


Projenin adı

İklim Değişimi Azaltımı Projesi

Projenin Uygulama Süresi

15.09.2017 – 14.02.2019 (17 Ay)

Projenin Bütçesi

162.900 Avro 

Projenin Genel Hedefleri

Halkın bilincini artırarak iklim değişikliğini azaltmak, paydaş kapasitesini

arttırmak, Küresel çabalara katkıda bulunmak için insan kaynaklı sera gazı

emisyonlarını azaltmak olarak belirlenmiştir.

Projenin Özel Hedefleri

İlimizi Çevre Dostu Kent haline getirme amacı kapsamında, Halkı

bilinçlendirerek İklim değişikliğini azaltmak, yerel yönetimlerin ve sivil

toplum paydaşlarının kapasitesinin arttırılması olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA 

KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI



Proje kapsamında;

1. Proje Ekibinin Kurulması

2. İklim değişikliği izleme merkezinin kurulması

3. İzleme sistemi kurulması

4. İklim değişikliği mobil uygulamasının geliştirilmesi

5. Eğitim programlarının düzenlenmesi

6. GES santrali kurulması

7. İklim Değişikliği Durdurabilirsin etkinliğinin düzenlenmesi

Hedeflenmiştir.

İKLİM DEĞİŞİMİ AZALTIMI PROJESİ



SERA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

3. Yerleşim Yerleri (Ortam Hava Kalitesi Ölçümleri)

• Kömür kullanılan yerleşim birimleri

• Doğalgaz kullanılan yerleşim birimleri

• MÇK kararınca katı yakıt kısıtlaması getirilen yerleşim yerleri

• NO, NO2, CO ölçümleri

2. Konutlar (Baca Gazı Ölçümleri)

• Doğalgaz kullanılan binalar

• Kömür kullanılan binalar

• CO, NO, NOx, NO2, SO2 ölçümleri

Proje kapsamında;

1. Atık Depolama Sahaları Ölçümleri

• Vahşi çöp depolama sahaları

• Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri

• CH4 ölçümleri



• Çöp depolama tesislerinde İklim Değişikliğine sebep olan en

etkili sera gazlarından olan metan gazı (CH4) salınmaktadır.

• İl genelinde 16 adet vahşi çöp depolama sahası, 6 adet katı

atık düzenli depolama tesisi bulunmaktadır.

• Proje kapsamında; Düzenli Depolama Tesisleri ve vahşi çöp

depolama sahalarında mobil biyogaz analizörü ile gaz

bacalarında ve ortamda CH4 parametresi izlenmiştir.

1. ATIK DEPOLAMA SAHALARI ÖLÇÜMLERİ 

• İzleme sonucunda; ortam ölçümlerinde elde edilen değerlerin benzerlik gösterdiği, gaz

bacalarından alınan ölçümlerde Düzenli Depolama Tesisindeki gaz miktarının vahşi çöp depolama

sahalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

• Bunun nedeni ise; taban geçirimsizliği sağlanan düzenli depolama tesisinde üst geçirimsizliğin

sağlanması ve sistematik şekilde yerleştirilen gaz bacalarıyla gazın tamamının tahliye edilmesine

olanak sağlanmasıdır.



• Vahşi depolama sahalarında taban geçirimsizliği, üst örtü geçirimsizliği sağlanamadığından,

sistematik gaz toplama bacaları bulunmadığından elde edilen verilerde tutarsızlık ve düzenli

depolama tesislerine göre daha düşük değerler elde edildiği görülmektedir.

• Bunun dışında vahşi depolama sahalarında çıkan yangınlar metan gazının kontrolsüz tahliyesine

sebep olmaktadır.

• Ayrıca, düzgün üst örtünün olmaması nedeniyle yağış çöp kütlesinin bütünlüğünü değiştirerek

kontrolsüz gaz çıkışlarına sebep olmaktadır.

1. ATIK DEPOLAMA SAHALARI ÖLÇÜMLERİ



2. KONUTLAR (BACA GAZI ÖLÇÜMLERİ) 

• Konutlarda ise ısınma amaçlı fosil yakıtların

kullanılması nedeniyle sera gazı salınmaktadır.

Kullanılan yakıt tipine göre de sera gazı

emisyonlarının miktarları değişiklik

göstermektedir.

• Proje kapsamında; Baca gazı ölçüm cihazı ile

kömür ve doğal gaz kullanılan konutların

bacalarından ölçümler alınarak sera gazı

emisyonlarının miktarları karşılaştırılmıştır.

• Elde edilen ölçüm verilerine bakıldığında;

Kömür kullanılan konutlarda alınan

ölçümlerde CO, NO, NOx, NO2 gazlarının

salınımının doğalgaz kullanılan konutlara göre

çok daha fazla olduğu,

• Kirletici parametrelerinden SO2 değerinin ise

doğalgaz kullanılan konutlarda hiç salınmaz

iken, kömür kullanılan konutlarda bu salınımın

en az 100 kat daha fazla olduğu

görülmektedir.

Yakıt O2

[%]

CO2

[%]

CO

mg/m³

NO

mg/m³

Nox

mg/m³

SO2

mg/m

³

NO2

mg/m

³

Doğalgaz 2,7 10,3 84 63 113 0 16

Doğalgaz 3,9 9,7 51 31 64 0 16

Doğalgaz 5,3 8,9 12 12 25 0 6

Doğalgaz 4,4 9,4 21 20 43 0 12

Doğalgaz 3,5 9,9 39 32 70 0 21

Doğalgaz 3,4 9,9 40 33 72 0 21

Doğalgaz 5,7 8,6 2 13 27 0 6

Kömür 19 1,8 2799 39 60 194 0

Kömür 17,9 2,8 350 68 113 509 8

Kömür 19,1 1,7 1188 42 70 94 6

Kömür 15,9 4,6 2598 115 205 529 29

Kömür 11 9,1 185 206 343 552 27

Kömür 20,7 0,3 >500 4 8 23 2

Kömür 11,5 8,6 >500 141 216 4454 0



3. YERLEŞİM YERLERİ 

(ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ)

• Yerleşim yerlerinde; Isınma amaçlı fosil yakıtların

kullanılması ve ilimizin turizm potansiyeline bağlı

olarak yaz aylarında araç trafiğinin artması

nedeniyle belirli ilçelerde yaz ve kış aylarında hava

kalitesi ölçümleri alınarak atmosferdeki sera gazı

salınımlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

• İlimizdeki 13 ilçeden, Marmaris, Fethiye ve Bodrum

İlçe merkezlerinde ısınma amaçlı katı yakıt

kullanılması yasak iken diğer ilçelerinde böyle bir

sınırlama bulunmamaktadır.

• Ancak bu üç ilçe tatil beldesi olduğundan yaz

aylarında diğer ilçelere göre ulaşımdan kaynaklı

sera gazı emisyonlarında artış göstermektedir.

• Diğer 10 ilçede kömür, kısmen kömür/doğalgaz

kullanıldığından ısınmadan kaynaklı sera gazı

emisyonları turizm beldelerine göre artış

göstermektedir.



3. YERLEŞİM YERLERİ 

(ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ)

• 2 adet hava kalitesi ölçüm cihazı ile yakıt türlerine göre

gruplandırılan ilçelerde belirli sürelerde yaz ve kış aylarında ölçüm

alınmıştır.

• NO, NO2 ve CO parametreleri ölçülmüştür. Ölçümler 24 saatlik

verilerin 8 saatlik ortalamasına göre alınmıştır.

• Buna göre kömür kullanımı olan Milas ilçemizde, Doğalgaz kullanılan

Menteşe ilçemizde ve katı yakıt kullanımı yasak olan Marmaris,

Bodrum, Ula-Akyaka ve Fethiye ilçelerimizde ölçümler alınmıştır.

• Ölçüm yapılan yerlerde ayrıca ısınmanın yanı sıra turizmin sera gazı

salınımlarına olan etkisi de incelenmiştir.

• Ölçümlerin amacı, ölçüm bölgelerinde ısınma, ulaşım vs.

faaliyetlerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaz ve kış aylarındaki

farkı ile ölçüm bölgeleri arasındaki farkın ortaya konmasıdır.

• Elde edilen ölçüm verileri incelendiğinde; Isınma amaçlı kömür

kullanımının yasak olduğu ilçelerde yaz aylarında sera gazı

emisyonları yüksek çıkmaktadır. Ölçüm verilerinin yüksek olması

turizme bağlı ulaşımdan kaynaklı emisyon olarak

değerlendirilmektedir.



İklim Değişimi Azaltımı Projemizin görünürlüğünü artırmak, proje ile ilgili yapılan çalışmaların

ve elde edilen sonuçların paydaşlar ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak amacıyla web

sitesi ile mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil Uygulama, mobil telefonlara

indirilebilinilmekte olup uygulama ücretsiz ve ölçüm verilerini doğrudan sunmaktadır.

Ayrıca, mobil uygulama ile "Kişisel Karbon Ayak İzi Hesaplayıcısı" ve iklim Değişikliği ile ilgili

günlük kolay uygulamalar ile bireysel salınım miktarları hakkında bilgiler vermektedir.

Proje kapsamında yapılan çalışmalara, kişisel karbon ayakizi hesaplayıcısına, ilgili

dokümanlara ve ölçüm verilerine www.iklimdegisikligi.mugla.bel.tr adresinden web sitesine,

Google Play ve App Store’den Muğla’da İklim Değişikliği uygulaması ile proje bilgilerine,

yapılan çalışmalara ve elde edilen sonuçlara ulaşılabilmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MOBİL UYGULAMASININ

GELİŞTİRİLMESİ



Proje kapsamında paydaşların kapasitelerini artırma ve bilinçlendirme çalışmaları için proje

ekibi ile birlikte 13 ilçeyi kapsayacak şekilde Milas-Bodrum, Menteşe-Ula-Yatağan-

Kavaklıdere, Marmaris-Datça, Dalaman-Köyceğiz-Ortaca, Fethiye-Seydikemer olmak üzere 5

bölgede atölye çalışmaları düzenlenmiştir

EĞİTİM PROGRAMLARI



Atölye çalışmaları kapsamında;

• İklim değişikliğinin nedenleri ve çevre ve insan sağlığı

üzerine etkileri ile ilgili bilgiler verilmiş,

• Atölyelerde katılımcılar ile yuvarlak masa çalışmaları

yapılmış, bu çalışmalarda iklim değişikliğinin tarım,

turizm, sağlık üzerine olan etkileri, nedenleri ve bu

konularda iyileştirme amacıyla neler yapılabileceği

konuları değerlendirilmiş,

• Her atölye çalışmasında atölye çalışmasının düzenlendiği

bölgeye özgü iklim değişikliğine neden olan faktörler

oluşturulan çalışma gruplarında değerlendirilmiş ve bu

değerlendirmeler sonucunda yuvarlak masa çalışmaları

tüm katılımcılar ile paylaşılarak karşılıklı fikir

alışverişinde bulunulması sağlanmıştır.

Atölye çalışmalarının sonucunda tüm oturumlarda elde

edilen sonuçlar rapor haline getirilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMLARI



• Bu çalışma kapsamında hizmet binamızın çatısına 50 kW kapasiteli Lisanssız Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisi Santrali kurulmuştur.

• Sistemden elde edilen elektrik hizmet binamızda ihtiyaç duyulan enerjinin %60’ını

karşılamaktadır.

• Bu çalışma ile hem gerekli enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi,

vatandaşların yenilenebilir enerji ilgili bilinçlenmesini sağlamak, yenilenebilir enerjinin

kullanımına teşvik etmek, projenin somut çıktılarını ortaya koymak ve bu sayede etkilenen hedef

kitleyi arttırmak amaçlanmıştır.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI

• İklim Değişikliğine, fosil yakıtların kullanımı büyük

oranda katkı sağlamaktadır. İlimizde ise enerji

eldesi için kömür ile çalışan 3 adet Termik Santral

bulunmaktadır.

• İklim Değişimi Azaltımı Projemiz kapsamında proje

bütçesinde öngörülen ama bütçeden artan 34.000

Avroluk bir tutar ile Büyükşehir Belediyemize ait

Bodrum ilçemizdeki hizmet binamıza Güneş Enerji

Santrali kurulmuştur.



• Proje kapsamında; iklim değişikliği ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi, küresel çabalara

katkıda bulunmak ve paydaş kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla “İklim Değişikliğini

Durdurabilirsin” temalı bir etkinlik düzenlenmiştir.

• Etkinliğe ilimiz genelindeki tüm ilköğretim okulları davet edilmiştir. Şubadap Çocuk Grubu ile

pandomim gösetisi, moyo masal etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe ilimizdeki öğrenci, öğretmenler

ve gençlerimizden oluşan yaklaşık 300 kişilik katılımla düzenlenen etkinlik büyük bir ilgiyle

çekmiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURABİLİRSİN 

TEMALI ETKİNLİK



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

TARAFINDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ 

AZALTMAYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN 

VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ENERJİ EYLEM PLANI

Büyükşehir Belediyemizce İlimizin ve kurumumuzun karbon ayak izinin çıkartılması, karbon

salınımını azaltmak için gerçekleştirilebilecek çalışmaların belirlenmesi amacıyla İklim

Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanması projesi GEKA’dan alınan hibe

ile 2015 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında;

 İl genelinde kentsel Karbon Ayak İzinin hesaplanması,

 Kurumsal bazda Karbon Ayak İzinin hesaplanması,

 Enerji arzının tespit edilmesi,

 Başta güneş enerjisi olmak üzere yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının

değerlendirilmesi,

 Enerjinin etkin kullanımına yönelik projeler yapılması,

 İklim dostu kentsel gelişmenin sağlanması,

 Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanması ile çalışmalar

gerçekleştirilmiştir.



ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

İlimiz genelinde atıklar ile ilgili mevcut, inşaat aşamasında

ve planlanan projelerimizde;

• Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin mevzuata uygun

şekilde işletilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

• Çöp içerisindeki ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı mekanik

ayrıştırma ve ön işlem tesislerinin kurulması ile ilgili

çalışmalar devam etmektedir.

• Depolama alanlarında oluşan depo gazından elektrik enerjisi üretilmesi ile ilgili Marmaris,

Fethiye, Menteşe ve Ortaca’da bulunan sahalarımızda elektrik üretimine başlanılmış, Milas

sahada çalışmalar halihazırda devam etmektedir.

• Katı atık içerisindeki biyobozunur atık miktarının azaltılması için, biyogaz, gazlaştırma,

kompost vb. gibi uygun teknolojilerin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmaları sürdürülmektedir.



ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren

tesislerde yaklaşık 129.000 MW/yıl elektrik

enerjisi tüketilmekte ve yaklaşık 40 milyon TL/

yıl tüketim bedeli ödenmektedir.

İlimiz genelinde bulunan düzenli depolama

tesislerinde önümüzdeki 2 yıl içerisinde toplam

kurulu gücü 13 MW olan depo gazından elektrik

enerjisi elde edilebilecek Biyogaz Tesisleri kurulmaya

başlanmıştır.

Kurulan tesislerin maksimum verimde çalışması durumunda yılda yaklaşık 4300 MW elektrik

enerjisi elde edilecektir. Bu sayede elektrik tüketim bedelinde yıllık yaklaşık 2 milyon TL

tutarında kazanç sağlanmış olacaktır.

Tesislerden elde edilecek elektrik enerjisi Büyükşehir Belediyemizin toplam elektrik tüketiminin

yaklaşık %3’ünü karşılayabilmektedir.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Atıksudan Elektrik Üretimi:

Muğla Atıksu Arıtma Tesisinde enerji eldesi için anaerobik

çürütücü ve kojenerasyon tesisi bulunmaktadır. Tesisin

kapasitesi 330 kW olup; yaklaşık 1000 m3/gün

biyogaz elde edilmektedir.

2018 yılında üretilen toplam biyogaz miktarı 250 bin

m3 olup üretilen elektrik 215 bin kwh’ dir.

2018 yılında tesis elektrik ihtiyacının yaklaşık olarak

%35’i biyogazdan temin edilmiştir. Üretilen ısı ise tesis

ünitelerinin ısıtılmasında kullanılmıştır.

Ayrıca 2018 yılında biyogaz tesisinin kullanılması ile

elektrik enerjisinden yaklaşık 150.000 TL kar

edilmiştir.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sonsuz Kaynağımız Güneş Projesi:

Menteşe Mezbaha tesisimize kurulmuş bir güneş enerji santrali olup, Türkiye’de lisanssız

elektrik üretimi alanında, ilk şebekeye bağlı fotovoltaik sistemdir.

Toplam kapasite: 105 kW

Yıllık üretim kapasitesi: 160 MWh

Solar panel sayısı: 480 adet

Yıllık tasarruf: 200.000 TL

Güneş enerjisinden sağlanan

elektrik enerjisi tesis ihtiyacının

% 68’idir.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Menteşe Otogarı Projesi:

Menteşe ilçemizde yeni yapılanm otogar ve otopark

çatısı şeffaf güneş paneli uygulaması ile 1760 adet

güneş paneli kullanılarak, toplam 280 kw santral

kurulmuştur. Böylece otogarda kurulu GES

santralinin tesiste gereken enerji ihtiyacının %80

inin karşılanabilecektir.

Proje,Ülkemizde Kurumsal Alanda İlk Olma

Özelliği Taşımaktadır.

Bodrum Otogarı Projesi:

Bodrum ilçemizde yeni yapılan otogarının çatısında

otogarda ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamak üzere

2340 adet güneş paneli konularak, toplam 640 kw

gücünde santral kurulumu yapılmış olup

10/09/2020 tarihinde devreye alınmıştır.



ULAŞIMDA ÇEVRE DOSTU ARAÇLARIN 

KULLANILMASI

Büyükşehir Belediyemizce ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 yılı itibariyle modern,

Çevre Dostu Euro4 ve Euro5, EEV standartlarında çevreci motora sahip araçlar alınmaya

başlanmıştır.

2014 yılından bu yana araç filomuza 120 adet Çevre Dostu Yakıt kullanan araç alımı yapılmıştır.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Güneş Enerjisi Kullanımı:

Büyükşehir Belediyemizce ilimiz genelinde bulunan hafriyat sahalarımızda ısınma ve kullanımda

ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamak amacıyla güneş panelleri kurulmuş olup; bu tesislerde enerji

ihtiyacı güneş enerjisinden elde edilmektedir.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Akıllı Bisiklet Projesi:

Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılında başlatılan

proje kapsamında, 4 istasyonda bulunan toplam

40 adet akıllı bisiklet ile vatandaşlara hizmet

vermektedir.

2014 yılından bugüne “Akıllı Bisikletler” toplu

ulaşımda kullanılan kent kartlar ile toplam 2114

defa kullanılmıştır.

Proje ile birlikte trafik hacminde ve karbon

salınımında azaltım sağlanması amaçlanmıştır.



BİNALAR, EKİPMANLAR, TESİSLERDE 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Muğla Güneş Evi Projesi:

Fotovoltaik sistem ile elektrik elde etmek

amacıyla Kocahavuz Mehmet Ağa Parkı’nda inşa

edilmiştir.

Muğla Güneş Evi 50 m2 olup, solar panellerle

elde edilen elektrik enerjisi 1 adet buzdolabı,

10 adet aydınlatma ekipmanı, 4 adet enerji

çıkışı ve 1 adet televizyon için

kullanılmaktadır.

Tüm sistemin kapasitesi 1,5 kW’tir. Güneş ev

inşaatında ayrıca ısıtma, gürültü ve yangın

tedbiri için dış cephe özel malzemeleri

kullanılmıştır.



YENİLENEBİLİR ENERJİ GÖRÜŞ VE PLAN 

ONAYLARI

• İlimiz, doğal ve kültürel zenginlikler açısından zengin

bir yapıya sahip olup; %65 orman alanı ve %20 tarım

alanından oluşmaktadır.

• Ayrıca ÖÇK (%14 ), Doğal Sit Alanları (%7), Milli

Parklar, Tabiat Parkları ve Turizm Merkezleri (%5 )’

nden oluşmaktadır.

• Büyükşehir Belediyemize, EPDK tarafından ilimiz

sınırlarında önlisans veya lisans verilen RES, GES ve HES

yatırımlarına ilişkin; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında görüş ve plan

onayı amaçlı olarak başvurular yapılmaktadır.



YENİLENEBİLİR ENERJİ GÖRÜŞ VE PLAN 

ONAYLARI

• Büyükşehir Belediyemizce İlimizde kurulması

planlanan; RES, GES, HES’ lerin sakıncalarının

neler olduğu ve olabilecek sakıncaların en aza

indirilmesinin belirlenmesine yönelik, ODTÜ Teknik

ve Bilimsel Rapor hazırlatılmıştır.

• Hazırlatılan rapor doğrultusunda Büyükşehir

Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarih ve 144,

145 ve 146 sayılı kararı ile ilke ve esaslar

belirlenmiştir.

• Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yer Seçimine

İlişkin İlke ve Esaslar belirlenmiş olup; RES, GES ve

HES önerilen alanlara İlişkin haritalar hazırlanmıştır.

• Büyükşehir Belediyemize yapılan yenilebilir enerji ile

ilgili tüm görüş ve başvurular belirlenen ilke ve

esaslar kapsamında değerlendirilerek verilmektedir.



İLİMİZDEKİ KURULU HİDROELEKTRİK 

SANTRALLERİ

HES

Santral Adı

Firma Kurulu Güç 

(MW)

Dalaman HES Bereket Enerji 38 MW

Dalaman Akköprü

Barajı HES
EÜAŞ 115 MW

Eşen 1 ve 2 HES Göltaş Enerji 102 MW

Fethiye HES Cengiz Enerji 17 MW

Kayakçalı HES Akfen Enerji 11 MW

Gökyar HES Bereket Enerji 11 MW

Çaldere HES
Nokta Yatırım 

Enerji
8,74 MW

Namnam HES Yağmur Enerji 3,72 MW

Sekiyaka 2 HES Akfen Enerji 3,39 MW

Kılcan HES
Boyut Grup 

Enerji
2,39 MW

2015 yılından itibaren Büyükşehir Belediye

Başkanlığımıza 6 adet HES başvurusu

yapılmıştır.



İLİMİZDEKİ KURULU RÜZGAR ENERJİ

SANTRALLERİ

2015 yılı itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ; 58 adet RES talebi yapılmış, 11 adet

RES kurulmuş ve Bakanlık Onayı alınmıştır.



İLİMİZDEKİ KURULU GÜNEŞ ENERJİ 

SANTRALLERİ

GES

Santral Adı

Firma Kurulu 

Güç 

(MW)

Fethiye Ersun Enerji 1,22 

Karataş Karataş Enerji 0,50 

Yatağan Eryavuz Enerji 0,50

Eczacıbaşı Esan Eczacıbaşı Esan 0,47 

Ünal Soğuk Hava 

Deposu

Ünal Soğuk Hava 

Deposu

0,15

Özşahinler 

Dalaman

Özşahinler Tur. 0,15

Muğla 

Üniversitesi

Muğla 

Üniversitesi

0,12 

MBB Mezbahane Muğla Büyükşehir

Belediyesi

0,10 

Kipa Marmaris Tesco Kipa 0,030 

2015 yılından itibaren Büyükşehir Belediye

Başkanlığımıza; 62 adet GES görüş talebi

yapılmış, 6 adet GES kurulmuş, 30 adet plan

dosyası için Meclis Onayı alınmış, 24 adet GES

kurulum aşamasındadır.



İLİMİZDEKİ KURULU ENERJİ 

SANTRALLERİ

Sonuç olarak; İlimizde toplam 26 adet elektrik santralinin kurulu gücü 2.119 MW'dır. 

Bunun 420 MW’ı 22 adet Yenilenebilir Enerji Santraline aittir.

Muğla Elektrik Santrali Tipleri

Güneş 3,24 MW 0,2 %

Rüzgar 105,60 MW 5,0 %

HES 311,73 MW 14,7 %

Kömür
1.680,00 

MW
79,3 %

Diğer 

(Mopak)
18,50 MW 0,9 %
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