
Türkiye 31,38 32,69 32,03

*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2018)

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi  Sistemine göre ilde bulunan tek üniversite
olan  Manisa  Celal  Bayar  Üniversitesinde  50  binin  üzerinde  kayıtlı  öğrenci
bulunmaktadır.  Buna  göre  TR33  Bölgesi’ndeki  üniversite  öğrencilerinin  yaklaşık
%29’u Manisa ilinde eğitimini sürdürmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.12 Üniversite Öğrenci Sayıları

2017-2018 Yılı
Üniversite Öğrenci

Sayıları
Manisa Celal Bayar

Üniversitesi
53.401

TR33 Bölgesi 185.896
Türkiye 7.560.371

*Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu Bilgi Sistemi, 2018

“Manisa  ili  yüz  bin  kişiye  düşen  toplam  hastane  yatak  sayısı  hariç  diğer  sağlık
göstergelerinde ülke ortalamasından daha kötü durumdadır. Özellikle uzman hekim
ve toplam hekim sayısının arttırılması adına gerekli çalışmaların yapılması gerektiği
değerlendirilmektedir.  Sağlık  göstergelerine  ait  rakamlar  aşağıdaki  verilmektedir.
Tablodaki  veriler  TÜİK  tarafından  açıklanan  en  son  sağlık  verilerinin  2017  tarihli
olması  nedeniyle  2017  yılı  nüfus  verileri  dikkate  alınarak  Ajans  tarafından
hesaplanmıştır.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.13 Sağlık Göstergeleri

Manisa Türkiye
Yüz Bin Kişiye Düşen Uzman Hekim 90 100
Yüz Bin Kişiye Düşen Toplam Hekim 165 186
Yüz Bin Kişiye Düşen Sağlık Personeli 687 720
Yüz  Bin  Kişiye  Düşen  Toplam  Hastane
Yatak Sayısı

313 279

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
(2017), TÜİK Sağlık İstatistikleri (2017), Zafer Kalkınma Ajansı

Hesaplamaları

“İş gücü göstergeleri ve iş gücüne katılım oranları 2018 yılı itibariyle TÜİK tarafından
bölgesel bazda açıklanmaktadır. TR33 Bölgesi olarak işgücüne katılım oranı 2018
yılında  %54,0  olarak  gerçekleşmiştir.  Bölgede  istihdam  oranı  %50,3  olarak
gerçekleşirken işsizlik  oranı ise %6,8 olarak gerçekleşmiştir.  İşsizlik  oranına tarım
sektörü dışarıda bırakılarak bakıldığında bu oran %9,3’e yükselmektedir. Bölge, bu
göstergeler ile ülke geneline kıyasla daha iyi bir konumda bulunmaktadır.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.14 İş Gücü Göstergeleri

İş Gücüne
Katılım Oranı

İstihdam
Oranı

İşsizlik Oranı
Tarım Dışı

İşsizlik
Oranı

TR33 Bölgesi 54,0 50,3 6,8 9,3
Türkiye 53,2 47,4 11,0 12,9

*Kaynak: TÜİK İş Gücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları (2018)
“2017 yılı itibariyle Manisa’da kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 9.694
dolar  olup  il  bu  rakam  ile  ülke  genelinde  17.  sırada  yer  almaktadır.  Ülke
ortalamasının  10.602  dolar  olduğu  düşünüldüğünde  ilin  bu  değer  ile  ülke
ortalamasının da altında kaldığı görülmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.15 Kişi Başına Düşen GSYH

Kişi Başına Düşen GSYH
(Dolar)

Ülke Sıralaması

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Mansia 9.694 17
Türkiye 10.602 -

*Kaynak: TÜİK İl Göstergeleri (2017)

“2017 yılı SGK verileri üzerinden Ajans tarafından yapılan hesaplamalara göre ilde
imalat sanayi istihdamında öne çıkan sektörlere bakıldığında ilde, TR33 Bölgesi’nin
diğer illerine göre daha dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. İlin tarımda oldukça
güçlü bir konumda bulunmasının da etkisiyle gıda sektörü ilde %16’lık bir istihdam
payına sahip olmuştur.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.16 İmalat Sanayi İstihdamında Öne Çıkan Beş Sektör (%)

Manisa Türkiye

Öne Çıkan Sektör
İmalat Sanayi

İstihdamındaki
Payı (%)

Öne Çıkan Sektör
İmalat Sanayi

İstihdamındaki
Payı (%)

Gıda  Ürünlerinin
İmalatı

16
Giyim  Eşyalarının
İmalatı

44.410

Makine  ve
Teçhizat  Hariç,
Fabrikasyon  Metal
Ürünleri İmalatı

15
Gıda  Ürünlerinin
İmalatı

161.562

Elektrikli  Teçhizat
İmalatı

15
Tekstil  Ürünlerinin
İmalatı

35.957

Diğer  Metalik
Olmayan  Mineral
Ürünler İmalatı

10

Makine  ve
Teçhizat  Hariç,
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı

54.660

Bilgisayarların,
elektronik  ve  optik
ürünlerin imalatı

8
Diğer  Metalik
Olmayan  Mineral
Ürünler İmalatı

20.291

*Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları (2017), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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“Verilen  imalat  sanayi  istihdamının  teknoloji  düzeyine  bakıldığında  ise  ilin  gerek
yüksek  teknolojili  ürün  üretiminde  gerekse  orta-yüksek  teknolojili  ürün  üretiminde
ülke  geneline  oranla  daha  yüksek  paya  sahip  olması,  ildeki  sanayi  sektörünün
oldukça gelişmiş olduğunu göstermektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.17 İmalat Sanayi İstihdamının Teknolojik Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek
Teknoloji

Orta Yüksek
Teknoloji

Orta Düşük
Teknoloji

Düşük
Teknoloji

Manisa 7,59 27,82 36,14 28,45
Türkiye 1,57 17,31 31,03 50,09

*Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları (2017), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

“İlin  ihracat  ve  ithalat  verileri  Manisa’nın  dış  ticaret  hacminin  oldukça  yüksek
gerçekleştiğini  göstermektedir  (Aşağıdaki  üç  tabloda  belirtilmiştir.).  Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yayınlamış olduğu istatistiklere göre ilin ihracatı yaklaşık
dört  buçuk milyar  dolardır.  Bu rakamlarda ildeki  gelişmiş  sanayinin  ve ilin  verimli
topraklarının sonucu olan yüksek tarımsal üretimin önemli rolü bulunmaktadır.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.18 İTHALAT VE İHRACAT DEĞERLERİ

İHRACAT İTHALAT
TÜİK

(1.000 Dolar)
TÜİK

(1.000 Dolar)
TÜİK

(1.000 Dolar)
Manisa 4.429,647 2.217,133 2.775,999
Türkiye 163.532,569 167.967,219 223.046,481

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, TİM İstatistikleri (2018)

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Tablo 4.19 İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

İHRACAT 2019
(1.000 Dolar)

PAYI
(%)

Gıda Ürünleri ve İçecek 517.805 23,35
Metal  Eşya  Sanayi  (Makine  ve
Teçhizatı Hariç)

471.525 21,27

Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar 370.019 16,69
İlk Üç Sektör Toplamı 1.359.349 61,31

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

Tablo 4.20 İTHALATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

İHRACAT 2019
(1.000 Dolar)

PAYI
(%)

Radyo,  Televizyon,  Haberleşme
Teçhizatı Ve Cihazları

947.496 34,13

Ana Metal Sanayi 397.984 14,34
Başka  Yerde  Sınıflandırılmamış
Makine Ve Teçhizat

339.748 12,24

İlk Üç Sektör Toplamı 1.685.228 60,71
*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

“İlde ihracat orta-yüksek ve orta-düşük sektörlerde yoğunlaşmaktadır (devam eden
ilk tabloda belirtilmiştir). İthalatın teknoloji düzeyine bakıldığında ise yüksek ve orta-
yüksek  teknolojide  bir  yoğunlaşmanın  olduğu  görülmektedir  (devam  eden  ikinci
tabloda belirtilmiştir). İthalattaki yüksek teknolojiye olan bağımlılığım ilin beyaz eşya,
televizyon gibi alanlarda kullanılan ve yüksek teknoloji  gerektiren ara mallara olan
ihtiyacı ile ilgili olduğu düşünülmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.21 İmalat Sektörü İhracatının Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek Orta Yüksek Orta Düşük Düşük

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Teknoloji Teknoloji Teknoloji Teknoloji
Manisa 0,53 37,16 34,84 27,47
Türkiye 3,50 36,37 27,56 32,57

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

Tablo 4.22 İmalat Sektörü İthalatının Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek
Teknoloji

Orta Yüksek
Teknoloji

Orta Düşük
Teknoloji

Düşük
Teknoloji

Manisa 37,36 37,89 21,00 3,75
Türkiye 13,45 41,97 33,20 11,38

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

“Orta yüksek teknolojili üretimin ve güçlü beyaz eşya firmalarının da etkisiyle tasarım,
marka  ve  faydalı  model  başvurularında  Manisa  ili  TR33  Bölgesi  illerine  kıyasla
oldukça iyi durumdadır.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.23 Patent Başvuru ve Tescil Sayıları

Patent Başvuru
Sayısı

(2014-2018)

Patent Tescil
Sayısı

(2014-2018)
Manisa 1.666 197
Türkiye 32.792 9.544

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 4.24 Marka Başvuru ve Tescil Sayıları

Marka Başvuru
Sayısı

(2014-2018)

Marka Tescil
Sayısı

(2014-2018)
Manisa 3.477 2.823
Türkiye 499.328 385.407

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 4.25 Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları

Tasarım Başvuru
Sayısı

Tasarım Tescil
Sayısı

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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(2014-2018) (2014-2018)
Dosya
Sayısı

Tasarım
Sayısı

Dosya
Sayısı

Tasarı
m

Sayısı
Manisa 307 1.273 305 1.304
Türkiye 41.220 193.664 40.090 194.47

1
*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 4.26 Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayıları

Faydalı Model
Başvuru Sayısı

(2014-2018)

Faydalı Model
Tescil Sayısı
(2014-2018)

Manisa 294 204
Türkiye 16,336 9.820

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

“İl bitkisel üretim değerleri açısından ülke geneline oranla oldukça iyi bir konumda
bulunmaktadır. Özellikle sofralık üzüm olarak da adlandırılan sultani üzüm üretiminde
hem ülke hem de dünya çapında oldukça iyi konumdadır. Bununla birlikte bu üzüm
üretiminin gıda sanayinde farklı ürünlere dönüştürülmesi de önemlidir. Ayrıca oldukça
güçlü  olan  sanayisinin  genişlemesi  sürecinde  ilin  verimli  tarım  arazilerinin  zarar
görmeyeceği tedbirlerin alınması gereklidir. Ayrıca il canlı hayvan değeri konusunda
da  oldukça  iyi  konumda  bulunmasına  rağmen  ilin  hayvansal  üretim  değeri  ise
düşüktür.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.27 Bitkisel Üretim Değeri

Bitkisel Üretim
Değeri (1.000 TL)

Sırası

Manisa 294.780.288 8
Türkiye 158.870.800 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2018)

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Tablo 4.28 Canlı Hayvanlar Değeri

Canlı Hayvanlar
Değeri (1.000 TL)

Sırası

Manisa 2.493.285 13
Türkiye 117.796.767 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2017)

Tablo 4.29 Hayvansal Ürünler Değeri

Hayvansal Ürünler
Değeri (1.000 TL) 

Sırası

Manisa 387.350 34
Türkiye 69.926.450 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2017)

“İlde birçok tarihi  ve kültürel  yapılar olmasına rağmen ilin İzmir  iline yakınlığından
dolayı daha çok ile günübirlik ziyaretler yapılmaktadır. Bu sebeple Kültür ve Turizm
Bakanlığının  Turizm  İşletme  Belgeli  Tesis  Konaklama  İstatistiklerinin  gösterdiği
üzere, turistlerin ilde geceleme süreleri oldukça düşüktür. Ancak ortalama geceleme
sürelerinde Sarıgöl’e  gelen  ziyaretçilerin  30  günlük  bir  süre  ilçede kalıyor  olması
dikkat çekmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

“Büyük  beyaz  eşya  firmalarına  da  ev  sahipliği  yapan  Manisa  Organize  Sanayi
Bölgesi (OSB) yarattığı istihdam ile ildeki OSB’lerin başını çekmektedir.  Ancak bu
OSB’nin ciddi doluluk rakamlarına ulaşması sebebiyle ilde yeni ve özellikle yüksek
teknolojili üretim yapan veya savunma sanayine yönelik üretim yapan yeni bir ihtisas
OSB kurulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.”
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel
%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf )

Tablo 4.30 OSB VERİLERİ

OSB ADI ÜRETİMDE OLAN
PARSEL SAYISI 

BOŞ PARSEL
İSTİHDAM

(KİŞİ)
Manisa OSB 209 5 51.000

http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/bolgemiz/bolgemize%20genel%20bakis/manisa-ili-sosyoekonomik-gorunum.pdf
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Akhisar OSB 52 0 4.820
Salihli OSB 44 25 2.869

Turgutlu OSB 59 1 3.190
Akhisar Zeytin
ve Zeytinyağı

Türevleri
İhtisas OSB

17 1 1.000

Soma OSB - - -
İl Geneli
Toplam

381 32 62.879

ii. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

Bilindiği  üzere,  Zafer  Kalkınma Ajansı;  Afyonkarahisar,  Kütahya,  Manisa ve Uşak
illerinden  müteşekkil  TR33  Bölgesi’nde  hizmet  vermektedir.  Bu  bağlamda,  TR33
Bölgesi  2014-2023  Bölge  Planı  tamamlanmış  ve  30.12.2014  tarihinde  Bölgesel
Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı, 10 yıl boyunca geçerli
olacak ve Bölgeye kılavuzluk edecektir.

Anılan  Plan,  üst  ölçekli  ve  çok  kapsamlı  olduğu  ve  Bölge’nin  tümüne  yönelik
politikaları  içerdiği  için Bölge Planı çalışmaları  tamamlandıktan sonra, Plan’da yer
verilen  politika  ve  önceliklerin  detaylandırılması  ve  uygulanması  amacıyla  Ajans
Yönetim Kurulu iller bazında Bölge Planı’ndaki eksenleri kapsayacak Yerel Ekonomik
Gelişme  Programlarının  (YEGEP)  hazırlanması  kararını  almıştır.  Bölge  Planı’nın
uygulanma  düzeyinin  artırılması  ve  kurumlar  arası  koordinasyonun  etkin  şekilde
sağlanabilmesi  için daha alt  ölçeklerde operasyonel programlara ihtiyaç duyulmuş
olması, bu programların hazırlanması kararının temel sebebidir.

Bu karar doğrultusunda Zafer Kalkınma Ajansı, katılımcılık ilkesi doğrultusunda farklı
görüşleri de analiz ederek 2015-2017 yıllarını kapsayan; Sanayi, Turizm ve Ulaşım
eksenleri üzerine, 1. YEGEP’leri hazırlamıştır. Bir sonraki yıl ise 2016-2018 yıllarını
ve Afet  Yönetimi,  Kentsel  Hizmetler  ile İnsan ve Toplum eksenlerini  kapsayan 2.
YEGEP’ler  hazırlanmıştır.  Hazırlanan  YEGEP’lerin  Eylem  Planları  için  uygulama
aşamasına  geçilmiştir.  Uygulama  sürecinde  eylem  planlarının  izlemesi  sorumlu
kuruluşların katılımıyla Valilik Makamı başkanlığında yürütülmektedir.
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2017-2019 yılları için sunmuş olduğumuz bu çalışma Tarım, Maden, Çevre ve Enerji
eksenlerini  kapsamaktadır.  Hazırlıklar  kapsamında  3.  YEGEP  Eylem  Planları
taslakları Bölge illerindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmış, taslaklara
dair  görüş  ve  önerileri  değerlendirmeye  alınmıştır.  Alınan  tüm  geri  bildirimlerin
ışığında Eylem Planlarına son halleri verilmiş, bu süreçte katılımcılık ilkesine azami
ölçüde önem verilmiştir. Tarım, Maden, Çevre ve Enerji eksenleri için belirlenmiş olan
eylemler  diğer  YEGEP’lere  benzer  şekilde  sadece  Ajans  destek  programlarını
yönlendirmekle  kalmayacak,  kamu  yatırımlarının  daha  etkili  ve  etkin  bir  şekilde
yönlendirilmesini  de sağlayacaktır.  Öte yandan YEGEP çalışmaları,  Çevre Düzeni
Planı,  Sektörel  Eylem Planları  gibi  diğer  kurumlarca  hazırlanmakta  olan  yerel  ve
bölgesel çalışmalara ışık tutacak ve önemli girdi sağlayacaktır. Son olarak ilerleyen
yıllarda ulusal ve uluslararası fonları Bölge’ye çekmek için gerek Ajans gerekse diğer
kurumlar  tarafından  hazırlanacak  projelerde  YEGEP  çalışmalarından
yararlanılacaktır.

(Bakınız: Manisa Yerel Ekonomik Gelişme Programı)

iii. Kurumsal Yapı ve Yasal Mevzuat

TR33  Bölgesi  son  yıllarda  önemli  teşvik  mekanizmaları  ile  yatırımcıların  cazibe
merkezi haline gelmiştir. Bölge bulunduğu konum yönünden önemli sanayi ve lojistik
merkezlerine yakınlığı yatırımcı için önemli tercih sebeplerinden olmuştur. Bölgedeki
çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları aşağıda detaylarıyla alntılanmıştır.

1.TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Sağlanan Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

Yatırımlar,  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ve  bu  Karar’ın  uygulanmasına  ilişkin  tebliğ
hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012
tarihli Resmi Gazete)

 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 
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(Bakınız:  http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)
 1.1.Genel Teşvik Sistemi

Genel Teşvik Sistemi için sabit yatırım tutarının TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar,
Kütahya, Manisa, Uşak) asgari 500.000 TL olması gerekmektedir.

Genel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Teşvik Araçları;
1. KDV İstisnası,
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti, olarak belirlenmiştir.

(Bakınız: http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri ) 

1.2.Bölgesel Teşvik Sistemi

Afyonkarahisar  ve  Kütahya  4.  Bölge,  Manisa  ve  Uşak  3.  Bölge  destekleri
kapsamındadır. Yatırım teşvik sisteminde 1. Bölge’den 6. Bölge’ye doğru gidildikçe
destek  çeşit  ve  oranları  artmaktadır.  Dolayısıyla  batı  bölgesinde  3.  ve  4.  Bölge
desteklerine sahip TR33 Bölge illeri, yatırımcılara önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Yatırımın  OSB  veya  endüstri  bölgesi  (imalat  sanayine  yönelik)  içinde  yapılması
durumunda Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri açısından bir alt
bölgede  uygulanan  desteklerden  yararlanır.  Yatırımlar  minimum  yatırım  tutarı,
yatırımın  yapılacağı  sektöre  göre  (US-97  kodu)  ve  yapılacağı  ile  göre  farklılık
göstermekle birlikte 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca öncelikli
sektörler kapsamında yapılan yatırımlar 5. Bölge desteklerinden faydalanmaktadır.
(Bakınız:  http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri )

Öncelikli Yatırım Konuları 

MADDE 17 - (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel
desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde
bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yat%C4%B1r%C4%B1m-Destek/TR33-B%C3%B6lgesi-Yat%C4%B1r%C4%B1m-Destek-ve-Te%C5%9Fvikleri
http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yat%C4%B1r%C4%B1m-Destek/TR33-B%C3%B6lgesi-Yat%C4%B1r%C4%B1m-Destek-ve-Te%C5%9Fvikleri
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a) Denizyolu ve havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. 
b) Özel  sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına
yönelik  demiryolu  yatırımları  ile  şehir  içi  yük  taşımacılığına  yönelik  demiryolu
yatırımları. 
c) Test merkezleri,  rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya
savunma sanayine yönelik olanlar). 
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda
bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. 
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama
ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 
f)  Savunma  Sanayii  Müsteşarlığından  alınacak  proje  onayına  istinaden
gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar. 
g) Maden istihraç yatırımları  ve/veya maden işleme yatırımları  (4/6/1985 tarihli  ve
3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile
İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). 
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul
öncesi  eğitim,  ilkokul,  ortaokul  ve  lise  eğitim  yatırımları  ile  asgari  20  Milyon  TL
tutarındaki hava araçlarının kullanım, tanir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. 
h)  Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı,  TÜBİTAK  ve  KOSGEB  tarafından
desteklenen  AR-GE  projeleri  neticesinde  geliştirilen  ürünlerin  üretimine  yönelik
yatırımlar. 
ı)  Motorlu  kara  taşıtları  ana  sanayinde  gerçekleştirilecek  asgari  300  milyon  TL
tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20
milyon  TL  tutarındaki  motor  akşamları,  aktarma  organları/akşamları  ve  otomotiv
elektroniğine yönelik yatırımlar. 
i)  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı  tarafından  düzenlenen  geçerli  bir  maden
işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2nci maddesinin
4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. 
j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton
eşdeğeri  petrol)  enerji  tüketimi  olan  mevcut  imalat  sanayi  tesislerinde
gerçekleştirilecek,  mevcut  durumuna  göre  en  az  %20  oranında  enerji  tasarrufu
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sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş
süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar. 
k)  Atık  ısı  kaynaklı  olarak,  bir  tesisteki  atık  ısıdan  geri  kazanım yolu  ile  elektrik
üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). 
l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer
altı doğal gaz depolama yatırımları. 
m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon
elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar. 
n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre
yüksek  teknolojili  sanayi  sınıfında  yer  alan  ürünlerin  üretimine  yönelik
yatırımlar(US97 Kodu: 2423, 30, 32, 33, 353) 
o)  Maden  Kanunu’na  istinaden  düzenlenmiş  geçerli  Arama  Ruhsatı  veya
Sertifikasına  sahip  yatırımcıların  ruhsat  sahalarında  yapacağı  maden  arama
yatırımları. 
ö) Yenilenebilir enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi
üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları. 
p)  Direk soğutmalı  slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi  ile alüminyum yassı
mamül üretimine yönelik entegre yatırımlar. 
r) Lisanslı depoculuk yatırımları. 
s) Nükleer enerji santrali yatırımları. 
ş)  Araştırma ve referans laboratuvarı,  tüketici  güvenliği  ve enfeksiyon hastalıkları
referans  laboratuvarı,  ilaç  ve  tıbbi  cihaz  analiz  ve  kontrol  laboratuvarı  ile  deney
hayvanları  üretim  test  ve  araştırma  merkezi  birimlerinin  yer  aldığı  laboratuvar
kompleksi yatırımları. 
t)  İstanbul  ili  hariç olmak üzere  asgari  6 Milyon TL tutarındaki  50 dekar ve üzeri
yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar
kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemini ihtiva eden) sera
yatırımları. 
u)  Asgari  5.000  büyükbaş  kapasiteli  süt  yönlü  entegre  hayvancılık  yatırımları  ile
komple  yeni  veya  tevsi  niteliğindeki  asgari  10.000  büyükbaş  kapasiteli  et  yönlü
entegre hayvancılık yatırımları. 
ü)  Asgari  5  Milyon  TL  tutarındaki  atık  geri  kazanım yatırımları  ve/veya  asgari  5
Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları. 



        

 MANİSA OSB BİYOKÜTLE SANTRALİ FİZİBİLİTE PROJESİ

v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik (welness)
yatırımları. 
y)  Ek-6’da  yer  alan  yatırım  konularında  gerçekleştirilecek  asgari  500  Milyon  TL
tutarındaki yatırımlar.
(Bakınız:http://zafer.gov.tr/Portals/0/dys/faaliyetler/yatirim-destek/tr33-bolgesi-yatirim-
destek-ve-tesvikleri/oncelikli-yatirim-konulari.pdf?ver=2018-09-14-090300-000 )

Bölgesel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Teşvik Araçları;

1. KDV İstisnası,
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti,
3. Faiz Desteği,
4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığınca Karşılanması,
5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
6. Yatırım Yeri Tahsisi, olarak belirlenmiştir.

(Bakınız:  http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

Bu teşvik araçları incelenecek olursa:

1. KDV İstisnası

Yatırım  Teşvik  Belgesi  kapsamında  yurt  içinden  ve  yurt  dışından  temin  edilecek
yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak
satış ve kiralamaları için KDV’nin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Ancak teşvik belgesi kapsamında aşağıdaki harcamalar değerlendirilmeye alınmaz.
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 Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,
 Kararın  9 uncu maddesinin  birinci  fıkrasında belirtilenler  hariç olmak üzere

ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,
 Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek

araçları(sağlık  ve  belediye  hizmetlerinde  kullanılan  araçlar,  trafiğe
çıkamayacak  nitelikte  olup  apron  veya  limanda  kullanılan  araçlar  ve
madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu
maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç)

 Havayolu  ile  yük  ve/veya  yolcu  taşımacılığına  yönelik  yatırımlar  dışındaki
diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

 Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra v e mutfak eşyası,
 Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri,

(Bakınız: http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

3. Faiz Desteği

Bölgesel teşvik kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan
kullanılacak en az bir  yıl  vadeli  yatırım kredilerinin  teşvik  belgesinde kayıtlı  sabit
yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı  için ödenecek faizin  veya kâr  payının;
TR33  Bölgesi’nde  yapılacak  yatırımlarda  aşağıda  belirtilen  oran  ve  miktarlarda
destek sağlanabilir.

Tablo 4.31 Faiz Desteği Oranları

Bölgeler
TL

Cinsi
Kredi

Döviz
Cinsi
Kredi

Azami
Destek
Tutarı
(TL)

3. Bölge (Manisa ve Uşak) 3
puan

1 puan 1.000.000

4. Bölge (Afyonkarahisar ve
Kütahya)

4
puan

1 puan 1.200.000

 
Ayrıca  Ar-Ge yatırımları  ile  doğrudan  ticari  mal  üretimine  yönelik  olmayan  çevre
yatırımlarının TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin
2 puanı, azami 1 Milyon TL olmak üzere bütçeden finanse edilebilir. Faiz desteği ilk 5
yılda geri ödenmelidir.
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(Bakınız:  http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak şartıyla;
 Komple yeni  yatırımlarda,  teşvik  belgesi  kapsamında gerçekleşen yatırımla

sağlanan,
 Diğer  yatırım  cinslerinde,  yatırımın  tamamlanmasını  müteakip,  yatırıma

başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan
yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır.)
Sosyal  Güvenlik  İl  Müdürlüğüne  verilen  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinde
bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken
sigorta  primi  işveren hissesinin  asgari  ücrete  tekabül  eden  kısmı,  aşağıda
verilen tabloya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanır.

Tablo 4.32 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Oranları

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren
Hissesi

Desteğinin Sabit
Yatırım

Tutarına Oranı(%)

Sigorta Primi
İşveren
Hissesi

Desteğinin
Uygulama
Süresi (Yıl)

3. Bölge (Manisa ve Uşak) 20 5
4. Bölge (Afyonkarahisar ve

Kütahya)
25 6

 (Bakınız:  http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamalarında, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde
gelir  veya  kurumlar  vergisi,  öngörülen  yatırıma  katkı  tutarına  ulaşıncaya  kadar



        

 MANİSA OSB BİYOKÜTLE SANTRALİ FİZİBİLİTE PROJESİ

aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Bu maddenin uygulamasında
yatırıma  katkı  tutarı,  indirimli  gelir  veya  kurumlar  vergisi  uygulanmak  suretiyle
tahsilinden vazgeçilen vergi  yoluyla  yatırımların  Devletçe karşılanacak tutarını,  bu
tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı
oranını ifade eder. 

 
Tablo 4.33 Kurumlar/Gelir Vergisi İndirim Oranları

Bölgeler
Yatırıma

Katkı
Oranı(%)

Kurumlar Vergisi
veya Gelir

Vergisi İndirimi
Oranı (%)

3. Bölge (Manisa ve Uşak) 25 60

4. Bölge (Afyonkarahisar ve
Kütahya)

30 70

 
Arazi,  arsa,  royalti,  yedek  parça  ve  amortismana  tâbi  olmayan  diğer  harcamalar
indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
5520  sayılı  Kanun  gereği  finans  ve  sigortacılık  konularında  faaliyet  gösteren
kurumlar, 4283 ve 3996 sayılı kanunlara tabi YİD modeliyle finanse edilen yatırımlar
Kurumlar/Gelir vergi indiriminden faydalanamaz.
İndirimli vergi uygulaması yatırıma katkı oranına ulaşınca son bulur.
(Bakınız: http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

6. Yatırım Yeri Tahsisi

Bölgesel  desteklerden  yararlanacak  yatırımlar  için  Maliye  Bakanlığınca  belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
 **Ayrıca bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-
97  Kodu:15-  37)  düzenlenen  yatırım  teşvik  belgeleri  kapsamında,  1/1/2017  ile
31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi
desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma
katkı  oranına 15 puan ilave  edilmek suretiyle,  kurumlar  vergisi  veya gelir  vergisi
indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde
yatırımcının  diğer  faaliyetlerinden  elde  ettiği  kazançlarına  uygulanacak  oranı
%100 olmak üzere, uygulanır.
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(Bakınız: http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Yatırım-Destek/TR33-Bölgesi-Yatırım-
Destek-ve-Teşvikleri)

Bu  fizibilite  analizi  yapılan  yatırım  için  mevcut  tesisi  yatırımcıda  halihazırda
olduğundan dolayı herhangi bir yatırım yeri tahsisi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Yukarıda  bahsi  geçen  teşviklere  ek  olarak,  konu  proje  lisanslı  elektrik  üretimine
dayalı  bir  yenilenebilir  enerji  üretim  tesisi  olması  sebebiyle  5346  sayılı
“YENİLENEBİLİR  ENERJİ  KAYNAKLARININ  ELEKTRİK  ENERJİSİ  ÜRETİMİ
AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN” çerçevesinde ve 5 Aralık 2013 tarihinde
yayımlanan 28842 sayılı Resmi Gazete’deki 2013/5625 sayılı karar ile, 01.01.2016
tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan tesislerin 10 yıl süreyle
aşağıda belirtilen  elektrik  satış  tarifeleri  üzerinden alım garantisine  tabi  olacakları
belirtilmiştir. Buna göre;
(Bakınız:  “YENİLENEBİLİR  ENERJİ  KAYNAKLARININ  ELEKTRİK  ENERJİSİ
ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN”)

Tablo 4.34 I Sayılı Cetvel

I Sayılı Cetvel
(29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun

hükmüdür.)
Yenilenebilir Enerji

Kaynağına Dayalı Üretim
Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları cent/kWh)

d. Biyokütleye dayalı üretim
tesisi (çöp gazı dahil) 13,3

Bahsi  geçen  tesislerde  kullanılacak  ürünlerin  Türkiye’de  üretilmiş  olan  mekanik
ve/veya  elektromekanik  ekipmanları  için  aşağıda  belirtilen  ek  teşvikler  yukarıda
belirtilen tarife fiyatına eklenecektir. 

Tablo 4.35 II Sayılı Cetvel
II Sayılı Cetvel 

(29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen
İmalat

Yerli Katkı İlavesi
(ABD Doları
cent/kWh)

E-  Biyokütle
enerjisine  dayalı
üretim tesisi

 

1-  Akışkan  yataklı  buhar
kazanı

0,8

2-  Sıvı  veya  gaz  yakıtlı
buhar kazanı

0,4

3-  Gazlaştırma  ve  gaz 0,6



        

 MANİSA OSB BİYOKÜTLE SANTRALİ FİZİBİLİTE PROJESİ

temizleme grubu
4- Buhar veya gaz türbini 2,0
5-  İçten  yanmalı  motor
veya stirling motoru

0,9

6-  Jeneratör  ve  güç
elektroniği

0,5

7- Kojenerasyon sistemi 0,4

iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve 
programlar) Uygunluğu

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2019 tarihli “Manisa İli Yerel Ekonomik
Gelişme Programı”  çalışmasında Manisa İli’ne ilişkin  aşağıdaki  husus ve  amaçlar
tespit edilmiştir:

“Manisa’nın  en  önemli  çevresel  sorunları  su  kirliliği  ve  hava  kirliliğidir.  Çevre  ve
Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’na (2016) göre Manisa ili
çevresel sorunları önceliklerine göre ilk üç sırada sırasıyla su kirliliği, hava kirliliği ve
atıkların yarattığı toprak kirliliğinin geldiği görülmektedir.”
(Bakınız: Manisa Yerel Ekonomik Gelişme Programı)

“Amaç  3.1.A  Sanayi  ve  madende  çevre  dostu  ve  sürdürülebilir  üretimin
geliştirilmesi Stratejik Önem: 
Doğal  kaynaklar,  insan faaliyetleri,  yerleşim alanları,  endüstriyel  üretim faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan sorunlardan etkilenmektedir. Günümüzde pek çok gelişmiş ülke
doğal  kaynaklar  üzerindeki  baskıyı  azaltmak  amacıyla  sürdürülebilirlik  kavramını
benimsemiş  ve  uygulamalarında  kullanmaya  başlamıştır.  Temiz  (sürdürülebilir)
üretim,  üretim sürecinde  “doğal  kaynak  ve  enerji  tüketiminin”,  “toksik  ve  tehlikeli
kimyasal  kullanımının”  ve  “atık,  atık  su  ve  emisyon  oluşumunun”  bütünsel  bir
yaklaşımla kontrol edilerek minimize edilmesini kapsayan alternatif bir üretim şeklidir.
Bu kapsamda Bölgedeki sanayi ve maden potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla
çevre  dostu  ve  sürdürülebilir  üretimin  geliştirilmesi  yönünde  yapılacak  çalışmalar
önceliklidir.”
(Bakınız: Manisa Yerel Ekonomik Gelişme Programı)

“Amaç 4.1.C Biyokütleden enerji üretiminin yaygınlaştırılması Stratejik Önem: 
Bölgedeki  büyük  ölçekli  zirai  üretim  ve  canlı  varlıklar  sebebiyle,  enerji  dönüşüm
süreçleri  neticesinde  ortaya  çıkan  biyokütle  önemli  bir  potansiyeldir.  Biyokütle
enerjisine  yönelik  olarak  Bölgedeki  tüm  ilçelerde  potansiyel  bulunmakla  birlikte,
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yatırım  yapılabilirlik  ve  öncelik  düzeyleri  ilçeler  arasında  farklılık  göstermektedir.
Bölgenin  enerji  ihtiyacının  karşılanmasına  katkıda  bulunmak  adına  yatırımların
uygulanabilirliği olan alanlarda biyokütle enerjisinin üretiminin arttırılması önceliklidir.”
(Bakınız: Manisa Yerel Ekonomik Gelişme Programı)

Planlanan  proje  tesisin  kurulacağı  bölgeden  temin  edilecek  katı  atıkların  bertaraf
edilmesi  suretiyle  buhar  ve  elektrik  üretimi  yapılacak  şekilde  tasarlanmıştır.  Bu
çerçevede planlanan proje, 2019 tarihli “Manisa Yerel Ekonomik Gelişme Programı”
kapsamındaki tespit ve amaçlara uygundur.

2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan tesisteki mevcut Akışkan Yataklı
Kömürlü Buhar Kazanında yapılacak revizyon veya mevcut tesis içine kurulacak yeni
bir  biyokütle  tesisi  ile,  arıtma  çamurları,  kağıt  fabrikalarından  kaynaklanan  pulper
atıkları,  tarımsal,  hayvansal  ve  ormansal  atıklar  gibi  biyokütle  atıklar  yakılarak
üretilecek buharın hem Manisa OSB ‘deki fabrikalara satışı hem de elektrik enerjisi
üretilerek YEKDEM‘e elektrik  satışı  planlanmaktadır.  Böylece hem çevreye  zararlı
olan  atıkların  nihai  bertarafı  sağlanmış  olacak  hem  de  ülke  ekonomisine  katkı
sağlanacaktır.  Projenin  özetlenen  bu  kapsam  dışında  geçmiş,  yürüyen  ve/veya
planlanan herhangi bir başka projeyle ilişkisi bulunmamaktadır. 

3. Projenin diğer kurum projeleri ile ilişkisi

a) Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri

Proje kapsamında başka bir kurumun projesi ile götürülmesi gereken eşzamanlı bir
konu ve/veya durum yoktur.

b) Projede başka kurum projesi ile fiziki çakışma oluşmamasına yönelik 
tedbirler

Proje kapsamında başka bir kurum projesi ile çakışma bulunmamaktadır. 

4. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu
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Planlanan proje, Zafer Kalkınma Ajansı’nca yayınlanmış 2019 tarihli “Manisa Yerel
Ekonomik  Gelişme  Programı”’nda  belirtilen  “Çevre”  ve  “Enerji”  başlıkları  altında
belirtilen stratejik plan ve hedeflere tam uyum göstermektedir.

Buna ilaveten, projenin sahibi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin; 

 Misyonu;  Sanayicinin  ihtiyacı  olan kaynaklara  sürekli  ve  ekonomik şartlarla
ulaşmasını sağlayarak rekabetçi üretimini desteklemektir.

 Vizyonu; Uluslararası platformda marka değeri yüksek olan bir sanayi bölgesi
olmaktır. 

Bu  çerçevede  yatırımı  hedeflenen  bu  biyokütle  santrali,  bu  misyon  ve  vizyonu
karşılamaktadır.

5. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

Planlanan projenin yatırım fikri, organize sanayi bölgesindeki kurum ve kuruluşların
atık bertarafına duydukları ihtiyaç ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
firmaların  giderek  artan  buhar  ve  elektrik  taleplerini  karşılamaya  yönelik  ortaya
çıkmıştır. 

6. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Projeye ilişkin yapılan ilk çalışma budur. Ancak, projenin hayata geçirileceği sahada
daha önce yatırımı yapılarak devreye alınan elektrik üretim tesisinin etüt  ve proje
safhasında hazırlanan  harita  (plankote)  çalışmaları  ile  sismik  etüd  raporu  (Bknız.
Ekler) bu çalışmaya altlık teşkil edilecek şekilde kullanılmıştır.
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5. PROJENİN GEREKÇESİ

i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi:

Planlanan  proje,  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  yetki  ve  sınır  alanı  içerisinde
planlanmıştır.  Projeye  olan  talebin  temel  gerekçesi,  sanayi  bölgesinde  oluşan
atıkların (arıtma çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal,
hayvansal  ve  ormansal  atıklar  vb.)  bertaraf  edilme  ihtiyacı  ile  gelişen  yatırım
potansiyeli  çerçevesinde  ihtiyaç  duyulan  miktarı  giderek  artan  buhar  ve  elektrik
taleplerinin oluşmasıdır.

- Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler:

Projenin  gerçekleştirilmesi  ile  ilgili  talebi  oluşturan  temel  konular  atık  bertarafına
ilişkin yaşanan zorluklar ve imkânsızlıklar ile elektrik ve buhar üretimine duyulan ve
giderek artan ihtiyaçlardır.

Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  bünyesinde  bulunan  MOSB  Enerji  Üretim  A.Ş.
tarafından gerçekleştirilen 2008-2018 yılları  arasındaki  elektrik ve  buhar  üretimleri
aşağıda verilmiştir.

Tablo 5.36 MOSB ENERJİ ELEKTRİK VE BUHAR ÜRETİM DEĞERLERİ
MOSB ENERJİ ELEKTRİK VE BUHAR ÜRETİM DEĞERLERİ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOPLAM ELEKTRİK
ÜRETİMİ (MWh)

614.766
583.84

1
541.02

1
678.52

4
632.22

1
617.42

7
739.98

8
622.22

6
514.37

4
576.62

3
417.29

1

GAZ TÜRBİNLERİNDEN
(MWh)

0 0 0
172.68

3
300.23

7
318.20

1
404.08

8
365.43

3
257.43

7
266.49

3
347.90

7

BUHAR TÜRBİNİNDEN
(MWh)

0 0 0 0 18.475 13.004 31.576 19.653 19.771 23.953 26

GAZ MOTORLARINDAN
(MWh)

614.766
583.84

1
541.02

1
505.84

0
313.50

8
286.22

1
304.32

4
237.13

9
237.16

5
286.17

6
69.356

BUHAR ÜRETİMLERİ
TOPLAM (TON)

200.286
261.69

7
233.31

4
374.74

9
406.97

3
437.71

6
480.70

5
466.74

8
600.58

8
648.34

4
681.70

7

SICAK SU ÜRETİMİ (GCAL) 35.747 30.009 32.285 36.584 36.800 40.386 40.974 41.183 39.660 42.556 38.551

TÜRBİN VE
MOTORLARDAN BUHAR

ÜRETİMİ (TON)
200.286

261.69
7

233.31
4

374.74
9

406.97
3

437.71
6

480.70
5

466.74
8

269.39
0

313.27
7

441.01
8

KÖMÜRDEN BUHAR
ÜRETİMİ (TON)

0 0 0 0 0 0 0 0
331.19

7
335.06

6
240.68

8

Santral Verimi 56,40%
59,00

%
58,55

%
60,56

%
63,50

%
65,37

%
63,88

%
66,22

%
66,06

%
65,48

%
72,87

%
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Aşağıdaki  tabloda  ise  Organize  Sanayi  Bölgesinin  elektrik  tüketim  değerleri
verilmiştir:

Tablo 5.37 2008-2018 YILLARI ARASI OSB ELEKTRİK TÜKETİM DEĞERLERİ
200

8
200

9
201

0
201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

OSB ELEKTRİK
TÜKETİMİ (kWh)

700.623.
455

647.740.
270

733.100.
228

813.036.
757

904.599.
592

966.263.
104

1.041.871.
667

1.127.024.
420

1.103.200.
841

1.302.366.
481

1.339.430.
349

Verilen tablolar ışığında görüldüğü üzere Organize Sanayi Bölgesinin elektrik talebi
her yıl  artarken MOSB Enerji  Üretim A.Ş.’nin elektrik üretim miktarı  bu talebi tam
manasıyla karşılayamamaktadır.

MOSB Enerji  Üretim A.Ş.’den elde edilen bilgiler ışığında üretilen buharın tamamı
OSB’nin ihtiyacı çerçevesinde 15 firmaya satılmaktadır.

- Talebin geçmişteki büyüme eğilimi:

 Organize Sanayi Bölgesi’nin 2008-2018 yılları arasındaki elektrik talebindeki artışı
gösterir grafik aşağıda verilmiştir:

Şekil 5.3 Manisa OSB Elektrik Tüketimi 

- Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler:

Mevcut  durumda  MOSB  Enerji  Üretim  A.Ş.  tarafından  üretilen  elektrik  miktarı
OSB’nin  tükettiği  miktarı  karşılamamaktadır.  Üretilen  buharın  ise  tamamı  OSB
firmalarına satılmaktadır.

- Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları:

Tesisi ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar MOSB tarafından aşağıdaki şekilde
raporda kullanılması amacıyla sağlamıştır.

Ege Bölgesi, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve Türkiye’deki elektrik tüketiminin
büyük  bir  kısmının  gerçekleştiği  bir  bölgedir.  Enterkonnekte  sisteme iki  noktadan
bağlı olan Ege Bölgesinde Soma, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy gibi önemli elektrik
üretim  santralleri  bulunmaktadır.  Geçmişte  Ege  Bölgesindeki  elektrik  tüketim
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miktarının sürekli artması nedeniyle mevcut santraller ve iletim hatları yetersiz kalmış
ve bunun sonucunda da aşırı yüklenmeler nedeniyle programsız elektrik kesintileri
yaşanmıştır. Yaşanan bu kesintilerinin sanayide çok önemli üretim kayıpları ve kalite
bozulmalarına ve tesislerde büyük zararlara neden olması da göz önüne alınarak
Bölgede bir  enerji  santralinin  yapımına  karar  verilmiştir.  Bu kararın  alınma amacı
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm firmalara kesintisiz, temiz
ve güvenli enerji temin etmektir. Alınan yatırım kararının ardından ihale çalışmaları
1999 yılında tamamlanarak Ekim 1999’da WARTSILA NSD FINLAND OY Firması
(Finlandiya)  ile yapım sözleşmesi  imzalanmıştır.  27 Ağustos 2001 tarihinde geçici
kabulü yapılan 54,3 MW güç kapasiteli  dizel jeneratörlü enerji  santrali  31 Ağustos
2001 tarihi itibariyle fiili üretime geçmiştir.

Ancak ilerleyen zaman içerisinde enerji  santrali  tam kapasite çalışmasına rağmen
Bölgedeki  fabrikaların  artan  enerji  talepleri  ve  yeni  kurulan  fabrikaların  enerji
ihtiyaçları ön görülerek enerji santralinin kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırım kararı alırken Ege bölgesinde doğal
gazı  kullanmaya  başlayan  ilk  OSB  olmasının  avantajını  da  kullanmıştır.  Hem
çevresel etkileri hem de elektrik üretim maliyetleri açısından sağlayacağı avantajlar
sebebiyle enerji santralinde doğalgazın kullanılmasına karar verilmiştir.

Yatırım kapsamında 3 adet doğalgaz motoru ve 34.92 MW gücünde ilave 4 adet
doğalgaz gaz motorunun montaj çalışmaları tamamlanarak, santralin ulusal sisteme
bağlantısını  gerçekleştirecek (2x100 MVa) 33/154 kV Trafo Merkezi ile birlikte,  11
Kasım  2005  tarihinde  enerji  santralinin  geçici  kabulü  yapılmış  ve  tesisler  ticari
işletmeye geçmiştir.

Yatırımın  tamamlanmasından sonra 3 adet  16.638 MW (Wartsila  18V50DF)  ve 4
adet 8.73 MW (Wartsila 20V34SG)’lık ünitelerin yer aldığı toplam 7 adet jeneratör
grubu olmuştur. 18V50DF tipindeki jeneratör gruplarının ana yakıtı % 99 doğalgaz ve
pilot yakıt olarak da % 1 motorindir, ayrıca bu jeneratörler 6 numara fuel oil ile de
çalışabilmektedir.  20V34SG  tipindeki  jeneratörler  ise  %  100  doğalgazlı  olarak
çalışmaktadır. Doğalgaza geçildikten sonra DeSOx ünitesine ihtiyaç kalmadığı için bu
sistem devre dışı bırakılmıştır.

Jeneratör gruplarındaki elektrik üretiminden sonra oluşan atık egzoz gazları atık ısı
kazanlarında 13 bar doymuş buhar üretmektedir. Santralin buhar üretme kapasitesi
saatte 45,5 tondur. Ayrıca motorların gövde soğutma suyunun enerjisi kapalı çevrim
suyuna aktarılıp bu ısı da eşanjörler yardımı ile firmalara aktarılmaktadır. Bu sayede
toplam da % 75-80 verim değerlerine ulaşmaktadır.
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52.000.000 EURO tutarındaki bu yatırımın tamamlanmasıyla;

- Elektrik Üretim Kapasitesi : 54 MW’tan 85 MW’a
- Buhar Üretim Kapasitesi : 21,5 ton/saat’ten 45,5 ton/saat’e
- Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 750 ton/saat’ten 1000 ton/saat’e çıkmıştır.

Bölgenin tevsii  alanları olan IV. ve V. Kısımlarda üretime geçen ve yatırımları hali
hazırda devam eden fabrikaların oluşturacağı artan elektrik enerjisi talebi ve Bölgenin
diğer  kısımlarında  halen  faaliyetini  sürdüren  firmaların  kapasite  artışlarının  enerji
talebinde yükselmeye sebep olacağı, öngörülerek Bölgenin enerji ihtiyacının Türkiye
ortalamasının üzerinde artacağı hesaplanmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, 2009 yılı Aralık ayında yaklaşık 85 MW gücündeki mevcut
santralin gücünü arttırmak amacıyla, hâlihazırda çalışan tesislerden teknolojik olarak
farklılık  gösteren yeni  bir  yatırıma  karar  verilmiştir.  Yapılan  detaylı  teknik  ve  mali
değerlendirmeler  neticesinde,  hem mevcut  santralin  fleksibilitesini  arttıracak,  hem
buhar ve sıcak su ile ilgili artan talepleri karşılayabilecek, hem de Bölgenin değişen
enerji ihtiyacına yönelik olarak gerektiğinde elektrik gerektiğinde ise buhar ve sıcak
su üretecek son teknoloji ürünü olan bir sistem tercih edilmiştir.

Bu yatırımın Haziran 2011’de tamamlanarak devreye alınması ile birlikte;

- Elektrik Üretim Kapasitesi : 85 MW’tan 140 MW’a
- Buhar Kapasitesi : 45 ton/saat’ten 102 ton/saat (13/18 barg)'e
- Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 1000 ton/saat’ten 1350 ton/saat’e çıkmıştır.

Sanayicilerin  elektrik,  buhar  ve  sıcak  su  tüketimleri  enerji  santrali  kontrol
merkezindeki  bilgisayarlardan  anlık  olarak  izlenebilmektedir.  Bu  uzaktan  izleme
sistemleri en son teknolojik ekipmanlar ile tasarlanmıştır. Elektrik dağıtım sistemi de
yer altı kabloları ile kurulmuş olup kayıplar ve arızalar minimuma indirilmiştir. Ayrıca
enerji  kalitesini  yükseltmek  için  santral  154 kV 160 MVA trafo  merkezi  ile  ulusal
sisteme bağlıdır.  Bölgenin  büyüyen  hızına  bağlı  olarak  santralin  kapasite  artırımı
planları da yapılmaktadır.
2014 yılı yatırımları ile MOSB-MOSB Enerji santrallerinin toplam kapasitesi;

- Elektrik Üretim Kapasitesi :140 MW’tan 162 MW’a
- Buhar Kapasitesi : 102 ton/saat’ten 137 ton/saat (13/18 barg)'e
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- Sıcak Su Üretim Kapasitesi:  1350 ton/saat’ten 1500 ton/saat’e (90°C-70°C)
çıkmıştır.

Abonelerin  elektrik,  buhar  ve  sıcak  su  tüketimleri  bilgisayarlar  vasıtasıyla  takip
edilebilmektedir. 2015 yılında yatırım yapılan akışkan yataklı kömürlü kazan ile buhar
kapasitesi 70 ton/h (22,5 bar, 220°C) artarak toplam buhar kapasitesi 207 ton/saat
(13/18/22,5 barg)‘e ulaşmıştır.

ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini:

Planlanan tesisin ana üretim kalemleri elektrik ve buhar olarak belirlenmiştir. Üretilen
buharın  tamamı  daha  önceki  bölümlerde  de  belirtildiği  üzere  OSB’de  faaliyet
gösteren firmalara satılacaktır.  Bu çerçevede yapılan buhar satışına ilişkin mevcut
anlaşmalara dayanan satışlar rapor ekinde verilmiştir.

Elektrik  üretimi  ise  yapıldıktan  sonra  enterkonnekte  sistem  vasıtasıyla  ulusal
şebekeye verilmektedir. Bu bağlamda ulusal ve bölgesel düzeydeki elektrik talebine
yönelik ilgili bakanlıklarca yapılan projeksiyonlar bu başlık altında tartışılacaktır.

- Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep 
tahminleri ile ilişkisi:

Bölgenin  ekonomik  büyümesinin  2023  yılı  hedefleri  ve  stratejileri  çerçevesinde
yürütülen  ve  ihracatın  arttırılmasına  yönelik  faaliyetler  kapsamında  artacağı
düşünülmektedir. 

- Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini:

Enerji  Bakanlığı  tarafından  yapılan  6446  sayılı  Elektrik  Piyasası  Kanunu’nun  20.
maddesi gereği, 3. fıkrası, a bendinde yer alan “Gelecek yirmi yılı kapsayan Türkiye
Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, her iki yılda bir Kalkınma Bakanlığı ve
Kurum  görüşleri  alınmak  suretiyle  Bakanlık  tarafından  hazırlanır  ve  yayımlanır”
hükmüne dayanılarak bir projeksiyon çalışması hazırlanmıştır. 

Önümüzdeki  20  yıllık  dönem  için  yapılan  bu  projeksiyon  çalışmasında  elektrik
tüketimini etkileyen, 
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 Ekonomik Büyüme Oranı, 
 Nüfus, 
 Hanehalkı Sayısı, 
 Ulaştırma Sektörünün Elektrik Tüketimine Katkısı, 
 İç Tüketim ve Şebeke Kayıpları, 
Verimlilik,

 konularına  ilişkin  verilerin  yanı  sıra,  ülkemizin  ve  ülkemize  benzer  olarak
değerlendirilen ülkelerin Uluslararası Enerji Ajansı veri tabanındaki enerji verileri ve
Dünya Bankası veri tabanındaki sektörel GSYH verileri kullanılmıştır.

Tablo 5.38 Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Sonuçları – Yıllık Bazda Talep
ve Değişim Oranları
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Şekil 5.4 Elektrik Talep Tahmini Serileri
Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Sonuçları – Yıllık Bazda Talep

- Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan 
yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.): 

Çalışmada yararlanılan modeller şu şekildedir: 

 Model 1: Ekonometrik Model 
 Model 2: Arima Modeli 
 Model 3: Karşılaştırma Modeli 
 Model 4: Regresyon Modeli 
 Model 5: Esneklik Modeli 
Yukarıda bahsedilen modeller, 3 senaryo (Senaryo 1 – Düşük Senaryo, Senaryo 2 –
Referans Senaryo,  Senaryo 3 – Yüksek Senaryo)  ile çalıştırılmış ve toplamda 15
farklı talep serisi elde edilmiştir. 

Senaryolar bazında elde edilen model sonuçları yıllık bazda ağırlıklandırılarak rapor
sonucuna  esas  teşkil  edecek  nihai  seriler  belirlenmiştir.  Yıllık  bazda  elde  edilen
sonuçlar yukarıda verilen Tablo 5.3 ve Şekil 5.2 ile gösterilmektedir. Önümüzdeki 20
yıllık  dönem  için  yıllık  ortalama  elektrik  talebi  artış  oranı  Senaryo  1  için  %2,90,
Senaryo 2 için %3,36 ve Senaryo 3 için %3,84 olarak hesaplanmaktadır.
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6. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

i. Satış Programı
Planlanan  proje  kapsamında  üretilen  buhar  ve  elektrik  üretildiği  an  itibariyle
satılacaktır.

Planlanan  tesis  kapsamında  üretilen  buhar,  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi
Yönetimi  ile  anlaşması  bulunan  ve  OSB  bünyesinde  faaliyet  gösteren  15  firma
tarafından satın  alınmaktadır.  Bu çerçevede yapılan  buhar  satışına  ilişkin  mevcut
anlaşmalara dayanan satışlar rapor ekinde verilmiştir. Tesisin işletmeye geçmesi ile
“MOSB  Enerji  Üretim  A.Ş.”  tarafından  yapılan  buhar  tedariki  “Manisa  Organize
Sanayi Bölgesinin yeni kuracağı şirket”’e devredilecektir. Buhar satışları bu firma
üzerinden yapılacaktır.
 
Benzer  şekilde,  tesis  devreye  girdikten  sonra  üretilen  elektrik  ise  YEKDEM
kapsamında enterkonnekte sistem vasıtasıyla ulusal şebekeye 10 yıl süreyle teşvikli
satış fiyat tarifesi üzerinden  “Manisa Organize Sanayi Bölgesinin yeni kuracağı
şirket” tarafından satılacaktır. 

ii. Üretim Programı

Manisa İli Manisa OSB sınırları içerisinde yer alan proje 49.90 MWt ve 15.40 MWe
kurulu  güce  sahip  olacaktır.  Proje  kapsamında  yıllık  üretilmesi  öngörülen  elektrik
enerjisi  miktarı  78,745.5  MWh ve  buhar  üretim  miktarı  ise  153.600  Ton olarak
hesaplanmaktadır.

iii. Pazarlama Stratejisi (Fiyatlandırma, Tanıtım ve Dağıtım)

Planlanan tesis, üreteceği buharı ortalama 18 USD/Ton bedelle taliplerine satacaktır.
Bu çerçevede yapılan  buhar  satışına  ilişkin  mevcut  anlaşmalara dayanan satışlar
rapor ekinde verilmiştir.

Bu bedelin hesaplanmasında aşağıdaki parametreler dikkate alınmaktadır:

 Buhar üretiminde kullanılan yakıtın birim fiyatı,
 Yakıtın ısıl değeri,
 1 kg Buharın üretimi için gereken ısı miktarı,
 Verim.
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Üretilen elektrik enerjisi ise YEKDEM kapsamında belirlenen fiyat tarifesi ve teşvikler
kapsamında 10 yıl süre ile ulusal şebekeye satılacaktır.
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7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

i. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler

 Coğrafi yerleşim:

Proje alanı, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy OSB Mahallesi Halil  Yurtseven
Cad. No:1 adresinde bulunan 3308 ada 11 parseldir.  Planlanan tesisin kurulacağı
alana ait uydu görüntüsü aşağıda kırmızı renk ile işaretlenmiş alandır. 

Şekil 7.5 Proje Sahasının Google Earth üzerindeki Görünümü

Rapor ekinde, proje sahasını gösterir 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalar ve koordinat
listesi verilmiştir. Bu alana ilişkin imar ve sahiplik durumunu gösteren belge de rapor
ekinde sunulmuştur.

 İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)

Proje alanı, Manisa İl merkezine yakındır.
Manisa; makroklima Akdeniz iklim şartları altındadır. İlin kuzeydoğusu Akdeniz iklimi
ile karasal iklimin geçiş noktasında yer alır. Yıllık sıcaklık ortalaması 16.8 °C olup en
sıcak ay olan Temmuz ortalaması 34.4 °C ve en soğuk ay olan Ocak ayı ortalaması
3.0 °C dir. 
Yıllık  kuraklık  indisi  27,5  dir.  Yağışın  fazla  olduğu  aylarda  kuraklık  indisi  40’ın
üzerindedir. Ortalama nisbi nem % 61 olmakla beraber kış aylarında %78 oranına
ulaşmaktadır.
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Yağışlar,  genelde  kış  aylarında  görülür  ve  yaz  ayları  oldukça  kurak  geçer.  Yıllık
ortalama yağış  miktarı  merkezde 750,3 mm olup yılın  ortalama 91,3 günü yağışlı
geçer. Kar dağlık ve yüksek kesimlerde gerçekleşmektedir. Ortalama 19,9 günü sisli
geçer.
Manisa İli’ne ilişkin uzun yıllar  ortalamalarını  gösteren “Climate-Data.  Org” verileri
aşağıda verilmiştir:

 Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler

Proje  sahasında  2010  yılında  yapılmış  sismik  risk  çalışması  yapılmış  ve  yapılan
ölçümler ışığında “Sismik Etdü Raporu” hazırlanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre;
proje sahasında zemin grubu C, zemin sınıfı Z3, zemin hakim titreşim periyodu 0.5,
zemin  karakteristik  periyodu  0.15-0.60,  zemin  büyütmesi  1.8  ve  dinamik  yatak
katsayısı 10699 olarak tespit edilmiştir. Zeminde sıvılaşma riski yoktur. Hazırlanan bu
rapor eklerde verilmiştir.

 Bitki örtüsü

Manisa il topraklarının % 46’sı orman ve makilerle kaplıdır. Geniş bir alanı kaplayan
makiler  dağların  kuzey  ve  batı  yamaçlarında  yer  alır.  Ormanlar  meşe,  dişbudak,
karaağaç, karaçam, kızılçam, ardıç, ahlat ve çınardan ibârettir. Bağlar ve zeytinlikler
de geniş bir yer kaplar. İl topraklarının % 39.1’i ekili ve dikili arâzi, % 6.6’sı çayır ve
mer’alardan, %8’i tarıma elverişsiz alanlardan ibârettir. Manisa il sınırları içinde 4.3
milyon civârında zeytin ağacı ile 56.000 hektara yakın bağlık alan mevcuttur. Manisa
bitki örtüsü bakımından Akdeniz’in karalara has bitkilerinin özelliğini gösterir.
Proje alanında kayda değer bir bitki örtüsü bulunmamaktadır.

 Su kaynakları
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Proje sahası içerisinde bir su kaynağı bulunmamaktadır.
Bununla beraber, il sınırları içindeki akarsuların çoğu Gediz Havzası içinde, Soma ve
Kırkağaç yöreleri  ile  Yunt  Dağı’nın batı  kesimlerini  kaplayan küçük bir  kısmı Ege
havzası  içinde  yer  almaktadır.  Ege  havzasının  en  önemli  ana  taşıyıcı  akarsuyu,
Kırkağaç ve Soma yakınlarından geçen Bakırçay’dır.
Manisa il sınırları içindeki akarsuların çoğu Gediz havzasında, çok az bir kısmı Ege
havzasında toplanmaktadır. İlin Gediz ve Ege havzalarına bağlı akarsuları şunlardır:
Gediz  Irmağı: Manisa’nın  en  önemli  akarsuyudur.  Gediz  Irmağı;  Salihli,  Turgutlu,
Manisa  ve  Menemen  ovalarını  geçtikten  sonra  Ege  Denizi’ne  dökülür.  Toplam
uzunluğu 386 km. olup, bunun 204 km.’ si il sınırları içinde bulunmaktadır.

Alaşehir Çayı: Sarıgöl ilçesinin güneyindeki Çal Dağı’nın yamaçlarından doğar. Gediz
Nehri’ne birleştiği  yere  kadar uzunluğu 115 km.’  yi  bulur.  Salihli  Ovası’nda Gediz
Nehri’ne kavuşur.
Selendi Çayı: Gediz Irmağı’nın kuzeyden aldığı bir kol olan Selendi Çayı, ilin doğu
sınırlarındaki  Salhane  Dağları’ndan  kaynaklanır.  Selendi  Platosu’nu  derin  vadiler
açarak geçer ve Tahtacı köyü yakınlarında Gediz’e kavuşur.
Demirci  Çayı: Demirci’nin  13  km.  doğusunda  Demirci  Dağları’nın  güney
yamaçlarından  kaynaklanan  Demirci  Çayı,  Adala’nın  doğusunda  Gediz  Irmağı’na
kavuşur.
Deliniş Çayı: Simav’ın 3 km. kuzeybatısında, Simav Dağları’nın güney yamaçlarından
doğar.
Gördes  Çayı: Demirci  Dağları’nın  güneyindeki  Türkmen Dağı’ndan  doğar.  Gördes
yöresinde birçok  küçük dereyle  beslenerek,  Akhisar’ın  doğusundan gelen Gördük
(Medar) Çayı ile birleştikten sonra Kum Çayı adını alır.
Kum  Çayı: Akhisar  Ovası’nda  Gördük  (Medar),  Gördes  ve  Kapaklı  çaylarının
birleşmesiyle oluşan Kum Çayı, Manisa’ya 5 km. mesafede Gediz’le birleşmektedir.
Nif Çayı: Manisa Dağı ile Bozdağlar arasında kalan boğazdan ve Manisa Dağı’nın
doğusundan  kıvrılarak,  İzmir-Bursa  yolu  üzerindeki  köprü  yakınlarında  Gediz’le
birleşmektedir.
Bakırçay  Irmağı: Gölcük  Dağları’nın  doğu  yamaçlarından  kaynaklanan  Bakırçay,
Kırkağaç ve Soma yakınlarından geçerek, Kınık’ın kuzeyinde Yağcı Çayı ile birleşir.

 Diğer doğal kaynaklar
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Proje  sahasında  herhangi  bir  doğal  kaynak  (bitki  örtüsü,  akarsu  vb.)
bulunmamaktadır.

ii. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı

Planlanan tesisin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde düşünülmesi sebebiyle gerek
yapım gerekse de işletme süreçlerinde her türlü imkân ve olanağa erişimi son derece
kolaydır. Proje sahasında elektrik, su, doğal gaz alt yapıları mevcuttur. Proje sahası
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin tapulu alanıdır, ilave bir kamulaştırma ihtiyacı
yoktur  (ilgili  belge rapor ekinde sunulmuştur).  Proje sahasına ulaşım yolları  asfalt
yollar olarak mevcuttur. Projenin yapımı ve inşası esnasında kullanılacak her türlü
malzemenin temini (yapısal beton, çelik vs.) son derece kolaydır. Projenin girdi olan
atıkların temini için mevcut  lojistik alt  yapı  hazırdır.  Projenin çıktısı  olan buhar ve
elektriğin satışı ile ilgili alt yapıların yapımı son derece kolay olacaktır.

iii. Sosyal Altyapı

Nüfus, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Sosyal Yapı

Zafer  Kalkınma  ajansı  tarafından  26.03.2019  tarihinde  güncellenen  rapora  göre
Manisa İli’nin sosyo-ekonomik görünümü aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Manisa ilinin 2018 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 1.429.643 olup Merkez ilçeleri olan
Yunusemre ve  Şehzadeler  ilçelerinin  nüfusu sırasıyla  239.324 ve 171.116’dır.  Bu
ilçeleri  nüfus  büyüklüğünde  Akhisar,  Turgutlu  ve  Salihli  ilçeleri  izlemektedir.
Köprübaşı ise 13.347 kişi ile ilin nüfus bazında en küçük ilçesidir. İle ait detaylı nüfus
bilgileri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 7.39 İl, İlçe Nüfusları 2018

İL/İLÇE Nüfus İl/İlçe Nüfus
Manisa İl Geneli 1.429.643 Kula 44.410

Ahmetli 16.530 Salihli 161.562
Akhisar 171.381 Sarıgöl 35.957
Alaşehir 104.507 Saruhanlı 54.660
Demirci 41.135 Selendi 20.291

Gölmarmara 15.247 Soma 108.981
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Gördes 28.182 Şehzadeler 171.116
Kırkağaç 39.790 Turgutlu 163.223

Köprübaşı 13.347 Yunusemre 239.324
*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2018)

Medyan (ortanca) yaş, nüfusun yaşa göre sıralanması sonucu tam ortada yer alan
kişinin yaşını ifade etmektedir. Örneğin ülke genelindeki medyan yaşın 32,03 olması
ülke  nüfusunun  yarısının  32,03’ten  küçük  yarısının  ise  32,03’ten  büyük  olduğu
anlamına gelmektedir.

2018 yılı TÜİK verileri kullanılarak Ajans tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda
aşağıdaki Manisa ilinin medyan yaşı kadınlar için 36,46; erkekler için ise 34,64 olarak
bulunmuştur.  İl  genelinde ise bu rakam 35,54’dür.  Hem cinsiyetlere göre hem de
toplam medyan yaş dikkate alındığında il, ülke genelinden daha yaşlı durumdadır.

Tablo 7.40 Medyan, Yaş Değerleri 2018

Medyan Yaş
Erkek Kadın Toplam

Manisa 34,64 36,46 35,54
Türkiye 31,38 32,69 32,03

*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2018)

Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  Bilgi  Sistemine göre  ilde  bulunan tek  üniversite
olan  Manisa  Celal  Bayar  Üniversitesinde  50  binin  üzerinde  kayıtlı  öğrenci
bulunmaktadır.  Buna  göre  TR33  Bölgesi’ndeki  üniversite  öğrencilerinin  yaklaşık
%29’u Manisa ilinde eğitimini sürdürmektedir.

Tablo 7.41 Üniversite Öğrenci Sayıları

2017-2018 Yılı
Üniversite Öğrenci

Sayıları
Manisa Celal Bayar

Üniversitesi
53.401

TR33 Bölgesi 185.896
Türkiye 7.560.371

*Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu Bilgi Sistemi, 2018
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Manisa  ili  yüz  bin  kişiye  düşen  toplam  hastane  yatak  sayısı  hariç  diğer  sağlık
göstergelerinde ülke ortalamasından daha kötü durumdadır. Özellikle uzman hekim
ve toplam hekim sayısının arttırılması adına gerekli çalışmaların yapılması gerektiği
değerlendirilmektedir.  Sağlık  göstergelerine  ait  rakamlar  Tablo  4’te  verilmektedir.
Tablodaki  veriler  TÜİK  tarafından  açıklanan  en  son  sağlık  verilerinin  2017  tarihli
olması  nedeniyle  2017  yılı  nüfus  verileri  dikkate  alınarak  Ajans  tarafından
hesaplanmıştır.

Tablo 7.42 Sağlık Göstergeleri

Manisa Türkiye
Yüz Bin Kişiye Düşen Uzman Hekim 90 100
Yüz Bin Kişiye Düşen Toplam Hekim 165 186
Yüz Bin Kişiye Düşen Sağlık Personeli 687 720
Yüz Bin Kişiye Düşen Toplam Hastane 
Yatak Sayısı

313 279

*Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2017), TÜİK Sağlık İstatistikleri (2017), Zafer Kalkınma Ajansı
Hesaplamaları

İş gücü göstergeleri ve iş gücüne katılım oranları 2018 yılı itibariyle TÜİK tarafından
bölgesel bazda açıklanmaktadır.  TR33 Bölgesi olarak işgücüne katılım oranı 2018
yılında  %54,0  olarak  gerçekleşmiştir.  Bölgede  istihdam  oranı  %50,3  olarak
gerçekleşirken işsizlik oranı  ise %6,8 olarak gerçekleşmiştir.  İşsizlik oranına tarım
sektörü dışarıda bırakılarak bakıldığında bu oran %9,3’e yükselmektedir. Bölge, bu
göstergeler ile ülke geneline kıyasla daha iyi bir konumda bulunmaktadır.

Tablo 7.43 İş Gücü Göstergeleri

İş Gücüne
Katılım Oranı

İstihdam
Oranı

İşsizlik Oranı
Tarım Dışı

İşsizlik
Oranı

TR33 Bölgesi 54,0 50,3 6,8 9,3
Türkiye 53,2 47,4 11,0 12,9

*Kaynak: TÜİK İş Gücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları (2018)

2017 yılı itibariyle Manisa’da kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 9.694
dolar  olup  il  bu  rakam  ile  ülke  genelinde  17.  sırada  yer  almaktadır.  Ülke
ortalamasının  10.602  dolar  olduğu  düşünüldüğünde  ilin  bu  değer  ile  ülke
ortalamasının da altında kaldığı görülmektedir.
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Tablo 7.44 Kişi Başına Düşen GSYH

Kişi Başına Düşen GSYH
(Dolar)

Ülke Sıralaması

Mansia 9.694 17
Türkiye 10.602 -

*Kaynak: TÜİK İl Göstergeleri (2017)

2017 yılı  SGK verileri üzerinden Ajans tarafından yapılan hesaplamalara göre ilde
imalat sanayi istihdamında öne çıkan sektörlere bakıldığında ilde, TR33 Bölgesi’nin
diğer illerine göre daha dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. İlin tarımda oldukça
güçlü bir konumda bulunmasının da etkisiyle gıda sektörü ilde %16’lık bir istihdam
payına sahip olmuştur.
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Tablo 7.45 İmalat Sanayi İstihdamında Öne Çıkan Beş Sektör (%)

Manisa Türkiye

Öne Çıkan Sektör
İmalat Sanayi

İstihdamındaki
Payı (%)

Öne Çıkan Sektör
İmalat Sanayi

İstihdamındaki
Payı (%)

Gıda Ürünlerinin 
İmalatı

16
Giyim Eşyalarının 
İmalatı

44.410

Makine ve 
Teçhizat Hariç, 
Fabrikasyon Metal 
Ürünleri İmalatı

15
Gıda Ürünlerinin 
İmalatı

161.562

Elektrikli Teçhizat 
İmalatı

15
Tekstil Ürünlerinin 
İmalatı

35.957

Diğer Metalik 
Olmayan Mineral 
Ürünler İmalatı

10

Makine ve 
Teçhizat Hariç, 
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı

54.660

Bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı

8
Diğer Metalik 
Olmayan Mineral 
Ürünler İmalatı

20.291

*Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları (2017), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

Verilen  imalat  sanayi  istihdamının  teknoloji  düzeyine  bakıldığında  ise  ilin  gerek
yüksek teknolojili ürün üretiminde gerekse orta-yüksek teknolojili ürün üretiminde ülke
geneline oranla daha yüksek paya sahip olması, ildeki sanayi  sektörünün oldukça
gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Tablo 7.46 İmalat Sanayi İstihdamının Teknolojik Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek
Teknoloji

Orta Yüksek
Teknoloji

Orta Düşük
Teknoloji

Düşük
Teknoloji

Manisa 7,59 27,82 36,14 28,45
Türkiye 1,57 17,31 31,03 50,09

*Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları (2017), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

İlin  ihracat  ve  ithalat  verileri  Manisa’nın  dış  ticaret  hacminin  oldukça  yüksek
gerçekleştiğini göstermektedir (aşağıdaki üc tabloda belirtilmiştir). Türkiye İhracatçılar
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Meclisi (TİM)’nin yayınlamış olduğu istatistiklere göre ilin ihracatı yaklaşık dört buçuk
milyar dolardır. Bu rakamlarda ildeki gelişmiş sanayinin ve ilin verimli topraklarının
sonucu olan yüksek tarımsal üretimin önemli rolü bulunmaktadır.

Tablo 7.47 İTHALAT VE İHRACAT DEĞERLERİ

İHRACAT İTHALAT
TÜİK

(1.000 Dolar)
TÜİK

(1.000 Dolar)
TÜİK

(1.000 Dolar)
Manisa 4.429,647 2.217,133 2.775,999
Türkiye 163.532,569 167.967,219 223.046,481

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, TİM İstatistikleri (2018)

Tablo 7.48 İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

İHRACAT 2019
(1.000 Dolar)

PAYI
(%)

Gıda Ürünleri ve İçecek 517.805 23,35
Metal Eşya Sanayi (Makine ve 
Teçhizatı Hariç)

471.525 21,27

Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar 370.019 16,69
İlk Üç Sektör Toplamı 1.359.349 61,31

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları
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Tablo 7.49 İTHALATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

İHRACAT 2019
(1.000 Dolar)

PAYI
(%)

Radyo, Televizyon, Haberleşme 
Teçhizatı Ve Cihazları

947.496 34,13

Ana Metal Sanayi 397.984 14,34
Başka Yerde Sınıflandırılmamış 
Makine Ve Teçhizat

339.748 12,24

İlk Üç Sektör Toplamı 1.685.228 60,71
*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

İlde ihracat orta-yüksek ve orta-düşük sektörlerde yoğunlaşmaktadır (devam eden ilk
tabloda).  İthalatın  teknoloji  düzeyine  bakıldığında  ise  yüksek  ve  orta-yüksek
teknolojide  bir  yoğunlaşmanın  olduğu  görülmektedir  (devam  eden  ikinci  tabloda
belirtilmiştir).  İthalattaki  yüksek  teknolojiye  olan  bağımlılığım  ilin  beyaz  eşya,
televizyon gibi alanlarda kullanılan ve yüksek teknoloji  gerektiren ara mallara olan
ihtiyacı ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Tablo 7.50 İmalat Sektörü İhracatının Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek
Teknoloji

Orta Yüksek
Teknoloji

Orta Düşük
Teknoloji

Düşük
Teknoloji

Manisa 0,53 37,16 34,84 27,47
Türkiye 3,50 36,37 27,56 32,57

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

Tablo 7.51 İmalat Sektörü İthalatının Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı (%)

Yüksek
Teknoloji

Orta Yüksek
Teknoloji

Orta Düşük
Teknoloji

Düşük
Teknoloji

Manisa 37,36 37,89 21,00 3,75
Türkiye 13,45 41,97 33,20 11,38

*Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2018), Zafer Kalkınma Ajansı Hesaplamaları

Orta yüksek teknolojili üretimin ve güçlü beyaz eşya firmalarının da etkisiyle tasarım,
marka  ve  faydalı  model  başvurularında  Manisa  ili  TR33  Bölgesi  illerine  kıyasla
oldukça iyi durumdadır.
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Tablo 7.52 Patent Başvuru ve Tescil Sayıları

Patent Başvuru
Sayısı

(2014-2018)

Patent Tescil
Sayısı

(2014-2018)
Manisa 1.666 197
Türkiye 32.792 9.544

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 7.53 Marka Başvuru ve Tescil Sayıları

Marka Başvuru
Sayısı

(2014-2018)

Marka Tescil
Sayısı

(2014-2018)
Manisa 3.477 2.823
Türkiye 499.328 385.407

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 7.54 Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları

Tasarım Başvuru
Sayısı

(2014-2018)

Tasarım Tescil
Sayısı

(2014-2018)
Dosya
Sayısı

Tasarım
Sayısı

Dosya
Sayısı

Tasarı
m

Sayısı
Manisa 307 1.273 305 1.304
Türkiye 41.220 193.664 40.090 194.47

1
*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

Tablo 7.55 Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayıları

Faydalı Model Faydalı Model
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Başvuru Sayısı
(2014-2018)

Tescil Sayısı
(2014-2018)

Manisa 294 204
Türkiye 16,336 9.820

*Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu İstatistikleri (2018)

İl  bitkisel  üretim değerleri  açısından ülke geneline oranla oldukça iyi  bir  konumda
bulunmaktadır. Özellikle sofralık üzüm olarak da adlandırılan sultani üzüm üretiminde
hem ülke hem de dünya çapında oldukça iyi konumdadır. Bununla birlikte bu üzüm
üretiminin gıda sanayinde farklı ürünlere dönüştürülmesi de önemlidir. Ayrıca oldukça
güçlü  olan  sanayisinin  genişlemesi  sürecinde  ilin  verimli  tarım  arazilerinin  zarar
görmeyeceği tedbirlerin alınması gereklidir. Ayrıca il canlı hayvan değeri konusunda
da  oldukça  iyi  konumda  bulunmasına  rağmen  ilin  hayvansal  üretim  değeri  ise
düşüktür.

Tablo 7.56 Bitkisel Üretim Değeri

Bitkisel Üretim
Değeri (1.000 TL)

Sırası

Manisa 294.780.288 8
Türkiye 158.870.800 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2018)

Tablo 7.57 Canlı Hayvanlar Değeri

Canlı Hayvanlar
Değeri (1.000 TL)

Sırası

Manisa 2.493.285 13
Türkiye 117.796.767 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2017)

Tablo 7.58 Hayvansal Ürünler Değeri

Hayvansal Ürünler
Değeri (1.000 TL) 

Sırası

Manisa 387.350 34
Türkiye 69.926.450 -

*Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler (2017)

İlde birçok tarihi  ve  kültürel  yapılar  olmasına rağmen ilin  İzmir  iline yakınlığından
dolayı daha çok ile günübirlik ziyaretler yapılmaktadır. Bu sebeple Kültür ve Turizm
Bakanlığının  Turizm  İşletme  Belgeli  Tesis  Konaklama  İstatistiklerinin  gösterdiği
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üzere, turistlerin ilde geceleme süreleri oldukça düşüktür. Ancak ortalama geceleme
sürelerinde  Sarıgöl’e  gelen  ziyaretçilerin  30  günlük  bir  süre  ilçede  kalıyor  olması
dikkat çekmektedir.

Büyük beyaz eşya firmalarına da ev sahipliği yapan Manisa Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) yarattığı istihdam ile ildeki OSB’lerin başını çekmektedir. Ancak bu OSB’nin
ciddi doluluk rakamlarına ulaşması sebebiyle ilde yeni ve özellikle yüksek teknolojili
üretim yapan  veya  savunma sanayine  yönelik  üretim yapan  yeni  bir  ihtisas  OSB
kurulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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Tablo 7.59 OSB VERİLERİ

OSB ADI ÜRETİMDE OLAN
PARSEL SAYISI 

BOŞ PARSEL
İSTİHDAM

(KİŞİ)
Manisa OSB 209 5 51.000
Akhisar OSB 52 0 4.820
Salihli OSB 44 25 2.869

Turgutlu OSB 59 1 3.190
Akhisar

Zeytin ve
Zeytinyağı
Türevleri

İhtisas OSB

17 1 1.000

Soma OSB - - -
İl Geneli
Toplam

381 32 62.879

Kültürel Yapı 

Manisa İli’nin sahip olduğu kültürel varlıklar incelendiğinde ise il genelinde 819 sivil
mimari yapı, 252 dinsel ve kültürel yapı, 246 endüstriyel yapı, 69 idari ve 29 askeri
yapı, 106 doğal anıt olmak üzere toplam 1521 tek yapı örneği ile 184’ü arkeolojik sit,
8’u doğal sit 8’i kentsel sit, 6’ü tarihi sit toplam 206 sit alanı taşınmaz kültür varlığı
olarak günümüze ulaşmıştır.  İlde;  Kültür  ve Turizm Bakanlığı’na bağlı  21,  mahalli
idarelere bağlı 9 olmak üzere 30 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki kitap
sayısı 337.213, 2012 yılı okuyucu sayısı da 572.306’dır. Tarihsel yapı ve dokusuyla,
kültürel planda Şehzadeler Kenti kimlik ve iddiasını bugün de ortaya koyabilecek çok
sayıda  mimari  miras  hala  dimdik  ayakta  durmaktadır.  Birçok  turizm  türüne  ev
sahipliği  yapabilecek  potansiyele  sahip  Manisa’yı  ziyaret  eden  turist  sayısı  arzu
edilen düzeye henüz ulaşamamakla beraber; 2012 yılında turist sayısı  önceki yıla
göre %11 artışla 311.324’den 345.492’e ulaşmıştır.

Manisa,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı’nın  kültür  turizmini  canlandırmak  amacıyla
hazırladığı  Marka  Kent  Projesi  kapsamına  alınmıştır.  Manisa  dışında  Amasya,
Adıyaman,  Bursa,  Edirne,  Gaziantep,  Hatay,  Konya,  Kütahya,  Manisa,  Nevşehir,
Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illeri de bu proje içinde yer  almaktadır.
Proje  ile  15  kent  markalaştırılarak  ön plana çıkartılacaktır.  Bu kapsamda;  her  yıl
bakanlık tarafından belirtilen öncelikli şehirlerden biri “Kültür Marka Kenti” olarak ilan
edilecek,  tarihi,  kültürel  ve  mimari  özelliği  olan  yapıların  ve  ören  yerlerinin
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restorasyonu gerçekleştirilecektir.  Anıt,  kale, su kemeri,  sur, han, kervansaray gibi
tarihi  yapıların  ışıklandırma  ve  çevre  düzenlemeleri  ve  tarihi  çekim  noktalarının
çevresinde  turistik  yeme-içme  tesisleri  yapılacaktır.  Kültür  turizmi  kapsamında
festivaller,  fuarlar  düzenlenecek, yöresel  etkinlikler  uluslararası  standartlara uygun
biçimde  geliştirilecek,  kültürel  ve  sanatsal  gösterilerin  sergileneceği  açık  hava
tiyatroları yapılması sağlanacaktır.

iv. Kurumsal Yapılar

Projenin ve  projenin yapılacağı  alanın sahibi  Manisa Organize Sanayi  Bölgesi’dir.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi, bu proje için kuracağı şirketi ile projenin yatırımını
ve işletmesini yapacaktır.

Ülke  ekonomisinin  dünya  ile  bütünleşebilmesinde  üzerine  düşen  görevleri  en  üst
düzeyde  yerine  getirmek çabasında olan  ve  planlı  kalkınma modeli  çerçevesinde
çalışmalarını sürdüren Manisa Organize Sanayi  Bölgesi, gerek bünyesinde faaliyet
gösteren sanayi tesislerinin büyüklüğü, gerekse sanayiciye sağlanan tüm altyapı ve
destek  hizmetlerinin  yanı  sıra  çevreye  vermiş  olduğu  önemle  de  diğer  OSB’ler
arasında tercih sıralamasında önde gelmektedir.

Kurumun tarihçesi aşağıdaki gibi özetlenebilir;

1963 – 1964 yılları arasında, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları
1963 yılında Manisa Ticaret Borsasının da maddi katkılarıyla, Manisa Ticaret Odası
tarafından  Türkiye  Odalar  Birliği  Sanayi  Dairesi'ne  Bölgenin  fizibilite  etüdünün
yaptırılması ile başlamıştır.

1964 – 1966 yılları arasında, 1964 Yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Tesis ve
Geliştirme Projesi Sanayi Bakanlığına sunulmuş ve yapılabilirliği tespit edilmiştir. 1
Haziran 1966 tarihinde Sanayi  Bakanlığınca istenen Kredi Taahhütnamesi  Manisa
Ticaret Odası tarafından imzalanmıştır. 

1966 – 1986 yılları arasında, 10 Temmuz 1966 tarihinde Manisa Ticaret Odası ile
Türkiye  Halk Bankası  arasında kredi  sözleşmesi  imzalanmıştır.  Kredi  anlaşmasını
müteakip  arsa  alımlarına  başlanmış  ve  15  Mart  1968  tarihinde  ihale  yapılarak
Temmuz  1968  tarihinde  altyapı  inşaatına  başlanmıştır.  1970  yılı  Ocak  ayından
itibaren de sanayicilere yer tahsisi yapılmıştır.
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1986 – 1997 yılları arasında, Bölgenin 1986 yılında % 90 oranında doluluğa ulaşması
sebebiyle  Bölgenin  büyütülmesi  düşünülmüş ve  14 Ekim 1986 tarihinde Bakanlar
Kurulunda alınan 86/11103 sayılı  karar ile Bölgenin II.  kısmının yapılacağı alanda
süratle  arazi  alımlarına  başlanmıştır.  Arazi  alımlarının  tamamlanmasının  ardından
altyapı  inşaatlarının  yapımı  için  Kasım  1989  da  yüklenici  firma  ile  sözleşme
imzalanmış ve Kasım 1991 tarihinde altyapı inşaatları tamamlanarak geçici kabulü
yapılmış ve Bölgenin II. Kısmı hizmete açılmıştır.

1997 – 2003 yılları  arasında, I.Kısımda olduğu gibi doluluk oranı % 90’a ulaşınca
1997 yılında Bölgenin III. Kısmının kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. 1998 yılında
kamulaştırma  işlemleri,  Ağustos  2001’de  ise  altyapı  çalışmaları  tamamlanmıştır.
Aralık 2003 itibariyle Bölgenin III. Kısmının da arsa doluluk oranı % 100’e ulaşmıştır.

2003  –  2011  yılları  arasında,  Bölgede  bu  şekilde  artan  sınaî  potansiyele  paralel
olarak  mevcut  Bölgenin  batısında  yer  alan  IV.  Kısmın  ve  kuzeyinde  yer  alan  ve
demiryolu  bağlantılı  olarak  kurulacak  Lojistik  Merkezin  de  bulunduğu  Bölgenin
V.Kısmının oluşumuna karar verilmiştir. 3.759.600 m² büyüklüğündeki IV. Kısım ve
743.000 m² büyüklüğündeki  V. Kısmın kamulaştırma çalışmaları  ve altyapı  ihalesi
2006 yılında tamamlanarak 2007 yılı başında arsa tahsislerine başlanmıştır. Ağustos
2011 itibariyle tüm parsellerin tahsisi tamamlanarak IV. ve V. Kısımlarda da %100
doluluk oranına ulaşılmıştır.  Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin büyük
çoğunluğunun  katılımıyla  11  Temmuz  2008  tarihinde  gerçekleştirilen  1.  Genel
Kuruldan  sonra  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  kendi  sanayicisi  tarafından
yönetilmeye başlanmıştır.

v. Çevresel Etkilerin Ön-Değerlendirmesi

Planlanan tesiste inşaat aşamasında aşağıdaki önlemler alınacaktır;

Projenin inşaat aşamasında kullanma suyu olarak 15 m3 kapasiteli polietilen mamul
olan taşınabilir bir depo kurulacaktır. Projenin inşaat aşamasında evsel nitelikli atık
suların toplanması amacıyla mevcut atık su alt yapısı kullanılacak olup, bu alt yapının
kapasite olarak yetersi gelmesi durumunda ise fosseptik kurulacak olup, kurulacak
fosseptik  40  m3 kapasitesinde olacaktır.  Kurulacak fosseptik  19.03.1971 Tarih  ve
13783 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, "Lağım Mecrası İnşası
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" Hükümlerine Uygun
Sızdırmaz  Fosseptikte  biriktirilecek  ve  Atıksu  Arıtma  Tesisine  belirli  aralıklarla
çekilerek vidanjörle sevk edilecektir. 
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Projenin  inşaat  aşamasında  zeminin  hazırlanması,  söküm  ve  yıkım  işlemlerinin
yapımı,  idari  bina  ve  diğer  ünitelerin  inşaatı  sırasında  tozlanma  oluşacaktır.
Tozlanmayı  önlemek  amacıyla  5m3/gün  sulama  suyuna  ihtiyaç  duyulacaktır.
Tozlanmayı  önlemek  için  arazide  periyodik  olarak  sulama  yapılacaktır.  Burada
kullanılacak  olan  su  mevcut  su  tesisatı  ile  çözülecektir.  Aksi  halde,  tankerler  ile
sahaya getirilecektir. Sızıntı suyu toplama havuzunda biriken atıksular havalandırma
sistemi  ile  havalandırılacaktır.  Havuz  sistemi  ile  kurulacak olan  pompa ünitesi  ile
Biyometanizasyon ünitesi için besleme ünitesine geri devri yapılacaktır. Sızıntı suyu
biyometanizasyon prosesi içerisinde kullanılacaktır. 

Tesisin  kurulması  planlanan  alan  hafif  eğimli  bir  alan  olduğu  için  drenaj  sistemi
oluşturulacaktır. Biyokütle Enerji Santrali Üretim Tesisinin bulunacağı alana dışarıdan
yağmur suyu girmesine izin verilmeyecektir. Bu amaç ile sahanın üst kesimlerindeki
yamaçlardan  gelebilecek  yağmur  suları,  kafa  hendekleri  ile  toplanarak
uzaklaştırılacaktır. Sabit tesislerin bulunduğu alanlardan ve yollardan gelen yağmur
suları  da  yol  kenarlarına  yapılacak  hendeklerle  dışarı  verilecektir.  Faaliyet  alanı
çevresinde kuşaklama kanalları oluşturularak arazi çevresinden akışa geçen yüzey
suları uzaklaştıracak şekilde planlanacaktır. İşletme esnasında oluşacak tüm yağmur
suları drenaj hendekleri ile saha dışına sevk edilecektir.

Projenin  inşaat  aşamasında  çalışacak  personelden  kaynaklı  evsel  nitelikli  katı
atıkların  değerlendirilebilir  sınıfa  girenleri  (plastik,  cam,  kağıt,  metal  vb.)  tekrar
kullanılabilirlikleri  göz  önünde bulundurularak  ayrı  ayrı  ve  kapalı  kaplar  içerisinde
toplanacak,  biriktirilecektir.  Ayrıca  inşaatta  kullanılacak  malzemelerin
değerlendirilebilir sınıfına giren çimento torbaları, saç ve metal parçaları, ambalaj ve
kutular  kereste  vb.  atıkları,  bu  atıkların  kimyasal  özellikleri  göz  önünde
bulundurularak,  kağıt  ve  kağıt  ürünleri,  plastik  atıklar  olarak  ayrı  ayrı  toplanacak,
biriktirilerek  bertarafı  sağlanacaktır.  Geri  kazanımı  mümkün  olamayan  evsel  katı
atıklar  ise  ağzı  kapalı  çöp  bidonlarında  görünüş  koku,  toz  sızdırma  ve  benzeri
faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı biçimde muhafaza edilecek
ve periyodik zamanlarda katı atık ekiplerine teslim edilecek veya katı atık depolama
sahasına götürülmek suretiyle bertarafı sağlanacaktır. 

Proje  kapsamında  oluşacak  atıkların  yönetimi,  14.03.1991  tarih  ve  20814  sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"
ve 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına  Dair  Yönetmelik"  hükümlerine  göre  yapılacaktır.  Ayrıca  Tesis
bünyesinde
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24.06.2007  tarih  ve  26562  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren
"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. 

Projenin  inşaat  aşamasında  6-8  adet  iş  makinesi  çalışacağı  düşünülmektedir.  İş
makinelerinin  bakım,  onarım ve yağ  değişimleri  yetkili  servislerde,  yapılacak  olup
faaliyet  alanında  atık  yağ  ve  yağlı  atık  oluşmayacaktır.  Sahada  iş  makinelerinin
arızalanması  durumunda  yetkili  servislere  haber  verilerek  ufak  çaplı  onarımlar
sahada tabanı betonarme alanlarda gerçekleştirilecektir. Bu onarımlar esnasında atık
yağ  veya  yağlı  atıklar  oluşması  durumunda  bu  atıklar  ayrı  sızdırmaz  bidonlarda
muhafaza edilerek Lisanslı bertaraf tesislerine verilecektir. 

Kurulacak olan Biyokütle  Enerji  Santrali  Tesisi  ile  gelen atıklar  değerlendirildikten
sonra kalan pasa kısım katı atık depolama tesisine gönderilecek veya satılacaktır. Bu
sebepten tesiste koku olması beklenmemektedir.

Gelen atıklar ve tesiste çıkacak olan kül atıkları verilen arazi içerisinde 1 ila 2 dönüm
alanda  depolanacaktır.  Bu  alan  tesisin  emre  amade  olacak  şekilde  sürekli
çalışabilmesi için gerekli olan atıkların miktarına uygun olacak şekilde belirlenmiştir.
Ayrıca  burada  yapılacak  olan  depolama  alanı  büyük  bir  ekonomik  faktör  olarak
görülmemektedr.

Planlanan tesiste işletme aşamasında;

 Atıklar çevresel risk oluşturmayacak şekilde tesise kabul edilecek, 
 Atıkların işlendiğinin takip edilmesi için gerekli kontrol sistemleri kurulacak, 
 Tesise gelen atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan kapalı ön

depo kurulacak, 
 Üretim öncesi, atıkların en az bir gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte atık

kabul birimi yapılacak, 
 Atıkların  işlenmesi  sonucunda  oluşan  katı  ürünün  meteorolojik  olaylardan

etkilenmeyecek şekilde en az bir ay süreyle biriktirileceği  büyüklükte kapalı
ürün deposu yapılacak, 

 Tesise  gelen  ve  işlenmeye  uygun  olmayan  atıklar  ile  tesisten  çıkan  ve
kullanıma  uygun  olmayan  ürün  ve  bakiye  atıklar  için  uygun  alanlar
oluşturulacak ve bu atıklar ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilecek, 

 Tesise  kabul  edilen  atığın  kaynağı,  kodu,  miktarı,  tesise  erişim  şekli  gibi
bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulacak, 
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 Temin edilen biyokütle tesiste yakılarak buhar ve enerji üretimi sağlanacak, 
 Yakma işleminin  gerçekleştiği  reaktör  içerisindeki  sıcaklık,  basınç,  pH,  katı

madde  içeriği,  organik  yükleme  değerleri  ve  benzeri  parametreler  sürekli
olarak izlenecek, 

vi. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Maliyeti)

Proje  kapsamında  tesisin  formülasyonuna  ilişkin  aşağıdaki  senaryolar  ışığındaki
alternatifler çalışılmıştır:

1.  Manisa  İli  Manisa Organize  Sanayi  Bölgesinde bulunan mevcut  akışkan yataklı  kömürlü  buhar
kazanında yapılacak modifikasyon ile mevcut buhar türbininden elektrik üretimi ve paralelinde buhar
satışı yapılacak bir sistemin araştırılması yapılmıştır.

2. Aynı tesis içerisine yeni  kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın buhar üretimi yapılarak
mevcut  buhar  türbininden  elektrik  üretimi  ve  paralelinde  buhar  satışı  yapılmasının  araştırılması
yapılmıştır.

3. Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın yağlı bir sistem ile ORC
türbininden elektrik üretimi ve ORC türbin sonrası kondenser kısmından buhar üretilerek, bu buharın
satışının  da  yapılmasının  araştırılması  yapılmıştır  (bu  durumda  mevcut  soğutma  kulesine  ihtiyaç
duyulmayacaktır).

4.  Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile kızgın yağlı bir sistem ile ORC
türbininden  elektrik  üretimi  ve  aynı  zamanda  kızgın  yağ  ile  buhar  üretilmesi  ve  buhar  satışının
yapılmasının araştırılması yapılmıştır (bu durumda mevcut soğutma kulesine ihtiyaç duyulacaktır).

5. Aynı tesis içerisine yeni kurulacak olan biyokütle yakma tesisi ile yüksek basınçlı buharlı sistem ile
üretilecek  kızgın  buhar,  önce back  pressure buhar  türbinine girip  elektrik  üretecek, back pressure
kısmında  çıkacak  olan  orta  basınçlı  kızgın  buhar  mevcut  buhar  türbinine  girip  elektrik  üretecek.
Gerektiğinde  back  pressure  kısmından  çıkan  buhar  desuperheater’dan  geçerek  satışının
gerçekleştirilmesinin  araştırılması  yapılmıştır  (bu  durumda  mevcut  soğutma  kulesine  ihtiyaç
duyulacaktır).

6. Yukarıdaki  5 maddede belirtilen, kurulacak biyokütle tesisinden elde edilecek ısının kullanılması
yöntemleri seçeneklerinin haricinde alternatif çözümlere ilişkin; yeni kurulacak arıtma çamuru kurutma
sistemine ve presleme sistemine ilişkin tüm kuruluş ve işletme maliyet  kalemlerinin belirlenmesi ile
maliyetlerin gerekçelendirilerek hesaplanması; kalemler için mali ve teknik inceleme yapılarak alternatif
teknoloji ve yöntemler de irdelenmiştir.

Yukarıda belirtilen her alternatif durum için projenin inşa edileceği alan aynıdır. Proje
sahasının mülkiyeti hali hazırda Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne ait ve bu proje
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için tahsisli durumda olduğundan herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir
(bu durumu gösterir belge rapor ekinde sunulmuştur).

Fizibilite hazırlığı için yürütülecek çalışmalar Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy
OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde bulunan (3308 ada 11 parsel)
mevcut Akışkan Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini Binası
Bölgesi,  mevcut  Trafo  Merkezi  batı  cephesindeki  boş  alanı  ve  mevcut  tanklar
bölgesini kapsayacaktır.
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8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM

i. Kapasite Analizi ve Seçimi

Kurulması  öngörülen Biyokütle  Enerji  Üretim Santralinin  kapasitesinin  belirlenmesi
için  öncelikli  olarak  tesise  emre  amade  şekilde  temin  edilebilecek  olan  yakıt
niteliğindeki atıkların özellikleri ve temin miktarları bilinmesi gerekmektedir. Sisteme
girdi olarak girecek olan yakıt analizleri SGS tarafından yapılmıştır. Tedarik miktarları
ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından sağlanmıştır. 

Tesis Kapasite analizinin yapılabilmesi için öncelikli olarak yakıtlarla sağlanabilecek
olan  enerji  miktarı  hesaplanmaktadır.  Sağlanan  yakıt  miktarları  ile  birlikte  her  bir
yakıtının yanmasıyla ortaya çıkacak termal ısı enerjisi miktarı termodinamik hesap
yöntemleriyle  hesaplanır.  Ardından  enerji  üretim  tesisinin  elemanı  olan  kazanın
termal kapasitesinin analizi ortaya konulur. Bu işlemler sırasında orijinal olarak elde
edilen yakıtın nem oranları irdelenir ve kazanda verimli bir şekilde yakılması için ne
kadar  nem  oranıyla  yakılması  gerektiği  hesaplamalarla  irdelenir.  Bu  doğrultuda
seçilecek kazan sayesinde elde edilecek ısıl gücün kapasitesi belirlenir.

Tablo 8.60 Biyokütle Kazan Termal Güç Kapasitesinin Analizi

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

Nem Değeri
[%]

Orijinal
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]
A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60 75 391

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54 73 255

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271 55 2350

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 
Beyaz

190 77 162

E Belediye Arıtma Çamuru 240 52 373

Tesise  tedarik  edilecek olan  yakıtın  analizler  sonucundaki  tedarik  miktarları,  nem
değerleri bu özellikteki alt ısıl değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bilinmelidir ki
yakıtın içerisinde nem ne kadar az olursa o kadar çok ısıl değeri artmaktadır. Bunun
için  yakıtın  kuru  haldeki  yüksek  değerdeki  kalorifik  yanma  değerine  en  yakın
durumuna  en  az  maliyetle  getirilecek  sistemin  seçilmesi  gerekir.  Yakıtın
ulaştırılabileceği nem değerleri ve kazanacağı ısıl değerler irdelenir. 

Tesiste kullanılacak olan A,B,D,E yakıtlarının nemden arınması kurutma sistemiyle
gerçekleştirilmektedir. Kurutma teknolojisi doğalgaz veya tesisten çıkacak ürün olan
buharın  kullanılmasına  dayanmaktadır.  İlerleyen  bölümlerde  kurutma  sistem
teknolojinin kıyaslaması seçimi ayrıca anlatılmaktadır.
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Tablo 8.61 Yakıtların Kurutma Kapsamında Ağırlıkları

Numune
Kodu

Günlük Tedarik
Miktarı

[Ton/Gün]

Nem Değeri
[%]

%10 Nem Oranına
Kurutulmuş Miktar

[Ton/Gün]

%30 Nem Oranına
Kurutulmuş Miktar

[Ton/Gün]
A 60 75 16.67 21.43

B 54 73 16.20 20.83

D 190 77 48.56 62.43

E 240 52 130.13 167.31

Tablo 8.62 Yakıtların Kurutma Kapsamında Alt Isıl Değerleri

Numune
Kodu

Orijinal
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]

Kuru
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]

%10 Nem Oranına
Kurutulmuş Alt Isıl

Değer
[kcal/kg]

%30 Nem Oranına
Kurutulmuş Alt Isıl

Değer
[kcal/kg]]

A 391 3259 2877 2112

B 255 2408 2113 1523

D 162 2547 2237 1618

E 373 1363 1173 792
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Tablo 8.63 Yakıtların Kurutma Kapsamında Enerji Değerleri

umune
Kodu

%10 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

%30 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

A 1.997.639 1.885.536

B 1.426.321 1.321.925

D 4.526.308 4.208.152

E 6.358.181 5.520.299

Tesiste kullanılacak olan C yakıtı  yani  kağıt fabrikası atığı olan pulper ısıl  işlemle
kurutulamamakta olup, hidrolik pres metoduyla kurutulması gerçekleştirilebilmektedir.
En  verimli  şekilde  yapılan  kurutma  işlemiyle  yakıt  %30  nem  oranına
getirilebilmektedir.

Tablo 8.64 Yakıt C’nin Kurutma Kapsamında Ağırlığı 

Numune
Kodu

Günlük Tedarik
Miktarı

[Ton/Gün]

Nem Değeri
[%]

%30 Nem Oranına
Kurutulmuş Miktar

[Ton/Gün]
C 271 55 174

Tablo 8.65 Yakıt C’nin Kurutma Kapsamında Alt Isıl Değeri

Numune
Kodu

Orijinal
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]

Kuru
Alt Isıl Değer

[kcal/kg]

%30 Nem Oranına
Kurutulmuş Alt Isıl

Değer
[kcal/kg]]

C 2350 5834 3934

Tablo 8.66 Yakıt C’nin Kurutma Kapsamında Enerji Değeri

Numune
Kodu

%30 Nem Oranında
Toplam Enerji
[kcal/kg*saat]

C 28,553,985

Yapılan  hesaplamalar  sonucunda  biyokütle  kazanının  termal  gücü  ortaya
çıkmaktadır.  Kurutulmuş  yakıtların  saatlik  kazanda  yakılma  miktarları  kurutulmuş
değerdeki  ısıl  değerleri  ile çarpılmasıyla  saatlik toplam üretilebilecek teorik termal
değer  hesaplanır.  Daha  sonra  bu  değer  kcal  biriminden  watt  enerji  birimine
dönüştürülür. (Rapor ekinde verim hesaplamaları ayrıca detaylarıyla verilmiştir.)

Tablo 8.67 Biyokütle Kazanı Termal Gücü
Biyokütle Kazanı Termal Gücü Birim

49.90 MWt

Türbin Kapasitesinin Seçilmesi
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Santralde  kullanılacak  olan  biyokütle  kazanın  kapasitesinin  seçilmesiyle  burada
üretilecek olan buharın elektrik enerjisine dönüşmesini  sağlayacak olan türbinlerin
seçimi gerçekleştirilecektir. Tesiste mevcut olan buhar türbini 11.5 MWe kapasiteye
sahiptir. Kazanda üretilecek olan buhar mevcut olan türbin özelliklerine uygun hale
gelebilmesi  için  yüksek  basınçlı  türbine  ihtiyaç  vardır.  Bu  türbin  yapılan
hesaplamalarla yaklaşık kapasitesi 4 MWe olduğu ortaya çıkmıştır. Türbin üreticileri
ile  yapılan  görüşmeler  ve  alınan  teklifler  neticesinde  3.9  MWe güce  sahip  Back
Pressured Steam Turbine kapasitesi seçilmiştir. İlgili teklif ve teknik özellikler rapor
eklerinde dikkate sunulmuştur.

Yüksek  basınç  türbini  sayesinde  kazanda  üretilen  kızgın  buhardan  elektrik  elde
edilecek ve bu türbinden çıkan buhar duruma ve ihtiyaca göre ya organize sanayi
bölgesindeki  fabrikalara  satılacak  ya  da  elektrik  satış  fiyatının  yüksek  olduğu  ve
buhar ihtiyacının olmadığı saatlerde elektrik üretimi için diğer 11.5 MWe kapasiteye
sahip olan mevcut buhar türbininde elektrik üretimi için kullanılacaktır.
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ii. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

Biyokütle  santralinde  kullanılacak  olan  doğrudan  yakma  sistemine  uygun  rankine
çevrimine  dayalı  yani  konvansiyonel  termik  santrallerde  olduğu  üzere  yakıtın
kazanlarda  yakıldığı  ve  buhar  elde  edildiği,  buhar  içerisindeki  enerjinin  de  buhar
türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistemler kullanılacaktır. 

Biyokütle Santrali Teknolojilerinin Analizi ve Teknoloji Seçimi

Kullanılacak sistemler kendi içerisinde elemanlar çalışma prensipleri temelde benzer
olsa  da  farklı  teknolojilere  sahiplerdir.  Teknoloji  analizleri  yaparken  konsept
tasarımlar  üzerinden  ilerlenerek  hesaplar  gerçekleştirilmiştir.  Sistem  teknoloji
alternatifleri olarak Organik Rankine Çevrime Sahip sistemler ile geleneksel Rankine
Çevirimine  sahip  santral  teknoloji  mimarisi  karşılaştırılmıştır.  Bunu  yaparken  de
sistemin konfigürasyonlarını kıyaslamak için sadece elektrik üretimi olduğundaki gelir
ve  elektrikle  beraber  buhar  satışının  da  olduğundaki  gelirler  günlük  değere
indirgenmiştir. İndirgenmiş günlük gelirlerin karşılaştırılmasıyla birlikte en çok kazanç
sağlayacak  ve  yatırım  maliyeti  ona  kıyasla  daha  uygun  olan  sistem  seçimi
yapılmıştır.

Tablo 8.68 Elektrik ve Buhar Üretim Değerleri
Senaryo 3 Senaryo 4 Senaryo 2 Senaryo 5

 
ORC

(ELEKTRİK)

ORC
(BUHAR VE
ELEKTRİK)

SADECE
MEVCUT

BUHAR TÜRBİNİ

MEVCUT BUHAR TÜRBİNİ
VE YENİ BUHAR TÜRBİNİ

BİRLİKTE

Brüt Güç Üretimi (MW-Saat) 12 14.234 11.5 15.4

Gündüz Zamanı (Saat) 16 16 16 16

Gece Zamanı (Saat) 8 8 8 8

İç Tüketim Gündüz (MW-Saat) 1.49 1.86 1.42 1.47

İç Tüketim Gece (MW-Saat) 1.24 1.41 0.95 1.00

Buhar Üretimi Gündüz (TON/Saat) 0 0 0 0

Buhar Üretimi Gece (TON/Saat) 50 56 50 60

Brüt Elektrik Üretimi Gündüz (MW-Saat) 12 14.234 11.5 15.4

Brüt Elektrik Üretimi Gece (MW-Saat) 2 6.638 2 3.9

Net Elektrik Üretimi Gündüz (MW-Saat) 10.52 12.38 10.08 13.93

Net Elektrik Üretimi Gece (MW-Saat) 0.77 5.23 1.05 2.90

 Buhar Satış Fiyatı: Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar ile yapılan buhar
satış sözleşmelerindeki bedeller doğrultusunda ortalama olarak 18 USD/Ton
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olduğu  belirlenmiştir.  Bu  bedel  doğalgaza  endeksli  olarak  yıl  içerisinde
değişiklik göstermektedir.

 Elektrik  Satış  Fiyatı: YEKDEM  ve  Yenilenebilir  Enerji  Kanunu  içerisinde
belirlenmiş  olan  alım  taahhütlündeki  yenilenebilir  enerji  satış  fiyatlarıdır.
Sistemde  kullanılan  yerli  ürün  porsiyonuna  göre  bu  bedel  değişiklik
göstermiştir.

Kurgulanacak  teknoloji  ve  konfigürasyon  seçimi  yukarıdaki  tabloda  yapılan
indirgenmiş  günlük  gelir  kıyaslaması  doğrultusunda en uygun  sistem tercihi  ORC
sistem yerine konvansiyonel termal sisteme dayalı mevcut türbinin kullanıldığı ve ek
olarak yeni bir türbinin sisteme dahil edildiği ihtiyaçlara göre hem buhar hem elektrik
satışının sağlandığı sistem mimarisi seçilmiştir. Seçilen sisteme alternatif olan ORC
sisteminin  günlük  getirisinin  düşük  olmasının  yanında  alınan  teklif  ve  piyasa
araştırmalarında  böyle  bir  sistemin  tedarik  ve  işletme maliyetlerinin  de  ekstradan
daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Biyokütle Yakıt İyileştirme Sistemi (Kurutma Sistemi) Teknoloji Seçimi

Santralde  kullanılacak  olan  biyokütle  kazanının  kapasite  analizinin  yapılması
sırasında kazanın ihtiyaç duyduğu yakıtın karakteristik özellikleri ortaya konulmuştur.
Bu değerlere ulaşılması için yakıtın kurutularak iyileştirilmesi gerekmektedir. Yapılan
analiz ve alınan teklifler doğrultusunda kullanılacak en uygun teknoloji tercihi yakıt
olarak doğalgaz yerine kazandan çıkacak olan buhar sayesinde yakıtın kurutulması
sistemine dayalı teknoloji seçilmiştir. Bu şekilde kurutulamayacak olan kağıt fabrikası
pulper atığı için hidrolik prese dayalı teknoloji seçilmiştir.
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iii. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

Yatırımı yapılacak olan biyokütle enerji santrali için seçilen teknoloji konvansiyonel 
termik santral teknolojisine dayanmaktadır. Yakmaya dayalı termik santral 
sistemlerinde çevreye emisyon salınımı olacağından dolayı ilgili kurum ve 
kuruluşların belirlemiş olduğu çevreyi koruyucu kanun ve yönetmelikler 
doğrultusundaki standartlarda emisyon değerlerini aşmamak için özel filtre sistemleri 
kullanılacaktır.

Baca gazı filtre sistemi maliyetleri bu raporun Yatırım Maliyetleri bölümünde 
irdelenmektedir.

iv. Teknik Tasarım

İdari  süreç  içerisinde  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  biyokütle  sistemine  dayalı
elektrik  üretimine  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  firmasını  kuracaktır.  Şirket
kurulumunun  tamamlanmasıyla  EPDK  mevzuatı  çerçevesinde  yenilenebilir  enerji
üretim lisansı için ön lisans başvurusunu yapacaktır.

Projenin  tamamlanma  ve  işletmeye  alınma  sürecinin  yaklaşık  18-24  ay  arasında
olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin
ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak
hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi
ve  tasarımı  yapılacak,  akabinde onaylanmış  zemin  parametreleri  ve  taşıma gücü
değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır.  Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin
ana  komponentleri  olan  çelik  yapılar,  kazan,  kurutma sistemi,  yanma  sistemi  vb.
ekipmanların  tasarımı  ve  imalatı  süreçleri  gerçekleştirilecektir.  Adı  geçen  her  bir
komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde
imal  edileceği  düşünülmüştür.  Her  bir  komponentin  tasarım  ve  imalat  süreçleri
eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentleri ise maksimum 2
ay  içerisinde  proje  alanına  teslim  edileceği  düşünülmüştür.  İnşaat  işleri  kalemi
öncelikle  projenin  yerleşiminin  yapılacağı  alandaki  mevcut  yapıların  sökümü  ve
yıkımı  gibi  faaliyetlerle  başlayacak,  çıkan  hurdaların  satışı  ve  hali  hazırda  saha
içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde
yaklaşık  6 aylık  bir  süre öngörülmüştür.  Bu faaliyetlerin  proje  kapsamında imalatı
tamamlanan  ekipmanların  inşaat  imalatlarının  tamamlanacağı  hesaplanmaktadır.
İnşaat  işlerinin  tamamlanması  esnası  ve  sonrasında  ise  çelik  montaj,  mekanik
montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri
sebebiyle  her  bir  iş  kalemi  bir  öncekinden  1  ay  sonra  başlayacak  şekilde
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programlanmıştır.  Son  olarak,  devreye  alma  ve  testler  için  3  aylık  bir  süre
öngörülmüştür. 
Termin programında öngörülen süreler maksimum süreler olarak hesaplanmıştır.

Projenin detay tasarımları inşaat, mekanik ve elektrik olacak şekilde toplamda 3 ila 6 
süreceği öngörülmektedir. Yatırım teknik kapasite hesaplamaları önceki bölümlerde 
detaylı olarak verilmiştir. 

Tesis yerleşim düzeni planı rapor eklerinde verilmiştir.

Şekil 8.6 Talep Edilen Vaziyet Planı
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v. Yatırım Maliyeti

Yapılan araştırmalar ve hesaplamalar doğrultusunda Yatırım Maliyeti aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.

Tablo 8.69 Yatırım Maliyetleri
Yatırım Sabit Gideri      14,432,650.00 USD

Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)       2,012,500.00 USD
+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği          402,500.00 USD
+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği          345,000.00 USD

Kabin ve İnvertörler          115,000.00 USD
Kazan Çelikleri (550 Ton)       1,581,250.00 USD
Çelik İşleri          465,750.00 USD
Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi          172,500.00 USD
Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi          460,000.00 USD
Yakıt Elleçleme Sistemleri          287,500.00 USD
Tavan Vinçleri          287,500.00 USD
Egzos ve Hava Kanalları            93,150.00 USD
Fanlar          172,500.00 USD
Valf, Pompa ve Aksesuarlar          460,000.00 USD
Borulama İşleri          230,000.00 USD
İzolasyon İşleri          172,500.00 USD
Kazan Refrakter İşleri          230,000.00 USD
İnkonel Kaplama İşleri          575,000.00 USD
Kablolama İşleri          230,000.00 USD
Mekanik Montaj İşleri          690,000.00 USD
Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları          115,000.00 USD
İnşaat İşleri          747,500.00 USD
Şantiye Yönetimi          115,000.00 USD
Mühendislik İşleri          460,000.00 USD
Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları          460,000.00 USD
Tahribatsız Test Hizmetleri            57,500.00 USD
Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)       2,000,000.00 USD
Yakıt Kurutma Sistemleri          805,000.00 USD
Gaz İstasyonu            57,500.00 USD
Yazılım ve SCADA Sistemleri            57,500.00 USD
Diğer Giderler          575,000.00 USD

Biyokütle Santrali Yatırım Maliyeti

     14,432,650.00 USD
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9. PROJE GİRDİLERİ

i. Girdi İhtiyacı

Biyokütle Santralinde kullanılacak kazan için yakıt girdisi önceki bölümlerde 
irdelenmiş ve ilgili hesaplamaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kazan girdileri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 9.70 Tesis Kapsamında Günlük Bertaraf Edilecek Atık Miktarları

Numune
Kodu

Numune Adı
Günlük Tedarik

Miktarı
[Ton/Gün]

A Manisa OSB Arıtma Çamuru 60

B Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 54

C Kağıt Fabrikası Pulper Atığı 271

D Kağıt Fabrikası Arıtma Çamuru 
Beyaz

190

E Belediye Arıtma Çamuru 240

ii. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

Kurulacak  olan  tesisteki  hammadde  yani  yakıt  ihtiyacı  bertaraf  edilmesi  gereken
atıklardan sağlanacağından dolayı ücretsiz olarak tedarik edileceği öngörülmektedir.
Yatırım  sonrasında  bu  çevreye  zarar  veren  maddelerin  bertaraf  edilmesinden
kaynaklı olarak bir ek gelir edileceği de öngörülmektedir. 

Atık temini ile ilgili tedarik sözleşmeleri bu raporun eklerinde ayrıca paylaşılmaktadır.
Ticari  sözleşmeler ise yatırım ilerleyen dönemlerinde yapılacaktır.  Öngörülen yıllık
yakıt bertarafından elde edilecek gelir aşağıda verilmiştir. Ancak bu değerler finansal
hesaplamalarda ek gelir olarak gösterilmemiştir.

Tablo 9.71 Maliyetler

Tahmin Edilen Pulper Bertaraf Bedeli: 837,569.16 TL
Tahmin Edilen Çamur Bertaraf Bedeli: 3,387,501.

95
TL

*Toplam Bertaraf Bedeli: 4,225,071.
11

TL

*Toplam Bertaraf Bedeli: 728,510.78 US
D
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*Not: Bertaraf bedeli finansal hesaplamalarda ek gelir olarak kullanılmamıştır. Tesis 
işletmeye alındığında bu bertaraf bedeli gelir kalemine işlenebilecektir.

Her ne kadar yakıtların bertaraf ediliyor olmasından dolayı ücretsiz tedarik edilse de 
yakıtların kazanda yakılabilmesi için kurutma işleminden geçmesi gerekmektedir. Bu 
işlemlerin de maliyeti belirtilmiştir

Tablo 9.72 Yıllık Yakıt Maliyetleri
Yıllık Yakıt Maliyeti       2,406,70

7.20 
USD/YIL

Yıllık Pulper Kurutma 
Maliyeti

         678,40
0.00 

USD/YIL

Yıllık Çamur Kurutma 
Maliyeti

      1,728,30
7.20 

USD/YIL

Pulper Miktarı                212
.00 

TON/GÜ
N

Çamur Miktarı                174
.00 

TON/GÜ
N

Pulper Kurutma Maliyeti                  10
.00 

USD/TON

Çamur Kurutma Maliyeti                  31
.04 

USD/TON

*Ortalama Yakıt Kurutma Maliyeti: 19.50 USD / Ton
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10.ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

i. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

Proje hayata geçirildiğinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi adına tesisin işletmesi
Manisa Organize Sanayi Bölgesinin kuracağı şirket tarafından yapılacaktır. 

Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi’ne  ait  organizasyon  yapısı  ve  yönetimi
aşağıdaki gibidir:

Genel Kurul;
Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla 11
Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilen 1. Genel Kuruldan sonra Manisa Organize
Sanayi  Bölgesi  kendi  sanayicisi  tarafından  yönetilmeye  başlanmıştır. Türkiye’de
Sanayiciler tarafından yönetilen sayılı OSB’lerden biri olan Manisa Organize Sanayi
Bölgesinde, her yıl olağan genel kurul gerçekleştirilmektedir.
 
Genel  Kurul,  4 yılda bir seçimli  olağan genel kurul ile kendi aralarından seçtikleri
Yönetim Kurulu’nu oluşturur. 

Yönetim Kurulu;
Yönetim Kurulu Başkanı : Sait  Cemal TÜREK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Kadir Murat ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi : Erdal HASPOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi : Semih VARDARER
Yönetim Kurulu Üyesi : Abdulaziz MEYDAN

Denetim Kurulu;
Denetim Kurulu Üyesi : Faruk CAN
Denetim Kurulu Üyesi : Doğan ÇELİK

MOSB Bölge Müdürlüğü;
MOSB Bölge Müdürü : Funda KARABORAN

Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesinin  Kuracağı  Yeni  Şirket’in  organizasyon
yapısı ve yönetim kuruluna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Organize Sanayi  Bölgeleri yürütmeliklerine göre bu kurulan şirketin yönetim kurulu
üyeleri  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  yönetim  kurulu  üyeleri  aynı  şekilde
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görevlerine yerine getirecekler ancak Organize Sanayi  Bölgesinde Yönetim Kurulu
Üyeliği  Görevlerine  devam  edeceklerdir.  Şirketin  yönetimini  ve  temsilini  Manisa
Organize Sanayi Bölge Müdürü yapacaktır. Şirketin idari yapısı ve şeması aşağıdaki
gibi olacaktır.

Şekil 10.7 Organizasyon Yapısı
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ii. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (Genel Giderler vb.)
Kurulacak tesisin işletmesi esnasında organizasyon ve yönetim giderleri  yönetimin
Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  tarafından  yapılacağı  için  ek  bir  maliyet
getirmeyeceği  öngörülmektedir  ancak  bu  durum  göz  önüne  alınmasıyla  işletme
giderleri içerisinde diğer giderler kalemine işletme sırasında risk oluşmaması adına
maliyetler eklenmiştir.
iii. İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

Kurulacak  tesisin  işletilmesi  esnasında  ihtiyaç  duyulacak  mavi  ve  beyaz  yaka
personel sayıları ile bu personele ilişkin tahmini giderler (maaş, sgk, ofis, araç vb.
giderler) aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Tablo 10.73 Personel ve Personele İlişkin Gider Tahminleri

Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 
18 Mavi Yaka)

         600,00
0.00 

USD/Yıl

Araç kiraları            28,80
0.00 

USD/Yıl

Ofis giderleri            60,00
0.00 

USD/Yıl

Tesiste  çalışması  öngörülen  organizasyonda  ihtiyaç  duyulacak  personel  nitelikleri
tesisteki  hali  hazırda işletmede olan diğer tesisler ile benzerlik göstermektedir.  Bu
raporda bu insan kaynaklarının niceliklerine göre maliyet analizleri gerçekleştirilmiştir.
Tesisin  işletmeye  alınmasında  ihtiyaç  duyacağı  personellerin  istihdamında  proje
sahibi  ve  işletici  firmanın  yıllara  dayanan  tecrübesi  bulunmasından  dolayı  her  iş
tanımını ve personel  niteleliklerini  kendileri  belirleyebileceklerdir.  Bu raporda buna
ayrıca değinilmemektedir.  Projenin yatırım kararı alınması ve icrası sonucunda bu
nitelikler  net  bir  şekilde  ortaya  konulur  ve  istihdamı  proje  sahibi  ve  işletici  firma
tarafından yapılır.
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11.PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

i. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri
No Açıklama

Süre
(Ay)

-
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
1

22 23

1 Sözleşme Tarihi                           

2

Genel Tasarım ve
Yerleşim Planlarıyla,

Zemin Yükleri
Hesabı

4                          

3 Çelik Yapılar
Tasarımı ve İmalatı 4                          

4 Kazan Tasarımı ve
İmalatı 6                          

5 Kurutma Sistemi
Tasarımı ve İmalatı 6                          

6 Yanma Sistemleri
Tasarımı 6                          

7 Ekipmanların Saha
Teslimi 10                          

9 İnşaat İşleri 12                          

10 Çelik Montaj İşleri 9                          

11 Mekanik Montaj İşleri 12                          

12 Borulama İşleri 12                          

13 Elektrik İşleri 12                          

14 Tahribatsız Muayene
İşleri 10                          

15 Devreye Alma ve
Ttler 3                          

Projenin  tüm aşamaları  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  adına Manisa  Organize
Sanayi Bölgesi tarafından kurulacak şirket tarafından yürütülecektir. Raporun Manisa
Organize Sanayi  Bölgesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulacak
şirket hem sahiplik hem de idari yapının aynı ekipten oluşmasından dolayı raporun
daha  önceki  bölümlerinde  bahsedilen  enerji  yatırımlarını  zamanında  ve  bütçesi
dahilinde ihtiva etmeleri açısından teknik kapasitenin yeterli ve tecrübeli olduğu tespit
edilmiştir.

ii. Proje Organizasyon ve Yönetim

Projenin icrasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulacak şirket’in 
Organizasyon yapısı ve yönetim şemasında belirtilen iş görev tanımlarına ve yetki 
sorumluluklarına göre aynı ekip yer alacaktır. Proje karar alma süreçleri de aynı 
şekilde ilerleyecektir.

iii. Proje Uygulama Programı (Termin Planı)

Projenin  tamamlanma  ve  işletmeye  alınma  sürecinin  yaklaşık  18-24  ay  arasında
olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin
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ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak
hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi
ve  tasarımı  yapılacak,  akabinde onaylanmış  zemin  parametreleri  ve  taşıma gücü
değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır.  Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin
ana  komponentleri  olan  çelik  yapılar,  kazan,  kurutma sistemi,  yanma  sistemi  vb.
ekipmanların  tasarımı  ve  imalatı  süreçleri  gerçekleştirilecektir.  Adı  geçen  her  bir
komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde
imal  edileceği  düşünülmüştür.  Her  bir  komponentin  tasarım  ve  imalat  süreçleri
eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentleri ise maksimum 2
ay  içerisinde  proje  alanına  teslim  edileceği  düşünülmüştür.  İnşaat  işleri  kalemi
öncelikle  projenin  yerleşiminin  yapılacağı  alandaki  mevcut  yapıların  sökümü  ve
yıkımı  gibi  faaliyetlerle  başlayacak,  çıkan  hurdaların  satışı  ve  hali  hazırda  saha
içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde
yaklaşık  6 aylık  bir  süre öngörülmüştür.  Bu faaliyetlerin  proje  kapsamında imalatı
tamamlanan  ekipmanların  inşaat  imalatlarının  tamamlanacağı  hesaplanmaktadır.
İnşaat  işlerinin  tamamlanması  esnası  ve  sonrasında  ise  çelik  montaj,  mekanik
montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri
sebebiyle  her  bir  iş  kalemi  bir  öncekinden  1  ay  sonra  başlayacak  şekilde
programlanmıştır.  Son  olarak,  devreye  alma  ve  testler  için  3  aylık  bir  süre
öngörülmüştür. 
**Termin programında öngörülen süreler maksimum süreler olarak hesaplanmıştır.

Tablo 11.74 Proje Uygulama Programı
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12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERLERİ

i. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması

Biyokütle enerji üretim santralinde iki tip ürün çıkmaktadır. Bunlar sanayi bölgesinde
kullanılmak üzere üretilen elektrik ve buhardır. 

Elektrik  üretimindeki  satış  fiyatları  Yenilenebilir  Enerji  Kanunu kapsamında  10 yıl
süresince satın alma garantisiyle birlikte biyokütle enerji santrallerinden sağlanacak
elektriği 133 USD/MWh olarak fiyatlandırılmaktadır.

Sanayi bölgesine satılacak olan buhar satış bedeli ise doğal gaz maliyetlerine bağlı
olacak şekilde yapılan ikili sözleşmelerde belirtilmektedir. Buhar satış bedeli ortalama
18 USD/Ton olarak hesaplanmıştır.

ii. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi

Tablo 12.75 İşletme Gelir Gider Tahminleri
İşletme Gelirleri      13,237,964.80 USD/Yıl

Elektrik Satış Geliri      10,473,164.80 USD/Yıl

Elektrik Satış Fiyatı                133.00 USD/MWh

Buhar Satış Geliri       2,764,800.00 USD/Yıl

Buhar Satış Fiyatı                  18.00 USD/Ton

   

İşletme Giderleri       5,154,507.20 USD/Yıl

Yıllık Yakıt Maliyeti       2,406,707.20 USD/Yıl

Yıllık Pulper Kurutma Maliyeti          678,400.00 USD/Yıl

Yıllık Çamur Kurutma Maliyeti       1,728,307.20 USD/Yıl

Pulper Miktarı                212.00 Ton/Gün

Çamur Miktarı                174.00 Ton/Gün

Pulper Kurutma Maliyeti                  10.00 USD/Ton

Çamur Kurutma Maliyeti                  31.04 USD/ton

Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 18 Mavi Yaka)          600,000.00 USD/Yıl

Sistem Kullanım Bedeli          216,000.00 USD/Yıl

Sigorta bedeli          144,000.00 USD/Yıl

Araç kiraları            28,800.00 USD/Yıl

Ofis giderleri            60,000.00 USD/Yıl

Loder Yakıt Maliyeti            45,000.00 USD/Yıl

Kül Bertaraf Maliyeti          192,000.00 USD/Yıl
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Bakım Maliyeti          250,000.00 USD/Yıl

Çevre Maliyeti            12,000.00 USD/Yıl

Su Maliyeti          240,000.00 USD/Yıl

Baca Gazı Kimyasalları Maliyeti          600,000.00 USD/Yıl

Su Kimyasalları Maliyeti            60,000.00 USD/Yıl

Diğer giderler          300,000.00 USD/Yıl

Not: Rapor içerisindeki analizlerde kullanılan işletme maliyetleri ideal giderlerdir. Bu
ideal giderler benzeri tesislerde de olan gerçekçi girdilerdir. Örneğin dağıtım bedeli
TEİAŞ birim maliyetler  üzerinden hesaplanan sabit birim fiyattır.  Diğer maliyetlerin
çoğu da MOSB tarafından hali hazırda işletilen tesisteki işletme giderleri baz alınarak
hesaplamalarda yer verilmektedir.
Not: İşletme ve yatırım giderlerinde her zaman “overhead – diğer giderler” yatırım
esnasında veya  işletme esnasında deviasyonların  olabileceğinden dolayı  güvenlik
tamponu  olarak  rapora  konulur.  Bu  değer  literatürde  ve  reel  yatırımlarda  proje
niteliğine göre %10-15 alınabilmektedir. Fakat proje tecrübelerimize dayanarak bunu
Türkiye koşullarında gerçekçi olacak şekilde %5-6 arasında tutmuş bulunmaktayız.

13.TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI

i. Toplam Yatırım Tutarı (iç ve Dış Para Birimi Olarak)

1. Arazi Bedeli

Yukarıda belirtilen her alternatif durum için projenin inşa edileceği alan aynıdır. Proje
sahasının mülkiyeti hali hazırda Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne ait ve bu proje
için tahsisli durumda olduğundan herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir
(bu durumu gösterir belge rapor ekinde sunulmuştur).

Fizibilite hazırlığı için yürütülecek çalışmalar Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy
OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde bulunan (3308 ada 11 parsel)
mevcut Akışkan Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini Binası
Bölgesi,  mevcut  Trafo  Merkezi  batı  cephesindeki  boş  alanı  ve  mevcut  tanklar
bölgesini kapsayacaktır.
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2. Sabit Sermaye Yatırımı

Tablo 13.76 Sabit Sermaye Yatırımları
Yatırım Sabit Gideri      14,432,650.00 USD

Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)       2,012,500.00 USD

+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği          402,500.00 USD

+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği          345,000.00 USD

Kabin ve İnvertörler          115,000.00 USD

Kazan Çelikleri (550 Ton)       1,581,250.00 USD

Çelik İşleri          465,750.00 USD

Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi          172,500.00 USD

Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi          460,000.00 USD

Yakıt Elleçleme Sistemleri          287,500.00 USD

Tavan Vinçleri          287,500.00 USD

Egzos ve Hava Kanalları            93,150.00 USD

Fanlar          172,500.00 USD

Valf, Pompa ve Aksesuarlar          460,000.00 USD

Borulama İşleri          230,000.00 USD

İzolasyon İşleri          172,500.00 USD

Kazan Refrakter İşleri          230,000.00 USD

İnkonel Kaplama İşleri          575,000.00 USD

Kablolama İşleri          230,000.00 USD

Mekanik Montaj İşleri          690,000.00 USD

Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları          115,000.00 USD

İnşaat İşleri          747,500.00 USD

Şantiye Yönetimi          115,000.00 USD

Mühendislik İşleri          460,000.00 USD

Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları          460,000.00 USD

Tahribatsız Test Hizmetleri            57,500.00 USD

Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)       2,000,000.00 USD

Yakıt Kurutma Sistemleri          805,000.00 USD

Gaz İstasyonu            57,500.00 USD

Yazılım ve SCADA Sistemleri            57,500.00 USD

Diğer Giderler          575,000.00 USD

**Rapor hazırlama sürecinde yapılan tüm hesaplamalarda  TCMB 2019 Nisan Ayı
Dolar Kuru 5.7996 TL baz alınarak ve değiştirilmeden yapılmıştır.

3. Yatırım Dönemi Faizleri

Yatırım dönemi inşaat süresi ve devreye alınması da dahil olacak şekilde 18 ila 24 ay
ön görülmektedir. 2 yıl için ödemesiz kredi çekileceği planlanmıştır. İki yıllık yatırım
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döneminde  oluşacak  yatırım  dönemi  faizi  işletmenin  ilk  yılı  sonunda  ödeneceği
düşünülerek  1.501.717,23  USD olarak  kümülatif  hesaplanmıştır.  Rapor  ilerleyen
bölümlerinde detaylı olarak hesaplamalar belirtilmiştir.

4. İşletme Sermayesi

İşletme sermayesi öz sermaye ve krediden karşılanacaktır, bu değerler hesaplama
tablolarında yer almaktadır.

Projenin yönetimi ve daha sonrasında işletilmesi adına kurulacak Manisa Organize
Sanayi Bölgesi tarafından kurulacak şirketinin sermaye tutarı 1.500.000,00 TL olarak
belirtilmiştir.

ii. Yatırımın Yıllara Göre Dağılımı

Yatırım proje iş planı ve süresinde detaylı olarak belirtildiği gibi yatırım iki yıl olacak
şekilde planlanmadır. İlk yıl  proje bedelinin yarısı kadarı karşılanacak, ikinci yıl  ise
kalan bedel karşılanacaktır.
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14.PROJENİN FİNANSMANI

i. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı

Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesinin  tamamına  sahip  olacağı  Manisa  Organize
Sanayi  Bölgesi  tarafından  kurulacak  şirke’e  ilişkin  mali  durum  aşağıdaki  gibi
özetlenebilir:

Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulacak şirket henüz yeni kurulacak bir
firma  olsa  da  mali  yapısı  ve  gücünü  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesi  A.Ş.’den
almaktadır. Şirket kurulum sermayesi 1.500.000,00 TL’dir.

ii. Finansman Yönetimi (Öz Kaynak, Dış Kredi, Hibe, YİD vb.)

Projenin finansmanı olarak iç veya dış kredi kullanılması planlanmaktadır.  Yatırım
sırasında  ayrıca  Ticaret  ve  Maliyet  Bakanlığının  yerli  ve  yapancı  yatırım
teşviklerinden,  Enerji  Bakanlığının  YEKDEM  10  yıllık  üretilen  elektriği  satın  alma
desteğinden faydalanılacaktır.

iii. Finansman Kaynakları ve Koşulları

Projenin yapımıyla ilgili finansman temini hususunda EBRD ile görüşülmektedir. Yıllık
USD bazında %5(beş) faizle 2(iki) yıl  ödemesiz toplam 5(beş) yıllık  bir finansman
paketi düşünülmektedir.

iv. Finansman Maliyeti

Tablo 14.77 Finansman Maliyetleri

Parametreler Değer Birim Toplam 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl

Finansman Giderleri 13,625,143.23 USD 13,625,143.23 5,350,423.90 4,233,577.33 4,041,142.00

Ana Para Ödemesi 3,848,706.67 USD/Yıl 11,546,120.00 3,848,706.67 3,848,706.67 3,848,706.67

Kredi Faiz Ödemesi USD/Yıl 2,079,023.23 1,501,717.23 384,870.67 192,435.33
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Finansman maliyeti ana para ödemeleri ve iki yıl ödemesiz süre içerisinde kümülatif
birikecek olan faiz hesaplamaların yapılmasıyla birlikte toplam  13.625.143,23 USD
tutarındadır.

v. Finansman Planı

Projenin finansmanı aşamasında %20 (yirmi) öz kaynak kullanılmak suretiyle iç veya
dış kredi kullanılması düşünülmektedir. Finansman süresinin 2(iki) yıl ön ödemesiz ve
2(iki) eşit payda alınacağı ve işletmenin ilk 3(üç) yılında ödenecek şekilde toplam 5
(beş) yıl olması öngörülmektedir.
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15.PROJE ANALİZİ

i. FİNANSAL ANALİZ

Yatırım finansal analizi gerçekleştirilirken temel senaryo baz alınmış. Yatırım temel
senaryosundaki analiz girdileri ve hesaplamaları aşağıda özetlenmektedir.

Temel Senaryoda tesis yılın 320 günü kesintisiz çalışılacağı baz alınarak gündüz 16
saat tamamen elektrik üreteceği ve gece 8 saat için de düşük basın türbiniyle elektrik
üretimini  yapacağı  ve  kazanda  üretilen  buharın  aradaki  back-pressure  türbinde
elektrik  üretilmesi  yerine  organize  sanayi  bölgesine  satılması  baz  alınmaktadır.
Tesisin  işletilmesindeki  temel  senaryo  oluşturulurken  gündüz  ve  gece  sanayi
bölgesindeki elektrik talep farkı ve elektrik ve buhar satışlarının getireceği ekonomik
kar faktörü ile teknik olarak tesisinin teknik özellikleri rol oynamıştır. 

Tablo 15.78 Tesis Çalışma Süreleri
Üretim Senaryosu Değer Birim

Gündüz Senaryosu 16 Saat

Gece Senaryosu 8 Saat

Yıllık Santral Çalışma Süresi 320 Gün

Tablo 15.79 Elektrik ve Buhar Üretim Miktarları
Elektrik Üretimi 78745.60 MWh

Yıllık Net Elektrik Üretimi 78745.60 MWh

Günlük Net Elektrik Üretimi 246.08 MWh

Gündüz Saatlk NET Elektrik Üretimi 13.93 MWh

Gece Saatlik NET Elektrik Üretimi 2.9 MWh

   
Buhar Üretimi 153600.00 Ton/Yıl

Yıllık Net Buhar Üretimi 153600 Ton/Yıl

Günlük Net Buhar Üretimi 480 Ton

Gündüz Saatlik Buhar Üretimi 0 Ton/Saat

Gece Saatlik Buhar Üretimi 60 Ton/Saat

Tablo 15.80 Finansman Bİlgileri
Finansman Bilgileri   

Öz Sermaye Oranı 20% %

Öz Sermaye Tutarı       2,886,530.00 USD
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Kredi Faizi 5% %

Kredi Süresi 3 YIL

Kredi Ana Para Tutarı      11,546,120.00 USD

Kredi Toplam Faiz Tutarı       2,079,023.23 USD

Tablo 15.81 Finansman Maliyetleri

Parametreler Değer Birim Toplam 1. Yıl 2.Yıl 3.Yıl

Finansman Giderleri 13,625,143.23 USD 13,625,143.23 5,350,423.90 4,233,577.33 4,041,142.00

Ana Para Ödemesi 3,848,706.67 USD/Yıl 11,546,120.00 3,848,706.67 3,848,706.67 3,848,706.67

Kredi Faiz Ödemesi  USD/Yıl 2,079,023.23 1,501,717.23 384,870.67 192,435.33
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Tablo 15.82 Sabit Sermaye Giderleri
Yatırım Sabit Gideri      14,432,650.00 USD

Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)       2,012,500.00 USD

+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği          402,500.00 USD

+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği          345,000.00 USD

Kabin ve İnvertörler          115,000.00 USD

Kazan Çelikleri (550 Ton)       1,581,250.00 USD

Çelik İşleri          465,750.00 USD

Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi          172,500.00 USD

Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi          460,000.00 USD

Yakıt Elleçleme Sistemleri          287,500.00 USD

Tavan Vinçleri          287,500.00 USD

Egzos ve Hava Kanalları            93,150.00 USD

Fanlar          172,500.00 USD

Valf, Pompa ve Aksesuarlar          460,000.00 USD

Borulama İşleri          230,000.00 USD

İzolasyon İşleri          172,500.00 USD

Kazan Refrakter İşleri          230,000.00 USD

İnkonel Kaplama İşleri          575,000.00 USD

Kablolama İşleri          230,000.00 USD

Mekanik Montaj İşleri          690,000.00 USD

Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları          115,000.00 USD

İnşaat İşleri          747,500.00 USD

Şantiye Yönetimi          115,000.00 USD

Mühendislik İşleri          460,000.00 USD

Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları          460,000.00 USD

Tahribatsız Test Hizmetleri            57,500.00 USD

Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)       2,000,000.00 USD

Yakıt Kurutma Sistemleri          805,000.00 USD

Gaz İstasyonu            57,500.00 USD

Yazılım ve SCADA Sistemleri            57,500.00 USD

Diğer Giderler          575,000.00 USD
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Tablo 15.83 İşletme Gelir ve Giderleri
İşletme Gelirleri      13,237,964.80 USD/Yıl

Elektrik Satış Geliri      10,473,164.80 USD/Yıl

Elektrik Satış Fiyatı                133.00 USD/MWh

Buhar Satış Geliri       2,764,800.00 USD/Yıl

Buhar Satış Fiyatı                  18.00 USD/Ton

   

İşletme Giderleri       5,154,507.20 USD/Yıl

Yıllık Yakıt Maliyeti       2,406,707.20 USD/Yıl

Yıllık Pulper Kurutma Maliyeti          678,400.00 USD/Yıl

Yıllık Çamur Kurutma Maliyeti       1,728,307.20 USD/Yıl

Pulper Miktarı                212.00 Ton/Gün

Çamur Miktarı                174.00 Ton/Gün

Pulper Kurutma Maliyeti                  10.00 USD/Ton

Çamur Kurutma Maliyeti                  31.04 USD/ton

Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 18 Mavi Yaka)          600,000.00 USD/Yıl

Sistem Kullanım Bedeli          216,000.00 USD/Yıl

Sigorta bedeli          144,000.00 USD/Yıl

Araç kiraları            28,800.00 USD/Yıl

Ofis giderleri            60,000.00 USD/Yıl

Loder Yakıt Maliyeti            45,000.00 USD/Yıl

Kül Bertaraf Maliyeti          192,000.00 USD/Yıl

Bakım Maliyeti          250,000.00 USD/Yıl

Çevre Maliyeti            12,000.00 USD/Yıl

Su Maliyeti          240,000.00 USD/Yıl

Baca Gazı Kimyasalları Maliyeti          600,000.00 USD/Yıl

Su Kimyasalları Maliyeti            60,000.00 USD/Yıl

Diğer giderler          300,000.00 USD/Yıl
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Tablo 15.84 Yıllara Göre Gelirler

Yıllar
Net Gelir 
(EBİTDA)

Kümülatif Gelir 
(EBİTDA)

Kredi Ödemesi
Kredi Sonrası

Gelir
Kredi Sonrası 
Kümülatif Gelir

1 $    8,083,457.60 $            8,083,457.60 $ 5,350,423.90 $    2,733,033.70 $                  2,733,033.70

2 $    8,083,457.60 $           16,166,915.20 $ 4,233,577.33 $    3,849,880.27 $                  6,582,913.97

3 $    8,083,457.60 $           24,250,372.80 $ 4,041,142.00 $    4,042,315.60 $                10,625,229.57

4 $    8,083,457.60 $           32,333,830.40 $    8,083,457.60 $                18,708,687.17

5 $    8,083,457.60 $           40,417,288.00 $    8,083,457.60 $                26,792,144.77

6 $    8,083,457.60 $           48,500,745.60 $    8,083,457.60 $                34,875,602.37

7 $    8,083,457.60 $           56,584,203.20 $    8,083,457.60 $                42,959,059.97

8 $    8,083,457.60 $           64,667,660.80 $    8,083,457.60 $                51,042,517.57

9 $    8,083,457.60 $           72,751,118.40 $    8,083,457.60 $                59,125,975.17

10 $    8,083,457.60 $           80,834,576.00 $    8,083,457.60 $                67,209,432.77

Topla
m

$ 80,834,576.00 $ 13,625,143.23 $ 67,209,432.77

Tablo 15.85 Yatırım Analiz Sonuç Parametreleri

%100 Öz Sermaye ile Yatırım
Analizi

  

NBD - Net Bugünkü Değer      54,520,882.
95 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 55.32% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 1.79 Yıl

%20 Öz Sermaye, %80 Kredi ile
Yatırım Analizi*

  

NBD - Net Bugünkü Değer      39,558,503.
34 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 30.03% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 3.73 Yıl

*Yapılan  bu  analizdeki  %20  Özsermaye,  %80  Kredi  koşullarına  göre  yapılan
hesaplama çalışması  yatırımcıya  örnek  olarak  hazırlanan  bir  çalışma  olup  finans
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kuruluşları  %100  öz  sermaya  modeline  göre  kendi  finans  ve  ödeme  koşullarını
hazırlayacaktır.

Yatırım finansal analizi yapılan hesaplamalar sonucunda yatırımın geri dönüş süresi
1.79  yıl  olduğu  ortaya  koyulmuştur.  .  Yatırım  verilen  kredi  koşullarında  %20  öz
sermaye  %80  2  yıl  ödemesiz  5  yıllık  %5  faizli  USD  kredisi  kullanılarak
gerçekleştirildiğinde yatırımın geri dönüş süresi 3.73 yıl olmaktadır. Bu koşuldaki öz
sermayenin geri  dönüş oranı ise yaklaşık  1 yıl  olduğu görülmektedir.  Yatırım geri
dönüş süresini en çok etkileyen unsur YEKDEM elektrik satın almasındaki garanti ve
tarif bedeli 10 yıl süre ile sınırlı olduğu için yatırım nakit akış analizleri de bu 10 yıl
için gerçekleştirilmiştir.  Tesisin lisans süresi  49 yıl  olacaktır  fakat 10 yıl  içerisinde
kendi  yatırım  maliyetleri  fazlasıyla  geri  döndüğü  görüldüğünden  yatırım  ömrünün
tamamı hesaplamalara eklenmemiştir. 

Enerji yatırım projeleri arasında özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının geri dönüş
sürelerinin  uzun  olduğu  bilinmektedir.  Biyokütle  enerji  santrali  projesinde  gerek
kapasite faktörü gerekse yakıt teminindeki firmanın avantajları doğrultusunda doğru
bir  teknolojik  seçimiyle  yatırım  benzeri  projeler  içerisinde  kendini  ön  plana
çıkartmaktadır.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte proje sahibine getireceği finansal faydalarla
birlikte ekonomik ölçekte de öncelikli olarak çevresel bir faktör olan çevre kirliğinin
sebebi belediye atıkları ve endüstriyel atıkların bertarafı ve istihdama olan etkisi gibi
birçok fayda sağlayacağı aşikâr bir şekilde görülmekte olup ülke içinde örnek ve öncü
bir proje niteliği taşıyacaktır.

ii. BÖLGESEL ANALİZ

Manisa ili ve Bölgesi sanayi ve üretim noktasında ileri gelen bölgelerimizden biridir.
Yapılması  planlanan bu proje  ile  bölge  hem ekonomik  hem de çevresel  faydalar
bakımından  olumlu  etkilenecektir.  Yapılacak  yatırım,   Manisa  Organize  Sanayi
Bölgesi ölçeğinde değerlendirildiğinde ise; hem elektrik ihtiyacının kendi tarafından
yeterli  ve sürdürülebilir şekilde sağlanması hem sanayi  bölgesi içi ve çevresindeki
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atıkların  bertarafına  hizmet  etmesi  hem  de  sanayi  bölgesinde  faaliyet  gösteren
firmaların buhar talebinin karşılanması noktasında ek bir arz ve fayda sağlayacaktır.

iii. DUYARLILIK ANALİZİ

Duyarlılık  analizi  yatırım projelerinin  finansal  analizleri  girdilerinin  değişkenliklerine
göre sonuçlarındaki değişikliklerin irdelenmesi ve yatırım kararını etkileyecek olan net
bugünkü  değer,  yatırım  geri  dönüş  süresi  gibi  indikatörleri  ne  kadar
etkileyebileceğinin  analizidir.  Projenin  duyarlılık  analizindeki  senaryolar  ve  analiz
sonuçları aşağıdaki detaylı olarak verilmektedir.

Duyarlılık analizinde yatırım maliyetleri döviz üzerinden ve gelirler de döviz üzerinden
sabittir  ayrıca  santral  veriminde  diğer  yenilenebilir  enerji  santralerinden  örneğin
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santralleirndeki gibi herhangi bir degredasyon
olmamaktadır  dolayısıyla  gelir  değişikliği  veya  yatırım  maliyetinde  herhangi  bir
değişiklik olmayacaktır. Sonuç olarak duyarlılık analizinde çalışma saatleri ve elektrik,
buhar senaryolandırmaları üzerine hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

Alternatif Senaryo:

Alternatif  senaryo  oluşturulurken  santralin  16  saat  gündüz  ve  8  saat  gece
senaryosuyla çalışma kurgusu yerine, 12 saat gündüz ve 12 saat gece senaryosu
kurgusu üzende durulmuştur. Bu senaryoda yatırım maliyetleri ile ilgili herhangi bir
değişiklik öngörülmemektedir. Sebebi, yatırımın döviz üzerinden yapılacak olması ve
yatırım gelirlerinin yine döviz üzerinden olacağı için Türk Lirasının Döviz karşısındaki
volatilesi  proje  yatırımı  için  bir  risk  oluşturmamasıdır.  Bu senaryoda  artacak olan
buhar  üretimi  buhar  satış  sözleşmeleri  ile  garanti  altına  alınmıştır.  Ayrıca  Manisa
Organize Sanayi  Bölgesindeki buhar talebinin arzdan her zaman fazla olmasından
dolayı satılamama riski taşımamaktadır. Yakıt arzıda yapılan sözleşmeler ile garanti
altına  alınmıştır.  Diğer  yenilenebilir  enerji  santrallerinden  elektrik  üretimi
teknolojilerinde olduğu gibi  sürdürülebilirlik problemi bu yatırımda senaryolandırma
ihtiyacını doğurmamaktadır. 
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Tablo 15.86 Alternatif Senaryo Verileri
Üretim Senaryosu   

Gündüz Senaryosu 12 Saat

Gece Senaryosu 12 Saat

Yıllık Santral Çalışma Süresi 320 Gün

   

Elektrik Üretimi 64627.20 MWh

Yıllık Net Elektrik Üretimi 64627.20 MWh

Günlük Net Elektrik Üretimi 201.96 MWh

Gündüz Saatlk NET Elektrik Üretimi 13.93 MWh

Gece Saatlik NET Elektrik Üretimi 2.9 MWh

   

Buhar Üretimi 230400.00 Ton/Yıl

Yıllık Net Buhar Üretimi 230400 Ton/Yıl

Günlük Net Buhar Üretimi 720 Ton

Gündüz Saatlik Buhar Üretimi 0 Ton/Saat

Gece Saatlik Buhar Üretimi 60 Ton/Saat

İşletme Gelirleri      12,742,617.60 USD/Yıl

Elektrik Satış Geliri       8,595,417.60 USD/Yıl

Elektrik Satış Fiyatı                133.00 USD/MWh

Buhar Satış Geliri       4,147,200.00 USD/Yıl

Buhar Satış Fiyatı                  18.00 USD/Ton
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Tablo 15.87 Alternatif Senaryoya Göre Gelirler

Finansal Analiz Net Gelir (EBİTDA)
Kümülatif Gelir

(EBİTDA)
Kredi Ödemesi Kredi Sonrası Gelir

Kredi Sonrası 
Kümülatif Gelir

1 $    7,588,110.40 $            7,588,110.40 $ 5,350,423.90 $    2,237,686.50 $                  2,237,686.50

2 $    7,588,110.40 $           15,176,220.80 $ 4,233,577.33 $    3,354,533.07 $                  5,592,219.57

3 $    7,588,110.40 $           22,764,331.20 $ 4,041,142.00 $    3,546,968.40 $                  9,139,187.97

4 $    7,588,110.40 $           30,352,441.60 $    7,588,110.40 $                16,727,298.37

5 $    7,588,110.40 $           37,940,552.00 $    7,588,110.40 $                24,315,408.77

6 $    7,588,110.40 $           45,528,662.40 $    7,588,110.40 $                31,903,519.17

7 $    7,588,110.40 $           53,116,772.80 $    7,588,110.40 $                39,491,629.57

8 $    7,588,110.40 $           60,704,883.20 $    7,588,110.40 $                47,079,739.97

9 $    7,588,110.40 $           68,292,993.60 $    7,588,110.40 $                54,667,850.37

10 $    7,588,110.40 $           75,881,104.00 $    7,588,110.40 $                62,255,960.77

Toplam $   75,881,104.00 $ 13,625,143.23 $  62,255,960.77

Tablo 15.88 Temel ve Alternatif Senaryo Karşılaştırılması

Yatırım Analiz Sonuç
Parametreleri 

Temel ve Alternatif Senaryo
Karşılaştırılması

 Temel
Senaryo

Alternatif
Senaryo

Biri
m

%100 Öz Sermaye ile Yatırım
Analizi

  

NBD - Net Bugünkü Değer      54,520,882.
95 

     50,295,470.
86 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 55.32% 50.59% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 1.79 1.90 Yıl

%20 Öz Sermaye, %80 Kredi ile
Yatırım Analizi

  

NBD - Net Bugünkü Değer      39,558,503.
34 

     35,333,091.
25 

USD

IKO - İç Karlılık Oranı 30.03% 27.34% %
ROI - Yatırım Geri Dönüş Süresi 3.73 3.97 Yıl

Temel senaryo ve alternatif  senaryo irdelendiğinde sonuç olarak 10 yıllık  EBİTDA
Gelir toplamında yaklaşıl %7’lik bir düşüş, Net Bugünkü Değerde yaklaşık 4 milyon
USD’lik  azalma  ve  Yatırım  Geri  Dönüş  Süresinde  1-2  ay  artış  görülmektedir.
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Duyarlılık  Analizi  sonucunda  yatırımında  katma  değeri  de  göz  önüne  alındığında
oluşabilecek  bu  varyasyonların  yatırım  yapılması  kararında  çok  büyük  etken  ve
analizlerde değişiklik oluşturmadığı görülmektedir.
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iv. RİSK ANALİZİ

PROJENİN RİSK PROFİLİ

Tablo 15.89 Risk Analizi
Risk Profili Yüksek Orta Az

Yasal Riskler
Projeye Yönelik Yasal Risk Faktörleri X

Teknik Riskler
Kurulum Riski X
Uygulamadaki Gecikmeler X
Teknoloji Riski X
Operasyon Riski X
Başlangıç Parametrelerin Değişmesi X

Finansal Riskler
Gelir Riski X
Kur Riski X
Yatırım Maliyeti Riski X

Çevresel Riskler
Projenin Çevresel Riskleri X

YASAL RİSKLER

Projenin  ön  lisans  başvurusu  yapılmıştır  lisans  süreciyle  alakalı  bir  risk  ön
görülmemesiyle  beraber  yenilenebilir  enerji  yatırımlarına  olan  yatırımlar  destekler
ülkemizde  önem  arz  etmektedir.  Ayrıca  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesinin  bu
yatırımı  yapıyor  olması  ve  öncü  bir  proje  olmasından  ötürü  özel  yapılacak  olan
benzeri  yatırımlara  kıyasla  süreçlerin  daha  kolay  ilerleyeceği  planlanmaktadır.
Dolayısıyla Projeye Yönelik Yasal Risk Faktörleri Az olarak belirlenmiştir.
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TEKNİK RİSKLER

KURULUM RİSKİ

Projenin  kurulum  riski  büyük  ölçüde  EPC  firmasının  seçimi  ile  alakalıdır.  Gerek
bugüne  kadar  firmanın  görüşmüş  olduğu  üretici  firmalar  gerekse  de  yerli  inşaat
firmaları  bu  tarz  projelerde  önde  gelen firmalardan oluşmaktadır.  Bununla  birlikte
Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesinin  daha  önce  de  yanmalı  sistemlerden  oluşan
termal  santral  yatırımlarından  gelen  tecrübesiyle  Kurulum  Riski  Az  olarak
belirlenmiştir.
UYGULAMADAKİ GECİKME RİSKLERİ

Projenin uygulanmasındaki gecikmeler büyük ölçüde idari süreçlerin uzunluğundan
ve lisanslama sürecinden kaynaklanabilmektedir. Proje izinleri ve ön hazırlıklar hızlı
bir şekilde ilerlemektedir. Uygulamayı geciktirebilecek olan bunların dışındaki riskler
firmaların  kesinleştirilmesi  ve  finansman  sürecinin  başlatılmasına  bağlı  olarak
ilerleyecektir. Projenin Uygulanmasındaki Gecikme Riski Orta olarak belirlenmiştir.

TEKNOLOJİ RİSKİ
Projede seçilen kazan sistemleri geleneksel termik santrallerdeki sistemlerle her ne
kadar  aynı  sistemler  de  olsa,  yakıtın  yıllara  göre  değişebilmesi  durumuna  karşı
tasarım projelerin ciddiyetle yapılması gerekmektedir bu projede Teknoloji Riski Orta
olarak belirlenmiştir.

OPERASYON RİSKİ
Projenin  Manisa  Organize  Sanayi  Bölgesinin  daha  önceden  yaptığı  santral
yatırımlarının işletme süreciyle aynı sürece sahip olmasından dolayı Operasyon Riski
Az olarak belirlenmiştir.

BAŞLANGIÇ PARAMETRELERİNİN DEĞİŞMESİ RİSKİ
Proje finansal  analizleri  içerisindeki  duyarlılık  analizlerinin  sonuçları  doğrultusunda
Başlangıç Parametrelerinin Değişmesi Riski Az olarak belirlenmiştir.
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FİNANSAL RİSKLER

GELİR RİSKİ
Proje  yatırım  geri  dönüş  süresi  yenilenebilir  enerji  santrallerine  verilen  10  yıllık
elektrik satın alma garantisi ve tarife fiyatlarının sabit ve dövize bağlı olmasından ve
proje  sahibinin  bu  destekler  için  ilgili  başvuruları  yapmış  olması  ve  izinlerin
çıkmasından dolayı Gelir Riski Az olarak belirlenmiştir.

KUR RİSKİ
Proje  yatırımın  dövizle  ve  gelirlerini  de  döviz  üzerinden  sağlayacağından  dolayı
kurdan kaynaklanabilecek herhangi bir risk yoktur,  dolayısıyla  Kur Riski  Az olarak
belirlenmiştir.

YATIRIM MALİYETİ RİSKİ
Yatırım  maliyeti  bu  tip  tesisler  için  dünya  genelinde  belirli  bir  fiyat  marjlarına
ulaşmasından dolayı  döviz olarak herhangi bir değişiklik arz etmeyecektir.  Yatırım
Maliyeti Riski Az olarak belirlnemiştir.

ÇEVRESEL RİSKLER

PROJENİN ÇEVRESEL RİSKLERİ
Biyokütle  santralleri  her  ne  kadar  atıkların  bertarafıyla  elektrik  üreterek  çevreye
faydaları  olsa  da  santralin  işletme  sırasında  ortaya  çıkaracağı  emisyonların
standartlar  dahilde  tutulması  gerekmektedir.  Çevresel  Riskler  yüksek  olarak
belirlenmiştir.
Bu  riske  karşın  önlem  olarak  raporun  önceki  kısımlarından  çevresel  faktörlerin
değerlendirilmesi  kısmında da belirtilmiş olan yasal  mevzut  ve standartlara uygun
filre sistemleri kullanılacaktır. Bu filtre sistemleri Elektrostatik Filtre (ESP) sistemleri
veya Baca Gazı Arıtma (FGD) sistemleri şeklinde tesiste kurulacaktır.

SWOT ANALİZ
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Güçlü Yönler Fırsatlar

Çevresel Atıkların Bertarafı
Yenilenebilir Enerjinin Payını Arttırma

Kaliteli Ekipman Seçimi 
Yürütücü Kuruluşun Teknik Kapasitesi ve Tecrübesi

Yatırımın Teknik ve Finansal 
Yüksek Verime Sahip Olması,

Bölgedeki İlk ve Örnek Proje Olması,
Elektrik Kaynaklarında Çeşitlilik.

Zayıf Yönler Tehditler

Projenin YEKDEM’den faydalanması için hızlı bir
şekilde lisans süreçlerini tamamlaması ve yatırım ve

devreye alma işlemlerini yapması gerekmektedir.

Yanmalı Sistemlerden Kaynaklanan 
Baca Gazı Emisyon Faktörü
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16.EKLER
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TABLE 3. DISCLAIMER

This preliminary report was realized based on data obtained from the Manisa OIZ
Management interviews with the site representatives and site visit, to the best of SGS
Environmental  Services’  knowledge  and  belief,  bearing  in  mind  the  agreed
assessment objectives and defined scope of work.

SGS Environmental Services cannot guarantee the completeness or accuracy of any
description  or  conclusions  of  those  portions  of  this  report  that  are  based  on
documents and verbal information provided by representatives of the Client or the
target Company. SGS Environmental Services has not independently verified such
information. SGS in no way should be held accountable for any faults, discrepancies
or inaccuracies in information obtained from Government authorities, other sources
outside of SGS, verbal information provided to SGS or developments resulting from
circumstances/ conditions beyond the scope of this assessment.

SGS makes no assurance or  guarantee,  of  whatsoever  nature,  with  regards the
merchantability, marketability or suitability of the site for any purpose.

Potential  or  reported  absence  of  any  specific  hazardous  or  toxic  materials/
chemicals/ wastes at the site should not, in any way, be construed as an undertaking/
confirmation that such materials are not present at the site or were not present at the
site  historically.  As  the  assessment  process  is  restricted  by  scope,  time  and
schedule, it is not meant to be comprehensive and all-inclusive.

This report has been prepared for Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi. The
scope  of  services  performed  in  the  execution  of  this  assessment  may  not  be
appropriate to satisfy the needs of other users. Any use or re-use of this document is
at the sole risk of said user. 



        

 MANİSA OSB BİYOKÜTLE SANTRALİ FİZİBİLİTE PROJESİ

No promotional or advertising activities (including brochures and offering circulars) of
the Client or its affiliates should involve usage of any or all information stated within
SGS’ report or correspondences. 

All services by SGS are provided in accordance with the SGS Standard Conditions
of Service.

Date: 6-11-2019

Osman Ozcilingir Serkan Celebi
Operation  Team
Leader

Project Manager
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EK - 1 : KURUMSAL BELGELER
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EK - 2 : ATIK ANALİZLERİ
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EK - 3 : TEKNİK DOSYALAR
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EK - 4 : FİNANSAL DOSYALAR
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EK - 5 : ATIK SÖZLEŞMELERİ
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EK - 6 : FİYAT TEKLİFLERİ
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	Yatırımcı ve yürütücü firmalar tarafından projenin adı “Manisa OSB Biyokütle Santrali Projesi” olarak belirlenmiştir.
	Projenin Amacı
	Projenin Türü
	Tasarlanan proje, barındırdığı yakıt yakma teknolojisi sebebiyle termik santral kategorisine girmektedir. Ancak, projenin tüketeceği yakıt komponentleri irdelendiğinde tesisin kurulacağı bölgede daimi olarak üretilen atıklar (arıtma çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal, hayvansal ve ormansal atıklar vb.) olduğu görülmektedir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde proje, atık bertarafına yönelik bir termik santral projesi olarak kategorize edilebilir. Ayrıca, proje barındırdığı teknolojiler bağlamında yüksek verimli bir elektrik ve buhar üretim tesisi olarak sınıflandırılmaktadır.
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	Beton Havuz Sludge Kabul: Tesise atık girişinin sağlandığı yapıdır. Tamamen kapalı olarak tasarlanacak olup, minimum kapasitesi 600 m3 olarak belirlenmiştir.
	Sludge Transfer Sistemi: Kazanda kullanılacak yakıtların kurutucu ve presleyici sistemlere iletimini sağlamaktadır.
	Dryer: Kurutucu sistemi, doğalgaz ve kazan atık buharlarından faydalanılarak girdi yakıtlarındaki nem oranlarının düşürülmesini sağlamaktadır. Bu şekilde, atıkların daha verimli yanması sağlanmaktadır.
	Dry Scrubber: Hidrolik presleme sistemiyle, girdi yakıtların nem oranının düşürülmesini sağlayan sistemlerdir. Bu şekilde, atığın daha verimli bir şekilde yanması sağlanmaktadır.
	Biyokütle Kazanı: Nemi düşürülmüş olan yakıtların direkt olarak yakılması prensibiyle çalışan ve bu sayede elektrik üretiminde kullanılacak olan buharın üretildiği sistemdir. Bu tesiste kullanılacak olan kazan, ızgaralı yanma teknolojisine sahiptir.
	Back Pressure Steam Turbine: Biyokütle kazanından çıkan yüksek basınçlı kızgın buharın elektrik enerjisine dönüştürüldüğü buhar türbinidir. Buradan çıkan buhar, tesiste satışı uygun olan anlık ihtiyaca dayalı buhar ya da elektrik üretimi için kullanılmak üzere kurutma sistemine ve/veya diğer buhar türbinine aktarılmaktadır. Buhar satışı yapılacak ise bu türbinden elde edilen buhar direkt şebekeye satış için verilir.
	Steam Turbine: Manisa Organize Sanayi Bölgesi.’nin hali hazırda sahip olduğu ve prosesten elde edilen buhar ile elektrik üretiminin sağlanacağı türbindir.
	Projenin Büyüklüğü
	Proje, 49.90 MWt ve 15.4MWe kurulu güce sahip bir tesistir. Sahip olduğu bu kapasite ve fonksiyonelliği ile bölgede bulunan tek biyokütle yakım tesisidir.
	Projenin Uygulama Süresi
	Projenin tamamlanma ve işletmeye alınma sürecinin yaklaşık 18-24 ay arasında olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi ve tasarımı yapılacak, akabinde onaylanmış zemin parametreleri ve taşıma gücü değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır. Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin ana komponentleri olan çelik yapılar, kazan, kurutma sistemi, yanma sistemi vb. ekipmanların tasarımı ve imalatı süreçleri gerçekleştirilecektir. Adı geçen her bir komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde imal edileceği düşünülmüştür. Her bir komponentin tasarım ve imalat süreçleri eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentlerin ise maksimum 2 ay içerisinde proje alanına teslim edileceği düşünülmüştür. İnşaat işleri kalemi öncelikle projenin yerleşiminin yapılacağı alandaki mevcut yapıların sökümü ve yıkımı gibi faaliyetlerle başlayacak, çıkan hurdaların satışı ve hali hazırda saha içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde yaklaşık 6 aylık bir süre öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin proje kapsamında imalatı tamamlanan ekipmanların inşaat imalatlarının tamamlanacağı hesaplanmaktadır. İnşaat işlerinin tamamlanması esnası ve sonrasında ise çelik montaj, mekanik montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri sebebiyle her bir iş kalemi bir öncekinden 1 ay sonra başlayacak şekilde programlanmıştır. Son olarak, devreye alma ve testler için 3 aylık bir süre öngörülmüştür. Termin programında öngörülen süreler maksimum süreler olarak hesaplanmıştır.
	Projenin Uygulama Yeri veya Alanı
	Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde bulunan (3308 ada 11 parsel) mevcut Akışkan Yataklı Kömürlü Buhar Kazanı Bölgesi, mevcut Buhar Türbini Binası Bölgesi, mevcut Trafo Merkezi batı cephesindeki boş alanı ve mevcut fuel oil depolama tankları bölgesini kapsamaktadır. Proje sahasının yeri aşağıda gösterilmiştir, ayrıca rapor ekinde bu alanı koordinatıyla gösteren 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalar sunulmuştur. Bu alana ilişkin imar ve sahiplik durumunu gösteren belge de rapor ekinde sunulmuştur.
	Proje Çıktıları
	Ayrıca proje, atık bertarafına yönelik bir tesis olması sebebiyle pozitif çevresel çıktıları olan bir konumdadır.
	Proje, işletme aşamasında yaratacağı ek istihdam sebebiyle pozitif sosyal çıktılar sağlayacak bir konumdadır. Proje kapsamında minimum 18 kişiye iş imkanı sağlanacağı öngörülmektedir.
	Proje Ana Girdileri
	Projenin Hedef Aldığı Kitle ve/veya Bölge
	Proje Sahibi Kuruluş ve Yasal Statüsü
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	Öncelikli Yatırım Konuları
	Bölgesel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Teşvik Araçları;
	1. KDV İstisnası
	2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
	3. Faiz Desteği
	4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
	5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
	iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu

	“Amaç 3.1.A Sanayi ve madende çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi Stratejik Önem:
	“Amaç 4.1.C Biyokütleden enerji üretiminin yaygınlaştırılması Stratejik Önem:
	Proje kapsamında başka bir kurumun projesi ile götürülmesi gereken eşzamanlı bir konu ve/veya durum yoktur.
	Proje kapsamında başka bir kurum projesi ile çakışma bulunmamaktadır.
	Buna ilaveten, projenin sahibi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin;
	Bu çerçevede yatırımı hedeflenen bu biyokütle santrali, bu misyon ve vizyonu karşılamaktadır.
	5. PROJENİN GEREKÇESİ
	i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi:


	Planlanan proje, Manisa Organize Sanayi Bölgesi yetki ve sınır alanı içerisinde planlanmıştır. Projeye olan talebin temel gerekçesi, sanayi bölgesinde oluşan atıkların (arıtma çamurları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan pulper atıkları, tarımsal, hayvansal ve ormansal atıklar vb.) bertaraf edilme ihtiyacı ile gelişen yatırım potansiyeli çerçevesinde ihtiyaç duyulan miktarı giderek artan buhar ve elektrik taleplerinin oluşmasıdır.
	Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili talebi oluşturan temel konular atık bertarafına ilişkin yaşanan zorluklar ve imkânsızlıklar ile elektrik ve buhar üretimine duyulan ve giderek artan ihtiyaçlardır.
	Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan MOSB Enerji Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2008-2018 yılları arasındaki elektrik ve buhar üretimleri aşağıda verilmiştir.
	Aşağıdaki tabloda ise Organize Sanayi Bölgesinin elektrik tüketim değerleri verilmiştir:
	Verilen tablolar ışığında görüldüğü üzere Organize Sanayi Bölgesinin elektrik talebi her yıl artarken MOSB Enerji Üretim A.Ş.’nin elektrik üretim miktarı bu talebi tam manasıyla karşılayamamaktadır.
	MOSB Enerji Üretim A.Ş.’den elde edilen bilgiler ışığında üretilen buharın tamamı OSB’nin ihtiyacı çerçevesinde 15 firmaya satılmaktadır.
	Organize Sanayi Bölgesi’nin 2008-2018 yılları arasındaki elektrik talebindeki artışı gösterir grafik aşağıda verilmiştir:
	Mevcut durumda MOSB Enerji Üretim A.Ş. tarafından üretilen elektrik miktarı OSB’nin tükettiği miktarı karşılamamaktadır. Üretilen buharın ise tamamı OSB firmalarına satılmaktadır.
	Ege Bölgesi, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve Türkiye’deki elektrik tüketiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği bir bölgedir. Enterkonnekte sisteme iki noktadan bağlı olan Ege Bölgesinde Soma, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy gibi önemli elektrik üretim santralleri bulunmaktadır. Geçmişte Ege Bölgesindeki elektrik tüketim miktarının sürekli artması nedeniyle mevcut santraller ve iletim hatları yetersiz kalmış ve bunun sonucunda da aşırı yüklenmeler nedeniyle programsız elektrik kesintileri yaşanmıştır. Yaşanan bu kesintilerinin sanayide çok önemli üretim kayıpları ve kalite bozulmalarına ve tesislerde büyük zararlara neden olması da göz önüne alınarak Bölgede bir enerji santralinin yapımına karar verilmiştir. Bu kararın alınma amacı Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm firmalara kesintisiz, temiz ve güvenli enerji temin etmektir. Alınan yatırım kararının ardından ihale çalışmaları 1999 yılında tamamlanarak Ekim 1999’da WARTSILA NSD FINLAND OY Firması (Finlandiya) ile yapım sözleşmesi imzalanmıştır. 27 Ağustos 2001 tarihinde geçici kabulü yapılan 54,3 MW güç kapasiteli dizel jeneratörlü enerji santrali 31 Ağustos 2001 tarihi itibariyle fiili üretime geçmiştir.
	Ancak ilerleyen zaman içerisinde enerji santrali tam kapasite çalışmasına rağmen Bölgedeki fabrikaların artan enerji talepleri ve yeni kurulan fabrikaların enerji ihtiyaçları ön görülerek enerji santralinin kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırım kararı alırken Ege bölgesinde doğal gazı kullanmaya başlayan ilk OSB olmasının avantajını da kullanmıştır. Hem çevresel etkileri hem de elektrik üretim maliyetleri açısından sağlayacağı avantajlar sebebiyle enerji santralinde doğalgazın kullanılmasına karar verilmiştir.
	Yatırım kapsamında 3 adet doğalgaz motoru ve 34.92 MW gücünde ilave 4 adet doğalgaz gaz motorunun montaj çalışmaları tamamlanarak, santralin ulusal sisteme bağlantısını gerçekleştirecek (2x100 MVa) 33/154 kV Trafo Merkezi ile birlikte, 11 Kasım 2005 tarihinde enerji santralinin geçici kabulü yapılmış ve tesisler ticari işletmeye geçmiştir.
	Yatırımın tamamlanmasından sonra 3 adet 16.638 MW (Wartsila 18V50DF) ve 4 adet 8.73 MW (Wartsila 20V34SG)’lık ünitelerin yer aldığı toplam 7 adet jeneratör grubu olmuştur. 18V50DF tipindeki jeneratör gruplarının ana yakıtı % 99 doğalgaz ve pilot yakıt olarak da % 1 motorindir, ayrıca bu jeneratörler 6 numara fuel oil ile de çalışabilmektedir. 20V34SG tipindeki jeneratörler ise % 100 doğalgazlı olarak çalışmaktadır. Doğalgaza geçildikten sonra DeSOx ünitesine ihtiyaç kalmadığı için bu sistem devre dışı bırakılmıştır.
	Jeneratör gruplarındaki elektrik üretiminden sonra oluşan atık egzoz gazları atık ısı kazanlarında 13 bar doymuş buhar üretmektedir. Santralin buhar üretme kapasitesi saatte 45,5 tondur. Ayrıca motorların gövde soğutma suyunun enerjisi kapalı çevrim suyuna aktarılıp bu ısı da eşanjörler yardımı ile firmalara aktarılmaktadır. Bu sayede toplam da % 75-80 verim değerlerine ulaşmaktadır.
	52.000.000 EURO tutarındaki bu yatırımın tamamlanmasıyla;
	Elektrik Üretim Kapasitesi : 54 MW’tan 85 MW’a
	Buhar Üretim Kapasitesi : 21,5 ton/saat’ten 45,5 ton/saat’e
	Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 750 ton/saat’ten 1000 ton/saat’e çıkmıştır.
	Bölgenin tevsii alanları olan IV. ve V. Kısımlarda üretime geçen ve yatırımları hali hazırda devam eden fabrikaların oluşturacağı artan elektrik enerjisi talebi ve Bölgenin diğer kısımlarında halen faaliyetini sürdüren firmaların kapasite artışlarının enerji talebinde yükselmeye sebep olacağı, öngörülerek Bölgenin enerji ihtiyacının Türkiye ortalamasının üzerinde artacağı hesaplanmıştır.
	Bu sebeplerden dolayı, 2009 yılı Aralık ayında yaklaşık 85 MW gücündeki mevcut santralin gücünü arttırmak amacıyla, hâlihazırda çalışan tesislerden teknolojik olarak farklılık gösteren yeni bir yatırıma karar verilmiştir. Yapılan detaylı teknik ve mali değerlendirmeler neticesinde, hem mevcut santralin fleksibilitesini arttıracak, hem buhar ve sıcak su ile ilgili artan talepleri karşılayabilecek, hem de Bölgenin değişen enerji ihtiyacına yönelik olarak gerektiğinde elektrik gerektiğinde ise buhar ve sıcak su üretecek son teknoloji ürünü olan bir sistem tercih edilmiştir.
	Bu yatırımın Haziran 2011’de tamamlanarak devreye alınması ile birlikte;
	Elektrik Üretim Kapasitesi : 85 MW’tan 140 MW’a
	Buhar Kapasitesi : 45 ton/saat’ten 102 ton/saat (13/18 barg)'e
	Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 1000 ton/saat’ten 1350 ton/saat’e çıkmıştır.
	Sanayicilerin elektrik, buhar ve sıcak su tüketimleri enerji santrali kontrol merkezindeki bilgisayarlardan anlık olarak izlenebilmektedir. Bu uzaktan izleme sistemleri en son teknolojik ekipmanlar ile tasarlanmıştır. Elektrik dağıtım sistemi de yer altı kabloları ile kurulmuş olup kayıplar ve arızalar minimuma indirilmiştir. Ayrıca enerji kalitesini yükseltmek için santral 154 kV 160 MVA trafo merkezi ile ulusal sisteme bağlıdır. Bölgenin büyüyen hızına bağlı olarak santralin kapasite artırımı planları da yapılmaktadır.
	2014 yılı yatırımları ile MOSB-MOSB Enerji santrallerinin toplam kapasitesi;
	Elektrik Üretim Kapasitesi :140 MW’tan 162 MW’a
	Buhar Kapasitesi : 102 ton/saat’ten 137 ton/saat (13/18 barg)'e
	Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 1350 ton/saat’ten 1500 ton/saat’e (90°C-70°C) çıkmıştır.
	Abonelerin elektrik, buhar ve sıcak su tüketimleri bilgisayarlar vasıtasıyla takip edilebilmektedir. 2015 yılında yatırım yapılan akışkan yataklı kömürlü kazan ile buhar kapasitesi 70 ton/h (22,5 bar, 220°C) artarak toplam buhar kapasitesi 207 ton/saat (13/18/22,5 barg)‘e ulaşmıştır.
	ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini:
	6. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

	Planlanan proje kapsamında üretilen buhar ve elektrik üretildiği an itibariyle satılacaktır.
	
	Benzer şekilde, tesis devreye girdikten sonra üretilen elektrik ise YEKDEM kapsamında enterkonnekte sistem vasıtasıyla ulusal şebekeye 10 yıl süreyle teşvikli satış fiyat tarifesi üzerinden “Manisa Organize Sanayi Bölgesinin yeni kuracağı şirket” tarafından satılacaktır.
	Bu bedelin hesaplanmasında aşağıdaki parametreler dikkate alınmaktadır:
	Buhar üretiminde kullanılan yakıtın birim fiyatı,
	Yakıtın ısıl değeri,
	1 kg Buharın üretimi için gereken ısı miktarı,
	Verim.
	7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

	Proje alanı, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Keçiliköy OSB Mahallesi Halil Yurtseven Cad. No:1 adresinde bulunan 3308 ada 11 parseldir. Planlanan tesisin kurulacağı alana ait uydu görüntüsü aşağıda kırmızı renk ile işaretlenmiş alandır.
	Rapor ekinde, proje sahasını gösterir 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalar ve koordinat listesi verilmiştir. Bu alana ilişkin imar ve sahiplik durumunu gösteren belge de rapor ekinde sunulmuştur.
	Nüfus, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Sosyal Yapı
	Kültürel Yapı
	Projenin ve projenin yapılacağı alanın sahibi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’dir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, bu proje için kuracağı şirketi ile projenin yatırımını ve işletmesini yapacaktır.
	Kurumun tarihçesi aşağıdaki gibi özetlenebilir;
	Planlanan tesiste inşaat aşamasında aşağıdaki önlemler alınacaktır;
	Gelen atıklar ve tesiste çıkacak olan kül atıkları verilen arazi içerisinde 1 ila 2 dönüm alanda depolanacaktır. Bu alan tesisin emre amade olacak şekilde sürekli çalışabilmesi için gerekli olan atıkların miktarına uygun olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca burada yapılacak olan depolama alanı büyük bir ekonomik faktör olarak görülmemektedr.
	Planlanan tesiste işletme aşamasında;
	8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM

	Projenin tamamlanma ve işletmeye alınma sürecinin yaklaşık 18-24 ay arasında olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi ve tasarımı yapılacak, akabinde onaylanmış zemin parametreleri ve taşıma gücü değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır. Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin ana komponentleri olan çelik yapılar, kazan, kurutma sistemi, yanma sistemi vb. ekipmanların tasarımı ve imalatı süreçleri gerçekleştirilecektir. Adı geçen her bir komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde imal edileceği düşünülmüştür. Her bir komponentin tasarım ve imalat süreçleri eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentleri ise maksimum 2 ay içerisinde proje alanına teslim edileceği düşünülmüştür. İnşaat işleri kalemi öncelikle projenin yerleşiminin yapılacağı alandaki mevcut yapıların sökümü ve yıkımı gibi faaliyetlerle başlayacak, çıkan hurdaların satışı ve hali hazırda saha içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde yaklaşık 6 aylık bir süre öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin proje kapsamında imalatı tamamlanan ekipmanların inşaat imalatlarının tamamlanacağı hesaplanmaktadır. İnşaat işlerinin tamamlanması esnası ve sonrasında ise çelik montaj, mekanik montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri sebebiyle her bir iş kalemi bir öncekinden 1 ay sonra başlayacak şekilde programlanmıştır. Son olarak, devreye alma ve testler için 3 aylık bir süre öngörülmüştür.
	Termin programında öngörülen süreler maksimum süreler olarak hesaplanmıştır.
	Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)
	2,012,500.00
	USD
	+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği
	402,500.00
	USD
	+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği
	345,000.00
	USD
	Kabin ve İnvertörler
	115,000.00
	USD
	Kazan Çelikleri (550 Ton)
	1,581,250.00
	USD
	Çelik İşleri
	465,750.00
	USD
	Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi
	172,500.00
	USD
	Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi
	460,000.00
	USD
	Yakıt Elleçleme Sistemleri
	287,500.00
	USD
	Tavan Vinçleri
	287,500.00
	USD
	Egzos ve Hava Kanalları
	93,150.00
	USD
	Fanlar
	172,500.00
	USD
	Valf, Pompa ve Aksesuarlar
	460,000.00
	USD
	Borulama İşleri
	230,000.00
	USD
	İzolasyon İşleri
	172,500.00
	USD
	Kazan Refrakter İşleri
	230,000.00
	USD
	İnkonel Kaplama İşleri
	575,000.00
	USD
	Kablolama İşleri
	230,000.00
	USD
	Mekanik Montaj İşleri
	690,000.00
	USD
	Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları
	115,000.00
	USD
	İnşaat İşleri
	747,500.00
	USD
	Şantiye Yönetimi
	115,000.00
	USD
	Mühendislik İşleri
	460,000.00
	USD
	Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları
	460,000.00
	USD
	Tahribatsız Test Hizmetleri
	57,500.00
	USD
	Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)
	2,000,000.00
	USD
	Yakıt Kurutma Sistemleri
	805,000.00
	USD
	Gaz İstasyonu
	57,500.00
	USD
	Yazılım ve SCADA Sistemleri
	57,500.00
	USD
	Diğer Giderler
	575,000.00
	USD
	9. PROJE GİRDİLERİ

	Yıllık Yakıt Maliyeti
	2,406,707.20
	USD/YIL
	Yıllık Pulper Kurutma Maliyeti
	678,400.00
	USD/YIL
	Yıllık Çamur Kurutma Maliyeti
	1,728,307.20
	USD/YIL
	Pulper Miktarı
	212.00
	TON/GÜN
	Çamur Miktarı
	174.00
	TON/GÜN
	Pulper Kurutma Maliyeti
	10.00
	USD/TON
	Çamur Kurutma Maliyeti
	31.04
	USD/TON
	10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

	Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 18 Mavi Yaka)
	600,000.00
	USD/Yıl
	Araç kiraları
	28,800.00
	USD/Yıl
	Ofis giderleri
	60,000.00
	USD/Yıl
	11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

	Projenin tamamlanma ve işletmeye alınma sürecinin yaklaşık 18-24 ay arasında olacağı öngörülmektedir. Termin programı ise 24 aya göre hazırlanmıştır. Bu sürecin ilk 5 aylık bölümünde tesisin zemin yüklerinin hesabına yönelik çalışmalar yapılarak hazırlanan raporlar ilgili kurumlara onaylatılacaktır. Bu esnada, tesisin genel yerleşimi ve tasarımı yapılacak, akabinde onaylanmış zemin parametreleri ve taşıma gücü değerlerine göre detay dizayn yapılacaktır. Bu süreç tamamlandıktan sonra tesisin ana komponentleri olan çelik yapılar, kazan, kurutma sistemi, yanma sistemi vb. ekipmanların tasarımı ve imalatı süreçleri gerçekleştirilecektir. Adı geçen her bir komponentin yaklaşık olarak 1 ay içerisinde tasarlanacağı ve maksimum 4 ay içinde imal edileceği düşünülmüştür. Her bir komponentin tasarım ve imalat süreçleri eş zamanlı olarak başlayacaktır. İmalatı tamamlanan komponentleri ise maksimum 2 ay içerisinde proje alanına teslim edileceği düşünülmüştür. İnşaat işleri kalemi öncelikle projenin yerleşiminin yapılacağı alandaki mevcut yapıların sökümü ve yıkımı gibi faaliyetlerle başlayacak, çıkan hurdaların satışı ve hali hazırda saha içerisinde devam eden enerji üretim faaliyetlerinin durumunu aksatmayacak şekilde yaklaşık 6 aylık bir süre öngörülmüştür. Bu faaliyetlerin proje kapsamında imalatı tamamlanan ekipmanların inşaat imalatlarının tamamlanacağı hesaplanmaktadır. İnşaat işlerinin tamamlanması esnası ve sonrasında ise çelik montaj, mekanik montaj, borulama ve elektrik tesisat iş kalemleri yapılacaktır. Birbirleriyle olan ilişkileri sebebiyle her bir iş kalemi bir öncekinden 1 ay sonra başlayacak şekilde programlanmıştır. Son olarak, devreye alma ve testler için 3 aylık bir süre öngörülmüştür.
	**Termin programında öngörülen süreler maksimum süreler olarak hesaplanmıştır.
	Tablo 11.74 Proje Uygulama Programı
	12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERLERİ

	Elektrik Satış Geliri
	10,473,164.80
	USD/Yıl
	Elektrik Satış Fiyatı
	133.00
	USD/MWh

	Buhar Satış Geliri
	2,764,800.00
	USD/Yıl
	Buhar Satış Fiyatı
	18.00
	USD/Ton

	Yıllık Yakıt Maliyeti
	2,406,707.20
	USD/Yıl
	Yıllık Pulper Kurutma Maliyeti
	678,400.00
	USD/Yıl
	Yıllık Çamur Kurutma Maliyeti
	1,728,307.20
	USD/Yıl
	Pulper Miktarı
	212.00
	Ton/Gün
	Çamur Miktarı
	174.00
	Ton/Gün
	Pulper Kurutma Maliyeti
	10.00
	USD/Ton
	Çamur Kurutma Maliyeti
	31.04
	USD/ton

	Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 18 Mavi Yaka)
	600,000.00
	USD/Yıl
	Sistem Kullanım Bedeli
	216,000.00
	USD/Yıl
	Sigorta bedeli
	144,000.00
	USD/Yıl
	Araç kiraları
	28,800.00
	USD/Yıl
	Ofis giderleri
	60,000.00
	USD/Yıl
	Loder Yakıt Maliyeti
	45,000.00
	USD/Yıl
	Kül Bertaraf Maliyeti
	192,000.00
	USD/Yıl
	Bakım Maliyeti
	250,000.00
	USD/Yıl
	Çevre Maliyeti
	12,000.00
	USD/Yıl
	Su Maliyeti
	240,000.00
	USD/Yıl
	Baca Gazı Kimyasalları Maliyeti
	600,000.00
	USD/Yıl
	Su Kimyasalları Maliyeti
	60,000.00
	USD/Yıl
	Diğer giderler
	300,000.00
	USD/Yıl
	13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI

	Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)
	2,012,500.00
	USD
	+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği
	402,500.00
	USD
	+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği
	345,000.00
	USD
	Kabin ve İnvertörler
	115,000.00
	USD
	Kazan Çelikleri (550 Ton)
	1,581,250.00
	USD
	Çelik İşleri
	465,750.00
	USD
	Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi
	172,500.00
	USD
	Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi
	460,000.00
	USD
	Yakıt Elleçleme Sistemleri
	287,500.00
	USD
	Tavan Vinçleri
	287,500.00
	USD
	Egzos ve Hava Kanalları
	93,150.00
	USD
	Fanlar
	172,500.00
	USD
	Valf, Pompa ve Aksesuarlar
	460,000.00
	USD
	Borulama İşleri
	230,000.00
	USD
	İzolasyon İşleri
	172,500.00
	USD
	Kazan Refrakter İşleri
	230,000.00
	USD
	İnkonel Kaplama İşleri
	575,000.00
	USD
	Kablolama İşleri
	230,000.00
	USD
	Mekanik Montaj İşleri
	690,000.00
	USD
	Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları
	115,000.00
	USD
	İnşaat İşleri
	747,500.00
	USD
	Şantiye Yönetimi
	115,000.00
	USD
	Mühendislik İşleri
	460,000.00
	USD
	Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları
	460,000.00
	USD
	Tahribatsız Test Hizmetleri
	57,500.00
	USD
	Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)
	2,000,000.00
	USD
	Yakıt Kurutma Sistemleri
	805,000.00
	USD
	Gaz İstasyonu
	57,500.00
	USD
	Yazılım ve SCADA Sistemleri
	57,500.00
	USD
	Diğer Giderler
	575,000.00
	USD
	14. PROJENİN FİNANSMANI
	15. PROJE ANALİZİ

	Gündüz Senaryosu
	16
	Saat
	Gece Senaryosu
	8
	Saat
	Yıllık Santral Çalışma Süresi
	320
	Gün
	Yıllık Net Elektrik Üretimi
	78745.60
	MWh
	Günlük Net Elektrik Üretimi
	246.08
	MWh
	Gündüz Saatlk NET Elektrik Üretimi
	13.93
	MWh
	Gece Saatlik NET Elektrik Üretimi
	2.9
	MWh
	Yıllık Net Buhar Üretimi
	153600
	Ton/Yıl
	Günlük Net Buhar Üretimi
	480
	Ton
	Gündüz Saatlik Buhar Üretimi
	0
	Ton/Saat
	Gece Saatlik Buhar Üretimi
	60
	Ton/Saat
	Öz Sermaye Oranı
	20%
	%
	Öz Sermaye Tutarı
	2,886,530.00
	USD
	Kredi Faizi
	5%
	%
	Kredi Süresi
	3
	YIL
	Kredi Ana Para Tutarı
	11,546,120.00
	USD
	Kredi Toplam Faiz Tutarı
	2,079,023.23
	USD
	Yanma Sistemi (Izgaralar, Yakıt Doz Sistemi, Kazan Kontrol Sistemi)
	2,012,500.00
	USD
	+ Kazan ve Sıcak Gaz İyileştirme Sistemi Konsept Mühendisliği
	402,500.00
	USD
	+ Yanma Sistmeleri İmalat Mühendisliği
	345,000.00
	USD
	Kabin ve İnvertörler
	115,000.00
	USD
	Kazan Çelikleri (550 Ton)
	1,581,250.00
	USD
	Çelik İşleri
	465,750.00
	USD
	Yanma Havası Isıtıcı Ünitesi
	172,500.00
	USD
	Yanma Gazları Torbalı Filtre Sistemi
	460,000.00
	USD
	Yakıt Elleçleme Sistemleri
	287,500.00
	USD
	Tavan Vinçleri
	287,500.00
	USD
	Egzos ve Hava Kanalları
	93,150.00
	USD
	Fanlar
	172,500.00
	USD
	Valf, Pompa ve Aksesuarlar
	460,000.00
	USD
	Borulama İşleri
	230,000.00
	USD
	İzolasyon İşleri
	172,500.00
	USD
	Kazan Refrakter İşleri
	230,000.00
	USD
	İnkonel Kaplama İşleri
	575,000.00
	USD
	Kablolama İşleri
	230,000.00
	USD
	Mekanik Montaj İşleri
	690,000.00
	USD
	Montaj İşleri için Kaldırma Ekipmanları
	115,000.00
	USD
	İnşaat İşleri
	747,500.00
	USD
	Şantiye Yönetimi
	115,000.00
	USD
	Mühendislik İşleri
	460,000.00
	USD
	Online Emisyon İzleme Sistemleri ve Laboratuvar Ekipmanları
	460,000.00
	USD
	Tahribatsız Test Hizmetleri
	57,500.00
	USD
	Back Pressure Türbin (Yeni Alınacak Türbin - 3.9 MWe)
	2,000,000.00
	USD
	Yakıt Kurutma Sistemleri
	805,000.00
	USD
	Gaz İstasyonu
	57,500.00
	USD
	Yazılım ve SCADA Sistemleri
	57,500.00
	USD
	Diğer Giderler
	575,000.00
	USD
	Elektrik Satış Geliri
	10,473,164.80
	USD/Yıl
	Elektrik Satış Fiyatı
	133.00
	USD/MWh

	Buhar Satış Geliri
	2,764,800.00
	USD/Yıl
	Buhar Satış Fiyatı
	18.00
	USD/Ton

	Yıllık Yakıt Maliyeti
	2,406,707.20
	USD/Yıl
	Yıllık Pulper Kurutma Maliyeti
	678,400.00
	USD/Yıl
	Yıllık Çamur Kurutma Maliyeti
	1,728,307.20
	USD/Yıl
	Pulper Miktarı
	212.00
	Ton/Gün
	Çamur Miktarı
	174.00
	Ton/Gün
	Pulper Kurutma Maliyeti
	10.00
	USD/Ton
	Çamur Kurutma Maliyeti
	31.04
	USD/ton

	Personel Maliyeti (25 kişi: 7 Beyaz Yaka + 18 Mavi Yaka)
	600,000.00
	USD/Yıl
	Sistem Kullanım Bedeli
	216,000.00
	USD/Yıl
	Sigorta bedeli
	144,000.00
	USD/Yıl
	Araç kiraları
	28,800.00
	USD/Yıl
	Ofis giderleri
	60,000.00
	USD/Yıl
	Loder Yakıt Maliyeti
	45,000.00
	USD/Yıl
	Kül Bertaraf Maliyeti
	192,000.00
	USD/Yıl
	Bakım Maliyeti
	250,000.00
	USD/Yıl
	Çevre Maliyeti
	12,000.00
	USD/Yıl
	Su Maliyeti
	240,000.00
	USD/Yıl
	Baca Gazı Kimyasalları Maliyeti
	600,000.00
	USD/Yıl
	Su Kimyasalları Maliyeti
	60,000.00
	USD/Yıl
	Diğer giderler
	300,000.00
	USD/Yıl
	Gündüz Senaryosu
	12
	Saat
	Gece Senaryosu
	12
	Saat
	Yıllık Santral Çalışma Süresi
	320
	Gün
	Yıllık Net Elektrik Üretimi
	64627.20
	MWh
	Günlük Net Elektrik Üretimi
	201.96
	MWh
	Gündüz Saatlk NET Elektrik Üretimi
	13.93
	MWh
	Gece Saatlik NET Elektrik Üretimi
	2.9
	MWh
	Yıllık Net Buhar Üretimi
	230400
	Ton/Yıl
	Günlük Net Buhar Üretimi
	720
	Ton
	Gündüz Saatlik Buhar Üretimi
	0
	Ton/Saat
	Gece Saatlik Buhar Üretimi
	60
	Ton/Saat
	Elektrik Satış Geliri
	8,595,417.60
	USD/Yıl
	Elektrik Satış Fiyatı
	133.00
	USD/MWh

	Buhar Satış Geliri
	4,147,200.00
	USD/Yıl
	Buhar Satış Fiyatı
	18.00
	USD/Ton
	16. EKLER

	Table 3. dIsclaImer



