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Paris La Défense, February 14, 2022 

Albioma acquires a new geothermal 
power plant in Turkey 
 

Albioma, independent producer of renewable energy, finalizes today the acquisition of the 

geothermal power plant Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (renamed Albioma 

Kuyucak Jeotermal Elektrik Uretim A.Ş.), in Turkey, by becoming its sole shareholder. 

On December 21, 2021, the Group announced that it had entered into exclusive 

negotiations with Turcas Petrol A.Ş. for the acquisition of a second geothermal power plant 

in Turkey, located in the province of Aydin. The favorable opinion of the Turkish competition 

authorities, obtained on February 3, 2022, allows the transaction to be finalized. 

The acquisition of this plant confirms Albioma's entry into the geothermal business, with 

high technical added value, complementary to its historical biomass and solar businesses. 

Competitive and local, geothermal energy is a renewable energy source available 24 hours 

a day, 7 days a week, transforming the heat coming from the subsoil for the production of 

electricity. Like biomass, geothermal energy is a controllable source of electricity, which 

contributes to the security of electrical networks. 

The Group's second geothermal power plant in Turkey 

With more than 1600 MW of installed power, Turkey ranks fourth in the world for 

geothermal production and has strong development potential. Albioma has been 

established in Turkey since January 2021. 

The Albioma Kuyucak power plant Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (18 MW gross) was 

commissioned at the end of 2017 and is based on an operating license expiring in 2042 

(with the possibility of extension for a period of 10 additional years). It produces electricity 

from 5 production wells for a net exported production at the end of 2021 of 83 GWh. 

Until the end of 2022, the power plant benefits from a dollarized purchase obligation tariff 

of approximately 118 USD/MWh (Feed-in tariff) and for 5 years between 2023-2027 is 105 

USD/MWh. 

Frédéric Moyne, Chairman and CEO of Albioma said: “We warmly welcome the Turcas 

teams to Albioma. This new operation allows the Group to strengthen its presence on the 

geothermal market and to continue to improve its skills in this new business. We are 

gradually building up a platform of quality industrial assets. We will benefit from the 

synergies between the neighboring plants of Gümüskoÿ and Kuyucak and will be able to 

capitalize on the know-how of our teams to deploy it in new geographies. The 

complementarity of renewable energies is essential to favorably develop the energy mix. 

Our Group is maintaining its objective of nearly 100% renewable energy by 2030.” 
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Next meeting: annual results for the 2021 financial year, March 2, 2022 

(before market). 

 

About Albioma contacts 

An independent renewable energy producer, Albioma is committed to the energy 

transition through biomass and photovoltaics. 

The Group is present in the French Overseas Territories, in Metropolitan France, 

in Mauritius and in Brazil. For 25 years, it has developed a unique partnership 

with the sugar industry to produce renewable energy from bagasse, the fibrous 

residue of sugar cane. 

Albioma is also the leading producer of photovoltaic energy in Overseas France, 

where it builds and operates innovative projects with storage. Albioma has 

recently strengthened its position in mainland France. 

Investors  

Julien Gauthier  

+33 (0)1 47 76 67 00 

Media  

Charlotte Neuvy  

+33 (0)1 47 76 66 65  

presse@albioma.com 

  Albioma shares are listed on NYSE EURONEXT PARIS (compartment B) and 

eligible for SRD and PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnemo ABIO). 

The Group is also included in the Gaïa-Index, the index of responsible average 

values. 

www.albioma.com 
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BASIN BÜLTENİ 

Paris La Défense, 14 Şubat 2022 

Albioma, Türkiye'de yeni bir 
jeotermal enerji santralinin (18 MW) 
satın alımını bildiriyor 
 

Yenilenebilir enerji bağımsız üreticisi Albioma,  Türkiye’deki jeotermal enerji santrali Turcas 

Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin tek hissedarı olarak geri satın alımını tamamladı 

(Yeni adı Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.). 

21 Aralık 2021 tarihinde Grup, Türkiye'de Aydın ilinde bulunan ikinci bir jeotermal enerji 

santralinin satın alınması için Turcas Petrol A.Ş. ile münhasır görüşmelere başladığını 

duyurmuştu. Türk rekabet makamlarından 4 Şubat 2022'de alınan olumlu görüş, satın alma 

işleminin sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. 

Bu santralin satın alınması, Albioma'nın tarihi biokütle ve güneş enerjisi işlerine ek olarak 

yüksek teknik katma değere sahip jeotermal enerji işine girişini güçlendirmekte ve bu işe 

olan ilgisini doğrulamaktadır. 

Rekabetçi ve yerel jeotermal enerji, elektrik üretimi için yer altından gelen ısıyı dönüştüren, 

7 gün 24 saat kullanılabilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biokütle gibi, jeotermal 

enerji de elektrik şebekelerinin güvenliğine katkıda bulunan kontrol edilebilir bir elektrik 

kaynağıdır. 

Grubun Türkiye’deki ikinci jeotermal enerji santrali 

1600 MW'ı aşan kurulu gücü ile Türkiye, jeotermal vasıtasıyla üretim açısından dünyada 

dördüncü sırada yer almakta olup güçlü bir gelişme potansiyeline sahiptir. Albioma, Ocak 

2021'den bu yana Türkiye'de yerleşik durumdadır. 

Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (18 MW brüt) 2017 yılı sonunda hizmete 

girmiştir ve 2042 senesinde sona erecek bir işletme ruhsatına sahiptir (10 yıl daha uzatma 

imkânı ile). 2021 yılı sonunda ihraç edilen 83 GWh net üretimi için 5 üretim kuyusundan 

elektrik üretmektedir. 

Santral, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 118 USD/MWh (şebekeye satış tarifesi) dolarize 

alım yükümlülüğü tarifesinden yararlanmaktadır ve 2023-2027 arası 5 yıl için 105 

USD/MWh'dir. 

Frédéric Moyne, Albioma Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı: ekipleri Albioma 
bünyesinde içtenlikle karşılıyoruz. Bu yeni işlem, gelişen jeotermal enerji pazarındaki 

varlığını güçlendirmesine imkân sağlamakta ve bu yeni meslekteki uzmanlığını artırmaya 
devam etmesini sağlamaktadır. Azar azar kalitesli bir endüstri etkinlik platformu 
oluşturuyoruz. Yakındaki Gümüşköy ve Kuyucak santralleri arasındaki sinerjiden 
yararlanacağız ve ekiplerimizin becerikliliğini yeni coğrafyalarda sergileyeceğiz. 

Yenilenebilir enerjilerin tamamlayıcılığı, enerji karışımını olumlu yönde geliştirmek için 
gerekli olup 2030 yılına kadar %100’e yakın yenilenebilir enerji hedefini sürdürmektedir» 

şeklinde açıklamada bulundu. 

 

 



 

 

2 

Bir sonraki toplantı: 2 Mart 2022 borsa öncesi), 2021 mali yılı için yıllık 

sonuçlar.  

 

Albioma hakkında İletişim 

Bağımsız bir yenilenebilir enerji üreticisi olan Albioma, biokütle ve fotovoltaik 

yoluyla enerji geçişi işiyle meşguldür. 

Fransız Denizaşırı Toprakları, Mauritius ve Brezilya'da yerleşik olan Grup, şeker 

kamışının lifli kalıntısı olan bagastan yenilenebilir enerji üretmek için şeker 

endüstrisi ile 20 yıldır benzersiz bir ortaklık geliştirmiştir. 

Albioma, aynı zamanda, depolamalı yenilikçi projeler inşa ettiği ve işlettiği 

Denizaşırı ülkelerde ilk fotovoltaik enerji üreticisidir. 

Yatırımcılar 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Medya 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

 

 
  

 Albioma hisseleri NYSE EURONEXT PARIS'te (B bölmesi) listelenmiştir ve SRD ve 

PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnemo ABIO) için uygundur. 

Grup ayrıca sorumlu ortalama değerler endeksi olan Gaïa-Index'e dahil edilmiştir. 

 

www.albioma.com 
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