
Fevzi  Keskinoğlu Anadolu Lisesinden öğ-

retmen ve öğrencilerin oluşturmuş olduğu 

bir grup, Okulumuz  İngilizce Öğretmeni 

İsmail ARSLAN tarafından yürütülen Av-

rupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları 

Başkanlığı tarafından finanse edilmekte 

olan “Energy for Life” (Yaşam İçin Enerji) 

başlıklı proje çalışmalarının görüşmelerini 

gerçekleştirmek üzere İngiltere’nin 

Norwich şehrini ziyaret etti.  

 

 

 

 

İngiltere ziyaretimizde “Rüzgar Enerjisi”  konusunda 

görüş alış verişlerinde bulunduk. Hem 

Akhisar’ımızda ki hem de Türkiye’mizdeki  rüzgar 

enerji santraları hakkında bilgiler verdik ve diğer 

ortak ülkelerimizde (Almanya, İngiltere, İtalya, 

Finlandiya, Polonya ve Litvanya) kullanılan rüzgar 

enerjisi hakkında bilgiler edindik. 

İngilterede kaldığımız bir hafta boyunca çeşitli 

bilgilendirici gezilerde de bulunduk. Bu geziler bize 

İngiltere’nin geçmişi hakkında bilgiler verdiği gibi 

kendi ufkumuzu da geliştirmemize yardımcı oldu. 

Özellikle bir deniz şehri olan SHERİNGHAM 

yaptığımız ziyaret  bizim için hem tarihi hem coğrafi 

hem de kültürel açıdan  son derece bilgilendiriciydi.  
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OKULUMUZ COMENİUS İLE  

İNGİLTERE ’YE MERHABA DEDİ. 



Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi öğ-

rencileri olarak “AVRUPA BİRLİĞİ 

EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLA-

RI MERKEZİ BAŞKANLIĞI” tara-

fından finanse edilmekte olan 

Comenius projeleri doğrultusunda 

Akhisar’ımızın Enerji Kaynakları üze-

rine Belediye Başkanımız Salih HIZ-

LI ile röportaj yaptık. Röportajda 

özellikle Akhisar için yeni bir kaynak 

olan Rüzgar Enerjisi ön plandaydı. 

Bunun yanında Akhisar için Belediye 

Başkanlığımızın Enerji Konusunda ki 

projeleri ve enerji tasarrufu ile ilgili 

çalışmaları hakkında sorular sorduk. 

BELEDİYE BAŞKANIMIZI 

ZİYARET ETTİK. 

Belediye Başkanımız Salih HIZLI 

“ilçemizde rüzgar enerjisi ile elekt-

rik enerjisi üretilmektedir bunun 

yanı sıra organize sanayi bölgesinde 

küçük bir doğalgaz enerji santrali 

vardı. İlçemizde kullanılan enerjinin 

yaklaşık %30’u rüzgar enerjisinden 

sağlanmaktadır. Rüzgar enerjisi için 

kurulan rüzgar türbinlerinin ilk ya-

tırım maliyeti yüksektir ancak iş-

letme maliyeti düşüktür ve yaklaşık 

beş yıl içerisinde kendini amorti 

etmektedir. Rüzgar enerjisinin en 

güzel yanı çevre dostu olmasıdır. 

Belediye olarak Zafer Kalkınma 

Ajansının desteğiyle Akhisar’ın Di-

namik Rüzgar – Güneş Haritalarının 

oluşturulma çalışmaları devam et-

mektedir.  

Bu çalışmaların sonucunda rüzgar 

ve güneş enerjisiyle ilgili yeni yatı-

rımlar yapacağız. Başkanlığımız bu 

yatırımları yapmak için gerekli 

araştırmaları yaparken ve yapılan 

çalışmalardan en yüksek oranda ve-

rim almak için Ege Üniversitesi Gü-

neş Enerjisi Enstitüsü ile çalışmala-

rına devam etmektedir”, dedi. 


