TARSUS GÜNEŞ ORMANI PROJESİ

Tarsus Güneş Ormanı Projesi Start Aldı
Türkiye'de ilk elektriğin üretildiği kent olan Tarsus'ta, Belediye ile Temiz Dünya Ekolojik
Çözümler Platformu 'Güneş Ormanı'nı hayata geçirdiği bildirildi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Tarsus Güneş Ormanı Projesi' düze
nlenen programla Tarsuslulara tanıtıldı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Türkiye, ilk elektrik enerjisini, 1902
yılında Tarsus'ta kurulan bir hidroelektrik santralinden üretmeye ve kullanmaya başladı. 15 Eylül
1902 tarihinde, Berdan Nehri Bentbaşı mevkinde kurulan hidroelektrik santralinden, su
değirmeni miline bir dinamonun bağlanması ile Tarsus'un sokakları aydınlatıldı" dedi.

Kocamaz, "Tam 109 yıl sonra, Türkiye'nin ilk kapsamlı temiz enerji projesi olan "Güneş
Ağaçları Projesi
", yeşermek için Tarsus'u seçti. Tarsus Belediyesi ve Temiz Dünya Ekolojik Çözümler Platformu
tarafından geliştirilen proje ile Tarsus Belediyesi Kampüsü adım adım Güneş Ağaçları ile
donatılacak, bu özel ağaçların ürettiği elektrik ile kampüs içerisinde bulunan Kadın Sığınma Evi,
Yenilenebilir Enerji Laboratuarı, Poliklinik ve Sosyal Tesislerin enerji ihtiyacı karşılanacak. İlk
etapta 100 Güneş Ağacı entegre edilecek olan Tarsus Belediyesi Kampüs Alanı, sadece bu ilk
100 Güneş Ağacı'ndan 25 yıl boyunca 3. 900 MWh enerji elde edecek" diye konuştu.
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"İlk etap her firmanın satın alacağı 100 adet güneş ağacı ile bir orman modeli oluşturulacağı,
her firmanın satın alacağı ağaçlarla çok katılımlı bir proje oluşturulacak" görüşlerine yer veren
Kocamaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de temiz enerji üretecek olan projeye herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Tarsus
Belediyesi'nin desteği ile Türkiye'nin yüksek güneşlenme potansiyeline sahip bölgelerinden biri
olan Tarsus'ta sosyal tesislerin elektrik ihtiyacının güneşten karşılanması için yürütülen bir
projedir. Projenin sağlayacağı karbon azaltımı sistemde yer alacak olan solar yazılım
programları ile izlenecek ve her firmanın günlük ne kadarlık bir karbon emisyonu azaltımı
sağladığı anlık olarak izlenebilecektir. "

Açıklamada, projenin tüm tanıtım ve sponsorluk çalışmaları proje ortağı Temiz Dünya Ekolojik
Çözümler Platformu tarafından yürütüleceği, bir yıllık proje süresi bitiminde ise tüm ekipmanları
içeren kurulum elektriği sağlanan ilgili kamu kuruluşunun bağlı olduğu yönetim birimine
devredileceği ifade edildi.
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