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İnş.Müh.Yaşar BAHÇECİ
Kırşehir Belediye Başkanı
JKBB Başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğimiz tarafın-
dan Türkiye’de jeotermal kaynaklara sahip belediyelerin, yurtdışındaki uygulama-
ları yerinde görmeleri, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları amacıyla Maca-
ristan ve Çek Cumhuriyeti’nde bulunan termal tesisleri yerinde incelemek için Ter-
mal Turizm Teknik İnceleme konulu gezimiz yoğun, ama bir o kadar başarılı bir şe-
kilde sonuçlandı. 

Yoğun bir talep olması nedeniyle üye belediyelerimizin hepsini tek bir program-
da götüremedik. Gezimizin ilk bölümü 11-16 Temmuz tarihleri arasında 29 belediye 
başkanımızın ve danışma kurulu üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. İkinci gurubu-
muz ise 27 Eylül -2 Ekim tarihlerinde 30 belediye başkanı, danışma kurulu üyeleri-
miz, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR, AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin TANRIVERDİ’nin katılımı ile gerçekleşti. 

Bu iki ülkeye yapılan teknik gezi belediye başkanlarımız açıdan oldukça başarı-
lı ve yararlı oldu.  Farklılıkları görme ve kıyaslama imkânı bulduk. Böylece eksiklik-
lerimizi fark ederek örnek uygulamaları değerlendirip, bazı tedavi/terapi ünitelerini 
yerinde tartışma gibi hususlar açısından deneyimler kazandık.  

Gezi, ülkemiz ile bu iki ülke arasındaki termal turizm kültürünün birlikte değer-
lendirilmesi ve bazı sonuçların çıkarılması açısından oldukça bilgilendirici ve kalıcı-
lık sağlayan bir ufuk turu olmuştur diyebilirim. Macar Kaplıcalar Birliği Başkanı Sa-
yın Miklos Vansura heyetimize çok güzel bir misafirperverlik göstermiştir. İki ku-
rum arasında kurulan bu dostluk köprüsünün belediyelerimiz açısından da önemi 
oldukça büyük. 

Kendi adıma ve diğer belediye başkanlarımız adına açıkça şunu söyleyebilirim 
ki; her iki ülkede de kaynaklarını olduğundan daha fazla tanıtarak ve tarihten ge-
len kullanım süreci avantajını da kullanarak yerli ve yabancı turist sayesinde ülke 
ekonomilerine önemli katkıda bulunmaktadırlar. 

Ülkemizde bulunan termal kaynaklar hem şifası hem de potansiyeli açısından 
hiç de küçümsenmeyecek bir değere sahiptir. Fakat bu gezide de gördüğümüz gibi 
termal demek sadece otel yapmakla olmuyor. Bu otelleri çeşitli aktiviteler ve iyi bir 
çevre düzeni ile desteklemeliyiz. İşte bu noktadan sonrada iyi bir tanıtım yapmak 
gerekli. Umarım belediye başkanlarımız yaptıkları bu gezi sonucunda illerine, ilçe-
lerine ve beldelerine gelen yatırımcıları da bu doğrultuda yönlendirirler. 

Ülkemizde termal kaynağa sahip üç yüzün üzerinde belediye bulunmaktadır. 
Bu tür teknik geziler bu belediyelerin ufuklarını açacağı gibi, bilgi ve tecrübe kazan-
mak açısından da oldukça önemlidir. Bu gezimizin gerçekleşmesinde ki katkıların-
dan ve desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Genel Sekreteri Hay-
rettin GÜNGÖR’e tüm üyelerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin TANRIVERDİ’ye de teşekkürlerimi sunmak iste-
rim. Jeotermal enerjinin ülkemiz açısından oldukça önemli olduğunun bilincinde ol-
duklarını ve bu doğrultuda mecliste Jeotermal enerji ile ilgili olarak her hususta du-
yarlı olacaklarını belirtti.

Termal Demek, Sadece Otel 
Yapmakla Olmuyor…

Saygılarımla, 

ÖNSÖZ



Saygılarımla, 
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Güneş Otel kabinlerinin tadilatı ile başlanan, yüzme havuzu inşaatıyla 
devam eden kaplıcaların modernizasyonu, Yıldız Otel’in fiziki durumunun iyileşti-
rilip mobilya ve mefruşat yenilemesiyle devam etti. Bu çalışmalarla eski hüviyetini 
tekrar kazanan Gönen Kaplıcalarında son olarak fizik tedavi ünitesi yenilendi. Ze-
min ve duvarlarla başlanan yenilemelerde, kapı, pencere, mefruşat ve mobilyalar 
değiştirilerek modern tedavi ünitesi oluşturuldu. 

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yakar, Gönen ekonomisinin loko-
motifi durumundaki kaplıcalarda yenilemenin günün şartlarına ve hizmet nokta-
sındaki eksikliklere göre aralıksız devam edileceğini belirtti. Yakar “İlçemizin en 
önemli ekonomik değeri durumundaki kaplıcalarımız gerek hizmet, gerek 
fiziki gerekse donanım olarak günün koşullarında hizmet üretmekte kısır-

laşınca, yenileme kaçınılmaz oldu. Herkesin bildiği gibi borçlarından dolayı 
ana sermayesi yüksek risk altında bulunan kaplıcalarımızı önce bu borç ba-
tağından yapılandırma ile kurtardık, sonrasında yenilemeye gittik. Güneş 
Otel’in kabin yenileme çalışmaları ile birlikte yüzme havuzlarını inşa ettik. 
Park Otel’de yenileme gerçekleştirdik ve ANEKS olarak Yıldız Otel’e bağladık. 
Yıldız Otel’i baştan aşağı tamamen yenileyerek modernize ettik. Kapalı ve 
açık havuzlarda yenilemelere gittik.  Şimdi de fizik tedavi ünitemizi günü-
müz koşullarında hizmet verecek bir hale getirdik. Kaplıcalarımızda gerek-
tiğinde yatırımlarımız sürecek. Burası bizim için çok önemli. Bir dönem ça-
lışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanan ve borç batağına saplanan kap-
lıcalarımız, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla eskisi gibi yine sektöründe is-
minden bahsedilen bir konumuna gelmiştir ve bundan böyle de bu şekilde 
sürmesini istiyoruz” dedi. 

KAPLICA, KÜLLERİNDEN YENİDEN 
DOĞDU…

Gönen Kaplıcaları Fizik Tedavi Ünitesi baştan aşağı yenilendi. Kaplıcalar bünyesindeki otellerden 
başlayan yenileme çalışmaları sonrasında Gönen Kaplıcaları modern anlamda hizmet vermeye 
başladı. Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar Kaplıcalar Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığı 
açıklamada, yenilemenin gerekli görüldüğü yerlerde aralıksız olarak süreceğini söyledi. 

Fizik Tedavi Merkezimiz Günümüz 
Koşullarında Hizmet Verecek
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Ekonomik kazançlarımızın en önemlisi Sağlık Turizmine katkı sağlayan 
jeotermal ve mineralli sularımız. 

Bölgemiz Kula ve özellikle jeotermal sahamız Emir Kaplıcaları Bölgesi; 
Ege Bölgesi tektonik sistemi içinde gelişen Gediz Grabeninin kuzey kenarını mey-
dana getirmesi ve tektonik açıdan aktif bir bölge üzerinde yer alması nedeniyle 
günümüze kadar süre gelen volkanik aktiviteler sonucunda oluşan kırıklar boyun-
ca gelişen traverten oluşumlarının sık gözlendiği bir bölge. Yüzeye oldukça yakın 
volkanik faaliyetler sonucunda alanda çok sayıda hidro-termal enerji kaynakları 
mevcut. 

Sıcak su çıkışlarımız özellikle Emir Kaplıcaları sıcak su kaynak çıkışı yak-
laşık D-B konumlu bir açılma kırığını izleyerek yeryüzüne ulaşıyor. Emir Kaplıcala-
rı Şehitlioğlu Köyü’nün güneybatısında yüzlek veren Vezirler melanjı’nın yüzlekle-
rine yakındır.

Bölgede bulunan doğal çıkış kaynakları yanında MTA tarafından açılan 2 
adet derin sondaj kuyusu bulunmaktadır. 33 metre de 1,7 atma basınçta, 63°C ve 
40 lt/sn lik debisi ile E1 sondajı, 162,5 metrede 2,5 atma basınçlı, 65°C ve 100 lt/sn 
lik E2 sondajı yer almaktadır.

2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ilanı yapılan Emir Termal Turizm 
Merkezinde Belediyemizin işlettiği Emir Kaplıcaları yer almaktadır. Ayrıca Emir 
kaplıcaları içersindeki doğal çıkış kaynağı işletme ruhsatı ve kaynak kullanım hak-
kı belediyemize aittir.

Kula ilçe merkezine 15 km. lik uzaklıkta bulunan Emir Kaplıcaları, 
Kula‘nın mücavir alan sınırları içindedir. Kuzeyde Hamam Deresi, batı yönünde ise 

Gediz Nehri ile sınırlanmaktadır. Şehitlioğlu Köyü’ne ulaşan bir karayolu bağlantısı 
ile kaplıca alanına ulaşılmaktadır. 

19. yy. ın ilk yarısında Kula’yı ziyaret eden Ch. Texier Küçük Asya Tarihi adlı 
kitabında hamamlardan şöyle bahseder: Kula’nın 19 km. kuzeydoğusunda Ermus 
(Gediz) çayının 5 km. uzağında ve 59° sıcaklıkta Emir Hamamları adı verilen Roma-
lılardan kalma bir yer vardır. Bu yerde eski zamana ait harabeler göze çarpmakta-
dır. Bu yer şehir olmaktan ziyade, din ile tıbbın birlikte yürütüldüğü, hastaları te-
davi için papazların iki işi birden gördükleri, ziyaret ve tedavi yeridir ”demektedir.

Ayrıca, 1901 yılında Kulayı ziyaret eden PHILIPPSON, izlenimlerini şöy-
le dile getirmiştir: Hamamlar Antik Devrin THESEUNTHEM’leridir. Büyük bir antik 
yapının yanında sıcaklığı 58° olan kükürtlü bir kaynak vardır. Bir yıkanma yeri ve 
birkaç çardak buradaki misafirleri ağırlamak içindir ” diyerek Emir hamamlarından 
bahsetmektedirler.

Her iki tarihçiden ve bölgedeki arkeolojik kalıntılardan anlaşılacağı gibi 
(kalıntıların bulunduğu alan Kültür Bakanlığı tarafından arkeolojik sit alanı ilan 
edilmiştir), buranın Romalılar devrinde hastane ve dini bir merkez olarak kulla-
nıldığı ve etrafındaki kayalara oyulmuş kabartmaların çizdiği tasvirler hamamların 
tarihi ve turistik yönden ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

Emir Hamamı Kaplıca Tesislerinin yanı sıra bölgemizde, bir de Maden 
suyu şişeleme tesisi bulunmaktadır.

Emir Kaplıcaları bünyesinde kullanılan kaynak doğal çıkış kaynağıdır. 54 
santigrat derece ve 3 lt/sn debisi bulunan kaynağımız banyo ve içme kürü uygula-
maları için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İşletmede kullanılan maksi-

EMİR TERMAL KOMPLEKSİ VE KULA
İnanç, Sağlık, Doğa ve Kent turizminin tüm zenginliklerinin sergilendiği kentimiz Kula’yı; 
Dünyaya ve Türkiye’ ye tanıtarak  ekonomik bir değer olarak Kulamıza geri dönüşümünü 
sağlamak için çeşitli projelerin adımları atılmaya başlandı.
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mum su miktarı 2,8lt/sn’dir. Kaynağımız 4189,7 mg/lt toplam mineralizasyona sa-
hip bikarbonatlı, flüorürlü sular sınıfında değerlendirilen termal su özelliğindedir. 
Kronik dönemdeki kas-iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve tamamlayı-
cı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun süreli hareketsiz 
kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında celebral palsy gibi hastalıkların 
tedavisinde rehabilitasyon amacıyla genel stres bozukluklarında ve spor yaralan-
malarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilinir niteliktedir. İçme kürü 
olarak da üst gastrointestinal sistem fonksiyonel rahatsızlıklarında seçilmiş üro-
lithiasis olgularında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilinir niteliktedir.  

1950 yıllarından itibaren Emir Kaplıcaları belediyemiz tarafından işletil-
mektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emir Kaplıcalarında MTA’ anın açmış ol-
duğu fakat kullanılmayan 2 adet derin sondaj kuyusu bulunmaktadır. Kapasitesi şu 
an için yeterli geldiği için doğal çıkış kaynaklarımız kullanılmaktadır. Tesis izni ve 
işletme izni bulunan kaplıcalarımız belediyemiz personeli tarafından işletilmekte-
dir. Emir Kaplıcaları 15 adet kaloriferli ve 20 adet kalorifersiz olmak üzere toplam 
35 oda ve toplam 70 kişinin kalabileceği gün kapasitede bir kaplıcadır. Kaplıcamız-
da kullandığımız sıcak suyumuz hamamlarımızda ve odalarımızda banyo uygula-
maları şeklinde kullanılmaktadır. Kaplıcamızın en yoğun olduğu dönemler Hazi-
ran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Toplam yıl içersindeki doluluk oranı 2170 
kişidir.

      

Bölge 40-50-65 oC ve 10 - 100 litre/sn. arasında termal suyuyla termal 
turizm için ideal bir altyapıya sahip. Bölgedeki termal doğal çıkış kaynakları ve son-
dajlardan alınan veriler doğrultusunda; termal sularımızın kokusuz, renksiz ve tad-

sız olduğu tespit edilmiştir. Doğal çıkış kaynaklarında Toplam erimiş madde mikta-
rı 3809,2 mg/l ile 4880,9 mg/l arasında değişmektedir. Yapılan değerlendirme he-
saplarına göre, sodyum bikarbonatlı, florürlü termal sular sınıfına giriyor. 

Ayrıca Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
ve İstanbul Üniversitesi Hidroklimotoloji Bölümlerinin inceleme ve analizleri so-
nucunda; incelemeye esas üç kaynağın, sodyum bikarbonatlı, florürlü karışık tip-
te termomineralize su niteliği taşıdığı; sıcaklığı artırılarak hekim kontrolünde ban-
yo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod, art-
rit, ankilozan, spondilit başta olmak üzere ) kronik dönemlerinde, kronik bel ağ-
rısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının, miyozit, tendinit, trav-
ma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamam-
layıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası 
gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kro-
nik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, celebral palsy gibi hastalıkların 
tedavisinde rehabilitasyon amacıyla stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler ör-
neklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamla-
yıcı tedavi unsuru olarak, içme kürleri şeklinde üst mide-barsak sisteminin fonksi-
yonel rahatsızlıklarında ve osteoporoz da yardımcı tedavi unsuru olarak kullanıla-
bilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; İçme Kürü ve Banyo Uygulama Kürü, Fizik Tedavi ve Rehabi-
litasyon uygulamalarında kullanılabilen termal sularımız, Türkiye’nin en iyi, en ka-
liteli üçüncü sırada Termo Mineralli Sular arasındadır.

Halen doğal çıkış kaynağı ile kullanılan Emir Kaplıcaları yerli ve yabancı 
turistlere cevap verebilecek modernizasyona sahip olmadığından ve kapasitesi ye-
terli gelmediğinden dolayı belediyemiz tarafında 2010 tarihinde 78 dönümlük iş-
letme yanında yeni bir arazi satın alınmıştır. Hedefimiz bölgemizde modern, ihti-
yaca cevap verebilecek, iç ve dış turistlere hitap eden; bölgenin kongre-konferans 
ihtiyaçlarını karşılayacak doğa ile iç içe kültürün yaşandığı ve sağlıklı bir dinlence-
nin geçirileceği modern bir Termal Tesis oluşturmak. 

Bu amaç doğrulturunda devre mülklerinde içinde olacağı toplam 
24.000m² inşaat alanında bir tesis oluşturulacak. Emir Termal Kompleksi içersin-
de; konaklama yerleri, pansiyonlar, sağlık üniteleri, 100 ve 250 metrekarelik bay-
bayan termal havuzlar, tatlı su havuzları, kafeteryalar,  yeşil alan, spor merkezleri, 
futbol sahası, basketbol, tenis, fitness aletli çocuk parkları, yürüyüş yolları, bisiklet 
yolu, orman gezi parkurları, anfi tiyatro ve gösteri alanı yer alacaktır.

Hedefimiz Modern Bir Tesis 
Oluşturmak

TERMAL SUYUMUZ TÜRKİYE’NİN EN İYİ, EN KALİTELİ ÜÇÜNCÜ SUYU 
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BİNA İÇİ

A. BODRUM KAT
1) Bay-Bayan-Karma Termal Havuzlar, Hamam, Sauna
2) Fizyoterapi Salonu, masaj odaları, parafin odaları, elektro terapi oda-

ları, bay-bayan tedavi birimleri
B. ZEMİN KAT
1) Çok amaçlı salon ( 200 kişilik )
2) Toplantı salonu ( 3 adet )
3) Oyun salonları, bay-bayan kuaför, satış reyonları, market, resepsiyon, 

yönetim odaları, çocuk kulübü
C. BİRİNCİ KAT
1) Okuma odaları, Tv odaları, oyun salonları
2) Mutfak
3) Restoran ( 450 m² lik kapalı-400 m² lik açık )

D. İKİNCİ KAT
1) 500 m² açık düğün salonu
2) 500 m² kapalı düğün salonu ve teras

ODA DURUMU
A TİPİ ODA ( 80 m² ) 3 yatak/oda ( 2+1 )
80 oda x 3 : 240 yatak
B TİPİ ODA ( 120 m² ) 4 yatak/oda  ( 2+1+1 )
32 oda x 4: 128 yatak
C TİPİ ODA  ( 1502 m²) 7 yataklı ( 2+2+1+2 )
10 oda x 7 : 70 yatak

Toplam 438 yatak kapasiteli

EMİR TERMAL KOMPLEKSİ

• Kula, tarihi, coğrafi ve kültürel çeşitliliklerin bir arada 
bulunduğu ender yörelerimizden birisidir. Kapadokya’da sık-
ça rastlanan peri bacalarının bir benzeri Kula yakınlarındaki 
Burgaz mevkiinde bulunmaktadır. 

• Emir Kaplıcaları ve maden suları, Kula’nın en öne çıkan 
tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinden yalnızca birkaçı. 

• Yunus Emre’nin ve Hocası Tabduk Emre’nin Türbeleri ise 
Ankara-İzmir Yolu üzerinde Kula’ ya 10 km mesafededir.

• Kula’nın ülkenin en büyük kentsel SİT alanlarından biri-
si olarak ilan edilmesinin önemli dayanağı şüphesiz ünlü Kula 
evleridir. Bugün Türk ve Rum evleri, dükkânları, kilise, camii 
ve hamamlarından oluşan 2400 tarihi binanın bulunduğu 
Kula’da bu binaların yaklaşık 1000 kadarının tescilleri yapıl-
mıştır. Bazı evlerin röleve projeleri tamamlanmış olup, çalış-
malar devam etmektedir. 

• Acı Su mevkiindeki Emir Termal Turizm Tesisi projemiz 
Kulamız ve Kulalılara ve de bunun yanında Türkiye-Dünya 
Termal Turizminin gelişimine katkı sağlayacak bir proje ola-
caktır.

• Bölge avantajları içersinde yer alan diğer turizm olanak-
ları yanında; 

ilçemize yakın olan SARD HARABELERİ, DEMİRCİ BARA-
JI, UŞAK KARUN HAZİNESİ, MANİSA SPİL DAĞI, özellikle 
yabancı turistlerin tesise çekilmesi noktasında referans ola-
cak turistik yerlerdendir.

• Ayrıca Emir Hamamları bölgesinde yer alan Arkeolojik 
kalıntıların gün yüzüne çıkartılması ile birlikte, Tesis Projemiz 
Arkeolojik bir alan ile birleştirilmiş olacaktır.

• Türkiye ve özelde Ege Bölgesindeki Termal Tesislerin ko-
numları genelde merkezlere yakın bölgelerdedir. Yani hava 
kirliliği, kalabalık ve gürültülü bir ortamda yer almaktadır-

lar. Oysaki Acısu Mevkii doğayla iç içe, yerleşim yerlerinden 
ve ana yoldan uzak tamamıyla doğal bir ortamda yer almak-
tadır.

• Merkezi yerlere olan uzaklığı ise; İzmir-Ankara Karayolu 
18 km, İzmir 145 km, Uşak 60 km ve Denizli’ye 120 km lik bir 
mesafede bulunmaktadır.

• Bölgesel coğrafya bakımından Türkiye’nin en genç jeolo-
jik kuşağı ve yanardağı içersinde yer alması da turist potansi-
yeli noktasında önemli avantajlardandır. Tesis projesi içersin-
de yer alacak doğa yürüyüşü (trekking ) sahaları sağlık turiz-
mi yanında doğa turizmini de beraberinde getirecektir.

• Termal turizm sadece jeotermal su kaynağından banyo 
ve içme suyu noktasında kullanılması anlamına gelmemek-
tedir. Yeni projelerimizden organik tarımda ile birlikte tüke-
ticilerimize sağlıklı bir yaşam paketi sunmayı hedeflemekte-
yiz. Sağlıklı bir yaşam için dingin bir vücut, bunun için kaplı-
calar diyorsak, sağlıklı ve tamamı ile doğal ürünlerin yer aldı-
ğı bir tesis, restaurant ve yemek yerleri de Termal Tesis proje-
miz içersinde yer almaktadır.

• Termal Tesis Projemiz ile birlikte; sağlıklı bir yaşam için, 
termal sulardan yararlanan müşterilerimize, gürültüden ve 
hava kirliliğinden uzak, doğal bir ortamda, doğal gıdalardan 
oluşan, doğa içersinde spor yapabilecekleri bir hizmet sunma 
imkânını sağlamayı planlıyoruz.

Amacımız; Emir termal Kompleksi ile yerli ve yabancı tu-
riste açık olmak, dolayısı ile iç pazardaki küristlere, AB Ülkele-
rindeki sigortadan yararlanan küristlere hitap etmeyi sağla-
mayı planlamaktayız. İlçemiz bu yönden şanslı. Bozulmamış 
ilginç bir doğa ve ender bir termal su kalitesi, Kula’nın içinde-
ki kentsel tarihi doku ve kendine has mimari yapısı ile tesisle 
entegre olacak bir imkanı sağlayabileceği gibi, ülkemizde bu-
lunan diğer termal tesisler yanında Avrupa’daki rakiplerimiz 
İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Yunanistan’dan daha do-
ğaya dönük, yenilikçi ve ekonomik, kaliteli mineralli suları ne-
deni ile Kuzey ülkelerindeki küristleride yöreye yönlendirme-
mizi sağlayacaktır.

Bölge Avantajları ve Emir Termal Tesis Projesinin 
Kula Turizmine Katkısı
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  1995 yılından bu yana faaliyetini sürdüren  otelimizin, günümüz koşul-
larına cevap vermemeye başlaması üzerine belli bir plan dalininde yenileme çalış-
malarına ocak ayında başlanmıştı. Yaklaşık altı ay süren yoğun ve özverili bir çalış-
ma sonucunda,  modern ve çağdaş yüzümüzle değerli misafirlerimize hizmet ver-
mekten mutluluk duyuyoruz. 

Sedef Otel adını verdiğimiz tarihi türk hamamlarımızın arasındaki blok-
ta komple yenileme çalışması yapılmıştır. A’ dan Z’ ye her türlü elektrik, su,  kalori-
fer tesisatı değiştirilmiş, standart odalar genişletilerek yatak odası ve oturma oda-
sından oluşan suit oda haline getirilmiştir. Odalarımız günümüzün modern çizgisi-
ne uygun olarak dizayn edilmiş ve döşenmiştir. Böylece dış cephede özel süsleme-
ler yapılarak otelimize yeni ve çağdaş bir görünüm kazandırıldı. 

 Bunun yanısıra Defne Otel adını verdiğimiz açık havuzumuzun arkasın-

daki binamızda da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. İlk olarak zemin katta otel 
müşterilerimize ve istenirse özel nişan, düğün ve toplantı gibi organizasyonlara da 
hizmet verebilecek 200 kişi kapasiteli Sardunya Restaurant hizmete girdi. Yine ze-
min katta özel tasarlanmış lobi cafe ve resepsiyonumuz yenilendi. 

Otelimiz bünyesinde misafirlerimizin huzurlu ve mutlu bir tatil geçirebil-
meleri için çeşitli sosyal alanlar oluşturduk. Yine otelimiz içerisindeki yeşil alanlar 
çoğaltılarak, peyzaj çalışmalarıyla doğanın ve yeşilin huzur verici havası misafirle-
rimize doğal bir yaşam alanı olarak sunulmaya başlandı. 

 Yer altı zenginliklerimizin üzerinde kaynağından gelen termal su ile be-
zenmiş, sağlık ve sukunet sunan PAMUKÇU SEDEFNE OTEL & SPA MERKEZİ’nde her 
türlü hizmeti kaplıca kültürü ile harmanladık ve tüm misafirperverliğimiz ile sizle-
rin hizmetine sunduk. Şifa dolu, doğayla içiçe Pamukçu Sedefne Otel de sizleri ağır-
lamaktan mutluluk duyacağız...

MODERN VE ÇAĞDAŞ 
YÜZÜMÜZLE HİZMETE HAZIRIZ  
Pamukçu Belediye Başkanı İsmail ÇOBAN;

“ PAMUKÇU SEDEFNE OTEL & SPA MERKEZİ’nde 
her türlü hizmeti kaplıca kültürü ile harmanladık ve tüm 
misafirperverliğimiz ile sizlerin hizmetine sunduk.”

PAMUKÇU SEDEFNE OTEL & SPA MERKEZİ
Pamukçu Belediyesi kuruluşudur.
Pamukçu Belediyesi bünyesinde bütçe içi işletmeyle 

işletilmektedir.
Pamukçu termal kaplıcaları olarak bilinen otelimizde 

yenileme çalışmaları yapılmıştır,her anlamda olduğu gibi is-
miyle de değişmiştir ve Pamukçu Sedefne Otel & SPA merke-
zi adını almıştır.

Otelimiz iki binadan oluşmaktadır. Bu iki binaya isim 
verilmiştir. Birisi SEDEF, diğeri DEFNE…

İrtibat 
Tel/fax:0 266 257 10 06  
Web: pamukcu.bel.tr/termal 
e-mail: pamukcuSEDEFNE@hotmail.com

Peki bu altı ay içersinde otelimizde neler yaptık? 
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MODERN VE ÇAĞDAŞ 
YÜZÜMÜZLE HİZMETE HAZIRIZ  

Lokman ÖZDEN;
Çubuk Belediye Başkanı

Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü tarafından ilçenin Özlüce Köyü’nde tespit edilen termal suyun çıktığı 
bölgenin belediye tarafından ihale ile alındığını bildirdi. Çubuk’un Ankara’nın en 
büyük termal bölgesi olacağını vurgulayan Başkan Özden, özellikle Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi ile birlikte yapılacak çalışma ile bölgenin sağlık turizmine kazandırıla-
cağının müjdesini verdi. Özlüce’de çıkartılacak olan termal suyun sağlık açısından 
çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Başkan Özden,’’Başkentliler artık ki-
lometrelerce ötelere gitmeden Çubuk’ta kurulacak termal tesislerde sağlık ve şifa 
bulacaklar. Sadece başkentliler değil başkentlilerle birlikte Türkiye’nin her yerinden 
ve dünya’dan binlerce insan sağlık ve şifa için Çubuk’a gelecek. İlçemizde kurula-
cak olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte bölgede sağlık alanında önemli ya-
tırımlar yapılacak. Bu konuda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Doğan ile görüştük. Ayrıca Ankara Milletvekilimiz Cevdet Erdöl beylede seçimler-
den önce bölgede incelemeler yapmıştık’’ dedi.

İlçemiz her yönden sağlık turizminin merkezi olmaya elverişli…
Seçimlerden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara için 

açıklanan projeler arasında da jeotermal alanların etkin kullanımı ve sağlık turizmi 
için yatırımların yapılacağı müjdesinin olduğunu hatırlatan Başkan Özden,’’Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Ankara için birçok proje açıkla-
dı. Bu projeler arasında jeotermal kaynakların daha etkin kullanımı ve sağlık tu-
rizmine yeni yatırımların yapılması da vardı. Bizde bu projeler ışığında yola çıka-
rak MTA’dan Özlüce’de ki termal kaynakları almaya karar verdik. İlçemizde çıkan je-
otermal kaynaklar Sayın Başbakanımızın projelerinin hayata geçirilmesi bakımın-
dan da çok önemli olduğunu düşünüyorum.  İlçemiz Ankara’nın hemen yanı başın-
da, ulaşımı en kolay ilçe. Uluslar arası havaalanı sınırlarımız içerisinde ve ilçemize 
6 şeritli yoldan gelinmektedir. Ayrıca çok yakın bir zamanda da havaalanına kadar 
metronun yapılması gündemde. İlçemiz her bakımdan sağlık turizminin merkezi 
olmaya elverişlidir’’ diye konuştu.

TERMAL KAYNAKLARDAN SERA İÇİNDE YARARLANILACAK
Özlüce’de bulunan termal kaynakların iç ve dış mekân süslemeciliğinde 

kullanılan süs bitkilerinin yetiştirilmesi ile seracılığın yaygınlaştırılmasında da kul-
lanılacağını ifade eden Başkan Özden, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile bu konu-
da görüşmeler yapacağını kaydederek,’’Ankara Valimiz Sayın Alaaddin Yüksel turiz-
min merkezi olan Antalya’da görev yaptığı dönemlerde, önemli projelere imza attı. 

Turizmi çok iyi bilen sayın valimiz ilçemizde çıkan bu potansiyeli harekete geçirme 
konusunda gerekli destekleri vereceğine inanıyoruz. Biz bu konuda kendisi ile gö-
rüşeceğiz. Özlüce halkımız süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda istekli ve çalışkan.  
Şuanda Yenimahalle’de seracılık yapan birçok üreticimiz Özlüce halkındandır. Yine 
Konya Büyükşehir Belediyesine süs bitkisi yetiştiren vatandaşlarımız bulunmakta. 
Biz bu kaynağı seracılıkta da kullanmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.  

18 BİN 300 HEKTARLIK ALANDA, 40 DERECE TERMAL SU ÇIKIYOR
İlçeye yatırım yapacak girişimcilere her zaman kapılarının açık olduğunun 

altını çizen Başkan Özden, “ 18 bin 300 hektarlık alanda bulunan jeotermal kayna-
ğın işletilme hakkını belediye olarak biz aldık. 600 metrede bulunan termal su, 42 
derecede yeryüzüne çıkıyor. Belediye olarak girdiğimiz ihaleyi 245 bin dolara aldık. 
İlçemizde yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. İl-
çemiz sağlık turizmi bakımından Türkiye’nin gözdesi olacak’’ dedi.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HASTANE VE KÜR 
MERKEZİ KURACAK
Çubuk’un ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin geleceği bakımından 

Özlüce’de bulunan termal kaynakların çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, bölgede birçok bakımdan ya-
tırım yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Sadece bir kuyuda çıkan su kapa-
sitesinin yaklaşık 3000 yataklı hastaneye yeteceğini anlatan Doğan, ’’ Öncelikle 
Çubuk’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece bir kuyudan çıkan su ka-
pasitesi 3 bin yataklı hastaneye yetecek boyutta. Seksen kilometrelik bölgenin be-
lediye tarafından alındığını düşünürsek, çok büyük yatırımların yapılabileceği ka-
pasitede bölge bulunmaktadır. Biliyorsunuz biz daha çok sağlık yönü ağırlıklı bir 
üniversiteyiz. Bu nedenle bu bölgede biz üniversite olarak Hastane ve kür merke-
zi kurmayı planlıyoruz. Ancak bu bölgede hastane, fizik tedavi merkezi, dünyada 
yeni konsept olan klinik otel ve termal otel alanlarında yatırımlar yapılabilir. Ön-
ceki gün üniversitemizden Tıp Fakültesi Dekanımız, İşletme Fakültemizin Dekanı, 
Ankara Milletvekilimiz Cevdet Erdöl, Ankara İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Musta-
fa Aksoy ve Belediye Başkamız Lokman Özden’inde olduğu bir heyetle konuyla il-
gili bir toplantı yaptık. Burası için bir yol haritası çizerek, proje hazırlayarak Ankara 
Kalkınma Ajansı’na sunmaya karar verdik ve bu konudaki çalışmalarımıza da baş-
ladık’’ diye konuştu. 

ÇUBUK 
JEOTERMALİN 
MERKEZİ OLACAK

Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA) tarafından tespit 
edilen termal suyun çıktığı bölge 
Çubuk Belediyesi tarafından ihale ile 
alındı.
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Ilıca suyunun cilt hastalıkları, astım ve bunun gibi birçok hastalığı tedavi 
edebilecek niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Yapılan tahlillerde sedatif analije-
zik endokrin fonksiyonları düzenleyici ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtilmek-
tedir. Ilıcadaki su sıcaklığının 22° C ile 37° C arasında değiştiği tespit edilmiştir. MTA 
tarafından jeotermal sahada yapılan su sondajında 400 m derinliğe inilerek 32° C 
sıcaklıktaki suya ulaşılmıştır. Ilıcanın doğu tarafındaki duvarın hemen yanı başın-
da göz hastalıklarına iyi geldiği söylenen ve “Göz Suyu” olarak anılan ayrı bir pınar 
daha bulunmaktadır. 

Gölcük Belediyesi’nin maliki olduğu Yazlık Beldesi 281 ada 1 parselde bu-
lunan eski ılıcaya ait tonoz ve kanal kalıntısı Kültür Bakanlığı İstanbul 2 numara-
lı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 03.10.1996 tarih ve 4276 

sayılı karar ile tescillenmiş böylece;  2010 yılında Bakanlık izni ile Müze Müdür-
lüğü kontrolünde Gölcük Belediyesi tarafından arkeolojik kazılar tamamlanmıştır.

Tarihi Ilıca’yı yeniden canlandırarak termal turizm merkezi oluşturmak 
amacı ile termal tesisler projesi Gölcük Belediyesi tarafından hazırlatıldı. İçerisi; ze-
min katta bay bayan olmak üzere iki adet yetişkin havuzu, çocuk havuzu, türk ha-
mamı, 8 adet özel aile havuzları ve bodrum katında bay bayan soyunma odala-
rı, saunalar, ayrıca lokanta salonu ve mutfağı ile çamur havuzları bulunan proje-
de: otopark, çocuk oyun alanları ve sergi alanları da açık alanda düzenlenecek. Ha-
zırlanan projeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun 21.07.2011 tarih 
ve 2049 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Gölcük Belediyesince ihale edilme aşa-
masındadır.

Ilıca İzmit-Gölcük karayolunun 8. km’sinde Yazlık’ta bulunmaktadır. II. yüzyılda deniz ticareti 
ve gemiciliğin yoğun olduğu Nicomedia’nın güney bölgesinde kurulan antik yerleşimler içinde 
Astakos, Eribolos, Heraleion’a bağlı küçük metropolisler ya da bunların geniş yerleşimleri 
dâhilinde bir kültür merkezi veya sağlık merkezi olarak hizmet verdiği düşünülmektedir.

GÖLCÜK BELEDİYESİ YAZLIK ILICASI

Mehmet ELLİBAŞ
Gölcük Belediye Başkanı
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Bölge turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, yeni istihdam imkânları 
oluşturmak ve turizm işletmelerinin maliyetlerini azaltmak suretiyle Belediyemiz 
yeni yatırımlara yönelmelerinin temin edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Termal 
kaynağın mevcudiyeti ile Beldemiz’de yılın on iki ayı turizm faaliyetlerinin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması ve ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacı 
ile Beldemiz sınırları içerisinde J-845 nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı saha 
içerisinde MTA tarafından açılan KDG-1 kuyusu yine MTA tarafından 02.02.2011 ta-
rihinde yapılan ihaleye belediyemiz katılmış olup 1.320 $ ile ihale belediyemiz uh-
desinde kalmıştır.

Termal kaynaklarımızın gün ışığına çıkarılarak değerlendirilmesi, hizmet 

kalitesi ve gelirinin arttırılması amacıyla % 51 payla Davutlar Belediyesi, % 15 pay-
la Kuşadası Belediyesi, % 15 payla Güzelçamlı Belediyesi, % 18 payla AYTER, % 
1 payla Kuşadası Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ortak olacağı 
500 bin TL. toplam sermayeli, jeotermal kaynaklar, enerji, madencilik, inşaat, tu-
rizm vb. konularda “Kuşadası – Davutlar – Kapsala Jeotermal Turizm İnşaat Seya-
hat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ünvanını taşıyan anonim şir-
keti kurulma aşamasındadır.

Davutlarımızın sahip olduğu termal kaynağımızın aktif hale gelmesi için 
iş damları ve yatırımcıları şirketleri kasabamıza bekliyoruz.

DAVUTLARDAN YATIRIM HAMLESİ 
Davutlar Belediye Başkanı Tuncay UYSAL ;

‘‘Davutlarımızın sahip olduğu termal kaynağımızın aktif 
hale gelmesi için iş adamları ve yatırımcıları kasabamıza 
bekliyoruz.’’

Eski adı Pitiya olan Yalova Kaplıcaları bir yer sarsıntısı neticesi M.Ö.2000 
yılında meydana gelmiştir. Eski Yunan, Bizans Selçuk ve Osmanlılar devrini yaşayan 
Termal Kaplıcaları, Kral Konstantin, Kral Justinyen,Osmanlı Sultanları ve özellikle 
Sultan Hamit ve Sultan Mehmet tarafından muhtelif tarihlerde restore edilmiştir. 

İstanbul tekfurunun kızı Elani Justinyen ile karısı Sofie, Konstantin”in an-
nesi imparatoriçe Helen Todora,Sultan Mecit’in annesi burada tedavi görmüşler ve 
şifa bulmuşlardır. 

Termal Kaplıcalarının ismi Ramsey’e göre Pyai’ dir. Haçlı seferlerini yazan-
lar ise Hinopolis olarak kaydetmektedir. Osmanlılar zamanında da hamam olarak 
adlandırılmıştır. 

Bitinya kıtasında yaşayan küçük Asya Kavimleri yerden fışkıran suların 
Garyonej isminde bir ejder olan mabudun himayesinde meydana geldiğini ve bu 
dumanların gelecekten haber verme gibi kehaneti bulunduğuna inanmışlardır. Bi-
tinya kıtasına Yunan kültürü ve dininin yansıması ile Garyonej’in yerine Yunanlılar-
ca kuvvet ve atletiz mabudu ve sıcak suların arayıcısı olan Hercula ortaya çıkmıştır. 

Hercula’dan sonra yer altı yılanı( Askulapipos) sağlık mabudu olarak ta-
nınmıştır. Askulopipos zamanın da ve ondan sonra Hurilere rağbet edilmiştir. Ma-
ğaralardan çıkan sıcak suya, buharlara gaipten haber veren mabut, ejder ve yerine 
geçen Hercule ile bir çok hurilerin varlığına inanmış olan hastalar, bu hurilere sıh-
hat bulmak için adaklar adamışlar. 

PİTİYA’DAN SUŞEHRİ TERMAL’E, 
BİR SU HİKÂYESİ
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Atatürk Termal’ e 1929 yılında incelemelerde bulunmak ve 1938 yılına ka-
dar da yaz aylarında istirahata gelmiştir. Atatürk döneminde; Termal oteli (4 kat-
lı 90 odalı) ve Atatürk Köşkü yapılmış, Ayrıca, peyzaj mimarisi ve yeni yerleşim pla-
nı düzenlenmiştir. Cumhuriyet devrinde ise büyük Atatürk’ün emri ile tesisler bu-
günkü modern haline gelmiştir. İşte bu tarihe sahip çıkma düşüncesi ile Yalova’nın 
Termal ilçesinde bulunan ve tarihi bir değer taşıyan Limak Yalova Thermal Hotel, 
Gazi Üniversitesi’nin proje desteği ile birinci sınıf eski eser restorasyonu yapılarak 
19 Ağustos 2010 tarihinde hizmete açıldı. Limak Yalova Thermal Hotel’de 40 adet 
VIP oda bulunmakta ve Otel tamamen yaşadığı dönemi yansıtmaktadır. 

Termal Belediyesi kaplıca turizminde büyük atak yapmayı hedefliyor…
Yalova Termalin kaplıca turizmine katkıda bulunan Termal Belediyesine 

ait 2 tane aktif olarak çalışan sıcak su kuyusu bulunmaktadır. Bunlardan ilki 62 C 
15 lt/sn debisi olan Gür Kaynaktır. Diğeri ise58 C 5 lt/sn olarak adlandırdığımız YT-1 

isimli kuyudur. Ayrıca doğal çıkışlı esas kaynakta da yaklaşık 15 lt/sn kadar bir debi 
bulunmaktadır. Zaman zaman teknik arızalar dolayısıyla bir takım sıkıntılar yaşan-
dığı için Termal Belediyesi 3. bir kuyuyu ihtiyaç olarak görmüştür. Kısa bir süre son-
ra aktifleşecek olan bu kuyunun debisi oldukça iddialı olup tam 65 C ile 80 lt/sn 
dir. Tabi böyle başarılı bir çalışma beraberinde daha farklı projeleri de gündeme 
getiriyor. Termal de 1700 dönümlük turizme yönelik yatırım alanı bulunmaktadır. 
Termale yatırım yapma kararında olan yatırımcılar son açılan Umut Kuyusu ile ar-
tık hızla proje üretmeye başladılar. Termal Belediyesi halkına ve misafirlerine hiç-
bir teknik sıkıntı yaşatmadan su kullanmaları için 204 m. yüksekliğinde bir mevki-
ye 1000 tonluk su deposu inşaa etmiştir. Suları bu depoda toplayıp kendi cazibe-
siyle vermeyi planlamaktadır. Kısa sürede böyle başarılı projelere imza atan Ter-
mal Belediyesi yeni açılan Umut Kuyusu ile kaplıca turizminde büyük bir atak yap-
mayı hedefliyor.

Limak Yalova Thermal Hotel, Gazi Üniversitesi’nin proje desteği ile birinci sınıf eski eser 
restorasyonu yapılarak 19 Ağustos 2010 tarihinde hizmete açıldı.

11 Mayıs 330’da kral Konstantin İstanbul’u başkent yaptıktan son-
ra kaplıcalarda altı adet kubbeli hamam, hastane, saray ve kilise imar ettirir. Kral 
Justinyen’in Termal’in imarında önemli çalışmaları olur. Ne yazık ki 9. Asrın sonla-
rında başlayıp 13. Asra kadar süren savaş yıllarında buraları harabeye döner. Afet-
ler ve savaşlarla birlikte yerle bir olur. Sağlam kalabilen yalnız şimdiki Kurşunlu Ha-
mamı olmuştur. 

Kaplıcaların Kral Justein Tarafından onarılması ve soğuk su kanallarının 
yapılması 

Kral Justeinun vefatı ile yerine geçen yeğeni Justinien II (527-582) de 
Yalova’nın imarında büyük tesiri olmuştur. Justinien de amcası gibi kiliseyi tamir, 
ayrıca bir saray, kaynağın civarında bir hamam yaptırmış ayrıca açtırdığı kanallar 
vasıtası ile buraya soğuk sular getirmiştir. “Halen bu soğuk su kanalları Yatakka-
ya çevresinde oyulmuş ve kesilmiş taşlar arasında görülmektedir.” Altıncı asır or-
talarına doğru İstanbul Hipodromunda (Akakios) isminde bir ayı bekçisinin kızı ve 
Bizans’ın en meşhur uygunsuz bir kadını olup bilahare Justinye’nin prensliği zama-
nında asilzadelerin adı kadınlarla evlenme değil hatta görüşmeleri yasak kanuna 
rağmen Justinye’nin amcası Kral Justein nüfuzu ile bu gibi kadınların dini mabet-

lerde tövbekâr olduktan sonra, asilzadelerle evlenmelerine sakınca bulunmadığı-
na dair kanuna bir ek madde koydurarak evlenmek suretiyle kraliçe olan ve yirmi 
üç senelik saltanatında adalet ve iyilikleri ile kendini sevdiren kraliçe Teodara ya-
kalandığı kanseri tedavi etmek üzere 4000 kişi mahiyetinde buraya gelmiş ve ken-
dini tedavi ettirmiştir. Hayırsever bir kraliçe olan Teodara geçtiği yerlerdeki kilise , 
manastır, darülacezelere büyük ihsanlar vermiştir. Kraliçe, Termal’e geldiği zaman 
4000 kişilik maiyetinde barındıracak bina bulunmaması nedeniyle zamanın örf ve 
adetleri nedeniyle böyle bir kalabalıkla gelen Kral ve Kraliçenin maiyetlerinin bir 
kısmı kurulan hususi çadırlarda kalmışlardır. ,

Haçlılar ‘ ın Selçuklular ‘ a yenilmesi ile Yalova Karayalvaçoğulları tarafın-
dan 707 yılında zapt edilmiştir. Öteden beri dini inançlarla tanınmış Hercula, As-
kilapios ve Nefm’ lerin efsaneleri ortadan kaldırılarak mevcut kilise ve heykellerin 
yerine binalar yapılır. Kaplıcalar 707-1291 yılında biraz canlanmaya başlamış fakat 
Sultan Orhan’ın Bursa’yı başkent yapması ve ( 6 Nisan 1326) orada da sıcak suların 
bulunması Termal’in gelişmesini önler. 

Sultan Mecit ve Sultan Abdülhamit dönemlerinde kaplıcalar tekrar önem 
kazanır. Sultan Mecit döneminde kubbeli Valide Hamamı yapılmıştır.
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BİR TURİZM CENNETİ; KUZULUK
Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal SOYKAN ;

İhlâs Holding A.Ş. tarafından 1994 yılında inşaatına başlanan 1997 yılında ta-
mamlanan Kuzuluk Kaplıca Evleri içerisinde devre-mülk sistemi ile işletilen 1.500 adet da-
ire, alışveriş merkezi, termal havuzlar ve 120 yatak kapasiteli 3 yıldızlı Termal Otel bulun-
maktadır.

 “ Kuzuluk Sakarya il merkezine 35 km. Akyazı İlçesi merkezine 5 km. mesafede 
bulunan Termal Turizmin Merkezi olan bir beldedir. İstanbul-Ankara otoyoluna 10 km., TEM 
yoluna ise 12 km. mesafededir. Ayrıca İstanbul-Mudurnu-Ankara(Beypazarı) çevreyoluda 
Beldemizin içerisinden geçmektedir. Beldemiz doğası, termal turizmi ve sanayisi ile bölge-
sinde adeta bir cazibe merkezidir.  Ayrıca Beldemizde Kuzuluk İhlas Kaplıca Evleri, termal 
suların bulunduğu pansiyonlar, çeşitli termal otel ve havuzlar bulunmaktadır. Yemyeşil do-
ğası ve güzellikleri ile bir turizm cenneti diyebiliriz Kuzuluk için.”

Dayalı döşeli, sosyal imkânların sunulduğu, doğa ile iç içe, 24 saat mus-
luklardan termal kaplıca suyu akan tesisler, Termal Turizmin incisidir. 

Belediyemizce, yeni jeotermal kaynaklar aramak amacıyla, MİGEM’e ara-
ma ruhsatı talep edilmiş olup, Kuzuluk Belediyesi ve civarında 3853,15 hektar alan 
üzerinde 2009-AR-3 ruhsat numarası ile Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı alarak 

çalışmalara başlanılmıştır. Arama ruhsatı aldığımız saha içerisinde teknik nezaret-
çimiz gerekli araştırmalara başlamış ve birkaç noktada olumlu sonuçlar alınabi-
leceği neticesine varılmış olup yakın zamanda bu noktalarda sondaj çalışmaları-
na başlanacaktır.

Kuzuluk Kaplıca Evleri 200.000 m2’lik alanda yaklaşık 1.500 adet daire ile Türkiye’nin en 
büyük devre mülk kompleksidir. 
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Erzurum’un Olur İlçesinin bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Tu-
rizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe ko-
nulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 22.3.2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üze-
rine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3’üncü maddesi ile 16.4.2004 tarihli ve 
2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Ko-

ruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve ilanına iliş-
kin yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26.4.2011 tarihinde karar-
laştırılıp 27955 sayılı kararname 05.06.2011 Pazar günü onaylanarak resmi gaze-
tede yayınlandı.

ERZURUM’UN KUZEYİNDE 
TERMAL TURİZM CANLANIYOR
Erzurum’un İncisi Olur İlçesi Termal Turizm Bölgesi İlan Edildi

Jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılan zemin etüt raporuna 
göre 300-350 metre sondaj derinliğinde suyun 80 O C olacağı tespit edildi. Aynı ra-
porda suyun debisinin şehri ısıtacak kadar bol olduğu da tahmin ediliyor. 

Daha önce arama ruhsatı Olur Belediyesi tarafından alınarak zemin etüt 
çalışması yapıldı. Suyun veri tabanı elde edildikten sonra ilçede modern bir termal 
tesis yapılması yönünde çalışmalar sürüyor. Suyun kükürt özelliğinin bulunmadı-
ğı ayrıca bölgeye yakın illerde böyle özellikte suyun bulunmayışı göz önüne alınır-

sa suyun şifa yönü ayrı bir önem taşıyor. Bu suyun ilçe ve yöresinde iç turizme bü-
yük ölçüde katkı sağlayacağı da gerçek bir faktör. 

 Olur Belediye Başkanı Rüstem POLAT; yapılan çalışmalarda emeği ge-
çen Turizm Bakanlığına, MTA (Maden Teknik Arama) Genel Müdürlüğüne ve Erzu-
rum İl Özel İdaresine teşekkür ettiğin söyleyerek bölgenin termal turizmde gözde 
bir yer olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 

Erzurum Olur ilçesi sınırlarından çıkan termal suyun Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Tıbbi Değerlendirme Bilim Kurulu tarafından birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu kanıtladı.

Türkiye’deki jeotermal kaynakları harekete geçirmeye hazırlanan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, jeotermal seracılık geliştirme projesiyle, üretimi yıl 
geneline yayacak.Böylece sebzede fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Bu yıl 
itibarıyla, Türkiye’nin sahip olduğu toplam jeotermal ısıtmalı sera alanı yaklaşık 2 
bin 500 dekar. Bakanlıkça proje kapsamına alınacak 9 ilde gelecek 5 yılda 25 bin 
dekar alanda modern jeotermal ısıtmalı sera işletmesi kurulması ve üretimin 600 
bin ton olması hedefleniyor. Türkiye, yaklaşık 31 bin 500 MWt jeotermal ısı potan-
siyeli ile dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise birinci jeotermal kaynağa sahip ülkesi. 
Ülkemizde 35-40 derecenin üzerinde olan 190 jeotermal saha mevcut. 

Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üze-
re; konut ısıtması, termal turizm- termal tedavi, sera ısıtması ve çeşitli endüstri 
alanlarında kullanılıyor. Ancak bu kullanım düzeyi kaynakların yaklaşık yüzde 3’ü 
seviyesinde. Bakanlığın bitkisel üretim projesi dâhilinde yürütülmesi planlanan Je-
otermal Seracılık Geliştirme Projesi’nin, ulusal bazda olmak üzere, ilk etapta Afyon, 
Aydın, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Kütahya, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere 
toplam 9 ili kapsayacak şekilde yürütülmesi planlanıyor. 

Projede paydaşlar olarak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamındaki il valilikleri, 
belediye başkanlıkları ile bu illerde görevli kırsal kalkınma ajansları ve sivil toplum 
kuruluşlarının aktif katılımları sağlanacak. Projeyle bölgesel ve ülkesel jeotermal 
seracılık stratejik planı hazırlanacak. Bu plan doğrultusunda belirlenecek alt böl-
gelerde modern seracılığın iller bazında yaygınlaştırılması sağlanacak. Süreç, tabii 
kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını, tarımsal üretimin ve verimliliğin artı-
rılmasını, ihracata yönelik ürün arzının geliştirilmesini, üretim maliyetlerinin dü-
şürülmesini, örtü altı üretimin organize bölgeler halinde geliştirilmesini ve sonuç-
ta nihai tarımsal ürünün elde edilerek pazarlanmasını ihtiva ediyor. 

SEBZEDE KIŞ ZAMMINA JEOTERMAL ÇÖZÜM

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Termal’de Jeotermal kaynak suyu sondaj arama yetkisinin ta-
mamen Termal Belediyesi’ne devredildiğini söyledi. İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verdiği Yalova il sı-
nırları içinde jeotermal su arama ruhsatı kapsamında sondaj çalışmalarının yürütülmesi için başvuruda bulu-
nan Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, başvururunun ardından İl Özel İdaresinden 29 Eylül Perşembe Günü 
Termal ilçesinde sondaj açma ruhsat ve yetkisini teslim aldı. 

Atik, “Çıkartılan yeni yasayla tüzel kuruluşların dışında özel kişi ve kurumlar bölgede sondaj açma 
izni alarak kaynak suyu arayabiliyordu. Bu konuda gerekli izinler de İl Özel İdaresi’nden alınabiliyordu. Yaptı-
ğımız başvuruyla İl Özel İdare bu yetkiyi Termal belediyesine devretmiş oldu. Artık Termal’de her isteyen elini 
kolunu sallayarak Termal’in doğal yapısını, dokusunu bozarak sondaj yapamayacak” dedi.

JEOTERMAL SONDAJLAR TERMAL BELEDİYESİ’NE VERİLDİ
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JEOTERMAL  KÖSE

S u eski Anadolu, Roma, Yunanistan, Osmanlı, Çin, Japonya, Hindistan, Amerika, 
Orta Doğu ve Akdeniz de dahil olmak üzere pek çok uygarlık tarafından bin-
lerce yıldır sağlık amaçlı kullanılmıştır. Su ile tedavi Aesculapius, Hipokrat, Ga-
len ve Celsus tarafından kullanılan tedavilerin ayrılmaz bir parçasıydı. Roma 

hamam ve termalleri sadece temizlik ve dinlenme, bir araya gelme ve iş arkadaşlarıyla toplanma 
merkezleri değil aynı zamanda tıbbi tedavi ve egzersiz, merkezleriydi. Türkler Anadolu’ya geldik-
lerinde Romalıların banyo gelenekleri ile karşı karşıya kaldılar ve bunu geliştirerek Hamam (Türk 
hamamı) ve Kaplıca (termal) geleneğini yarattılar. Müslümanlığı kabul eden Türkler tarafından 
Anadolu’da ilk hamamların  Selçuklular tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Osmanlı dönemin-
de, hamam inşası çok yoğunlaştı. Termal ve mineralli su kaynakları bol olan yöreler de de sayısız 
kaplıca inşa edildi. Osmanlılar ayrıca, termal su kaynağı olmayan şehirlerde Türk hamamını özgün 
bir konsept olarak inşa ettiler geliştirdiler. Hamam aslında günümüz spalarının bir öncülü olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türk “hamamı” ısıtılan soğuk kaynak sularını kullanırken, Türk “kaplıcaları” 
doğrudan sıcak (termal) su kaynaklarını kulanırlar ve bu kaynakların üzerinde ya da yakınında inşa 
edilmişlerdir. Ve bunların bir kısmı, doğal termal su kaynaklarını en yaygın ve akılcı kullanan uy-
garlık olan Romalılardan miras kalan görkemli termal hamamların yenilenmesi ve Türk karakte-
ristiklerinin eklenmesiyle yeniden hayat buldular. Hamam ve Kaplıca 16. ila 18. yüzyıllar arasında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda en parlak çağını yaşadı.

Kaplıcalarda doğal şifalı termal su ile, hamamlarda ısıtılmış doğal kaynak suyu ile sağlık 
temizlik ve yenilenme geleneği günümüzde de Türkiye’de yaygın ve canlıdır. Bu gelenek muazzam 
bir deneyim biriktirmiştir ama sezgisel ve mistik karakteriyle de sürmektedir. Termal ve mineral-
li suların iyileştirici etkilerinin bilimsel temelde araştırılması ülkemizde son yıllarda önem kazan-
mış ve yoğunlaşmıştır. Kaplıca tedavisi (kürleri) ve balneoterapi (sıcak ve mineralli sular ile tedavi) 
çoğu Avrupa ülkesinde de halen yaygın olarak kullanılmaktadır ve kaplıca tıbbı bu ülkelerde gele-
neksel bilimsel tıp bilimini ve geçerli sağlık hizmetleri sisteminin bir parçasıdır. Kaplıca tedavileri 
bu ülkelerde sigortalarca kısmen veya tamamen karşılanmaktadır. Son bir Avrupa Konseyi Direk-
tifi ile Avrupa Birliği düzeyinde tüm üye ülkelerde karşılanacaktır. Avrupa’da ve Türkiye’de bilimsel 
çalışmalar kaplıca tedavisi ve balneoterapinin bir dizi olumlu ve sağlığa yararlı etkisini ve başta ro-
matizmal ve deri hastalıkları olmak üzere birçok hastalıkta tedavi edici etkilerini ortaya koymuştur. 
Elde edilen kanıtlar hiçte az değildir ve henüz kesin olmasa da belli başlı romatizma ve cilt hasta-
lıklarında kaplıca ve banyo tedavilerinin etkinliği üzerine cesaret verici bilimsel kanıtlar elde edil-
miştir. Bu hastalarda hastalık belirtileri ve bulgularında iyileşmeler yanında yaşam kalitelerinde ve 
genel iyilik hallerinde anlamlı düzelmeler de gösterilmiştir. Kanıta dayalı tıp yaklaşımıyla geliştiri-
len tedavi rehberlerinde artık kaplıca tedavisi yer almaktadır. 

Kaplıca geleneğini yaratan ve geliştiren atalarımızın izinden giderek Türkiye’yi Avrupa ve 
Dünya’da kaplıca ve termal sektöründe gelenek ile bilimi ve tarihsel ile moderni kaynaştıran ülke 
olarak ön plana çıkarabiliriz. Sevindirici olan hem sektör hem bilim hem de merkezi ve yerel yöne-
tim çevrelerince bu yönde bir işbirliğinin kararlılık ve yaratıcılıkla başlatılmış olmasıdır. 

SU İLE GELEN ŞİFA;  

PROF. DR. M. ZEKİ KARAGÜLLE
TURKAP/TURKSPA Başkanı

GELENEK Mİ, BİLİM Mİ? 
GEÇMİŞ Mİ, GÜNCEL Mİ? 
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ULUSLARARASI JEOTERMAL ENERJİ 
ÇALIŞTAYI YAPILDI

Global Enerji Derneği tarafından  düzenlenen ve T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı destekleri ile Uluslararası “EIF 2011” Elektrik Zirvesi 14-16 Eylül 
2011 tarihleri arasında 1200 delegenin katılımıyla Sheraton Ankara Hotel & Con-
vention Center’da gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası “EIF 2011” Elektrik Zirvesi kapsamında TMMOB Jeofizik Mü-
hendisleri Odası tarafından “Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı” düzenlenmiş-
tir.Odamız tarafından düzenlenen Çalıştay’da yerli ve yabancı 25’i sözlü, 3 çağrı-
lı konuşmacı tarafından bildiri sunulmuş, ayrıca 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği”nden kaynaklanan so-
runlar ve sonuçlarının tartışıldığı “Jeotermal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 
ve Yönetimi” adlı bir panel yapılmıştır.

Global Enerji Derneği tarafından  düzenlenen ve T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleri ile 
Uluslararası “EIF 2011” Elektrik Zirvesi 14-16 Eylül 
2011 tarihleri arasında 1200 delegenin katılımıyla 
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da 
gerçekleştirilmiştir.

•Ülkemiz, jeotermal kaynaklardan doğrudan faydalan-
ma (ısıtma, kaplıca, sera gibi) konusunda dünyada yedinci 
Avrupa’da birinci sıradadır. Jeotermal enerjiden yararlanma 
konusunda konumun çok gerisindedir. Jeotermal potansiyeli-
nin ortaya çıkartılması, araştırılmasına ve kullanımına yöne-
lik teşvikler artırılmalıdır. Mevcut jeotermal potansiyelimiz bü-
tüncül bir planlama ve entegre çalışma anlayışında ivedilikle 
değerlendirilmelidir. 

        •Jeotermal Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği içinde çe-
lişkiler bulunmakta, yetki konusunda ise dağınık bir yapı gös-
termektedir. İl Özel İdareleri üçlü bir yapılanma olan sektörün 
sorunlarının acilen çözülmesi gerekmektedir.

       •Maalesef Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak “ruhsat 
pazarı”nın oluşmasına neden olmuştur. Çok başlılık ve İl Özel 
İdarelerin farklı uygulamaları ortaya çıkmıştır. Çok başlılığı or-
tadan kaldırmak için işlem ve uygulamalarda koodinasyona 
gidilmelidir.

       •İl Özel İdareler bünyesinde teknik kadro yetersizliği 
nedeni ile jeotermal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılma-
sı, sonuçlarının değerlendirilmesi farklı meslek mensuplarınca 
yapılamamaktadır. Bunun çözümünün acilen yeterli kadrola-
rın sağlanması ile mümkün olabileceği gibi, yapılmadığı taktir-
de bu kadrolara sahip merkezi bir yapının oluşmasının sağlan-
ması gerekmektedir.

        •Jeotermal kaynak yönetimi, arama aşamasından baş-
layıp kullanıma kadar 16 ayrı meslek ve uzmanlık alanının kat-
kısını gerektirmektedir. Yasa ve yönetmelikler, hangi uzman-
lık alanından hangi konuda hangi hizmetlerin alınması gerek-
tiğini, yetki ve sorumluluklarının nasıl dağıtılacağını, bu doğal 
kaynağın sürdürülebilir ve en uygun kullanımını sağlayacak bir 
kurallar dizisinin belirlenmesi gerekir. 

         •Bitişik mevcut ruhsatların bir kısmı aynı rezervu-
ardan beslenmekte olup, bu nedenle yeni jeotermal ruhsatla-
rı verilirken bu alanlarda daha önceden yapılmış jeolojik ve je-
ofizik veriler dikkate alınarak ruhsatlandırılmasında yarar gö-
rülmektedir.

         •Jeotermal arama sistematiğinin uluslararası stan-
dartlarda olmasının ve yapılan işler ile kullanılan ekipmanın 
belirlenecek olan TSE standartlarına ulaştırılması sağlanmalı-
dır.

        •Jeotermal araştırmalarda yer alan tüm işlerde sigorta 
sistemi yer alması sağlanmalıdır.

       •Arama, üretim ve reenjeksiyon amaçlı yapılan Jeoter-
mal sondajların başarı ile tamamlanması için yetkin personel 
çalıştırılması zorunluluğu getirilmelidir. Bununla birlikte kuyu 
derinliğe/çapına uygun sondaj makine ve donanımın seçimi ve 
kuyu dizaynına ve terkine yönelik konular ve gerekli olabilecek 
yönetmelikler yasal mevzuat haline getirilmelidir.  

       •Jeotermal potansiyeli ortaya çıkarılmasında arama-
dan kullanımına ve terkine kadar yapılan çalışmalar ait tüm 
verilerin merkezi bir yapıda arşivlenmesi ile verilerin daha son-
ra kullanıma açılmasının önündeki engeller ortadan kaldırıl-
malıdır.

       •Mevzuat da yapılabilecek tüm değişikliklerin konunun 
uzmanları ve sektörün tüm aktörlerinin görüşleri alınarak ya-
pılmalıdır. 

      •Yabancı yatırımcıların jeotermal ruhsat edinebilmele-
ri için yerli bir ortak ile birlikte hareket etmesi milli menfaatler 
açısından yararlı olacaktır.

      •Jeotermal araştırma ve geliştirme çalışmalarında ha-
zırlanan tüm raporların ilgili meslek odalarının denetiminden 
geçirilmesi gerekmektedir.

16 Eylül 2011 Ankara
TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SONUÇ BİLDİRGESİ
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JKBB YENİDEN BAHÇECİ DEDİ

Ankara ili; Haymana ve Polatlı, Eskişehir ili; Alpu ve Mihalcık, İzmir ili; Ba-
yındır, Karabük ili; Eskipazar, Kırşehir ili; Çiçekdağı, Mucur ve Akpınar, Kocaeli ili; 
Başiskele, Kütahya Merkez ve Hisarcık, Nevşehir ili; Avanos ve Kozaklı, Yozgat ili; 
Saraykent ve Sorgun Belediyeleri JKBB üyeliğine katılırken, Balıkesir Sındırgı Be-
lediyesi üyelikten ayrıldı.Üye aidatlarının yeniden belirlendiği meclis toplantısın-
da, JKBB’nin Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA)’ne üye olması kabul edildi. Birliğin 
Kurumsal bir kimliğe kavuşturulmasının görüşülmesinin ardından, birliğin norm 
kadrosunda iptal ve ihdas işlemleri de karara bağlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Ali DANIŞMAN, İl-
ler Bankası Yer Altı Etütleri Daire Başkanı Kemal AKPINAR, İstanbul Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeki KARAGÜLLE oy birliği ile JKBB’nin Danışma Kuruluna 
seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na ise Sultanhisar Belediye Başkanı Ertegün 
ÜNAL, Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ve Denizli Belediye Meclis Üye-
si Mehmet TEKE seçildi.

Birliğin Denetim Komisyonu üyeliğine Mudurnu Belediye Başkanı Meh-
met İNEGÖL, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet BİRKAN ve Kırşehir Belediye Mec-
lis Üyesi Yusuf ERGÜL seçilirken, Kesin Hesap Komisyonu üyeliklerine ise Kırşehir 
Belediye Meclis Üyesi Rasim YAZICI, Pamukçu Belediye Başkanı İsmail ÇOBAN ve 
Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal SOYKAN seçildi.

Birliğin Kamu Zararı Tespit Komisyonuna ise Sultanhisar Belediye Başka-
nı Ertegün ÜNAL, Kula Belediye Başkanı Selim AŞKIN, Akyazı Belediye Başkanı Ya-
şar YAZICI seçildi.

JKBB Meclis Başkan Vekilliklerine ise Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZ-
DEMİR ile Havza Belediye Başkanı Murat İKİZ seçildi.

2011 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında Meclis Kâtip Üyeliklerine 
ise Gördes Belediye Başkanı Muhammed AKYOL, Buldan Belediye Başkanı Mustafa 
ŞEVİK, Rahmi İLGEN ve Ali ATEŞ seçildi.

Encümen üyeliklerine Niğde Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, Akyazı 

Belediye Başkanı Yaşar YAZICI, Kula Belediye Başkanı Selim AŞKIN, Aziziye Belediye 
Başkanı Fatih CENGİZ, Erciş Belediye Başkanı Zülfikar ARAPOĞLU ve Buharkent Be-
lediye Başkanı Kadri ÖLÇENOĞLU seçildi.

Tek adayın yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
Başkanlığı’na ise 77 oy ile Kırşehir Belediye Başkanı İnş. Müh. Yaşar BAH-
ÇECİ tekrar seçildi.

2010 yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabın da görüşülerek kabul edildiği 
2011 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona 
erdi.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 2011 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere 
JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ başkanlığında Kırşehir’de bir araya geldi. 
Değişik illerden JKBB Üyesi yaklaşık 76 Belediyenin katıldığı meclis toplantısı Kırşehir Kültür 
Merkezi Salonu’nda yapıldı. 
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JKBB’DEN “ TÜRKİYE’DE TERMAL 
TURİZM VE GELİŞMELER ” PANELİ

Panele Kırşehir Valisi M.Ufuk 
ERDEN, Kırşehir Milletvekili Abdullah 
ÇALIŞKAN, JKBB ve Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar BAHÇECİ ile birlik üyesi 
belediyelerin başkanları ve meclis üye-
leri ile siyasi parti temsilcileri, sivil top-
lum örgütü temsilcileri ve akademis-
yenler katıldı.

Oturum Başkanlığını JKBB 
Danışmanı Dr. Toros ÖZBEK’in yaptığı 
panelde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatolo-
ji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki 
KARAGÜLLE tarafından Sıcak Mineral-
li ( Jeotermal ) Suların Şifa Özellikle-
ri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Termal 
Turizm Şube Müdürü Oğuz YURTERİ ta-
rafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Te-
mel Sağlık Uygulamaları, İzmir Balçova 

Termal Turizm A.Ş. Genel Müdürü Tura-
bi ÇELEBİ tarafından da Kaplıca Kür Tu-
rizmi Uygulamaları ve Balçova Örneği 
konulu bir bildiri sunuldu.

Başbakanlık Hazine Müste-
şarlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yurdal ŞAHİN; Hazine Müsteşarlığı Ta-
rafından Yatırımlara Uygulanan Teşvik-
ler konusunda bilgiler verildi.          Ma-
kissos Termal Köy Yönetim Kurulu Üye-
si Oğuz ALTIN ise Bir Yatırım Hikâyesi, 
Makissos Termal Köy konulu bir sunum 
gerçekleştirerek jeotermal turizmin ne-
denli önemli olduğundan bahsetti.

Karşılıklı soru ve cevapların-
dan ardından ise panele konuşmacı 
olarak katılan akademisyenlere Kırşe-
hir Valisi M.Ufuk ERDEN ile JKBB ve Kır-
şehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ 
tarafından plaketleri takdim edildi.

2011 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 
ardından JKBB tarafından aynı gün “Türkiye’de 
Termal Turizm ve Gelişmeler” paneli düzenlendi.
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Programın son gününde ise Kırşehir ve Kapadokya gezisi düzenlendi. 
JKBB üyeleri önce Kırşehir’de bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdi. Cacabey Gök-
bilimleri Medresesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kalehöyük ve Ahi Evran Camii’ni gezen JKBB 
üyelerine Ahi Meydanı’nda Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı Konseri ile birlikte 
gözleme ikramı yapıldı.Kırşehir gezisinin ardından ise Kapadokya gezisine başla-
yan JKBB üyeleri Avanos, Göreme’ye giderek gezilerini tamamladı. 

Kapadokya gezisi sonunda ise Avanos Belediye Başkanı Dr. Mustafa KÖ-
RÜKÇÜ tarafından Avanos Hilton Otelde gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine 
Kırşehir Valisi M. Ufuk ERDEN, Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı DUMAN, JKBB ve Kır-
şehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ, Avanos Belediye Başkanı Dr. Mustafa KÖ-
RÜKÇÜ ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kırşehir Belediyesi tarafından JKBB üyelerine verilen  akşam yemeği esnasında KIFEM tarafından 
sergilenen gösterinin ardından sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen KUTLU konuklara bir 
konser verdi.
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     Deprem sonrası yerinde yaptığı hizmetler ve müdahalelerle hemşeri-
lerinin yüzünü güldüren Simav Belediyesini 2 Temmuz 2011’de ilçeyi ziyaret eden 
Başbakan Erdoğan’da takdir etti. 

Belediye Başkanı Kasım Karahan’ı kutlayan Erdoğan, deprem sonrası ilçe-
de belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa yürüttükleri çalışma-
ların her türlü takdire layık gördüğünü kaydetti.

19 Mayıs 2011 gece yarısı saat 23.15’de meydana gelen ve ilçedeki 13 bin 
dolayındaki konutların yüzde 55’in de hasara yol açan depremin ardından Başkan 
Kasım Karahan’ın öncülüğünde tüm birimleriyle harekete geçen Simav Belediyesi; 
önceden hazırlanmış Acil Eylem Planını hayata geçirerek kayıpların artmasını ön-
ledi. Vatandaşlar ve üst düzey bürokratlardan da tam not aldı.

Depremden hemen sonra 16 mahallenin tamamını dolaşarak hasarla-
rı yerinde incelediğini ifade eden Karahan; Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta ve diğer bi-
rimlerle birlikte gerçekleştirdikleri ortak çalışma sonucu ilçede oluşması muhte-
mel kosun önüne geçildiğini bildirdi.

Depremin ardından enkazı andıran Simav’da belediye, diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarının koordineli çalışmaları sonucu şimdi tertemiz bir görüntü çi-
zildiğini dile getiren vatandaşlar, “Başkanımız Kasım Karahan ve emeği geçen di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. Deprem sürecinde bir dedi-
ğimizi iki etmediler. Bizi kimseye muhtaç etmediler. Tüm hizmetlerimizi ayağımı-

za kadar getirerek mağduriyetimizi önledikleri gibi morallerimizin düzelmesini de 
sağladılar. Morallerimizin bozulmasına yol açan enkazların kaldırılmasında bizle-
re yaptığı yardımları ise hiç unutamıyoruz. Bize her konuda tam destek verdikle-
ri için Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımıza, üst düzey bürok-
ratlarımız ve Belediye Başkanımız Sayın Kasım Karahan başta olmak üzere beledi-
ye birim amirleri ve çalışanlarına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” şek-
linde konuştular.

Kasım Karahan’a Başbakan’dan takdir…
19 Mayısta bir kişinin ölümü, 96 kişinin yaralanması, çok sayıda binanın 

hasar görmesine yol açan depremin ardından ilçede yıkılan okulların yapımı için de 
ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle bu okulların yerlerine yenilerinin ya-
pılmasına başlandığına vurgu yapan Başkan Karahan; eğitim, sağlık, tarım ve di-
ğer konularda vatandaşlarımıza hiçbir şeyi hissettirmemeye özen gösterdik. Vatan-
daşlarımız başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilçemizi 
ziyaret eden bakanlarımız, üst düzey bürokratlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin 
çok değerli temsilcilerinden de aldığımız methiyeler çalışmalarımızın ne kadar ye-
rinde ve doğru olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

BELEDİYEYE VATANDAŞDAN TAM NOT

“Halka Hizmeti Hakka Hizmet” bilinciyle hareket eden Simav Belediyesi her hizmette olduğu gibi 
Simav’ı vuran 19 Mayıs’taki 5,9’luk depremin ardından da hızlı hareket ederek vatandaşlar başta 
olmak üzere deprem sonrası ilçeyi ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan da tam not aldı.
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Depremin yaralarının sarılması amacıyla siyasilerle başkent Ankara’ya 
yaptıkları çıkarmanın Simav açısından çok verimli geçtiğini ve ilçeye müjdelerle 
döndüklerini ifade eden Başkan Karahan, “19 Mayıs gecesi yaşadığımız büyük fe-
lakette önceden hazırladığımız eylem planı sayesinde yaşanan felaketin en az ka-
yıpla atlatılması için tüm birimlerimizle organizeli bir şekilde çalışılmıştır.  Zabı-
ta ekiplerimiz tüm yolların açık tutulması için yoğun bir çaba sarf etmiştir. İtfaiye 
ekiplerimiz 16 mahallenin tamamını çok kısa bir sürede dolaşmak suretiyle durum 
kontrolü yapmışlardır. Fen İşleri ekiplerimiz tüm çalışanları ile hazırda bekleyerek 
müdahale için sürekli alarm durumunda bulunmuşlardır. Olaydan birkaç saat son-
ra ilçemize gelen Kızılay Ekipleri ile birlikte Simav Halkının güvenle barınabilmele-
ri için Leylekkürü Mevkii olan 150 dönümlük mera arazisi Fen İşleri Müdürlüğümü-
zün ekipleri ve araçları ile çok kısa süre içerisinde düzenlenerek Çadır kent kurul-
ması için gerekli ortam hazırlanmıştır. Saat 03.30 sıralarında ilçemize gelen Sayın 
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte incelemelerde bulu-
nuldu ve Sayın Bakanımıza depremle ilgili gerekli bilgiler verildi.

Eylem planımız sayesinde felaketten kurtulduk
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Sabahın ilk ışıkları ile Simav’ın vahim durumu da ortaya çıkmaya başla-
dı. Simav’a gelen Acil Afet Yönetimi ile işbirliğine gidilerek koordineli bir çalışma 
başlatıldı. Belediye olarak halkın her türlü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eli-
mizdeki tüm imkanlar seferber edildi. Eynal Kaplıcalarında bulunan hamamları-
mız halkımıza 40 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet sundu. Kaplıcaya olan ula-
şımda ücretsiz hale getirildi. Belediye ekiplerimiz gerek çadır kentte olsun gerek-
se şehir içinde yemek dağıtımını hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek vatan-
daşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşıladı.” 

İlçede depremden bu güne kadar binalardaki hasarlar için kapsamlı ince-
lemeler yapıldı. En son Pamukkale Üniversitesi tarafından inceleme yapıldı. İlçede 
yıkımına başlanan binaların enkazları Belediye tarafından anında kaldırılarak ilçe 
halkının mağdur edilmemesi sağlanmaktadır. Simav Belediye ekipleri enkazların 
kaldırılması konusunda ve depremin yaralarının sarılıp normal yaşama dönülmesi 
konusunda özverli olarak tüm imkânları ile çalıştılar.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toplu Konut İda-
resi hasar gören 5 okul, Muradınlar Mahallesinde, yıkım ve ağır hasarlı bina sahip-
lerinin için 928 konut inşaatı ile hasarlı camilerin inşaatlarına kasım ayında tes-
lim edilmek üzere başlandı. Belediye tarafından Muradınlar Mahallesinde bulunan 
mera üzerine 200 adet Yunus Emre evinin temeli atılarak TOKİ konutları tamamla-
nıncaya kadar mağdur durumdaki vatandaşlar bu konutlara yerleştirildi.

19 Mayıs 2011 gecesi yaşanan depremden sonra yardımlarını ve destek-
lerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Simav halkı ve şahsı adına 
teşekkür eden Belediye Başkanı Kasım Karahan, “Allah kimseyi bir daha böyle acı 
yaşatmasın” dedi.

Belediye hizmette sınır tanımadı…

Başbakan TOKİ için talimat verdi



25Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

ÜLKEMİZDE JEOTERMALİN GÜNÜMÜZE 
KADARKİ TARİHSEL GELİŞİMİ ve KURUMLAR 

İLE SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

T   ürkiye jeotermal yapısı itibari ile dünya ülkeleri içinde önemli bir jeotermal kaynak 
potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin %93 doğrudan, %7’si de dolaylı kullanıma 
(elektrik üretimine) uygundur. Halen bu potansiyelin %6’sını değerlendirebiliyoruz. 
Jeotermal kaynaklardan; elektrik üretimi, ısıtma (konut, şehir, sera, kurutma), en-

düstriyel kullanım (sıvı, CO2-kuru buz, proses suyu), kaplıca (sağlık ve termal turizm, balneolojik) amaçlı ve 
balık yetiştirme şeklinde yararlanılmaktadır.

Türkiye’de jeotermal araştırmalar 1960’dan sonra o zamanki adıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitü-
sü (MTA) tarafından başlatılmıştır. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmalar sonunda jeotermal kaynakları-
mız ile potansiyeli ortaya çıkarılarak belirlenmiştir. Bu konuda emeği geçen tüm MTA çalışanlarına teşekkür 
borçluyuz. MTA’da yetişen ve yurt dışında eğitilen uzmanlar aynı zamanda üniversitelerdeki yer bilimleri ile 
ilgili öğretim elemanlarının temel taşını oluşturmuştur. 

MTA’lılar jeotermal kaynakların arama, sondaj, üretim ve değerlendirme yöntemlerinin bilimsel, 
teknik açıdan çağdaş bir şekilde yapılmasını da ülkemizde uygulayan yaygınlaştıran bir kuruluş olarak özel 
sektöre ve diğer kurumlara örnek olmuştur. MTA’da yetiştikten sonra ayrılan veya emekli olan uzmanlar bu-
gün özel sektörün de ana elemanlarını oluşturmaktadır. Diğer taraftan jeotermal ile ilgili kurumlardaki bi-
rimler MTA’dan geçen elemanlarla kurulmuştur.

Jeotermal kaynaklarla ilgili olarak ilk uygulamalar “927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstis-
marı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun” kapsamında başlamıştır. 1957 yılında yapılan (6977/1 md), de-
ğişiklik yapılan Ek-5.maddeye göre; İçmeye ve Yıkanmaya Mahsus Şifalı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının kul-
lanımı il özel idarelerine ait olmuştur. 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden sularının işletilmesi ve sıhhi deneti-
mi hususunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uygulanmakta olup, 2004 yılında Sağlık 
Bakanlığı’nca çıkarılan Kaplıcalar Yönetmeliği (R.G.9.12-2004/25665) sayesinde kaplıca işletmeleri nitelikler 
ve tıbbi uygulamalar açısından çağdaş düzene dönüştürülmüştür.

Cumhuriyetin ilanından sonra geleneksel kaplıca-hamam tesislerinin iyileştirilmesiyle ilgili çalış-
malara ait ilk örnek kaplıca olarak 1936’da Bursa-Çelik Palas kaplıcası yapılmış ve daha sonra Atatürk’ün emri 
ile 1938’de çağdaş ve örnek Yalova-Termal Kaplıcası açılmıştır. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi’nde Hidroloji ve 
Hidroklimatoloji Enstitüsü kurularak, tıbbi balneoloji eğitimi başlatılmıştır.

MTA’NIN KURULUŞU VE JEOTERMAL ÇALIŞMALARI, SEKTÖRÜN 
OLUŞUMU

Atatürk’ün emriyle 1935 yılında kurulan gelişen ve yeraltı kaynaklarının aranmasında etkin olan 
MTA tarafından 1962 yılında jeotermal arama projeleri başlatılmış olup, ilk detaylı jeolojik, jeofizik, jeokim-
yasal çalışmalar İzmir-Balçova jeotermal alanında yürütülmüş ve 1963’de Balçova kaplıcasında açılan ilk ku-
yuda 40m. derinlikten 124 Cº jeotermal su üretilmiştir. 

1966 yılında MTA ile UNDP (Birleşmiş Milletler) Ortak Batı Anadolu Jeotermal Araştırma Projesi baş-
latılarak, Menderes ve Gediz Grabeninin incelenmesine başlanılmış, bu arada Petrol ve Tabiigaz Şubesi, Pet-
rol ve Jeotermal Enerji Daire Başkanlığına dönüşmüştür. Hidrojeoloji ve Jeotermal servisleri kurularak kaplı-
ca ve jeotermal etüd ve sondajları yaygınlaştırılmıştır. Daha sonra bu daire Enerji Hammadde Etüd ve Arama 
Dairesi ismini almıştır. Bundan sonra başarılı çalışmalar artarak devam etmiştir.

1968 yılında Denizli- Kızıldere jeotermal alanında açılan 540m. derinliğindeki sondajdan 198C sı-
caklığında bir rezervuarın varlığının belirlenmesi ile bu sahada elektrik üretiminin mümkün olabileceği sap-
tanmıştır. Belirlenen verilerin ışığında çalışmalar yaygınlaştırılırken 1974 yılında Denizli-Kızıldere’de MTA ta-
rafından ilk örnek ve pilot jeotermal tesisi 0,5MWe gücünde kurulmuş olup, ayrıca 1000m²’lik bir örnek pilot 
sera kurularak işletmeye başlanılmıştır.

1982 yılında Aydın-Germencik jeotermal sahasında 132Cº ve daha sonra Çanakkale- Tuzla jeoter-
mal sahasında 174Cº sıcaklığındaki akışkanların yapılan sondajlarla eldesi elektrik üretimiyle ilgili sahaların 
artmasını sağlamıştır.

Kaplıcalarda yeterli olmayan doğal kaynak sularının debi ve sıcaklıklarını, sahaların potansiyelini 

Dr. Toros ÖZBEK
JKBB Danışmanı
Email: torosozbek@ttmail.com

JEOTERMAL  KÖSE
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arttırmak amacı ile MTA tarafından başarılı etüd ve sondaj çalışmaları yapılarak, (Balçova, Si-
mav, Gönen, Kızılcahamam vb.) bulunan jeotermal sahaların sayısı ve potansiyelleri MTA tara-
fından hızla arttırılmıştır.

1984 yılında ilk jeotermal elektrik santrali Denizli jeotermal alanında 20MWe gücün-
de kurulmuştur (TEK, TEAŞ) olup istenilen kapasitede devamlı üretim yapamamıştır. Bu tesise 
entegre olarak kurulan sıvı karbondioksit-kuru buz tesisi 1986 yılında üretime başlamış, 60 bin 
ton/yıl olan üretimi bugün 120 bin ton/yıla yükselmiştir. Kuru buhar kullanan elektrik santra-
li ile ilgili teknoloji, malzeme, işletme, üretim, reenjeksiyon sorunların çözümü ile ilgili bilgi bi-
rikimi oluşmuştur.

Jeotermal saha ve santral Zorlu Elektrik A.Ş.’ye devredilmiş olup, üretim potansiyelinin 
50 MWe üzerine çıkarma çalışmaları devam etmektedir.

1990 yılından sonra ülkemizde kabuklaşma ve korozyon sorunlarının kimyasallar (inhi-
bitör) ve diğer tekniklerle çözümlenmiştir. Kuyulardan akışkan üretimi ile tesislerdeki kullanım-
da oluşan problemler ortadan kalktığı için kaplıca, ısıtma ve elektrik üretim tesislerinin ekono-
mik boyuta ulaşması nedeniyle yatırım ve işletmelerin hızla arttığını görmekteyiz.

927 sayılı kanun kapsamında jeotermal suların öncelikle kaplıca-hamam uygulaması 
şeklinde değerlendirilmiştir. Jeotermal sahaların önemli bir kısmı (%70) yerel idarelere (kamu-
ya) ait olmuş ve onlar tarafından işletilmişlerdir.

Geçen süreçte Özel İdareler ve Belediyeler veya bunların kurdukları A.Ş.’ler tarafından 
örnek ve çağdaş yeni kaplıcalar yapılmıştır (Balçova-Gönen). 1990 yılından sonra yerel idare-
lerce özel sektöre arazi-jeotermal su-tesis tahsisi ve sondaj izni verilmesi, termal turizmin öne-
mi ve karlılığının anlaşılması sayesinde özel sektör tarafından yeni ve modern termal tesislerin 
(termal otel-kür merkezi-kür parkı) sayılarının hızla arttığını görmekteyiz (Oruçoğlu, İkbal, Ko-
rel, Asya, Ottoman).

İlk özel sektör tesisi olan Oruçoğlu Termal tesisinin yapılmasından sonra Afyon termal 
turizm destinasyon şehrine dönüşmüştür. Bunu İzmir, Balıkesir, Denizli, Ankara vb. illerde de gö-
rebilmekteyiz. 

Kaplıca (balneoloji) uygulamalarının asgari 14 gün olması ve uygun tesislerin yapılma-
sı sonunda 12 ay turizm imkânını ile birlikte istihdam, tesislerde doluluk, karlılık, sağlıklı yaşam 
ortamı ve katma değer yaratılmıştır. İç ve dış turizme hareket sağlanmıştır.

Balçova’da ilk kuyu içi eşanjörle tesis ısıtma uygulamasından sonra kuyu dışı plakalı 
eşanjör (ısı aktarıcı) sistemi ile ilk örnek (JMIS) tesis 1987 yılında Gönen’de özel sektörün proje-
lendirmesiyle (80 Cº su ile 3400 KE) yapılmış olup, teknik-ekonomik yönden başarılı ve yararlı bir 
uygulama olduğu görüldükten sonra yeni sistemlere ilgi artmıştır.

Özel İdareler ve Belediyelerin doğrudan veya bunların ortaklıkları şeklinde kurulan 
A.Ş.’ler vasıtasıyla halkın katılımı ve özel sektörün yönlendirilmesi sayesinde jeotermal merke-
zi sistemine teknik ve ekonomik bakımdan uygun olan sahalarda 2007 yılına kadar 16 yerde jeo-
termal merkezi ısıtma sistemi (JMIS) kurulmuştur. Bugüne kadar sistemler başarılı bir şekilde ça-
lışmaktadır (Gönen, Balçova, Afyon, Kızılcahamam, Kırşehir vb.)

Merkezi jeotermal ısıtma sistemleri sayesinde soba kültüründen merkezi ısıtma siste-
mi ile kalorifer sistemine geçilmiştir. Temiz havalı, sağlıklı yaşam beldeleri oluşmuş, ucuz ısıtma, 
konfor, yararlı halk hizmeti, istihdam ile birlikte belediyelere önemli bir gelir sağlanmıştır. Afyon, 
Kızılcahamam, Simav, Gönen gibi belediyelerde aşırı hava kirliliği ortadan kalkmıştır.

Diğer taraftan Özel İdare ve Belediyeler tarafından örnek seralar yapılarak, jeotermal 
seracılık tanıtılıp yatırımlar yönlendirilerek, özel sektörün ilgi duyup sera yatırımlarını arttırma-
sı sağlanılmıştır.

Gelişen modern jeotermal seracılık uygulaması bugün toplam 3 bin dönümü geçmiş ve 
yurtdışına ihracat artmıştır (Dikili, Urfa, Afyon, Simav).

Özel sektör tarafından yapılan jeotermal ısıtmalı kültür balıkçılığının yanı sıra sebze ve 
meyve kurutması ile ilgili proje ve yatırımlar devam etmektedir.

Yerel idarelerce yapılan yatırımlar Vali ve Belediye Başkanlarımızı ileri görüş ve yerinde 
kararları ile uzman özel sektörün yönlendirmesi sayesinde (fizibilite-proje, yatırım, işletme) bir-
likte gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak yerel idarelerin örnek olarak başlattıkları ve sonra geliştirdikleri (termal 
tesisler, ısıtma vb.) tesis ve işletmelerin yanı sıra özel sektörün projelendirdiği ve kurduğu tesis-
lerin geçen süre içinde teknoloji, personel, malzeme, işletme vb. ihtiyaçlarını karşılamaya çalı-
şan, etüd ve sondajları yapan bir sektör oluşmuştur. Yatırım ve işletme çeşitleri arttıkça jeotermal 
sektöründe gelişmiş olup, jeotermal elektrik santrallerinin artması sonunda bilimsel, teknolojik, 
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ekonomik, arama ve işletme faaliyetleri sektörü daha üst bilgi ve deneyim seviyesine ulaştırmış ve bu 
gelişim hızla devam etmektedir. Yetişmiş teknik uzmanlarımız sayesinde sektör yönlendirilmektedir. 
Pek çok malzeme yerli olarak üretilebilmektedir.

Bugün ülkemizde etüd, sondaj, üretim, fizibilite, proje, yatırım, finans ve işletme konusunda 
kendi uzmanlarımız tarafından Türkiye şartlarına uygun her türlü hizmet verilebilmektedir.

2003 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce jeotermal kaynağı olan belediyelere etüd, 
sondaj, proje, fizibilite, finansman konularında destek verilmeye başlanılmıştır. 2006’da Türkiye’nin 
ikinci jeotermal jeotermal elektrik santrali Aydın- Salavatlı’da kurulmuştur. (7,5Mwe Dora-1,2).

2007 yılında çıkarılan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile Yö-
netmeliği sektörde bilimsel, teknik, ekonomik, idari ve hukuki uygulamaları ile çevre aşısından etkin 
bir disiplin ve yönlendirme sağlamıştır. Geçen süreç içerisindeki uygulamalarda kanun ve uygulaması 
ile ilgili eksiklik ve sıkıntılar belirlenerek tartışılmıştır. 

2009 yılında Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik santrali Güriş tarafından Aydın 
Germencik’te kurulmuştur (47,4 Mwe).

2011 yılında Manisa- Alaşehir’de MTA tarafından Türkiye’nin en sıcaklıklı rezervuarı (287C) 
bulunmuştur.

MTA tarafından yatırıma uygun jeotermal AR’lı sahaların ihalesine devam edilmiş olup, yeni 
yatırımların hızla artması için altyapı gerçekleştirilmiştir. 

Jeotermal sahalar (rezervuarlar), maden sahası gibi işletilmesi mümkün olmayan canlı dina-
mik sistemlerdir. Bu sahaları işletmek, yönetmek, sahayı korumak sürdürülebilirliği sağlamak için saha 
bazından bir yetkilinin sorumluluk ve denetiminde işletilmesi gerekmektedir. 

Etüd, sondaj, üretim vs. uygulamaları jeotermal teknolojisine uygun olarak konunun uzman-
larınca yapılmalıdır. 

Sayısal rezervuar modellemesi ile yönetim planı oluşturulmalı, beslenmeden fazla üretim 
yapılmamalı, uygun şekil ve şartlarda reenjeksiyon yaparak rezervuar sorunsuz olarak geri beslenme-
lidir. 

Jeotermal; çevre ile uyumlu, uygun kullanımı ile yinelenebilir, temiz, ucuz, yerinde kullanılan 
bir enerji olup üstün pahalı bir teknoloji gerektirmeyen, ülke ekonomisine katkı sağlayan kendi malı-
mız olan önemli bir kaynaktır.

Jeotermal potansiyelimizi değerlendirmek, bilimsel-teknik-ekonomik-hukuki-idari bilgi ve 
gelişimi, iletişim ile eğitimi, sürdürülebilir kullanımı sağlamak, sorunları çözmek, uluslararası bilgi ve 
teknolojik gelişimi Belediyelerimize aktarmak amacı ile T.C.Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ku-
rulmuştur. Halen 86 üyemiz bulunmaktadır. Yapılan faaliyetler sonunda birliğimiz özel sektör ve kamu 
ilişkilerinde önemli ve etkin konuma gelmiştir. Verilen danışmanlık hizmetleri ile Belediyelerimizin so-
runları çözümlenebilmektedir.

Yapılan eğitim seminerleri ve toplantılarda 5686 sayılı yasa ile ilgili olarak tespit edilen sorun 
ve öneriler Sayın E.T.K. Bakanımızla yapılan toplantıda sunulmuş olup, 2011 yılında değişiklikle ilgili 
çalışmanın yapılması için söz alınmıştır. 

Kaplıca uygulaması ile başlayan jeotermal sektörümüz şehir- sera ısıtması, kurutma, elektrik 
üretimi yatırımları il ekonomik ve teknolojik olarak önemli bir boyuta ulaşmıştır. 

MTA verilerine göre 2011 yılı itibari ile ülkemizde 207 adet jeotermal saha bulunmak-
ta olup, toplam 524 adet kuyu açılmıştır. Merkezi ısıtma sistemleri 19 yerde kurulmuş (85900 KE) 
olup 1850MWe’dir. Elektrik üretimimiz 94,2MWe olup yeni sahalarla 720MWe çıkabilecektir. Halen 
367MWe’lik lisanslı santral ve proje bulunmaktadır. 

Potansiyelin mevcut kullanım 4730MWt olup 600 MWt doğal çıkışlar ve özel sektör kullanımı 
ile toplam 6000MWt görünür potansiyelimiz bulunmaktadır. 2015’de düşünülen projeksiyonda elekt-
rik üretimi 540We, sera ısıtması 6000 dönüm, konut ısıtması 120bin KE, 450 adet termal tesis olarak 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, jeotermal sahaların değerlendirilmesinde; elektrik santrallerinin özel sektör 
tarafından, merkezi ısıtma sistemlerinin özel idare-belediye-özel sektör ortaklığı ve tüketici deste-
ği ile, seracılık ve kurutma, balık yetiştirme tesislerinin özel sektör tarafından yapılması yararlı görül-
mektedir. Sağlık ve termal turizmi kapsamında yapılacak olan termal tesislerin (kaplıca), özel sektör 
tarafından yapılması ve gerekli altyapı katkısının özel idare veya belediyeler tarafından gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir. 

Uygulamalara yönelik yeni teşviklerin oluşturulması özellikle sondaj çalışmaları ile etütleri 
yapan firmaların akreditasyonunu belirleyerek uygulanmasında yarar görülmektedir.
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nce Macaristan ve Çek 
Cumhuriyeti’ndeki Kaplıcaların yerinde görülmesi amacıyla 11-16 Temmuz ve 27 Eylül- 2 Ekim 2011 
tarihleri arasında yapılan Termal Turizm konulu teknik gezi programlarına termal kayağa sahip 60 
belediye başkanı, JKBB Danışma Kurulu, TBB personelleri ile JKBB personelleri katıldı. 

Türk Belediyeler Birliği - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Teknik İnceleme Ziyaretleri 
11-16 Temmuz ve 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 

Türkiye Belediyeler Birliğinden Mardin Belediye Başkanı ve TBB Meclis 
Üyesi Mehmet Beşir AYANOĞLU’nun, Jeotermal Kaynaklı elediyeler Birliğinden ise 
birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ’nin başkanlık ettiği 11-
16 Temmuz yapılan teknik gezide heyet 5 gün boyunca Macaristan ve Çek Cumhu-
riyetinde ki termal tesislerde incelemelerde bulundular. 

Jeotermal kaynaklara sahip olan belediyelerimizin yurtdışındaki uygula-
maları yerinde görmeleri, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları için Maca-
ristan ve Çek Cumhuriyeti’nde ki jeotermal kaynakları, merkezleri ve tesisleri ye-
rinde incelemeyi amaçlayan Termal Turizm konulu ilk gezide;  üç gün Budapeşte 
merkezdeki termal tedavi merkezleri ve kaplıcalar, daha sonra da Heviz’de bulu-
nan doğal sıcak su gölü üzerinde ki termal tesisler incelendi. Son 2 gün ise Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag ve dünyaca ünlü bir termal kasaba olan Karlovy Vary 
ziyaret edildi.

BAŞKANLAR, AVRUPA’DA TERMALİ İNCELEDİ 
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Gezinin ikinci günü Budaşepte’de Hotel Danubius Helia’da Macar Kaplı-
calar Birliği tarafından belediye başkanlarına Macaristan’da ki termal işletmeler 
ve jeotermal enerjinin kullanımı ile ilgili bir sunum yapıldı. Yapılan sunumlardan 
sonra belediye başkanlarımızın çeşitli sorularını yanıtlayan Macar Kaplıcalar Birli-
ği Başkanı Miklós Vancsura  Türkiye ile termal turizm konusunda her türlü işbirli-
ğine açık olduklarını söyledi. Budapeşte’de ki son gün ise dünyaca ünlü Heviz Ter-
mal Gölü ziyareti gerçekleşti. Burada da yetkililerce tesis gezdirilerek işletme hak-
kında heyete bilgiler verildi. 

Termal gezinin son gününde ise Çek Cumhuriyetinde yer alan termal ka-
saba Karlovy Vary’i ziyareti gerçekleştirildi.  Burada da Prezident Hotel İşletme Mü-
dürü Milada Sarova heyete gün boyu eşlik ederek, bölgenin termal potansiyeli ve 
tesislerin işleyişi ile ilgili yetkili kişilerle heyeti buluşturdu. 
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Programın 2. günü dünyaca ünlü termal kasaba Sárvár ziyaret edildi. 
Sárvár Belediyesine ait tesisin İşletme Müdürlüğünü yapan Macar Kaplıcalar Bir-
liği Başkanı Miklós Vancsura tesisi gezdirirken yaptığı açıklama da şunları söyle-
di; “ Sárvár’da 8 yıl önce hiçbir tesis yoktu. Burası gerçek anlamda bir başarı 
örneğidir. Türkiye’den gelen belediyelerimiz açısından Sárvár Kasabası çok 
iyi bir örnektir. Üstelik bu gün gezdiğimiz tesiste belediyenin bir işletmesi. 
Türkiye termal kaynak açısından oldukça zengin bir ülke. Umarım bu tek-
nik gezi sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonrada Macar Kaplıcalar Birli-
ği olarak kumunuzla her türlü işbirliğine açığız. ” 

27 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında yapılan program akışında ise ilk programda olduğu gibi 
Budapeşte’de Macar Kaplıcalar Birliği tarafından Macaristan’da ki termal kaynaklar ve işletmeler 
ile ilgili Macar Kaplıcalar Birliği Başkanı Miklós Vancsura tarafından bir sunum yapıldı. Aynı gün 
içerisinde Budapeşte ki modern ve tarihi termal tesisler gezilerek işletmecilerden bilgiler alındı.

MACAR KAPLICALAR BİRLİĞİNDEN 
İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
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Teknik gezinin Çek Cumhuriyeti bölümüne Ak Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Tanrıverdi ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Gün-
gör’ de katılarak belediye başkanları ile teknik konularda izlenimlerde bulundular. 
İlk gün yapılan Prag şehir turu öncesi otelde Prag Büyükelçisi Cihad ERGİNAY ta-
rafından heyete Büyükelçilik çalışmaları hakkında bilgiler verildi. ERGİNAY; “ Çek 
Cumhuriyeti’nin termal turizm konusunda önemli bir ülke. Bizde Büyükelçilik ola-
rak bu konudan istifade etmek için Türkiye’de bazı belediyelerimizle burada kardeş 
şehir ilişkileri kuruyoruz. Jeotermal Kaynaklı Belediyelerin alışma alanı göz önüne 
alınırsa bu noktada sizlerle burada ki termal belediyeler ile birliğinize üye termal 
belediyeler arasında bir kardeş şehir projesi yapabiliriz” dedi. Heyete Prag’a tekrar 
hoş geldiniz diyerek konuşmasını tamamladı. 

BAHÇECİ’den TBB’ye Teşekkür 
ERGİNAY’ın ardından konuşmasına başlayan Kırşehir ve Jeotermal Kay-

naklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar BAHÇECİ ise; Bu tür teknik gezilerin belediye 
başkanları için oldukça önemli olduğunu söyledi. 

Biz buralara gelerek Avrupa’da termali yerinde görme fırsatı bulduk. Ge-
rek Macaristan’da gerekse Çek cumhuriyetinde yerleşmiş bir termal kültürün ol-
duğu aşikârdır. Ama şunu da açıkça söylemek isterim ki; bizde Türkiye olarak bu 
sektörde geri kalmış sayılmayız. Önemli olan bu işin pazarlamasını iyi yapabilmek. 
Kaynak açısından baktığımızda, zaten Avrupa’da I. sıradayız. JKBB olarak belediye-
lerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Birliğimizin üst çatısı olan Türkiye Belediyeler Birliğine çalışmalarımıza 
verdiği destek için tekrar teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz Hayrettin GÜN-
GÖR teknik gezimizin ikincisine katılarak bizlerin yanında olduğunu göstermiştir. 
İnşallah devam eden destekleri ile daha güzel işlere imza atacağız.

Programımıza yoğun çalışmalarına rağmen bizleri kırmayarak katılan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin TANRIVERDİ’ye ayrıca teşekkür et-
mek istiyorum. Gezimizde yaptığı izlenimlerle birlikte termal kaynağı olan bele-
diyelere hükümet olarak ayrıca ilgileneceklerini ve desteklerini artıracaklarını söy-
ledi. 

TBB’den jeotermal çalışmalara destek de-
vam edecek…

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR; “ Biz bir 
üst birlik olarak belediyelerin gelişmesine yardımcı olacak her projede va-
rız. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Türkiye’de Jeotermal konusunda 
uzman bir kadro ile çalışmalarını sürdüren bir birlik olma yolunda hızla iler-
liyor. Sektörde ki sıkıntılar ile ilgili bir çalıştay yapılması konusunda da des-
teğimizi sürdürmeyi düşünüyoruz. Ayrıca termal belediyelere ait bir tanıtım 
kitapçığını da yine Jeotermal Birliği ile beraber belediyelerimiz için hazırla-
yacağız. Bende Bizleri bu programda yalnız bırakmayan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcımız Sayın Hüseyin TANRIVERDİ’ye çok teşekkür ediyorum. 

Sadece jeotermal konusunda değil her türlü mevzuat, kanun, per-
sonel eğitimi konusunda Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerimizin yanın-
da. Biz Birlik olarak belediyelerin sorunları çözmek için hazırız” dedi. 

Programdan oldukça memnun kaldıklarını ifade eden belediye başkanla-
rı, böyle bir programı hazırlamakla Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynak-
lı Belediyeler Birliğinin çok isabetli bir karar verdiğini, belediyelerin bu tür teknik 
programlara ihtiyaçları olduklarını söylediler.

TERMAL BELEDİYELERE ÇEK CUMHURİYETİNDEN 
KARDEŞ ŞEHİRLER 
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SECENYİ (SZECHENYİ)  
KAPLICASI VE AÇIK HAVUZLARI
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Budapeşte’nin ünlü Kahramanlar (Erler) meyda-
nında Kent Parkı (Varosliget) olarak bilinen geniş bir 
yeşil alan içinde yer alan tesis 1927 yılında yapılmış. 
Bu tarihi kaplıca, yeşil parkları dâhil 12.000 metre 
karelik bir arazi üzerine kurulmuştur. Bunun,  2.700 
metre karelik alanı bina ortasındaki havuzlardan 
oluşmaktadır. Secenyi tarihi kaplıcalarının yanında, 
ayrıca bu kompleksin bir ünitesi olarak ayrı bir lokas-
yonda içme kürü de uygulanmaktadır. Bu kompleks, 
Avrupa’nın en büyük, en güzel şifalı kaplıcası olarak 
kabul edilmektedir. Yıl boyunca 27 ˚C derecelik sabit 
sayılabilecek sıcaklığını muhafaza etmektedir. Tesis, 
saray gibi tarihi binası, içme kürü, büyük yüzme ha-
vuzları ve rekreasyon alanı ile termal kompleks ola-
rak yoğun bir çok ilgi görüyor. 
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HOTEL GELLERT
HAMAMI VE HAVUZLARI
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Budapeşte şehrinin içinde Buda yakasında fay zo-
nunda ve güzel manzaralı Gellert Tepenin eteğinde 
kurulmuş tarihi otel; hamam, modern kapalı ve açık 
havuz kompleksidir. Osmanlı İmparatorluğu zama-
nında yapılmış eski hamamların da halen korunduğu 
kompleksde 36-38˚C’lik iki havuz bulunuyor..1923 yı-
lında açık havuzları yapılan bu otelin odalarında jeo-
termal kaynak/su akıyor. Çamuru da çok şifalı kabul 
edilen bu kaplıcanın masaj üniteleri de bulunuyor.

Jeotermal kaynaktan otel müşterileri odalarında, 
hamamlarda ve açık ve kapalı havuzlarda yararla-
nırken, halk da hamam ve açık havuzlarda günübirlik 
olarak yararlanabilmektedir. Yeşil alan/kır manzara-
lı kapalı ve açık havuz kompleksi (dalga mekanizmalı 
bir havuzda dahil olmak üzere) Budapeşte’nin Buda 
yakasının Tuna Nehri kenarındaki en güzel termal ve 
sağlık turizm ortamı olarak kabul edilmektedir.
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RUDAŞ 
KAPLICASI/HAMAMI 
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Budapeşte’nin içinde Türkler (Osman-
lı) tarafından yapılmış tarihi bir Türk stili ha-
mam şeklindedir. Radon gazı uygulamasının 
yıllar önce denendiği ve yapıldığı bir kaplıca 
olup, Tuna Nehri kenarında Elizabeth Köp-
rüsü yakınında Buda Nehri seti (Buda yaka-
sı) boyunca kuruludur. Ancak taştan bir Os-
manlı kubbesinin sekizgen bir havuzu kapla-
dığı ve kubbedeki yıldız biçimli cam boşluk-
ları ile cam havuzundaki atmosfer hiç değiş-
memiştir.
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KİRALY 
HAMAMI  
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16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yaptırılan ha-
mamı erkekler ve kadınlar ayrı kullanmaktadır. Ger-
çek yerel atmosferin en iyi hissedildiği belirtilen bu 
hamamda, çatılarındaki özel pencereden güneş ışığı-
nın süzüldüğü ve taş kemerlerle çevrili kubbesi ve ge-
niş/büyük sekizgen havuzu ile birlikte orijinal bölüm-
leri tamamen sağlam kalabilmiştir.    1565 yılında bir 
Osmanlı Paşası tarafından inşa edilen bu hamama, 
19. yüzyılda hamamın sahibi olan ailenin adı veril-
miştir. Kiraly, Kral anlamına gelmektedir.
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ŞARVAR 
SAĞLIK TERMAL KAPLICASI 
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Nüfusu yaklaşık 16.000 olan kasaba  
uluslararası üne sahip bir turizm merkezidir. 
8 yıl öncesinde herhangi bir tesis bulunma-
yan kasabada şu anda birçok termal tesis iş-
letilmekte olup buların en önemlisi de Sar-
var Belediyesi’ne ait olan işletmedir. Ayrıca 
bu kaplıca ortamında Türkiye’den örnek alı-
narak yapılan kaydırak da bulunuyor
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HEVİZ 
DOĞAL TERMAL GÖLÜ
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Macaristan’ın tarihi ve ikinci önemli jeotermal böl-
gesi olan Heviz Doğal Termal Gölü, Budapeşte’ye 217 
km uzaklıkta ve Keszthely şehrinin sekiz (8) km batı-
sında yer almaktadır.

Dünyanın en büyük II. doğal termal gölü (bazı uz-
manlara göre ikinci gölü) olarak kabul edilen Heviz 
Doğal Termal Gölü, tatlı su gölü olup, sıcaklığı 31-
35°C arasında değişir. Lokasyona/yere göre sıcaklığı 
az da olsa değişebilen bu termal gölün ortalama sı-
caklığı 33°C olarak kabul edilir. Suyun sıcaklığı, yaz 
aylarında 36°C ye kadar ölçülebilir iken kışın da 26°C 
nin altına düşmüyor. 

 Heviz doğal termal ortamı; binalar, parklar, ha-
vuzlar, soyunma kabinleri ve doğal termal göl olmak 
üzere toplam alanı 40 hektar üzerine kurulmuştur. 
Bu 40 hektarın,  4,4 hektarı doğal çıkışlı termal göl 
alanıdır.

Bu doğal termal göl ortamına çok talep olup, bazı 
günler tamamen doluyor ve günlük 6000 kişi ağırla-
nabiliyor.
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KARLOVY  VARY 
ÜNLÜ SAĞLIK VE TERMAL 

KOMPLEKSİ/BÖLGESİ

Prag’a 130 km uzaklıkta ve ül-
kenin batısında yer alan Karlovy 
Vary (Karlsbad) ismini, 4.Charles 
(İngilizce) Çekçe ise 4.Karel’den al-
makta olup, Kral Charles’in Ban-
yo ve Kaplıcaları (Kralın Banyosu) 
anlamında da kullanılmaktadır.
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Avrupa’nın jeotermal alanında en iyi örneklerin-
den biri olarak kabul edilen, içilebilen ve şifalı su kay-
nağı ile de meşhur olan bu bölgenin, özellikle günü 
birlik ziyaretçilerin termal sudan içme kürü şeklinde 
sürekli yararlanılması sağlanarak kompleks en iyi şe-
kilde tanıtılmış. 

Karlovy Vary, sadece jeotermal kaynağı dayalı te-
davileri ile değil, saray gibi geceleri ışıklandırmaya 
da uygun tarihi barok mimarisi, spor, eğlence, müzik, 
doğal su sesi, vadi boyunca kurulmuş oturma grupla-
rı sert zemin yürüyüş yolları, yeşil ortam topografya, 
güzel dizayn edilmiş rekreasyon gibi uygulamaları ile 
de dikkat çekiyor.
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LECEBNE  LAZNE  JACHYMOV 
TERMAL KOMPLEKSİ/BÖLGESİ
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 Çek Cumhuriyetinin diğer önemli bir termal 
ve sağlık turizm kompleksidir. Lecebne Lazne 
JACHYMOV’un Almanya sınırına uzaklığı yakla-
şık 30 km, en önemli ve popüler diğer tarihi termal 
kompleks bölgesi olan Karlovy Vary’e uzaklığı 20 
km, Başkent Prag’a ise 150 km’dir.

1911 yılından beri bu kaplıca bölgesindeki jeo-
termal kaynaktan değişik şekilde yararlanılmak-
ta olup, sürekli olarak ortamı yenilenen, güzelleş-
tirilen bu termal ve sağlık bölgesinde halen dört 
(4) modern tesis bulunuyor, bu tesisler 1200 yatak-
lı olup, yılda 20.000 kişi/turist, günde de bir kısmı 
ayakta olmak kaydı ile beş bin (5000) kişi tedavi gö-
rebilmektedir.



KAPLICA TALASSO VE KÜR MERKEZLERİ DERNEĞİ (TÜRKAP) KURULUŞUNDAN BU YANA 
TÜRKİYE’DEKİ KAPLICA (SPA), TALASSO VE DİĞER KÜR VE WELLNESS TESİSLERİ OLAN 
İŞLETMELERİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMAYA ÇALIŞAN BIR SEKTÖR ÖRGÜTÜDÜR. 

AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE BU SEKTÖRÜ TEMSİL EDEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLAN 
AVRUPA KAPLICALAR BİRLİĞİ (EUROPEAN SPAS ASSOCIATION, ESPA) ÜYESİ OLARAK 
ULUSLAR ARASI BİR KONUMA SAHİPTİR.

Merkez Adres: Pamukkale Cad. Karahayıt Kasabası Denizli 
Merkez Telefon: 0 258 271 44 25 
Merkez Faks: 0 258 271 42 54 
İletişim Adres: Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD Millet Caddesi 126, Çapa  34093 İstanbul 
İletişim Telefon: 0 212 635 12 01  - 0 532 477 69 65 (Prof. Dr. Zeki KARAGÜLLE) 
İletişim Faks: 0 212 531 89 04 
İletişim E-Posta:  bilgi@spa-turkey.com

ESPA(AVRUPA KAPLICALAR BİRLİĞİ) ÜYESİDİR.
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HABERLER

Günde 100 varil petrol çıkarılan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bu defa da 
Türkiye’nin en sıcak jeotermal su kuyuları açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 2010 yılında başlatılan Manisa ve civarı jeotermal enerji aramaları so-
nuç verdi. Sondajda en yüksek kuyular, Kavaklıdere Köseali Köyünde bulundu. Ge-
çen mart ayında 2 bin 720 metreden çıkan 287,25 derecelik sudan sonra şimdi de 2 
bin 750 metre derinlikteki “MAK 2010/14” kuyusu törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Manisa Valisi Celalettin Güvenç ve MTA Genel Müdü-
rü Mehmet Üzer’le birlikte katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Türkiye’nin, doğal zenginlikleriyle kendi kendine yetebilecek bir ülke olduğunu 
söyledi. MTA’ya yapılan yatırımların 8,5 yılda yedi kat arttığına dikkat çeken Bakan 
Yıldız, “Bugün Salihli’de altın, kurşun, çinko ve civa gibi önemli metalik madenle-
rimiz var. Soma’da kömür ve çimento var. Demirci’de fosfat ve feldispat var, distem 
var, mermer var. Gördes’te jeolit var, Çaldağ’da nikel var. Bugün dünyanın önem-
li nikel yataklarından birisi. Jeotermalde Turgutlu, Salihli ve Alaşehir’de çok zengin 
kaynaklarımız var. Bunlar yeni değil, 5 bin yıldan beri vardı ama biz yeni buluyoruz. 

“ Türkiye’deki bütün kaynaklarımızı bizatihi katma değer oluşturan, her-
hangi bir ithal girdiye sebep olmaksızın kendi kaynaklarımızla ayaklarımız üzerin-
de durabileceğimiz, hattâ koşabileceğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Yıllık yaptığımız 
sondaj faaliyetlerini 2 bin metreden 30 bine çıkardık. Şimdi bir aydan daha kısa sü-
rede bunları yapıyoruz “ dedi.

MTA Genel Müdürü Üzer ise ilk sondajın 20 Ağustos 2010 tarihin-
de vurulduğunu, 1 Mart’ta ise mutlu sona ulaşıldığını kaydetti. Bugün açılan 
Kavaklıdere’nin Örnekköy mevkisindeki MAK 2011/3 kuyuda, 2 bin 150 metre de-
rinlikte 188,39 derecelik sıcak su bulunduğunu belirtti.

ALAŞEHİR’DE PETROLDEN SONRA JEOTERMAL 
SU BULUNDU

İlkser Seracılık Şirketi’nin yönetici ortaklarından Oktay Künbetli, toprak-
sız tarımın yapıldığı jeotermal ile ısıtılan sera tesislerinde ilk fidelerin 2009 yılı-
nın Ağustos ayında dikilip, aynı yıl Kasım ayı sonlarına doğru ürün aldıklarını ha-
tırlattı. 

Künbetli, sera tesislerinin kapasitesini artırma çalışmalarına devam et-
tiklerini, 10 dönümlük alanda kurulan tesisin yeni ilavelerle bu yıl 25 dönümlük 
alana çıkarılmış olacağını belirterek, şunları kaydetti: 

“İlk seramızı 2009 yılında 10 dönümlük alan üzerinde kurduk. Ge-
çen yıl buna 5 dönümlük alandaki seralarımızı ilave ettik. Şimdi ise 10 dö-
nümlük alanda daha ek sera tesisleri kurmak için çalışma başlattık. İnşaa-
tına yaklaşık bir ay önce başladığımız yeni sera tesisimize önümüzdeki ayın 
sonlarına doğru dikim yapmaya başlayacağız. “ 

Toplamda 42 dönümlük bir alanda sera tesisleri kurmak üzere proje ha-
zırladıklarını aktaran Künbetli, üçüncü etabın tamamlanmasının ardından önce 
12 dönümlük alanda, son olarak da tekrar 5 dönümlük alanda sera tesislerinin ku-
rulup, projenin nihayete ereceğini bildirdi. 

Şu an itibariyle 17 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Künbetli, 
yeni seranın devreye girmesiyle rakamın 30’a çıkacağını sözlerine ekledi.

YOZGAT’TA 
TOPRAKSIZ TARIM
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde jeotermal enerji ile 
ısıtılıp, topraksız tarım uygulamasıyla domates 
üretiminin yapıldığı sera tesislerinin kapasitesini 
artırmaya yönelik çalışmalara başlandı.

26.07.2011

21.07.2011
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600 milyon TL’lik ekonomik hacme sahip sektörün, madensuyu kay-
nak potansiyelinin değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine 4-5 milyar dolar-
lık katma değer sunulabileceği tahmin ediliyor. Yine günlük kişi başı İtalya’da 158, 
Belçika’da 124, Fransa’da 116 litre olan madensuyu tüketimi Türkiye’de sadece 10,5 
litre. Sektör geçtiğimiz sene sadece 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Madensuyu Üreticileri Derneği’nden (MASUDER) edinilen bilgiye göre, 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı 23 aktif 32 madensuyu firması bulunuyor. 
Değişik bölgelerde toplam 225 ayrı madensuyu kaynağının potansiyeli ise günlük 
63 milyon litre. Bu rakam üretim bazında düşünüldüğünde yıllık 100 milyar şişeye 
denk geliyor. Ancak, potansiyelin yüzde 2’si şişelenip satılabiliyor.

Potansiyelin yüzde 98’i boşa akıyor
MASUDER Genel Sekreteri Levent Sungur, Türkiye’nin jeolojik yapısından 

dolayı madensuyu yönünden dünyanın zengin ilk 10 ülkesi arasında kabul edildiği-
ni aktardı. Bu zenginliğin sebebini, Türkiye’nin Alp-Himalaya orojenik kuşağı üze-
rinde bulunmasına bağlayan Sungur, jeotermal kaynaklar bakımından zengin ül-
kelerin maden suları bakımından da zengin ülkeler olarak kabul edildiğini belirtti.
Sungur, jeotermal kaynak ve madensuyu yönüyle zengin ilk on ülke olarak, Japon-
ya, İzlanda, Yeni Zelanda, Endonezya, Türkiye, ABD, Fransa, İtalya, Çin, Macaristan’ı 
saydı. Türkiye’nin günlük madensuyu boşalımı 63 milyon litre olduğunu, bu potan-
siyelin yüzde 2’lik kısmının kullanıldığını yüzde 98’lik kısmının boşa aktığını an-
lattı.

Maden suyu kaynağı bakımından 76 kaynak ile Kuzey Anadolu’nun ilk sı-
rada yer aldığını açıklayan Levent Sungur, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde sadece 
3 kaynak olduğunu, ancak herhangi bir işletmenin faaliyet yürütmediğini bildirdi. 

Türklerin yoğun olduğu ülkelere ihracaat artıyor
Sektörde ilk olarak Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Hollanda, Bel-

çika, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
ürün satıldığını belirten MASUDER Genel Sekreteri Levent Sungur, Ortadoğu’ya ya-
pılan ihracatın artık Irak’a da başladığını kaydetti. Sungur, iç pazardaki beklenme-
dik daralmalara karşı alternatif oluşturmayı ve aynı zamanda değişik pazarlara gi-
rerek kapasite kullanımını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Sungur şöyle de-
vam etti: 

Türk insanı maden suyunu tanımıyor…
“2010 yılı itibariyle 100 milyon dolar tutarında olan ihracatın ya-

pılan yeni teknolojik yatırımlar ve yenilenen yönetmenlik sayesinde bu yıl 
içinde artış sağlaması bekleniyor. Kaynak bakımından zengin olmamıza 
rağmen ne yazık ki; madensuyu tüketimimiz son derece az. Bu az tüketimin 
birkaç nedeni olmakla beraber en önemli neden madensuyunun tanıtım ye-
tersizliğidir. Türk insanı madensuyunu sadece hazmı kolaylaştırıcı bir içecek 
olarak tanımakta ve bir nevi ilaç niyetine kullanmaktadır. Aromalı maden-
suyunun da piyasaya çıkmasının etkisiyle tüketimde önemli bir artış göz-
lenmiştir. Ancak halen İtalya’da kişi başına 158 litre olan madensuyu tüke-
timi ülkemizde 10,5 litre.”

GÜNLÜK 63 MİLYON 
LİTRELİK MADEN 
SUYU KAYNAĞININ 
YÜZDE 2’Sİ 
ŞİŞELENİYOR
Madensuyu kaynağı bakımından dünyanın en 
zengin 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye, bundan 
istifade etmiyor. 225 madensuyu kaynağının günlük 
debisi (boşalım) 63 milyon litre olmasına rağmen 
bunun sadece yüzde 2’si şişelenip satılabiliyor. 

03.08.2011

ÜLKE KİŞİ BAŞI YILLIK TÜKETİM (Litre)

-İTALYA                                            158

-MEKSİKA                                      139

-BELÇİKA                                        124

-FRANSA                                        116

-ALMANYA                                    100

-İSPANYA                                       99

-İSVİÇRE                                         96

-AVUSTURYA                                78

-PORTAKİZ                                     43

-İRLANDA                                       20

-HOLLANDA                                  18

-TÜRKİYE                                       10,5
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesinde 2000 yılında başlatılan 
jeotermal enerji çalışmaları kapsamında açılan dördüncü kuyudan, bölgenin en sı-
cak suyu çıktı. 250 metre derinliğe inilen kuyuda, 72 derece sıcaklıkta suya ulaşıl-
dı. Debisi saniyede 50 litre olan kuyuyla beldedeki bütün konutlar ısıtılabilecek. 
Şu ana kadar bin konuta ısınma imkanı sağlayan Güre Belediyesi, 2 bin 400 konut 
kapasiteli jeotermal sistemde tam randıman sağlamak için açtığı kuyudan olum-
lu sonuç elde etti. 

Termal enerjiyle ısıtma sisteminin tamamlanması için yürütülen çalışma-
ların gece gündüz devam ettiğini belirten Güre Belediye Başkanı Kamil Saka, 2011 
kışında tam kapasiteye ulaşmış olacaklarını söyledi. Başkan Saka, beldenin temiz 
havasını koruyabilmek için başlattıkları projede hedeflerinin 8 bin konuta ulaşmak 
olduğunu ifade etti. Aboneleri üzmeyeceklerini de vurgulayan Saka, “Uygun fiyat-
larla abonelikler devam etmektedir. Bu sistemde suyun sıcaklığının yanısıra bina-
lardaki yalıtım da çok önemli. Tam ısınma sağlamak isteyen abonelerimiz, evleri-
nin yalıtımını sağlamak zorundadır ” dedi.

GÜRE’DEKİ DÖRDÜNCÜ KUYUDAN BÖLGENİN 
EN SICAK SUYU ÇIKTI

04.08.2011

12.08.2011

27.07.2011

Erzurum’un jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye’de önemli bir yeri 
olduğunu belirten uzmanlar, doğal bir kaynak olan jeotermalin sağlık turizminde 
kullanılmasıyla kentte ki turizmin 12 aya yayılabileceğini söylüyorlar.

Turizmin, jeotermalin kullanıldığı diğer alanlara göre daha fazla istih-
dam sağladığını kaydeden uzmanlar, “Jeotermal kaynakların turistik tesis-
lerde kullanılması durumunda kış mevsimiyle sınırlı olan turizm sezonu 12 
aya çıkacağını, böylece tesislerin 12 ay turizme açık kalacağını belirtiyor-
lar.” Erzurum’un kış turizmi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir cazibe 
merkezi olduğu da düşünülürse, Kent her konuda gelişmeye müsait gözüküyor. 

ERZURUM TERMAL TURİZME YÖNELİYOR
Elektrik üretiminde, sera ve konutların ısıtılmasında 
kullanılabilen jeotermalin sağlık turizminde de hızla 
yükselen bir sektör haline geldiği son günlerde çok 
konuşulan bir konu oldu. 

Kütahya Simav Belediyesi, Yapı Kredi Bankası’nın ardından jeotermal ve 
içme suyu abonelerinin faturalarını otomatik ödeme ile tahsili için Denizbank Şu-
besi ile de yeni bir protokol imzalayarak abonelerine büyük bir kolaylık sağlamış 
oldu.

Denizbank Simav Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında jeotermal 
ve su abonesi tahsilâtlarında büyük bir rahatlama olacağını bildiren Simav Bele-
diye Başkanı Kasım Karahan, vatandaşların ellerindeki faturalarla Denizbank veya 
Yapı Kredi Bankasına gitmeleri halinde su ve jeotermal faturalarını yatırabilecek-
lerini kaydetti.

SİMAV’DA SU VE JEOTERMAL ABONELERİNE 
TAHSİLÂT KOLAYLIĞI

Kasım KARAHAN
Simav Belediye Başkanı
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MTA Genel Müdürlüğünün Manisa ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları 
Projesi kapsamında, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Örnekköy mev-
kisinde 2 bin 250 metre derinliğindeki jeotermal enerji araştırma sondaj kuyusu 
törenle açıldı.

Bakan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, açılan jeotermal kuyusunun 
Türkiye’de en yüksek sıcaklık derecesine sahip olma özelliğiyle bir ilk niteliği ta-
şıdığını, bu kuyuyla 282 dereceye ulaşan jeotermal kaynağının bulunduğunu vur-
guladı.

Burada kullanılan sondaj makinesinin de 3 bin metreye kadar inebilme 
özelliğiyle ilk olduğunu dile getiren Yıldız, tesiste kamu ve özel sektör işbirliğiyle 
üretimin yapıldığını söyledi. Manisa’nın, sahip olduğu kaynaklarıyla tükettiğinden 
daha fazla üreten bir il olduğunu anlatan Bakan Yıldız, maden ve jeotermal gibi 
kaynaklarla kentin, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik yükü-
nü omuzlayabilecek seviyeye geldiğini belirtti.

Bakan Yıldız, Türkiye’nin çoğu binlerce yıllık çok zengin yeraltı kaynakla-
rına sahip olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla yerli ve 
yenilenebilir kaynakların üretimi ve kullanılması için bu kaynakların ortaya çıka-
rılmasına yönelik AK Parti hükümetleri döneminde yoğun çalışma yürütüldüğü-
nü dile getirdi.

Yıldız; “Bu Kaynaklar 5 bin yıldan beri vardı ama biz bunları yeni 
buluyoruz. O yüzden at binenin kılıç kuşananın” 

Türkiye’nin, enerji konusunda dışa bağımlı yapısını ortadan kaldırmayı 
amaçladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

 “Biz Türkiye’deki tüm yeraltı kaynaklarımızı, ithal gidere sebep ol-
maksızın yerli ve yenilenebilir üretime dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu amaç-
la MTA’nın arama faaliyetlerine ayırdığı pay yedi katına çıkarıldı. Önceden 2 
bin metrede yapılan sondaj çalışmaları, 30 bin metreye ulaştı. Enerji politi-
kalarında çok ciddi bir artış sağlandı. “

Bakan Yıldız, yeraltı kaynaklarının Manisa’da olduğu gibi diğer kentlerde 
de önce yöreye katkı sağladığını, bu amaçla ihaleden elde edilecek gelirlerin yüzde 
50’sinin İl Özel İdaresi’ne aktarıldığını, bu kaynakların kullanımıyla ilgili vali, il özel 
idaresi ve ilgili kurumlara iş düştüğünü söyledi.

Yıldız, MTA’nın bugüne kadar 260 bin metre sondaj çalışması yaptığını ve 
207 jeotermal enerji sahasını tespit ettiğini dile getirdi.

”81 bin konut ısıtılıyor”
Jeotermal enerjinin entegre kullanılabilecek doğal bir kaynak olduğunu ifade 
eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün jeotermal enerji ile 20 yerleşim birimimizde 81 bin konut 
ısıtılmaktadır. Bunu artırmaya çalışmamız lazım. Bu kaynakların kullanımı 
enerjide ithalata olan bağımlılığımızı azaltacaktır. Bu çabalar mutlaka yer-
li, yenilenebilir kaynaklarımıza katkı koyacaktır. Sayın Başbakanımızın bize 
talimatı da budur. Hedefimiz ithalatı olabildiğince azaltmak, olabildiğince 
yerli kaynakları kullanır hale getirmektir. Bunun için de yeraltı kaynakları-
na yönelik aramaları artırdık. “

Bakan Yıldız, bir süre önce 3 jeotermal sahasını özel sektöre 95 milyon do-
lar bedelle ihale ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

“Buradaki sahalar da Türkiye’ye katkı koyacak. 29 sahayı ihale ede-
ceğiz. Yakın ve orta vadede jeotermal kaynakları inşallah artırmış olacağız. 
Açılan jeotermal kuyuları bilimsel çalıştırılıyorsa, kuyunun reaksiyonları 
dikkate alınıyorsa mutlaka iyi verim alınacaktır. Bu rüzgarın da, güneşin 
veriminden de daha fazladır. “

Türkiye’de artan kaynak kullanımıyla jeotermal tesislerinden turizmde 
de yararlanma imkanının geliştirildiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son dönemde jeotermal kaynaklara yapılan yatırımla kaplıca tu-
rizminden her yıl 3 milyon kişi faydalanmaktadır. Bu gelişim artarak de-
vam ediyor. Jeotermal kaynaklara yatırım hızla artmakta, 6 adet jeotermal 
elektrik santralında ilk defa 95 megavat elektrik üretim kapasitesine ula-
şılmıştır. 11 sahada elektrik üretimine dönük yatırımlar devam ediyor. Je-
otermalden elektrik üretiminde 2023 hedefimiz 600 megavat kurulu güç-
tür. Jeotermal önemli bir kaynaktır. Alaşehir de Avrupa’nın ve dünyanın sa-
yılı kaynakları arasına girdi. Bu berekettir, bu bereketin daha da yayılaca-
ğına inanıyorum.’’

21.07.2011

JEOTERMAL 
ENERJİYLE 81 
BİN KONUT 
ISITILIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, “Bugün jeotermal enerjiyle 20 yerleşim 
birimimizde 81 bin konut ısıtılmaktadır. Bunu 
artırmaya çalışmamız lazım. Bu kaynakların 
kullanımı enerjide ithalata olan bağımlılığımızı 
azaltacaktır” dedi.
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AYDIN - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bi-
rincioğlu, elektrik üretiminde, sera ve konut ısıtılmasında kullanılabilen jeoterma-
lin sağlık turizminde de hızla yükselen bir sektör haline gelmesine katkı sağlaya-
caklarını belirtti. Doğal bir kaynak olan jeotermalin sağlık turizminde kullanılma-
sıyla Aydın’da turizmin 12 aya yayılabileceğine işaret eden Birincioğlu, “Enerji sek-
töründeki istihdam düşüktür. Yani bir elektrik enerji santrallerinde 30 kişiyle elekt-
riği elde edersiniz ama seracılık ve turizm öyle değildir. Seracılıkta bizzati kişi çalı-
şır, istihdam oranı çok yüksektir. Turizmde bire üçtür. Bir kişiye üç kişi hizmet eder 
istihdam en yüksek oranda turizmdedir. Jeotermal kaynakların bölgemizdeki tu-
ristlik tesislere kullanıldığını varsayarsak; turizm sezonu deniz, kum ve güneş ile 6 
ayla sınırlıyken, termal turizm söz konusu olduğunda 12 aya çıkacak ” dedi.

NİTELİKLİ TURİZMCİLER YETİŞTİRİLİYOR
“ADÜ olarak Türkiye ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak nitelimde 

personel yetiştirmeyi planladıklarının altını çizen Rektör Birincioğlu, “Biz Üniver-
site olarak; bölgenin zenginleşmesine fayda sağlayacak olan bu dört sektöre nite-
likli insan gücü yetiştirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Tarımda, turizmde, 
enerjide, antik kentleri işleyecek nitelikli elemanları yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Ku-
şadası, Söke, Didim ve Davutlar da turizme dayalı okullar açıyoruz. Hedefimiz Ad-
nan Menderes Üniversitesi denildiği zaman bu 4 başlıkta Üniversitemizin tanınır 
bir hale gelmesi ”diye konuştu. 

REKTÖR BİRİNCİOĞLU: JEOTERMAL SAĞLIK 
TURİZMİNDE YÜKSELEN SEKTÖR
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, 
jeotermalin sağlık turizminde de hızla 
yükselen bir sektör haline gelmesine katkı 
sağlayacaklarını söyledi.

24.07.2011

06.08.2011

15.08.2011

Çevik Group, yerin 4 kilometre altına kadar inebilen sondaj makinası ile 
sıcak su kaynaklarına ulaşmak ve bu noktalarda jeotermal enerji ile çalışan elekt-
rik santralleri kurmak istiyor. Çevikler Enerji Madencilik Mermer Turizm ve Kariz-
ma Enerji Gaz Petrol Madencilik Mermer’in Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim 
Çevik, 2012 başında Türkiye’de çalışmalarına başlayacak olan sondaj makinası ile 
özellikle yeraltındaki sıcak su kaynaklarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Jeo-
termal enerjinin Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunduğunu belirten Çevik, şun-
ları söyledi:

‘Ar-Ge’ye 30 Milyon Avro
“Bildiğim kadarıyla Türkiye’de yerin 4 kilometre altına inen son-

daj makinası yok. İtalya’dan 3 milyon avroya aldığım yerin 4 kilometre al-
tına inebilen sondaj makinası sayesinde, Türkiye’nin önemli yeraltı zengin-
liklerinin keşfedilmesine ve bu zenginliklerin kullanılmasına katkıda bu-
lunmak istiyorum.” Çevik, krom ve mermer üretimin yanında jeotermal enerji 
alanında yatırım yapmak istediklerini belirterek, 2012’de AR-GE’ye 25-30 milyon 
avro ayıracaklarını kaydetti.

ÇEVİK GROUP YERİN ALTINDA CEVHER AVINDA

Jeotermal enerji ile ısıtılan resmi kurum binaları için metrekaresi ısıtma 
bedeli KDV dahil 11,02 lira, konutlar için metrekaresi ısıtma bedeli KDV dahil 8, 91 
lira ve iş yerleri için metrekaresi ısıtma bedeli KDV dahil 9, 94 lira olarak belirlenir-
ken, buna göre 100 metrekarelik bir konutun yıllık ısınma bedeli KDV dahil 891 lira 
olduğu bildirildi.

KIRŞEHİR’DE JEOTERMAL İLE ISINMAYA ZAM YOK
Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi Anonim 
Şirketi’nce Jeotermal enerjiye zam yapılmadı.
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Ankara Sanayi Odası, “Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda Küme-
lenme Analizi” isimli bir proje gerçekleştirdi. Söz konusu proje kapsamında bir ki-
tapçık hazırlayan Oda, projede Ankara’nın güneş, rüzgar ve jeotermal enerji po-
tansiyelinin belirlenmesi, sektörde çalışabilecek firmaların tespit edilmesini hedef 
aldı. Hazırlanan kitapçıkta Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığı yüzde 94, doğal-
gazda dışa bağımlılığı ise yüzde 97 olarak verildi. Türkiye’nin fosil enerji açısından 
dışa bağımlı olduğunun belirtildiği raporda, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz ithala-
tı için fiyatlardaki gelişmelere göre yılda 35 ile 50 milyar dolar arasında bir ödeme 
yaptığı ifade edildi.

Ankara güneş enerjisi üretiminde Almanya’dan 
daha avantajlı

Türkiye’de toplam yıllık ortalama güneşlenme süresinin metrekare-
de 2 bin 640 saat olduğunun belirtildiği projede, ortalama toplam ışınım şidde-
tinin metrekarede bin 311 kWh/yıl olduğu ifade edildi. Proje kapsamında hazır-
lanan kitapçıkta, bu miktarın 779 bin 452 km2’lik yüzölçümüyle tüm Türkiye için 
1.021.861.572.000.000 kWh/yıl kadar olduğu belirtildi. Bu sayı Türkiye’de kişi ba-
şına düşen güneş enerjisi miktarının yaklaşık olarak 14 milyon kWh olduğunu gös-
terirken, bu sayı Türkiye’de kişi başına yılık tüketim miktarı olan 2 bin 700 kWh’lık 
elektrik enerjisinin 5 bin katından daha fazla. Projede, Ankara bölgesinin güneş 
enerjisi üretimi açısından güney bölgelerine nazaran daha zayıf durumda olduğu 
belirtildi. Bu durumun güneş enerji santralleri kurulması yönünden olumsuz ol-
makla birlikte “Toplam Radrasyon, “Güneşlenme süresi” ve “Difüz Radrasyon” de-
ğerlerinin, güneş enerjisinden yoğun bir şekilde enerji üreten ve önemli yatırım-

lar yapan Almanya ile kıyaslandığında çok daha avantajlı durumda olduğu ifade 
edildi.

Ankara rüzgârda da zayıf
Ankara’nın rüzgâr enerji potansiyelinin MW sınıfı rüzgâr türbini santral-

leri kurulmasına elverişli olmadığının belirtildiği kitapçıkta, bu nedenle bölgede 
rüzgâr enerjisinden istifade edebilecek uygun alanın, lisansız üretim yapılabilecek 
olan 500 kw’a kadar olan yatırımlar olduğu ifade edildi.

Jeotermal enerjide ise termal turizm ve balneoloji uygulamalarının 
Haymana’da mevcut olduğu, Ankara’da jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılma-
ya başlandığının görüldüğü ifade edildi. Jeotermal enerjiye sahip olan Ankara ilçe-
lerinde kullanımı artırarak, söz konusu ilçelerde enerji verimliliğinin sağlanabile-
ceğinin dile getirildiği raporda, İlçelerde enerji maliyetlerini düşürmesi ve istihda-
mın gelişmesinin beklendiği ifade edildi.

Yenilenebilir enerji değil, ama bunu ortaya 
çıkaracak ekip ve ekipman Ankara’da mevcut

Proje sonucunda, Ankara’da yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak 
büyük miktarda elektrik enerjisi üretilemeyeceği belirlendi. Ancak, Ankara’nın ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi bağlamında teknoloji alanında ön-
cülük yapacak bilim adamı, teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğu belirtil-
di. Enerji sektörüne ekipman tedariği yapacak firmaların Ankara’da mevcut olduğu 
ifade edilirken, Ankara Sanayi Odası tarafından yapılmış olan ankette 103 firmanın 
yenilenebilir enerji sektörü ile ilgilendiği ortaya çıktı. 23.07.2011

Ankara Sanayi Odası’nın hazırladığı, “Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi” 
projesine göre, Ankara’da rüzgar, güneş ve jeotermal enerjisi kullanarak büyük miktarda elektrik enerjisi 
üretilemeyeceği belirlendi. Ancak, projede Ankara’nın yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi 
bağlamında teknoloji alanında öncülük yapacak bilim adamı, teknoloji ve sanayi altyapısına sahip 
olduğu belirtildi.

ANKARA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİNDE 
SINIFTA KALDI
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Yozgat Valisi Necati Şentürk, ilin konumu itibariyle tarım ve hayvancılı-
ğa uygun olduğu kadar diğer yeraltı zenginlikleri bakımından da büyük bir öneme 
sahip olduğunu ve bu zenginlikleri değerlendirerek Yozgat’ın kalkınmasını amaç-
ladıklarını söyledi.

“Yozgat jeotermalde cazibe merkezi olacak”
 Vali Şentürk, jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkarılması için araştırma 

çalışma faaliyetlerine başladıklarını, şehrin jeotermal kaynaklar bakımından cazi-
be merkezi olacağını ifade etti. “Jeotermal kaynaklarından Yozgat ekonomisi bakı-
mında stratejik bir unsur olacağını belirtmek isterim. Türkiye, jeotermal kaynakları 
bakımından dünyanın en zengin 7 ülkesinden birisi. Türkiye’de de Yozgat ilimiz je-
otermal potansiyel olarak çok zengin bir konumda. İç ve dış turizmin harekete ge-
çirilmesi için bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Önü-
müzdeki yıl Yozgat’ta jeotermal bakımından büyük bir gelişme, patlama yaşana-
cak. Bu konuda mühendislik, proje, teknik danışmanlık, jeolojik ve jeofizik ince-

lemeler lokasyon ve sondaj anındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere MTA Ge-
nel Müdürlüğü ile anlaşma yaptık. MTA Genel Müdürlüğü yaklaşık 10 alanda lo-
kasyon belirleme faaliyetine girdi, bunlardan ilk iki tanesinde Yerköy ve Sorgun’da 
incelemelerde bulundu. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından jeotermal su kaynakları ile ilgili ola-
rak ilçe de ön inceleme ve etüt çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonu-
cunda Akşehir’de işletmeye alınabilecek jeotermal sıcak su kaynaklarının olabi-
leceği ile ilgili bulgular olduğu tespit edildi. Bu tespitler sonucunda MTA Genel 
Müdürlüğü, Konya İl Özel İdaresi’ne başvurarak Akşehir’de jeotermal sıcak su ara-
mak ve sondaj yapmak için arama ruhsatı aldı. MTA’nın ruhsat almasının ardından 

2011 çalışma programına Akşehir’i de değil edildi. Bu kapsamda geçtiğimiz haf-
ta Akşehir’de çalışmalara başlanıldığı, Akşehir’de uygun görülen bölgelerde maki-
neli, cihazlı etüt çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Akşehir’e MTA tarafından şanti-
ye kurulacağı ve olumlu sonuçlar alınması durumunda uygun yere deneme kuyu-
su açılacağı söyleniyor. 

MTA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Akşehir’de 
ön etüt çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan 
çalışmaların devamı olarak MTA’nın Akşehir’de 
ön etüt çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. 

01.08.2011

 02.08.2011

08.08.2011

VALİ ŞENTÜRK: AMACIMIZ YOZGAT’IN HER ALANDA 
KALKINMASINI SAĞLAMAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Balçova’yı ziyaretinde jeotermal enerjinin ilçenin tamamına 
yaygınlaştırılacağını söyledi. Balçova Belediye Başkanı Meh-
met Ali Çalkaya ve meclis üyelerinin ilçeye dair sıkıntılarını 
da dinleyen Kocaoğlu, göreve geldikten sonra 7 milyon lira 
sermaye katkısıyla kurulan İzmir Jeotermal A.Ş.’ye yüzde 50 
ortak olduklarını hatırlattı.

Başkan Kocaoğlu, “Yedi yıl içinde Balçova’da 
var olan ısıtma sistemi iki üç kat arttı. Sadece Korutürk 
Mahallesi’nde bulunan sistem Fevzi Çakmak, Teleferik 
ve Onur mahallelerine de ulaştırıldı. İzmir Jeotermal 
A.Ş. enerji kapasitesini 31 bin, fiili abone sayısını 26 
bin konut eşdeğerine çıkardı. Bu da Balçova’nın yüzde 

85’i demektir ama bununla yetinmeyeceğiz. İlçenin ta-
mamına jeotermal enerji verilmesi için planlamaları-
mız devam ediyor ” dedi. Jeotermal enerjinin sadece Çetin 
Emeç ve Eğitim mahallelerinde verilemediğini ifade eden 
Kocaoğlu, “Yaptığımız çalışmalar sonucu bu iki mahal-
lemizde bekleyen 8 bin konutumuza da en kısa sürede 
enerji gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Jeoter-
mal A.Ş.’yle ortaklığı devam ettiği müddetçe bu iki ma-
hallemize jeotermal enerji gelmesinde bir aksaklık ol-
mayacak ” şeklinde konuştu. Başkan Çalkaya da İzmir Je-
otermal A.Ş.’nin yeni planlarının oluşturulduğunu, 2012 yı-
lından itibaren yeni abone kayıtlarının alınacağını ifade etti.

BALÇOVA’NIN TAMAMINA JEOTERMAL ENERJİ 
VERİLECEK
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Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Dr. Mustafa Palancıoğlu, ge-
çen sene ilk defa belirlenen sektörlerde Mali Destek Programı uyguladıklarını ve 
Mali destek almaya hak kazanan projelere toplam 18 milyon lira kaynak aktardık-
larını bildirdi.

2011 yılı için de belirledikleri konularda Mali destek için Ramazan 
Bayramı’ndan sonra proje çağrısına gideceklerini kaydeden Dr. Palancıoğlu, şöy-
le devam etti:

“Bu yıl Mali açıdan desteklenmek üzere grupları, turizm altyapısı-
nın geliştirilmesi, jeoTermal ve madencilik ile yeni ürün, yenilikçilik ve ARGE 
olarak belirledik. Bunlardan, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı’na, ajansımız kapsamındaki illerden kamu kurum ve kuruluşları 
başvurabilecek. Bu programımızın toplam kaynağı 5 milyon lira olacak. Je-
oTermal ve Madencilik Mali Destek Programı’na ise küçük ve orta ölçekli sa-
nayi kuruluşlarımız, ilgili konudaki projeleriyle başvuracaklar. Bu program 
kapsamında 4 milyon 500 bin liralık bir kaynağı sanayi kuruluşlarımıza ak-
taracağız. Yeni Ürün, Yenilikçilik ve ARGE Mali Destek Programı’nda da, böl-
gemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın kat-
ma değeri yüksek ürün üretimi yapmaları, üretimde yenilikçi teknik, yön-
tem ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerinin artırılma-
sı ve ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi öngörülüyor. Bu program kapsa-
mında da özel sektöre toplam 7 milyon 300 bin liralık bir kaynak kullandı-
racağız. ”

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Kayseri, Sivas 
ve Yozgat illerinde var olan kış, termal, tarih ve kültür turizmine yönelik turizm alt-
yapısını iyileştirmek suretiyle bölgedeki potansiyeli canlandırmak olduğunu bildi-
ren Dr. Palancıoğlu, desteklerin, projenin toplam maliyetinin yüzde 25’inin altında 
olamayacağını ve yüzde 75’ini de geçemeyeceğini bildirdi.

Dr. Palancıoğlu, JeoTermal ve Madencilik Mali Destek Programı’nda da, 
bölgede var olan maden potansiyellerinin ve jeoTermal kaynakların kullanımının 
yaygınlaştırılması ve bu kaynakların bölge gelirinin artırılmasında kullanımının 
sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Palancıoğlu, “Bölge illerimizdeki kamu kurum ve kuruluşları turizm altya-
pısının geliştirilmesi konusunda, KOBİ’ler ise jeoTermal ve madencilik ile yeni ürün, 
yenilikçilik ve ARGE çalışmalarına hibe şeklinde Mali destek sağlamak için başvu-
rabilirler” dedi.

Ramazan Bayramı’ndan sonra proje çağrısında bulunacaklarını vurgula-
yan Palancıoğlu, Kayseri’deki ORAN Yönetim Merkezi’nde projeleri kabul edip de-
ğerlendireceklerini ve hak kazanan projelerin bütçelerine göre destekleneceğini 
vurguladı.

0RAN’DAN TURİZM, JEOTERMAL VE ARGE’YE DESTEK
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Bölgesel 
Kalkınma Ajansı (ORAN), “Turizm”, “JeoTermal 
ve Madencilik” ile “Yeni ürün, Yenilikçilik ve 
ARGE” konularındaki projelere Mali destek 
programı uygulayacak.

20.07.2011

Amaçlarının ilçe merkezindeki 13 bin dolayındaki konutların tamamını 
en kısa sürede jeotermal enerji ile ısıtmak olduğunu ifade eden Başkan Karahan, 
“ Şu anda 8 bin dolayında konut jeotermal enerji ile ısınıyor. Simav’da mevcut 13 
bin dolayındaki konutların tamamını ısıtmayı hedefliyoruz. Bu şekilde bir ilçenin 

tamamını ısıtarak Guinnes Rekorlar Kitabına girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
101 Evler ve Karakür Mahallelerindeki çalışmaların tamamlanmasının ar-

dından Simav’da jeotermal ile ısınan konut sayısını 8 binden 9 bin 500’e çıkaca-
ğı bildirildi.

JEOTERMAL TAM GAZ

Kütahya Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan, 19 Mayıstaki 5,9’luk deprem nedeniyle ara verdikleri 
jeotermal çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.
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Son yılarda Aydın’da giderek artan jeotermal yatırımları, Aydın’ın yüzünü 
güldürüyor. 2008 yılında jeotermal yasasının çıkmasıyla bir anda bütçesi iki katına 
çıkan Aydın İl Özel İdaresi, jeotermal sahalarının ihale bedelinin yüzde 50’sine sa-
hip olurken, diğer yandan il genelindeki bütün jeotermal şirketlerin yıllık gelirleri-
nin yüzde birlik kısmı da Özel İdareye devrediliyor. 2007 yılında 27 milyon 500 bin 
TL ile Aydın’ın 490 köyüne hizmet götürmeye çalışan İl Özel İdare 2011 yılında ise 
60 milyon TL’lik bir bütçe ile hizmet veriyor.

Tarım ve turizm kenti olan Aydın’ın geleceği olarak görülen jeotermal 
kaynaklar, gün geçtikçe Aydınlıların hayatlarını daha farklı boyutlarıyla giriyor. Ya-
kın bir zamana kadar incir ve zeytin ağaçlarını kuruttuğu gerekçesiyle sık sık vatan-
daşların karşı çıktığı jeotermal kaynaklara bağlı olarak Aydın’da kurulan jeotermal 
santraller ve kurulum aşamasındaki seralar yüzlerce kişiye ekmek kapısı olmuş du-
rumda. Demircisinden, çiftçisine bir çok kesimi iş sahibi yapan jeotermal kaynaklar 
şimdi Aydın’ın köylerinin gelişimine katkı sağlıyor.

Geçmişte bozulan yolların onarımı için bir iş makinesinin dahi zor gitti-
ği köylere şimdi halı saha, düğün salonu, pazaryeri gibi sosyal hizmetler götürü-
lüyor. İçme suyu olmayan ve yetersiz olan bir çok köyün bu sorunları da çözülür-
ken, köyler adeta son yıllarda jeotermal kaynaklardan elde edilen gelirlerle birlik-
te aldığı hizmette arttı.

2005 Yılında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Özel İdare Genel Sek-
reterliğine atanan Halil İbrahim Aktemur, jeotermalin Aydın için büyük bir şans 
olduğunu belirtti. 2005 yılında göreve başladığında Özel İdare’nin 21 milyon TL 
borcu olduğuna dikkat çeken Aktemur, “2005 yılında neredeyse bütçemiz ka-
dar borcumuz vardı. Eğer borç ödemeyi düşünsek hiçbir köye hizmet götür-
mememiz gerekirdi. Hükümetin ortaya koyduğu KÖYDES projesi sayesin-
de o dönemde köylerimize hizmet götürdük. 2008 yılında çıkan jeotermal 
yasası bizim dirilişimiz oldu. Bir anda 21 milyon TL borcumuzu ödedik. Şu 
anda Türkiye’de borcu olmayan tek Özel İdare’yiz. Jeotermal sayesinde bü-
tün borçlarımızı kapattık. Şu an geleceğe daha iyimser bakabiliyoruz. Çün-
kü garantimiz var” dedi.

Özel idare bütçesi iki katına çıktı
Jeotermal sahaları ihalelerinden ve işletmelerden ciddi bir gelir elde et-

tiklerini dikkat çeken Aktemur, “Jeotermal yasası gereği biz burada ihaleye çı-

kan her sahanın bedelinin yarısına sahibiz. Diğer yandan işletmeye geçen 
her santralinde yıllık gelirlerinin yüzde biri bizim. Bu oran ilk bakışta çok 
az bir şey gözükebilir ama bu işletmelerin yıllık gelirleri yüz milyonlarla ifa-
de ediliyor. Aydın Özel İdaresi’nin bütçesi 2006 yılında 27 milyon 500 bin 
TL, 2007 yılında 28 milyon TL iken, jeotermal yasasının çıktığı 2008 yılın-
da 4 milyon TL aratarak 32 milyon TL oldu. Bir sonraki yılda ise bu oran tam 
17 milyon TL arttı ve 49 milyon TL, 2010 yılında 50 milyon TL, bu yıl ise 60 
milyon TL’ye yükseldi. Ve bu zaman zarfında özel idarenin borcu diye bir şey 
kalmadı. Bir anda bütçemiz iki katına çıktı” şeklinde konuştu.

Köylerin çehresi değişti
Jeotermalden elde edilen gelirle doğru orantılı şekilde köylere hizmet 

götürdüklerini ifade eden Aktemur, “Bizim amacımız şehirdeki imkanları köy-
lere götürmek. Geçmiş yıllarda KÖYDES projeleri sayesinde köylerimize gü-
zel hizmetler götürdük. Şimdi ise köylerimize KÖYDES ödenekleriyle götüre-
mediğimiz hizmetleri kendi bütçemizden yapıyoruz. Son 5 yılda neredeyse 
bütün köylerin su ihtiyaçlarını gözden geçirip, yetersiz suyu olan köylerimi-
ze su götürdük. Köy yolları asfalt olmayan köylerin yolunu asfaltladık. As-
falt olanlarınkini ikinci kat asfalt yaptık, yolları genişlettik. Kısacası eski-
den bozulan yollar için yılda bir defa iş makinesinin uğradığı köylerden şim-
di özel idarenin iş makineleri eksik olmuyor. Ve bir çok köyümüze standart 
hizmetlerin dışında halı saha, düğün salonu gibi sosyal hizmetler götürme-
ye başladık. Bunlar bizi mutlu ediyor. İnşallah köylerimize daha bir çok gü-
zel hizmet götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

12 Sahada arama ihalesine çıkılacak
Aydın’ın jeotermal açısından çok şanslı bir il olduğuna dikkat çeken Ha-

lil İbrahim Aktemur, yeni yeni jeotermal sahalarında ihaleye çıkacağını belirtti. Şu 
ana kadar Aydın’daki sahalardan elde edilen jeotermalin enerji olarak değerlendi-
rildiğini kaydeden Aktemur, “Şimdi sera yatırımları da başladı. Geçtiğimiz ay-
larda Kuşadası bölgesinde bir sahayı Davutlar Beldesi satın aldı. Bu bele-
diye bölgesindeki turistik işletmeleri bu kaynaktan faydalandıracak Bütün 
bunlar Aydın’ın toptan kalkınması anlamına gelmektedir” dedi.

TÜRKİYEDE BORÇSUZ TEK ÖZEL İDAREYİZ

09.08.2011
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Sarıkaya ilçesinde 11 dekar alanda kurulan modern serada organik olarak 
üretilen domatesler Ankara, Kayseri ve Yozgat’taki marketlere yerini almaya baş-
ladı. Yapımına geçen yıl başlanılan ve ilk defa bu yıl üretime başlayan Lutfar ve 
Eryılmazlar Seracılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eryılmaz, jeotermal enerji ile 
ısıtılan serada kışında üretimin devam edeceğini söyledi. Seranın tamamen son 
teknoloji otomasyon sistemiyle donatıldığını ifade eden Eryılmaz, “Bu yıl sera-
mızda yetiştirdiğimiz domateslerin ilk satışını yurt içine pazarladık. Artık 
Sarıkaya’nın ürünü olan domatesler ilçe dışındaki büyük marketlerde boy 
göstermeye başladı. Ama bizim öncelikli hedefimiz ürünlerimizi yurt dışı-
na ihraç etmektir. Markalı domateslerimizi, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu pa-
zarlarına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız devam et-
mektedir. Tabi ki iç pazar talebini de göz önüne alacağız. Bir ayda seramız-

dan yaklaşık 100 ton domates satışının tamamına yakınını ilçemiz dışına 
sattık. Yılsonuna kadar seramızdan 450-500 ton ürün almayı hedefliyoruz. 
Seramızda şimdilik 20 kişi çalışmakta ve bunun birçoğunu bayanlar oluş-
turmaktadır. İleriki dönemde kapasite artırımı devam ederse işçi sayısı da 
artacaktır” dedi.

Sektörün modern tarımla tanışması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, 
“Tarımdaki gelirin daha fazla artırılması için artık seralarında çoğalması 
gerekiyor. Sarıkaya’da daha önceleri bir sera vardı şimdi ise bu rakam 4’e 
çıktı. Çiftçilerimizde alternatif ürün olarak seracılığa yönelirse belki ilerde 
ilçemizde bir salça fabrikası kurulabilir, ya da daha büyük kapsamlı ihra-
catlar yapılabilir. Devletimiz bu tür yatırımlar için her türlü desteği veriyor 
“ diye konuştu.

08.09.2011

02.09.2011

Aydın’ın Germencik ilçesinde, yeni kurulan ve deneme üretimine başla-
yan jeotermal elektrik santralinin ardından ikinci bir santral daha kurulacak.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında açtığı 
ihaleyi kazanarak, Germencik’e bağlı Hıdırbeyli beldesindeki jeotermal sahasında 
çalışma yapmaya başlayan Maren Maraş Elektrik Şirketi, açtığı 6 jeotermal kuyusu 
ile deneme üretimi yapmaya başladığı 20 megavatlık ilk elektrik santralinin ardın-
dan bölgede 48 megavatlık ikinci bir jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyor.

Maren Maraş Elektrik Genel Müdürü Mehmet Şişman, yaptığı açıklama-
da, Germencik’e bağlı Hıdırbeyli beldesi için 2009 yılında açılan ihaleyi kazanmala-
rının ardından bölgedeki jeotermal sahasında çalışma yapmaya başladıklarını söy-
ledi.

Yaklaşık 2 yıldır sahada sondaj yaptıklarını ve sahada daha önce MTA ta-
rafından açılan iki kuyunun yanına 14 kuyu daha açtıklarını belirten Şişman, şun-
ları söyledi:‘’Açılan kuyuların ardından 20 megavatlık santralimizi kurduk. 
Santralimiz, ilk etapta 6 kuyuda çalışma yapacak. Bunların 3’ü üretim, 3’ü 
ise enjeksiyon kuyularıdır. Kuyulardan 150-155 derece sıcaklıkta çıkan jeo-
termal su santralimize aktarılıyor. Şu anda deneme üretimi yapılıyor. Önü-

müzdeki 1-1,5 ay içinde santrali açmayı düşünüyoruz.
Bu santralden sonra Germencik’te 2013 yılına kadar 48 megavatlık bir 

santral daha kurmayı planlıyoruz. Böylece ilçede 68 megavatlık iki ayrı santrale sa-
hip olacağız. Şişman, şirket olarak jeotermal alanında 2014 yılına kadar toplam 
300 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını kaydederek, jeotermal alanında 
büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

AYDIN’DA 2. JEOTERMAL SANTRAL
Maren Maraş Elektrik Şirketi, açtığı 6 jeotermal kuyusu ile deneme üretimi yapmaya başladığı alanda 
yeni santral kuracak.

SARIKAYA’DA JEOTERMAL ENERJİ İLE 
ISITILAN SERADA DOMATES HASADI BAŞLADI
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde kurulan ve jeotermal eneji ile ısıtılan serada domates hasadı 
sürüyor.
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Aydın’da yıllardır konuşulan fakat bir türlü icraata dökülemeyen jeoter-
mal hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Aydın’ın ekonomik ve tarımsal geleceği olarak 
görülen jeotermale bağlı seracılığın gelişimi için Aydın İl Özel İdaresi MTA Genel 
Müdürlüğü’nün Aydın’da ihaleye çıkardığı 5 ayrı sahanın ihalesine girdi. İhaleler-
den ikisini kazanan Özel İdare, çiftçilere seracılıkta ön ayak olabilmek için üç ayrı 
yol izleyecek.

Aydın’ın hayalini gerçekleştireceğiz
Aydın’ın yıllardır hayali olan jeotermal ısıtmayla seracılık faaliyetini il ge-

nelinde yaygınlaştırmak için uzun süredir çalışma yaptıklarını dile getiren Aydın İl 
Genel Meclisi Başkanı Hayri Güleç, “7-8 Eylülde MTA Genel Müdürlüğünce ili-
mizde bulunan 5 ayrı saha için yapılan ihalelere katıldık. Seracılıkta kulla-
nımı uygun olan sıcaklık seviyesi düşük iki ayrı sahanın ihalesini kazandık. 
İhale sürecindeki itiraz süresinin ardından Aydın’ın yıllardır hayalini kurdu-
ğu jeotermal kaynaklı seracılığı yaygınlaştırmak için adımlarımızı ataca-
ğız” dedi.

İki saha 5 milyon 600 bin dolar
Özel İdare olarak girdikleri ihalede ilk olarak Germencik’in Ortaklar Bel-

desine bağlı Gümüşköy sınırları içerisinde bulunan Gümüş sahasının ihalesini 520 
Bin Dolar bedelle kazandıklarını açıklayan Güleç, “Ruhsatlı Gümüş jeotermal sa-

hasında elde edilen kaynbak 50 santigrat derece ısıya sahip. Diğer yandan 
bizim için daha önemli saha ise Aydın merkez Çiftlik Jeotermal sahası. 57.5 
santigrat derece sıcaklığa sahip sahadaki kaynağın debisi saniyede 30 litre 
buranın ihalesini 5 Milyon 600 Bin Dolar karşılığında kazandık. İki kuyuya 5 
Milyon 100 Bin Dolar para ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kar amacı gütmüyoruz”
İhalesi alanına iki ayrı sahanın işletmesi için önlerinde çeşitli seçenekle-

rin bulunduğunu dikkat çeken Hayri Güleç, “5 Milyon TL’nin üstünde bir para 
yatırdığımız jeotermal sahalardan kar amacı gütmüyoruz. Bizim tek hede-
fimiz Aydın’da jeotermal kaynaklarla ısıtılan seracılığın gelişmesi. Şuanda 
ilimizde var olan iki ayrı serada kömür yardımıyla ısıtılıyor. Kurulum şama-
sında olan 400 dönüme yakın jeotermal enerji serası bulunuyor. Aldığımız 
sahalarında devreye girmesiyle önümüzdeki yıllarda ilimizdeki sera alanı 
bin dönümün çok üstüne çıkacağına inanıyoruz. Bu sahaları yap işlet dev-
ret modeliyle de, kurulacak bir şirket üzerinden de yada işletecek olanlar-
la ortaklaşada işletebiliriz. Bunu önümüzdeki süreçte belirleyeceğiz” ifade-
lerini kullandı.

Sultanhisar belediyesi de aldı
MTA’nın ihaleye çıkardığı 5 sahadan biri olan Germencik sahasını Burç Fi-

nans 110 Milyon Dolar’a alırken, Germencik sahasından 235 santigrat derece sıcak-
lığında su çıktığı bildirildi. 48santigrat derece sıcaklığa sahip Kuyucak Horsunlu Or-
takçı Sahasını ise Denizlili bir firma alırken, burasının saniyede 15 litre debiye sa-
hip olduğu ve 5 Milyon 270 Bin Dolara ihale edildiği öğrenildi. Jeotermal ihalesine 
Sultanhisar’ı ısıtmak ve seracılık yapacak çiftçilere yardımcı olmak amacıyla girdi-
ği öğrenilen Sultanhisar Belediyesi 48 santigrat derece sıcaklığa ve saniyede 8 lit-
re debiye sahip Malgaç Mustafa Sahasını 550 Bin Dolar ihale bedeliyle satın aldı.

5 Kuyu 121 milyon 420 bin dolara ihale edildi
Aydın’da son yıllarda artan jeotermal yatırımları MTA’nın ihalesini yaptı-

ğı ruhsatlı 5 saha ile daha da artacak. İhalesi yapılan sahalardan sadece biri elekt-
rik üretimi için elverişli olduğu öğrenilirken, diğer 4 sahanın daha çok ev ısıtma-
sı ve seracılıkta ve termal turizmde kullanılabileceği kaydedildi. İhalesi yapılan ve 
hepsinin alıcısı çıkan 5 saha için MTA’ya toplam 214 Milyon 913 Bin 400 TL para 
ödenecek.

JEOTERMALDE YEREL ATAK
Aydın’da yıllardır konuşulan fakat bir türlü adım atılamayan jeotermal kaynakların Aydınlılar tarafından 
işletilmesi nihayet gerçekleşti. MTA tarafından ihaleye çıkarılan 5 sahadan 3’nü yerel yönetimler 
alırken, sahaların ikisinin ihalesini kazanan Özel İdarenin seracılık yapacak çiftçilere ön ayak olmak 
için jeotermal ihalelerine girdiği bildirildi.

09.09.2011
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Nevşehir’de, Kozaklı Belediye Başkanı Erdoğan Çelik, Türkiye’nin elinde 
bulundurduğu jeotermal kaynaklarla ülke genelinde 5 milyon konutun ısıtılabil-
mesinin mümkün olduğunu belirterek, bundan sonra oluşturulacak politikaların 
bu yönde olması gerektiğini söyledi.

 Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarına sahip 20 merkezden birinin de 
Kozaklı olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, tüm imkânsızlıklara karşın, ortaya çı-
kardıkları ek bazı kaynakları da devreye sokarak ilçede 2500’ü aşkın konut, işyeri, 
kamu kurum ve kuruluşunun bu yolla ısıtılmasını sağladıklarını söyledi.

Hedeflerinin ilçe genelindeki diğer bin konut ve işyerinin daha tamamen 
doğa dostu jeotermal enerji ile ısıtılması olduğunu belirten Çelik, jeotermal kay-
naklarla ülke genelinde 5 milyon konutun ısıtılmasının mümkün olabileceğinin bi-
limsel verilerle ortaya konulduğunu söyledi. Çelik, şunları kaydetti:

“Bu rakam bile bu konutların günümüzün ciddi çevre kirliliğine yol 
açan kaynaklar kullanılarak ısıtılması karşısında önemli bir kazanç olacak-
tır. Çünkü jeotermal enerji hiçbir şekilde çevre kirliliği ve sağlık sorunları ta-
şımamaktadır. Diğer yandan, geri dönüşümlü bir enerji de olan bu kayna-
ğı gelecek nesiller de yüzyıllar boyunca kullanabilir ve ülke kaynaklarımız 
önemli oranda bir tasarrufa yönlendirilebilir. Bunun için, vakit geçirilme-
den yeraltı kaynaklarımızın en etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için 
politikalar geliştirilmeli ve özellikle özel sektör bu çalışma içerisinde des-
teklenmelidir.”

JEOTERMALLE 5 MİLYON KONUT ISITILABİLİR
Türkiye’nin elinde bulundurduğu jeotermal kaynaklarla ülke genelinde 5 milyon konutun ısıtılabilmesinin 
mümkün olduğu belirtiliyor.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Köyü’nde 
gençleştirici mineraller taşıyan yeni bir sıcak su kaynağının bulunduğunu söyledi. 
Vali Şahabettin Harput, İnegöl Kaymakamı Durmuş Gencer, İl Özel İdare Genel Sek-
reteri Kemal Demirel ve Bursa Jeotermal AŞ Genel Müdürü Hasan Aydın ile birlik-
te İnegöl’e 17 km. uzaklıktaki Hamidiye Köyü’nün Cihan mevkiindeki sıcak su kay-
nağında incelemede bulundu. Vali Harput, burada yaptığı konuşmada, “Hamidi-
ye Köyü’nde sıcak su ve soğuk suyun bir arada bulunduğu bir bölgedeyiz. Bunların 
arasındaki mesafe 10 metre “ dedi.

Burada bulunan güzellikleri, bilimi ve teknolojiyi kullanarak insanların 
hizmetine sunmak istediklerini anlatan Vali Harput, “Özellikle son yıllarda termal 
konusunda Bursa’mızın büyük bir hareket başlattığını biliyoruz. İnsanların son yıl-
larda yaşlanan dünyanın sağlıklı, genç ve dinç kalması konusu da dünyanın bir nu-
maralı gündemini oluşturuyor. Şu anda bu suyumuzun son değerlerine baktığımız-
da kükürtlü bölgesindeki su ile eşdeğer özelliğe sahip “ diye konuştu.

Burada çıkan suyun diğer kaynaklara göre daha gençleştirici mineral-

ler taşıdığının altını çizen Vali Şahabettin Harput, “Bu çıkan sonuçlar, burasının 
ayrı bir değerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Valilik olarak İl Özel İdaremizin 
imkânlarını da kullanmak suretiyle buradaki suyun bütün Türkiye’nin hizmetine 
sunacak şekilde değerlendirilmesi için bu sene harekete geçeceğiz. 

BURSA’DA GENÇLİK İKSİRİ TERMAL SU KAYNAĞI BULUNDU
Termal su kaynakları ile ünlü Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, gençleştirici mineraller bakımından çok 
zengin yeni bir termal kaynak bulundu.

SİMAV’DA SPOR SALONUNA JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMİ
Simav İlçesinde, Sobayla Isıtıldığı İçin Spor Karşılaşmaları Sırasında Sorunlar Yaşanan Akbaldır Spor 
Salonu’na Jeotermal Enerji Sistemi Monte Edildi.

Yerel basında, salonda soğuk havada yapılan karşılaşmaların hem spor-
cuları hem de sporseverleri olumsuz yönde etkilediğine yönelik yer verilen haber-
ler üzerine Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Simav Belediyesinin desteğini 
alarak yaklaşık 14 bin lira ödenek aktardı. 30 yıldır hizmet verilen spor salonuna, 

bu ödenek harcanarak jeotermal enerji sistemi monte edildi ve ısınma sorunu çö-
züldü. 500 seyirci kapasiteli Akbaldır Spor Salonu’nda deplasmanlı voleybol ve bas-
ketbol ligleri maçlarının yapılmasının yanı sıra okullar arası voleybol ve basketbol 
karşılaşmaları oynanıyor. 
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Yıldız, yazılı açıklamasında, petrol ve doğalgaza bağımlı olan Türkiye’nin, 
bu bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını hızlı bir şe-
kilde devreye alma politikası doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dünyada petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde yerli ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının öneminin gittikçe artığını ifade eden Yıldız, şunları kaydet-
ti: “Hükümet ve bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarında ülkemi-
zin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçiriyoruz. Yenilenebilir kay-
naklarımız arasında önemli bir yer tutan jeotermal kaynaklarımızı hızla ya-

tırıma dönüştürüyoruz. Bu amaçla bakanlığımıza bağlı MTA Genel Müdür-
lüğü, jeotermal aramalarına ağırlık vermiş ve keşfettiği kaynak sahalarını 
açık ihale usulüyle yatırımcıya devretmektedir.”

Bu kaynakların ülkede, başta elektrik üretimi, sera-konut ısıtması, termal 
turizm ve sağlık amaçlı kullanıldığını ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti: 
“Yerinde değerlendirilme özelliğine sahip bu kaynaklar yatırıma dönüştü-
rülmesi ile birlikte mahallinde istihdama katkı sağlamakta ve yöre ekono-
misine canlılık getirmektedir. Ülkemizde jeotermal kaynak yatırımları son 
dönemde büyük ivme kazandı. Örneğin, 2002 sonunda 15 MW olan elekt-
rik üretimi 95 MW’a, konut ısıtması 30 bin konut eşdeğerinden 81 bin konut 
eşdeğerine, 500 dönüm olan sera ısıtması 2000 dönüm sera ısıtmasına, ter-
mal turizm ve sağlık uygulaması da 215’ten 306 tesise çıktı.”

Son yapılan 13 sahanın ihalesiyle birlikte, şu ana kadar 9 adedi elektrik 
üretimine uygun olmak üzere toplam 34 sahanın, 208 milyon dolar karşılığında 
yatırımcıya devredildiğini ifade eden Bakan Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer 
verdi:“Bu sahaların yatırıma dönüşmesiyle birlikte 150 MW elektrik kurulu 
gücüyle yılda 1 milyar 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek. 2000 dö-
nüm jeotermal sera yapılacak ve yaklaşık 20 adet büyük ölçekte 20 bin ya-
tak kapasiteli termal ve sağlık tesisi hayata geçirilecektir.”

Bakan Yıldız, bu tesislerin, yatırımcıya toplam 1 milyar dolarlık yatırım 
fırsatı sunacağını; inşaat, mühendislik, seracılık, sondajcılık, pompa ve boru, tribün 
ve diğer ekipmanlarla ilgili sektörlere de canlılık getireceğini bildirdi. 

Yatırımların 2-3 yıl içinde faaliyete geçeceğini belirten Bakan Yıldız, bu 
tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye yerinde istihdam sağ-
lanacağını ve yılda yaklaşık 370 milyon dolarlık ekonomik katkıyla, tesislerin yapıl-
dığı yörelerin refah düzeyinin artacağını kaydetti.

Yıldız, önümüzdeki dönemde de MTA’nın jeotermal saha ihalelerinin de-
vam edeceğini, 29 jeotermal sahanın ihalesi içinde hazırlık çalışmalarını başlattık-
larını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne 
ait jeotermal sahaların ihale yöntemiyle yatırımcılara devredildiğini, jeotermal sahaların yatırımcıya 
devredilmesiyle yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fırsatı doğduğunu bildirdi.

MTA’YA AİT JEOTERMAL SAHALAR YATIRIMCILARA 
DEVREDİLİYOR

Jeotermal kaynak bakımından zengin bir il olan Sivas’ta mevcut kaynak-
lar yeterince değerlendirilemiyor. İl genelinde Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Uyuz 
Çermik, Balıklı Kaplıca, Kaklım Kaplıcası, Ortaköy Kaplıcası, Akçaağıl Kaplıcası, Ilı-
ca Kaplıcası, Gündoğan Kaplıcası, Hamzaşeyh ve İkideğirmen Kaplıcası olmak üze-
re toplam 11 ayrı yerde sıcak ve soğuk su kaynağı bulunuyor. Bu kaplıcalardan 8 
tanesinde insanların konaklayabileceği tesis bulunmazken, sadece 3’ünde bulun-
ması mevcut kaynakların değerlendirilemediğinin en büyük göstergesi adeta. Te-
sis bulunan Sıcak Çermik, Soğuk Çermik ve Kangal Balıklı Kaplıca’da da mevcut te-
sisler yeterli değil. Bu yerlerin sağlık turizmine tam olarak cevap veremediği insan-
ların ortak bir eleştirisi.

Kaynakları itibariyle Afyon ve Denizli ile yarışan Sivas’ta mevcut jeoter-
mal kaynaklara yeterince yatırım yapılmadığı görülüyor. Belediyeler arası sağlanan 
anlaşmanın ardından oluşturulan birlik ise mevcut kaynak suyunun tahsisi konu-
sunda yatırımcılara güvence veriyor. Ancak yine de bölgeye bir otel yapılması bek-
lentisi hala karşılanmış değil.

SİVAS’TA 11 YERDE BULUNAN KAPLICALARIN SADECE 3’ÜNDE TESİS VAR
Sivas’ta farklı hastalıklara iyi geldiği bilinen 11 ayrı kaplıca bulunmasına rağmen buralardan sadece 3’ünde tesis 
bulunması bu kaynakların yeterince değerlendirilemediğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. 
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Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, yaptığı yazılı açıklamada, santral-
de kullanılacak buhar türbini alımı için açtıkları ihaleyi dünyanın önde gelen şir-
ketleri Japon Sumitomo Corporation ve Fuji Electric işbirliğinin kazandığını belir-
terek, 2013 yılında tamamlamayı hedefledikleri Türkiye’nin ‘’en büyük’’ jeotermal 
santrali için önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Özozan, Kızıldere jeotermal sahasında çalışmaları iki aşamada yürüttük-
lerini, Zorlu Enerji’nin ilk olarak Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (ADÜ-
AŞ) ihalesi ile devraldığı Kızıldere Santrali’nde rehabilitasyon çalışmaları gerçek-
leştirdiğini kaydederek, ‘’Kızıldere Santrali’ni devraldığımızda santralin mev-
cut şartları çok iyi değildi. Kullanım kapasitesi neredeyse yarı yarıya düş-
müştü ve sahayı besleyen rezervuar doğru bir şekilde kullanılamıyordu. Biz 
santrali devraldıktan sonra ilk olarak rehabilitasyon çalışmaları gerçekleş-
tirdik. 7 MW’a kadar düşen kapasiteyi kısa bir dönem sonra kurulu kapasite-

si olan 15 MW’a çıkararak sürekliliğini sağladık ‘’ ifadesini kullandı.
Bu çalışmaların ardından Kızıldere jeotermal sahasının kapasitesini en 

verimli şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Özo-
zan, yaklaşık bir yıl süren sondaj çalışmaları ve araştırmalar sonucunda sahada 60 
MW kapasiteli Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali yatırımına karar verdikleri-
ni kaydetti.

Uzun vadede hem yöresel istihdamı hem de doğal tarımı desteklemeye 
öncelik vereceklerini, Kızıldere sahasının 243 derece sıcaklığı barındıran bir saha 
olduğunu vurgulayan Özozan, yeni yatırım ile bölgede seracılık ve termal turizm 
başta olmak üzere yeni iş alanlarının oluşmasına destek olacaklarını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Zorlu Enerji’nin, 2008 yılında ADÜAŞ ihalesi ile dev-
raldığı 15 MW güçteki Kızıldere jeotermal santralinin kapasite artırımında kullana-
cağı buhar türbini, 650 ton/saat jeotermal buhar ile yıllık 470 milyon kWh elektrik 
kapasitesine sahip olacak. Fuji Electric tarafından Japonya’da üretilen buhar türbi-
ni, 2012 yılının Temmuz ayında teslim edilecek.

Kızıldere Jeotermal Elektrik Santrali’nin 30 yıllık işletme hakkı, 2008 yılın-
da gerçekleştirilen ihale sonucunda Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’ne devredilmişti.

Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Doğal 
Elektrik, Denizli Kızıldere jeotermal sahasında 
kurmayı planladığı 60 MWe elektrik ve 50 MWt 
termal güce sahip jeotermal santralini hayata 
geçirmek için çalışmalara hız verdi.

ZORLU’DAN JEOTERMAL SANTRAL ATAĞI

01.07.2011
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Şirketin yüzde 73 oranında hissedarı olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elekt-
rik Üretimi A.Ş., Alaşehir’de kurmayı planladığı 30 MW kurulu güce sahip olacak je-
otermal santrali için elektrik üretimi lisansı aldı.

Batı Anadolu’nun en büyük grabenlerden biri olan Gediz Grabeni üzerin-
de yer alan Alaşehir jeotermal sahası, Türkiye’nin önemli potansiyele sahip jeoter-
mal sahalarından biri olarak kabul ediliyor.  

Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan yaptığı açıklamada, sahada ilk aç-
tıkları kuyuda yüksek sıcaklıkta üretken bir jeotermal kaynağa ulaştıklarını söyle-
di. 10 MW jeotermal güce sahip kuyunun bölgede elektrik üretimine uygun olarak 
keşfedilen ilk ticari kuyu olduğunu vurgulayan Arif Özozan, “Aldığımız üretim li-
sansı çerçevesinde, Alaşehir’de mevcut kaynağın en verimli şekilde elektrik 
enerjisine dönüştürülebilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarına hız vere-
ceğiz” dedi.

Arif Özozan, kısa dönemde fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ar-
dından 30 MW kurulu güce sahip olacak jeotermal santralinin inşasına 2012 yılın-
da başlamayı planladıkları kaydetti. 

Özozan, Türkiye’de jeotermal konusundaki gelişmelerin umut verici oldu-
ğunu ve dört yıl içinde Türkiye’nin Kurulu jeotermal gücünün 200 MW’lara ulaşa-
cağını belirtti. “Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş’ye ait Alaşehir jeo-
termal sahası arama ruhsatı, 2010 yılında, jeolojik ve jeofizik etütler,  son-
daj çalışması,  rezervuar test ve değerlendirme çalışmalarının ardından Ma-
nisa İl Özel İdaresi tarafından 30 yıl süreyle işletme ruhsatına dönüştürül-
müştü.  Şimdi de aldığımız elektrik üretim ruhsatı ile ülkemizin bu alanda-
ki hedefine ulaşmasında Zorlu Enerji olarak önemli bir adım atacağımıza 
inanıyorum.”

2040’A KADAR ÜRETİM LİSANSI ALDILAR
Zorlu Enerji, jeotermal alanındaki yatırımlarına hız veriyor. 30 MW Kurulu güce sahip olacak jeotermal 
santrali için elektrik üretimi lisansı alındı...

5 yıl önce Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından Sarıoba 
Köyü Çağlayık Hamamı mevkiinde açılan jeotermal su kuyusu, Polatlı Belediyesi 
tarafından yeniden aktif hale getirildi. 236 metrelik kuyuda yapılan ilk sondaj de-
nemesinde 75 metreden 42,8 santigrat derece sıcak su çıktı.

Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, daha önce MTA tarafından açılan ku-
yunun bulunduğu 25 bin dönümlük araziyi ihale yoluyla aldıklarını söyledi. Çelik, 
“İller Bankası Genel Müdürlüğü’yle irtibata geçtik, ekipleri geldiler, kuyu-
yu hem temizliyorlar hem de test ediyorlar. 5 yıl önce MTA tarafından açılan 
kuyuda çok şükür suya ulaştılar. Şu anda da temizleme çalışmasını yürütü-
yorlar. Şu anda su 42,8 derece, sıcaklığın artabileceğini söylediler. Biz bu-
radan su numuneleri alacağız, hem hıfzıssıhhaya hem İstanbul Üniversite-
si Tıp Fakültesi’ne göndereceğiz. Sudaki mineral durumunu ve tedavi bakı-
mından nelere iyi geldiğini, yani tıbbi bakımından durumunu da inceleme 
imkânı bulacağız ” dedi.

    Kuyunun işletme ruhsatını almak için çalışmalarının devam ettiğini 
belirten Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, “ İl Özel İdaremizle görüşüyoruz. 
Suyu nasıl değerlendireceğimiz konusunu danışman ve uzmanlarla görüşü-
yoruz. Nasip olursa biz Polatlı’nın bu termal özlemini de gidermiş olacağız ” 
diye konuştu. Çıkan suyu nasıl değerlendirmeyi düşündüklerini de anlatan Başkan 

Çelik şöyle konuştu: “Şu andaki düşüncemiz bu suyu Gordion antik kentinin 
yakınındaki sahaya, oradaki özel proje alanına taşımak. Orada kültür turiz-
miyle, termal turizmini bütünleştiren bir tesis çalışmamız olacak. Belediye 
olarak kendimiz değerlendirebiliriz veya uygun bir girişimci görünce onlar-
la çalışabiliriz. Frig Vadisi Projesi zaten kültür turizmiyle termal turizmini 
bütünleşik olarak ele alan bir proje. Polatlı  için hayırlı olmasını diliyorum.”

POLATLI’DA JEOTERMAL SU SEVİNCİ
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapılan sondaj 
çalışmalarında 42,8 santigrat derece jeotermal 
sıcak su çıktı. 

15.08.2011
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Eker, 7. Uluslararası Tarım, Sera, Hayvancılık Fuarı ile 3. Animalexpo 
Hayvancılık Teknolojileri ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşma-
da; İzmir’in tarımcılık ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu, Hükü-
met olarak bu potansiyeli geliştirmek istediklerini belirtti. İzmir çiftçisinin 1 milyar 

300 milyon lira tarımsal kredi kullandığını ifade eden Mehmet Mehdi Eker, şunla-
rı söyledi:  ‘’İzmir ile ilgili desteğimiz başından beri devam ediyor. Ama bun-
dan sonra İzmir’in bazı alanlardaki potansiyelinin daha iyi değerlendiril-
mesi ile ilgili bizim önemli projelerimiz olacak. İlki İzmir’in ürün kümelen-
me çalışmasının pilot bölge olarak seçilmesi. Zeytin, zeytinyağı, organik ta-
rım ürünleri, seracılık, üzüm, üzüm ürünleri, bitkisel yağlar gibi konularda 
ürün kümelenme çalışmaları 2015 yılına kadar tamamlanacak. 

     Bu bizim hükümetimizin programında olan bir konu. Jeotermal 
seracılığın bu bölgede geliştirilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. 2 milyon 
metrekare alanda bir jeotermal sera kurulmasını hedefliyoruz.’’

İZMİR’E JEOTERMAL SERA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, İzmir’de 2 milyon metrekare alanda 
bir jeotermal sera kurulmasını hedeflediklerini 
bildirdi. 

Konu hakkında açıklamada bulunan Kadınhanı Belediye Başkanı Hulusi 
Çökgel, “ Jeotermal kaynak arama çalışmalarımızı MTA Genel Müdürlüğü Je-
ofizik ekibiyle aralıksız sürdürüyoruz.  Jeotermal kaynak arama amaçlı ka-
patmış olduğumuz ruhsat sahası içerisinde yapılan çalışmalarda 35 C’lik sı-
cak suyu jeotermal amaçlı kullanıma yönelik detay çalışmasını başlattık. 

Yapılan jeofizik çalışmalar ile yüksek sıcaklıkta sıcak su alabilece-

ğimiz bir sondaj lokasyonu tespit etmeyi hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sı-
caklığın derecesine göre de yatırımlar yaparak Kadınhanlı hemşerilerimi-
zin hizmetine sunacağız. Bu jeotermal kaynağı İlçemize kazandırdığımızda, 
Kadınhanı’mızın ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağı ke-
sin. Bu önemli çalışmamızda bizlere destek veren MTA Genel Müdürlüğü ve 
MTA Konya Bölge Müdürlüğü personeline ile jeofizik ekibine özverili çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik yetkilileri ise, bu çalışmaların en kısa za-
man dilimi içerisinde tamamlanacağı ve istenilen hedefi yakalamak için var güçle-
riyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdiler. 

KADINHANI’NDA JEOTERMAL SU ARAMALARI UMUT VERDİ
Konya Kadınhanı Belediye Başkanlığının 
girişimleriyle başlatılan Jeotermal kaynak su 
arama çalışmaları MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik 
ekibi, Belediyeye ait jeotermal kaynak arama ruhsat 
sahasında 35 C derecelik sıcak suya ulaşıldı. 

Kazı çalışmaları sırasında çıkan ömrünü tamamlamış çelik borular ile 
yeni kullanılan borular Afyonkarahisar Belediyesi’nde sergileniyor. AFJET tara-
fından yürütülen alt yapı çalışmalarının 1 Ekim’de tamamlanması planlanır-
ken, abonelerin sıkıntısız bir kış dönemi geçirmesi için AFJET yönetimi tarafın-
dan yoğun çaba harcanıyor. Şu ana kadar 29 kilometrelik hat döşenirken, yeni 
ısı merkezinin yapım çalışmaları da sürüyor. 

AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk 15-16 yıl önce döşenen ve bugün 
kullanılamaz hale gelen boruların yerine 30 yıllık kullanım ömrü olan son tek-
noloji borular döşendiğini belirterek, bu sayede jeotermal enerji ile ısınan Af-
yonkarahisarlıların artık sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi. Isı kaybı son derece 
düşük olan aqua termppr borular sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlanacağı-
nı dile getiren Ulutürk, vatandaşların yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiril-
mesi adına AFJET hattından çıkan eski borular ile yeni kullanılan boruların Af-
yonkarahisar Belediyesi girişinde sergilendiğini ifade etti.

AFJET’İN ESKİ VE YENİ BORULARI SERGİLENİYOR
Afyonkarahisar’da şehir merkezinin jeotermal enerji ile ısıtılmasını sağlayan AFJET tarafından 
yürütülen isale hattı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
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Ege’nin yeraltı kaynakları birer birer ortaya çıkarken, Manisa’nın Alaşehir 
ilçesinde Türkiye’nin en sıcak suyunun çıktığı kuyuların işletmesinin ihalesi yapıldı. 
Ankara’da yapılan ihaleyi Ramsey A.Ş. kazandı. Dünya ölçeğinde Türkiye’nin sıcak 
su sıralamasındaki yerini, 7’ncilikten, 5’inciliğe düşüren sıcak su kuyusundan önce-
likle elektrik üretilecek. Ardından kuyulardan çıkan sıcak su ile buhar seracılık ve 
Alaşehir’in ısıtılmasında kullanılacak.

Çalışmalar başladı
Enerji üretim çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağı öğrenilen Ram-

sey Grubu’nun, 50 megavatlık elektrik santralını kurma çalışmalarını sürdürdüğü 
kaydedildi. Ramsey A.Ş’nin, ısıtma ve seracılık alanında da Alaşehir’e hizmet ve-
receği belirtildi. İhaleyi 52 milyon dolara alan firma, ihale bedelinin yüzde 50’sini 
Manisa İl Özel İdaresi’ne gelir olarak aktardı. İl Özel İdaresi’ne aktırılan bu ödenek-
le güçlendiklerini belirten Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz, “Elde 
edilen gelirle Manisa’nın altyapı sorunlarını daha rahat çözeceğiz. Yıllardır 
ödeneksizlikten bekleyen hizmetler tamamlanacak. Manisa’nın daha nite-
likli yaşam sürdürülmesine katkı sağlayacak” dedi.

Marka değeri arttı
Dünyaca ünlü sultaniye üzümü, Sarıkız maden suyu ve petrolden sonra 

Türkiye’nin en sıcak jeotermal su kaynağına kavuşması ile Alaşehir’in marka değeri 
arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve MTA bölgede jeotermal enerji kaynağı 
aramalarını artırdı. Kavaklıdere jeotermal sahasında iki adet kuyu açıldı. 2 bin 720 
metre derinlikteki kuyudan 287 derece sıcak su elde edildi. Bu kaynak, Türkiye’nin 
en sıcak suyu unvanını kazandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, İl Özel İdaresi’ne gelen 
maddi kaynakla il genelinde eğitime önemli katkı sağlanacağını, en az 20-25 okul 
yaptırılabileceğini ifade etti. Yurttaş, bu kaynakla Manisa’nın tüm ilçelerinin ve 
merkezin okul, yol, su gibi altyapılarına önemli destek sağlanmış olacağını belirt-
ti. Bu güne kadar ölü olarak kalan yeraltı kaynaklarının kullanılır hale getirilmesi-
nin sevinç verici olduğunu belirten Yurttaş, “Bu kaynaklar birkaç yıldır yeraltın-
da değildi. Bunları kinetik hale dönüştürdük. Geçen hafta Akhisar’da rüzgâr 
enerji santralının açılışını yaptık. Bu kaynaklar üzerine kurulacak elektrik 
üretim merkezleri Alaşehir’e ‘enerji kenti’ kimliği verecek. Kurulacak elekt-

rik üretim santralarında birçok Alaşehirli iş imkânına kavuşacak” dedi.
Müjdeyi ARINÇ ve YILDIZ verdi
MTA tarafından Kavaklıdere beldesi yakınlarında açılan iki jeotermal ku-

yusunun işletme ihalesini Ramsey’in kazandığını geçtiğimiz günlerde, Akhisar’daki 
rüzgar santralının açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız açıkladı.

Törende konuşan Arınç, ihaleyi en iyi teklif veren Ramsey’in kazandığı-
nı, bu ihale ile Alaşehir yanı sıra Manisa İl Özel İdaresi’ni de gelir sağlandığını be-
lirtti. Arınç, “Alaşehir’e santral kurulacak, seracılık yapılacak, istihdam sağ-
lanacak. Manisa Özel İdaresi’ne de elde ettiği gelirin yüzde 50’si verilecek. 
Manisa’nın altyapıları daha rahat tamamlanacak. Manisa, enerji sektörün-
de kömür, rüzgâr ve termal suyuyla önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

Sarıgöl’de de aramalar başlıyor
Sarıgöl’e bağlı Dindarlı köyünde dev sondaj makineleri kuran MTA, jeoter-

mal arama çalışmalarına başlıyor. Alaşehir’de jeotermal kaynak bulunmasının he-
yecanı sürerken, Dindarlı köyünde de jeotermal kaynağı arama çalışmalarının baş-
latılması sevinçle karşılandı. MTA Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin en bü-
yük sondaj aracının kurulduğu Dindarlı köyünde çalışmaların önümüzdeki günler-
de başlayacağı kaydedildi. Sondaj makinesinin 3 bin metre derinliğe kadar ula-
şabildiği, jeotermal kaynaklar yönünden bölgenin zengin oldu belirtildi. Yetkililer, 
“Jeotermal kaynağa ulaşıldığında tarımda büyük değişiklikler olacak. Ça-
lışmalarımıza kısa zamanda başlayacağız. Jeotermal enerji bulunduğunda 
domates yetiştirmekte olan Dindarlı köyü bundan böyle seraya başlayacak 
ve gelir seviyeleri artacak” dedi.

EGE’YE JEOTERMAL PİYANGO
MTA, Alaşehir’deki kuyuların işletme hakkını 52 
milyon dolara Ramsey’e verdi, 26 milyon doları 
Manisa İl Özel İdare’ye aktarıldı. 

Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik 
Üretimi’nin Alaşehir’de kurmayı planladığı 30 MW Kurulu güce sahip olacak jeo-
termal santrali, Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı’ndan 393 bin 927 dolar hibe 
aldı.Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa, Amerikan Ticaret ve Kalkınma 
Ajansı’nın özel sektörü temiz enerji yatırımlarına teşvik etmek amacı ile sağladığı 
desteği, Alaşehir jeotermal sahasında kuracakları yeni santralin rezervuar değer-
lendirme ve fizibilite çalışmalarında kullanacaklarını söyledi. 

Alaşehir jeotermal sahası, Batı Anadolu’nun en büyük grabenlerinden 
olan Gediz Grabeni üzerinde yer alıyor. Zorlu Jeotermal, sahada açtığı ilk kuyuda 
yüksek sıcaklıkta üretken bir jeotermal kaynağa ulaştı. 10 MW jeotermal güce sa-
hip kuyu, bölgede elektrik üretimine uygun olarak keşfedilen ilk ticari kuyu olma 
özelliğini taşıyor.

Bursa, yatırım bedelinin 100 milyon doların üzerinde gerçekleşeceği dü-
şünülen santrali, 2014 yılında devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

ZORLU, ENERJİ İÇİN ABD’DEN NE KADAR HİBE ALDI

18.09.2011

16.09.2011
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Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, ihaleyle iş yapan şirketlerin 15 Mayıs tarihinde K-27 ve K-26 kuyularını 
kazmaya başladığını ve 45 gün önce işin teslimini gerçekleştirdiğini belirtti. İha-
le bedelinin 1 milyon 486 bin TL olduğunu ve ikinci kuyuda mutlu sona ulaştıkla-
rını kaydeden Okay; “Bulmuş olduğumuz bu 90 derecelik sıcak su, mevcut sis-
temimizin ısısında da yükselme sağlayacaktır. Bu su Salihli için önemli bir 
nimettir. Salihli halkı çevreye son derece duyarlı yüzde 100 ulusal nitelik-
li enerji ile ısınma olanağına kavuşmuştur. Giderek önemli bir sorun hali-
ne gelen enerji kaynakları açısından Salihli önemli yol kat etmiştir “ diye 
konuştu. 

Yılmaz Beldesi’ndeki K-26 ve K-27 kuyularını kazan GM Sondajcılık fir-
ması sahibi Murat Dündar’a teşekkür eden Başkan Okay, “Salihli Belediyesi ola-
rak 2012 yılında da sıcak su arayışlarımız sürecek. Ayrıca bütün abonele-
re bu yılsonuna kadar kalorimetre takılmış olacak. Bu sayede ısı tasarrufu 
sağlamış olacağız” dedi. 

SALİHLİ’DEKİ JEOTERMAL ÇALIŞMALARI
Salihli Belediyesi’nin ilçeye bağlı Yılmaz Beldesi’nde açmış olduğu 3. kuyu olan K-26 kuyusunda 90 
derecelik sıcak su bulunduğu, 1200 metrede çıkarılan su sayesinde jeotermal abonelerine daha yüksek 
ısıda su verileceği bildirildi. 

 22.09.2011

23.09.2011

Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından dünyada yedinci sırada yer alı-
yor. Bin 300 noktada termal su tespiti yapılmasına karşın, dünyadaki termal tu-
rizm pastasından da yeterince pay alamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri 
olarak da kaliteli tesis açısından yetersizlik gösteriliyor. Kozza Termal Genel Koordi-
natörü Mehmet Elifoğlu, Nevşehir Kozaklı’da yeni bir tesis kuracaklarını ifade etti. 

Türkiye’nin termal turizminden daha çok pay alabilmesi adına bu yatırım 
yaptıklarını anlatan Elifoğlu, dünyada jeotermal kaynakların artık insan sağlığı için 
önem arz ettiğini ve tedavi yöntemlerinde de kullanıldığını ifade etti.   Elifoğlu, 
başta romatizmal hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın tedavisi için son 10 yıl-
da büyük aşama kat edildiğini belirtti. 

Mehmet Elifoğlu, termal turizm amaçlı senelik Almanya ve Macaristan’a 
10 milyon kişi, Rusya’ya 8 milyon kişi, Fransa’ya 1 milyon kişi, İsviçre’ye 800 bin ki-

şinin gittiğini söyledi. Almanya’da termal turizm tesislerindeki toplam yatak kapa-
sitesinin 750 bin adet olduğunu ifade etti. 

Avrupa’da termal tesislerindeki fiyat pahalılığını sigorta şirketlerini yeni 
arayışlar içerisine soktuğunu anlatan Elifoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye termal tu-
rizm açısından artık tercih edilen ilk ülke konumunda. Hem tesis hem de bu-
radaki konaklama fiyatları çok uygun. Ancak kaliteli tesisin olmaması sek-
törde, turizm açısından bizlerin önemli bir dezavantajıdır. Bu nedenle sek-
törde Garanti Konut olarak yatırım yapıyoruz. Bu yatırımla termal turizmi-
ne 484 daireli hisseli gayrimenkul sistemiyle 10’ar günlük devreler halinde 
satışa sunduğumuz tesis inşa ediyoruz. Her türlü sosyal tesisin düşünüldüğü 
tesis için 50 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. 1 Eylül 2013 tarihinde de 
ilk misafirlerimizi ağırlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

TERMAL TURİZMDE YENİ SOLUK

Kozza Termal, Kozaklı’da yeni bir tesis kurmaya hazırlanıyor...
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Enerji yatırımları hakkında konuşan BEST Enerji Yönetim Kurulu Başka-
nı Rona Yırcalı, şunları belirtti:“Enerji yatırımlarımız rahmetli babamın da is-
tediği doğrultuda, yenilenebilir enerji alanında olacak. 3 tane HES’imiz ya-
pacağız. Gönen Balıkesir ve Adana’da Pamuk HES faaliyette. 115 milyon 
euro tutarında 110 megavatlık Giresun Kar 2012 başında faaliyete baş-
layacak. Manisa Akyazı’daki Akres ilk RES’imiz. Balıkesir, Antakya ve İzmir 
Karaburun’da 3 RES yapacağız.”

Trafo, yem ve sentetik çuval üretimi de yaptıklarını belirten Yırcalı, şöyle 
devam etti:“ Irak’ta en büyük ihtiyaç enerji altyapısı. İran savaşından kalma 
eski bir trafo fabrikası var. 35 milyon Euro’lu bir iş. Eğer anlaşırsak bu fabri-
kayı yenileyip, Irak’ta trafo üretimi yapacağız.”

BEST ENERJİ YENİLENEBİLİR YATIRIMINI ARTIRIYOR
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, yenilenebilir 
enerji alanında 3 yılda 800 milyon lira harcayacak.

Rüzgâr enerjisi: 150 MW için 150 milyon euro (360 milyon TL),
Hidroelektrik Santrali: 115 milyon euro (272 milyon TL Mevcut rüzgâr sant-
rali: Manisa Akyazı’da 140 milyon TL yatırımla 45 megavatlık RES santrali.

YATIRIM ALANLARI:

14.09.2011

 26.06.2011

Rüzgâr santrallerinde hava şartlarına bağlı olarak elektrik üretilmesi ne-
deniyle kesintisiz enerji elde etmek her zaman mümkün olmuyor. Bu durumda şe-
bekeyi beslemek için ilave bir enerji kaynağı gerektiriyor. Yurt dışında çoktandır 
kullanılan Pompajlı Hidroelektrik Santral teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya 
başlanarak yenilenebilir kaynakların kullanım verimliliği artırımlı olacak.

Pompajlı hidroelektrşk santral (PHES) nedir?
Bu sisteme göre dağların yükseklerine ‘taşıma suyla’  barajlar kurulacak. 

Rüzgâr veya güneş santrali enerji üretemediği durumlarda yüksek barajdaki bu 
su akıtılarak elektrik üretilecek. Kesintisiz bir enerji sağlayacak sistem sayesinde 
rüzgâr ve güneş enerjilerinin kesintili olduğu yönündeki eleştiriler de son bulacak.

Enerji Bakanlığı’nın Japonlarla geliştirdiği proje kapsamında Samsun, 
Kayseri, Antalya, Denizli, Osmaniye, Burdur, Isparta, Eskişehir ve Bursa dâhil 10 ile 
pompajlı HES kurulacak.

Avrupa ülkelerinde kullanılan uygulama Türkiye’de ilk kez denenmiş ola-
cak. Pompajlı santraller için ortak çalışma yapılan Japonlar, projenin bir an önce 
başlamasını öneriyor. Gerekçeleri ise 10 PHES barajına şimdi başlansa bile inşaat-
lar ancak 2022 de tamamlanabilir. Dünya genelinde 120 bin megavat (MW) kurulu 
gücünde PHES santrali var. ABD, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeler PHES 
projelerinde ilk sırada yer alıyor. Söz konusu barajlar, gündüz elektrik tüketiminin 
arttığı saatlerde devreye alınıyor.

2025’e kadar tamamlanması planlanan PHES’lerin toplam kurulu gücü 
800 MW olacak.

RÜZGÂR SANTRALİNE SU DESTEĞİ
Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinde 
üretilen elektriğin kesintili olması nedeniyle 
aradaki boşluğu dolduracak teknolojiler inşa 
edilecek.
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16.09.2011

02.08.2011

Elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 100’ünü, ısınma ve sıcak kullanım suyu 
ihtiyacının yüzde 75’ini Rumelifeneri Kampüsü’nde kurduğu kojenerasyon sistemi 
ile üreten Koç Üniversitesi, çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin sistematik şekil-
de azaltılmasını amaçlayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı. Koç Üni-
versitesi, bir yıl içinde enerji ve atıkların geri dönüşümüyle sağladığı tasarruf ile bu 
kaynağı 19 öğrenciye burs olarak kullandırdı.

2005 yılında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 2,3 MW’lık Koje-
nerasyon Tesisi inşa edildi. Entek Elektrik tarafından işletilen tesisle elektrik ener-
jisi üretilmeye başlandı. Elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını aynı anda karşılayan tesis 
doğalgaz tüketiminde de önemli tasarruf sağlıyor. Bu yolla, Koç Üniversitesi’nde 
gereksinim duyulan enerji üretimi sırasında, doğaya salınan karbondioksit mikta-
rında da önemli azalma meydana geliyor. Uygulama sonucu, 534 hanenin ısıtıl-
ması durumunda ortaya çıkabilecek kadar az karbondioksit (CO2) salınımı yapı-
lıyor. Koç Üniversitesi böylece yüzde 75 oranında karbondioksit (CO2) salınımın-
da azalma sağlıyor.

Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında aldığı ISO 14001 Belgesi kampüste ih-
tiyaç duyulan tüm hizmetlerin üretimi sırasında çevre performansının izlenme-

si ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanıyor. Bu ilkeye dayanarak, Ocak-Haziran 
2011 tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nde uygulanan atık yönetimi sonucu, sade-
ce kâğıt atıkların geri dönüşümüyle bu malzemelerin yeniden üretimiyle oluşabi-
lecek hava kirliliğinde yüzde 74, su kirliliğinde yüzde 35, su kullanımında yüzde 45 
azalma sağlandı Plastik atıkların geri dönüşümüyle ise 1.848 KWh enerji tasarrufu 
elde edildi. Metal atıkların geri kazanımıyla, aynı şekilde enerji tüketiminde yüzde 
95, hava kirliliğinde yüzde 90, su kirliliğinde yüzde 97, baca gazı kirletici emisyo-
nunda yüzde 99 azalma yaşanırken, 1088 kg boksit metali, 544 kg kimyasal mad-
de ve 1.904 KWh enerji tasarrufu sağlandı.

Enerji üretimi dışında Koç Üniversitesi’nde evsel atık suların yüzde 95–
yüzde 97 verimle arıtılarak bahçe sulamada kullanılması da sağlanıyor.

ENERJİ TASARRUFU BURSA DÖNÜŞÜYOR
Elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü, kullanılan 
sıcak su ve ısınma ihtiyacının yüzde 75’ini çevre 
dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç 
Üniversitesi’nin bir yılda elde ettiği enerji tasarrufu 
19 öğrencinin bursuna denk düşüyor. Vehbi Koç 
Vakfı’na bağlı olan Koç Üniversitesi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı.

Göreve geldikten sonra 7 milyon TL sermaye katkısı ile yeni kurulan İz-
mir Jeotermal A.Ş.’ye yüzde 50 ortak olduklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, 
“Yedi yıl içinde Balçova’da var olan ısıtma sistemi iki üç kat arttı. Sadece Korutürk 
Mahallesi’nde olan ısıtma sistemi Fevzi Çakmak, Teleferik ve Onur Mahalleleri’ne 
ulaştırıldı. Şu anda İzmir Jeotermal A.Ş. enerji kapasitesini 31 bin konut eşdeğeri-
ne fiili abone sayısını da 26 bin konut eşdeğerine çıkarttı” dedi. Jeotermal enerjinin 
sadece Çetin Emeç ve Eğitim Mahalleleri’ne verilemediğini ifade eden Başkan Aziz 
Kocaoğlu “Bu iki mahallemizde enerji bekleyen 8 bin konutumuza da en kısa 
sürede enerji gelecek” diye konuştu.

TERMAL’İN SINIRI GENİŞLİYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’nun en önemli sözü Balçova’nın büyük 
bir bölümünde kullanımında olan jeotermal enerji ile ilgili oldu.

23.08.2011

JEOTERMAL SU ARAYIŞI BAŞLADI
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan’da jeotermal kaynak arayışına başladı. Gazi 

Mahallesi Çevre yolu üzeri Green Park arkasındaki alan üzerine sondaj kuran Maden Teknik ve Arama ekipleri, 
Kırıkhan’da jeotermal su kaynağı arıyor.

Mahmutlu bölgesinde daha önceden ısı derecesi 40 dereceyi bulan kükürtlü su kaynağı bulunmuştu. 
MTA bu kezde TMO arkasındaki bir alanda da yine jeotermal su yatağı bulmak için sondaja başladı. Yetkililer bu 
bölgede de su kaynağına ulaşmayı hedefliyorlar.
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Kuyunun vanasını, belediye ve valiliğin ortak kurduğu İzmir Jeotermal 
A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan İzmir Valisi Cahit Kıraç ile Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Aziz Kocaoğlu vanayı birlikte çevirerek açtı. 

Açılış öncesinde İzmir Jeotermal A.Ş’nin Seferihisar’daki yatırımları ye-
rinde incelendi. Cumalı, Tuzla ve Doğanbey-Karakoç mevkilerinde gerçekleştirilen 
teknik geziye Vali M. Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl Ge-
nel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreter’i İrfan İçöz, İzmir Jeotermal Enerji A.Ş Genel Müdürü Si-
nan Arslan da katıldı.

Saniyede 300 metreküp su verecek
Vali Kıraç, “Bu bölgede Türkiye’nin en önemli termal kaynaklarının 

rezervinin olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarla 9 
kuyu açtık. 1500 metreküp saniyenin üstünde sıcak suyu olan bir alan oluş-
turmuş olduk. Burada elektrik enerjisi üretebiliriz; suyu seracılıkta kullana-
biliriz, termal turizmi canlandırabiliriz. Bölgemiz turizm bölgesi olduğu için 
önceliğimiz turizm alanındaki ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Şu 
alanda yeni açtığımız bu kuyu, saniyede 300 metreküp su verecek kapasite-
ye sahip olan bölgenin turizm alanındaki ihtiyaçlarının tümünü karşılaya-
cak boyuttadır. Önceliğimiz bölgeden gelecek turizm taleplerini karşılamak 
sonra da serayla ilgili ekonomiye katkı verecek talepleri değerlendirebil-
mektir. Artık bu enerjinin yeraltında durmasının bize bir faydası yok” dedi.

SEFERİHİSAR’DA BİR JEOTERMAL KUYU DAHA
İzmir’de jeotermal sıcak su kaynaklarının turizm, tarım ve enerji alanlarında yatırıma dönüşmesi 
amacıyla Seferihisar’da açılan jeotermal kuyularının dokuzuncusu hizmete girdi.

İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen 3 kilometrelik Kültürpark Valilik Ko-
nağı hattında Çelikpalas Otel önünde yapılan kazılarla jeotermal borular yer altı-
na döşeniyor. Güven İnşaat tarafından yürütülen çalışmaların 15 gün içerisinde bi-

tirilerek, sıcak suyun Hamzabey’deki valilik konağına ulaştırılması hedefleniyor. Je-
otermal A.Ş. yetkilileri, Kültürpark alt kısmındaki sudan ikinci olarak sıcak suya sa-
hip Kükürtlü ve Çekirge’deki termal tesislere besleme hattının çekileceğini belirtti-
ler. Jetormel A.Ş. yetkilileri, “Daha sonra sıcak su mevkiinde depolama tesisle-
riyle Kent Meydanı altındaki su talebinde bulunan Almira Otel’e şebeke çeki-
lecek. Ardından Karamustafa yanında bulunan yeni otellere sıcak su verile-
cek. Kurumumuza yapılan talepler doğultusunda Yalova Yolu’nda Hilton Otel 
ve Odunluk Mahallesi’ndeki yeni otel ile sağlık tesislerine imkanlar nispetin-
de jeotermal su ulaştırılacak. Şu anda saniyede motor kullanılarak 50/60 lit-
re civarında su aldığımız Kültürpark’taki kuyu mevcut talepleri karşılayabi-
liyor. Yeni talepler geldiğinde Altınceylan tesislerinin batısındaki eski termal 
kuyuyu da aktif hale getirerek, talepleri karşılamaya çalışacağız. Bu iki ku-
yunun kullanımı tamamlandıktan sonra sondaj çalışmalarını, Maden ve Tet-
kik Arama Müdürlüğü (MTA) uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda sürdü-
receğiz” dediler.

Bu arada Soğanlı Mahallesi’ndeki ikinci açılan kuyunun verimli görülme-
mesi sebebiyle aktif edilemeyeceği, Orhaneli Yolun’ndaki sondaj çalışmalarından da 
Dikkaldırım Mihraplı Parkı’nda olduğu gibi netice alınamadığı öğrenildi.

VALİ KONAĞI’NA TERMAL SU
Bursa İl Özel İdaresi Jeotermal A.Ş. tarafından Kültürpark’taki sondajda bulunan yeni termal suyun 
dağıtımına başlandı.

 20.08.2011

 15.07.2011





72 Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

İşte faydaları
Tuzlar bileşiklerinde çok çeşitli mineraller ve eser elementler barındı-

rırlar (Örneğin Himalaya tuzunda 84 çeşit bulunmuştur). İşte banyo tuzların-
daki başlıca mineraller ve faydaları:

Sodyum: Güçlü bir detoks ajanı olan sodyum hücrenin beslenmesi-
ni sağlar ve fazlalıkları vücuttan atar. Belirli dokulardaki suyu düzenleyerek 
hidrasyonu dengeler. 

Potasyum: Cildin ve vücudun su tutma özelliğini azaltarak nemini 
dengeler. 

Çinko: Cildi güneş ve rüzgâr yanıklarından korur, dâhili kullanımlar-
da bağışıklık sistemini güçlendirir. 

Magnezyum: Ölü deniz tuzu ya da Himalaya tuzunda daha çok bu-
lunur. Anti allerjik elementlerle stresle savaşır ve sinir sistemini sakinleştirir. 

Kalsiyum: Ciltteki gözenekleri azaltır
Doğru bir banyo için
Bütün bu yararları sağlamak için doğru banyo yapmak şart. İşte bir-

kaç ipucu: 
* Tuz banyosunun etkilerinden yararlanmak için en az 20 da-

kika suyun içerisinde kalmanız gerekir. 
* Detoks özelliği olan bir banyo istiyorsanız sıcak su, cildinizi 

rahatlatmak istiyorsanız ılık su kullanın.
Böylece vücut neminiz azalmayacaktır.

  * Tuz miktarını yaklaşık bir bardak kullanmalısınız. 
     Banyonuzda aromatik tedaviler istiyorsanız uçucu yağlar 

içeren tuzları tercih edin. 
* Gece yatmadan önce pembe Himalaya tuzu ile yapacağınız 

banyonuza birkaç damla lavanta yağı eklemek size huzurlu bir uyku 
sağlayacaktır.

Mucize tuzlar 
Sodyum klorür: Günlük yaşamımızda tuz ya da sofra tuzu olarak ta-

nımladığımız sodyum klorür, doğal kristal halde banyoda son derece yararlı-
dır. Mükemmel bir bakteri savaşçısıdır ve çok iyi bir temizleyicidir. Cilt hasta-
lıkları ve akne tedavisinde doğru seçimdir.

İngiliz tuzu: Uzun yıllardan beri banyoda kullanılır ve son derece 
faydalıdır. 

Pembe Himalaya tuzu: Bu saf tuzla banyo yapmak kan dolaşı-
mınızı uyarır, kas ağrılarınızı azaltır, toksinleri cildinizden söküp atar. 

Ölü deniz tuzu: Uzun süreli kullanımlarda cildinizi diğerlerine 
göre daha az kurutur. Sedef ve egzamaya da iyi gelir. Cildi besler, doğal kas 
gevşeticidir.

Tuz odaları
Doğu Avrupa’da yıllardır popüler olan tuz odaları, Amerika’ya kadar 

uzandı. Sinüs probleminden, akne ve sedef hastalığı tedavisine kadar sayısız 
fayda sağlayan bu tedavi antibakteriyel özelliğe de sahip.

FAYDALI   TUZ   BANYOLARI
Dünyanın her bölgesinde insanlar jeotermal suları (doğal kaynak suları) çok eski zamanlardan beri tedavi amaçlı 
kullanıyor. Çünkü mineral tuzlar cilt tarafından emilerek en küçük yaşam birimi hücrelerin fonksiyonlarını 
yerine getirmeleri için onları besler. New Beauty Dergisi’nde yer alan yazıda tuz banyolaro hakkında bilinmesi 
gerekenler anlatılıyor...

Bilinen iyileştirici etkilerinin yanısıra antik 
çağda Kleopatra tarafından kurulan ilk SPA, 
Ölü denizde yer alıyor. Günümüzde buraya 
güçlendirici ve yenileyici etkilerinden dolayı 
pek çok kişi hala akın ediyor.

Bunu biliyor muydunuz?

ARASTIRMA
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Sarayköy, Buldan ve Akköy Termal Turizm Merkezleri birbiri ile 
çok yakın olması, jeotermal sistemin bütünlüğü ve idari yapı olarak tek el-
den yönetimin uygunluğu düşünülerek tek merkez olarak birleştirilmiş-
tir. “DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ” adı 
ile 13.03.2008 tarih ve 26815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM 
BÖLGESİ’NDE bulunan jeotermal kaynaklar entegre kullanıma uygun du-
rumdadır. Tespit edilen jeotermal sahalar ve teknik özellikleri aşağıdaki gi-
bidir:

Kızıldere Jeotermal Sahası: Türkiye’nin en yüksek sıcaklığa sahip 
akışkanın elde edildiği sahadır. Bu sahada derinlikleri 370 m-2261 m arasında de-
ğişen 22 adet kuyudan 9’unda üretim yapılmakta ve 201-242°C sıcaklıklarda 900 
ton/saat termal akışkan yeraltından çekilmektedir. Bu akışkandan özel firma ta-
rafından elektrik üretimi yapılmaktadır. Artan jeotermal akışkanın önemli miktarı 
re-enjekte edilmektedir. Saha içerisinde kurulum aşamasında büyük mesafe kay-
dedilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi faaliyete geçtiğinde 530 Dekar-
lık bir alanda yatırımcılar tarafından seracılık yapılabilecektir.

Tekkehamam Jeotermal Sahası: Bu sahada derinliği 230 ile 
2401 m arasında değişen 5 kuyudan 120–125°C sıcaklıklarda termal akışkan elde 
edilmiştir. Ayrıca yörede sıcaklıkları farklı birçok termal doğal çıkış bulunmaktadır; 
Bu sahada Denizli İl Özel İdaresi’nin kuyu bazında işletme ruhsatı bulunmaktadır. 

Önceki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan TH-1 kuyusu MTA’dan İda-
rece satın alınarak bakım ve onarımı yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş-
tir. Ayrıca Tekkehamam jeotermal sahasındaki İl Özel İdaresinin tasarruf hakkı bu-
lunan J-559/C no’lu ruhsat sahasında yapılan etütler sonucu belirlenen lokasyon-
da yeni bir jeotermal sondaj açımı çalışmaları devam etmektedir. Sondajdan 40 lt/
sn debide 120-140 ºC sıcaklığında termal akışkan elde edilmesi beklenmektedir.  

  Yenicekent Jeotermal Sahası: Yenicekent beldesinde, MTA ta-
rafından 54-250 m derinliklerde açılan 3 sondajdan 4-140 l/s debi ve 36-67°C sı-
caklıklarda termal su alınmıştır. Sondajların kullanım hakkı İl Özel İdaresince dev-
ralınmıştır. Mevcut durumda bu kuyuların bir adedinden bölgedeki seraları jeoter-
mal akışkan dağıtımı yapılmaktadır. Yenicekent Özel İdare Kuyularının kritik debi 
ve girişim testleri yaptırılacak ve böylelikle kuyuların gerçek değerlerine ulaşılabi-
lecektir. Yine sahanın jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ama-
cıyla reenjeksiyon sondajı açımı planlanmaktadır. Yenicekent bölgesinde yaklaşık 
45 Dekarlık bir alanda jeotermal ısıtmalı seracılık yapılmaktadır.

  Bölmekaya Jeotermal Sahası: Bu sahada 36°C sıcaklıkta bir termal kay-
nak bulunmaktadır. Bu sahada MTA Genel Müdürlüğünce jeotermal potansiyelin 
tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir 2009 yılı içerisinde 1 adet sondaj 
açılmıştır. Sondaj derinliği 724 m olup 71 ºC ve 50 lt/sn debi elde edilmiştir. Testler 
tamamlandıktan sonra jeotermal akışkanın yatırıma açılması durumu söz konusu-
dur.

DENIZLI   ILI   JEOTERMAL    FAALIYETLERI
16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Termal Turizm Mer-
kezleri şunlardır:
1-Denizli-Sarayköy Termal Turizm Merkezi; Yüzölçümü 4.560 hektardır.
2-Denizli-Akköy-Gölemezli Termal Turizm Merkezi; Yüzölçümü 6.775 hektardır.
3-Denizli-Buldan-Tripolis Termal Turizm Merkezi; Yüzölçümü 10.342 hektardır.
4-Denizli-Çardak-Beylerli Termal Turizm Merkezi; Yüzölçümü 5.630 hektardır.

ARASTIRMA
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Akköy Gölemezli Jeotermal Sahası: Bu merkezde MTA tarafından 2001 
ve 2002 yıllarında Denizli Belediyesi adına açılan ve derinlikleri 549–1500 met-
re değişen 5 sondajdan 15–140 l/s debi (toplam:300 l/s)  ve 62–88°C sıcaklıklar-
da termal su alınmıştır. Kuyuların kullanım hakları İl Özel İdaresince devralınmış-
tır. İl Özel İdaresi 2008 yılında sahanın geliştirilmesi amacıyla jeotermal sondaj aç-
tırarak 62°C’de 120 l/sn termal akışkan elde etmiştir. Bu 5 adet sondajdan, testle-
ri yapılan ve merkezi sisteme göre projelendirilen 2010 yılı içerisinde öncelikle ihti-
yaç olan 2 kuyudan sıcak Suyun Terfi Hattı ve Enerji Nakil Hattı yapım işleri tamam-
lanmıştır. Faaliyete geçen kuyudan halihazırda 63,7 Dekar sera alanı ısıtılmaktadır. 
Ayrıca 2011 yılı içinde sahanın geliştirilmesi ve termal kullanıma sunulmak üzere 
yeni sondaj çalışması başlamış ve halen devam etmektedir. Sondajdan 65 ºC civa-
rında ve yaklaşık 100 lt/sn debide termal akışkan beklenmektedir. Sahanın jeoter-
mal kaynaklarını sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla reenjeksiyon kuyu-
su açımı etüt ve yer tespit çalışmaları devam etmektedir. Sahada yapılan çalışma-
lar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Gölemezli Jeotermal Sondajı (Göl1), 28.03.2008 tarihinde başlamış 
11.06.2008 tarihinde bitirilmiştir. Kuyu Derinliği:605 mt.   Debi: 120 lt/sn

Jeotermal Alanlarda Jeolojik-Jeofizik Etüt, 03.03.2008 tarihinde başlamış 
31.03.2008 tarihinde bitirilmiştir. 

Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi İmar Planına Esas 
Jeolojik Jeoteknik Etüdü, 16.12.2008 tarihinde başlamış, 10.03.2009 tarihinde bi-
tirilmiştir.

Jeotermal Sondaj Kuyu Test ve Ölçümleri, 04.05.2009 tarihinde başlamış 
01.08.2009 tarihinde bitirilmiştir. 

Akköy Gölemezli Sera Bölgesi Sıcaksu Terfi Hattı İnşaatı, 08.10.2010 tari-
hinde başlamış 15.12.2010 tarihinde bitirilmiştir.

Akköy Gölemezli Jeotermal Tesisleri ENH Yapımı, 08.10.2010 tarihinde 
başlamış 03.12.2010 tarihinde bitirilmiştir. 

Gölemezli Jeotermal Sondajı (Göl2), 12.08.2011 tarihinde başlamış ve 
devam etmektedir.

Çardak Beylerli Jeotermal Sahası: Çardak-Beylerli jeotermal 
sahası, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün MTA adına J-656 No’lu buluculuk bel-
gesi ile tescil ettiği sınırlar içerinde kaldığından, MTA Genel Müdürlüğü adına alan 
bazında ruhsatlandırılmış olup, saha içerisinde İdaremizce açılan sondajlar İdare-
miz adına ruhsatlandırılmıştır. 2007 yılında İdaremiz tarafından özel bir mühen-
dislik firmasına yaptırılan hidrojeolojik etütler sonucu belirlenen lokasyonda 760 
metre derinliğinde sondaj açılmış ve sonuç alınamamıştır. İl Özel İdaresi tarafından 
250 metre derinliğinde yeni bir sondaj çalışması yapılmıştır. 100 metre derinliğin-
de 30 derece sıcaklığa rastlanmış olup, daha derinde su soğumuş, 200 lt/sn. debi-
de içilebilir özellikte su alınmıştır.

Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi “Pamukkale-
Karahayıt” Sahası:

Ayrıca ilimizde Pamukkale-Karahayıt bölgesindeki koruma kullan-
ma dengeleri gözetilerek sürdürülebilir kullanımı sağlamaya yönelik Özel Çev-
re Koruma Kurumu Başkanlığı ile birlikte Termal Su Dağıtım Projesi oluşturul-
muştur. Projenin ilk aşamasında kaynağın aranmasına yönelik etütler yapılarak 
3 adet jeotermal sondaj açılmıştır. İkinci aşamasında termal dağıtımın merke-
zi olarak yapılabilmesini sağlayan Termal Dağıtım İnşaatı ve devamı niteliğindeki 
Enh+Motopomp+Otomasyon kısmı tamamlanmıştır. Son aşamada termal suyun 
reenjektesi amacıyla etütler yapılarak reenjeksiyon kuyusu lokasyonu belirlenmiş 
ve belirlenen lokasyonda sondaj çalışmaları başlamış olup halen devam etmekte-
dir. Proje ile Karahayıt beldesinde yaklaşık 200.000 m² konut alanı ısıtılacak 10.000 
yatak kapasitesine termal su dağıtılacaktır.

Karahayıt Jeotermal Sondajı-1, 22.12.2006 tarihinde başlamış 
27.03.2007 tarihinde bitirilmiştir. Kuyu Derinliği 468 mt. Debi:15 lt/sn  

Karahayıt Jeotermal Sondajı-2, 28.05.2007 tarihinde başlamış 
31.08.2007 tarihinde bitirilmiştir. Kuyu Derinliği: 452 mt. Debi: 40 lt/sn 

Karahayıt Jeotermal Sondajı-3, 22.12.2007 tarihinde başlamış 
30.10.2007 tarihinde bitirilmiştir. Kuyu Derinliği: 570 mt. Debi: 80 lt/sn 

Karahayıt Termal Dağıtım Projesi İnşaatı, 28.08.2008 tarihinde başlamış 
15.12.2009 tarihinde bitirilmiştir.

Karahayıt Termal Dağıtım Projesi Enh Motopomp Otomasyon İnşaatı, 
22.10.2010 tarihinde başlamış 31.01.2011 tarihinde bitirilmiştir.

 Karahayıt Reenjeksiyon Jeotermal Sondajı, 18.07.2011 tarihinde başla-
mış halen devam etmektedir. Kuyu Derinliği 900 mt olarak planlanmıştır.

 (Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan Karahayıt’ta yapılan işlerinin fi-
nansmanı %75’i Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı %25’i İl Özel İdaresinden 
sağlanmaktadır.)

SONUÇ:
Denizli İl Özel İdaresi önümüzdeki 3 yıl içerisinde Termal Turizm 

Merkezlerinde bulunan arazilerde yaklaşık 5000 Dekar jeotermal kaynakla 
ısıtılan alanları ve 50.000 kişi/günlük termal turizm yatırımına altyapı sağ-
lamayı planlamaktadır.

Bu çalışmaları yaparken koruma kullanma dengeleri gözetilerek 
reenjeksiyon ve arıtmalarla jeotermal kaynağın kullanımından sonra çev-
renin en az zarar görmesi sağlanacaktır.

Jeotermal Kaynakların koruma alan sınırları belirlenmektedir. Ter-
mal Turizm Merkezlerinde jeotermal akışkanın entegre kullanımını sağla-
yacak projeler yapılmaya çalışılmaktadır.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI KARST SU KAYNAKLARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(HÜ-UKAM)

TOPLUMUN HİZMETİNDE BİLİM

Yeraltısuyu kaynakları başta olmak üzere su kaynaklarının günümüzde ve gelecekte sosyo-
ekonomik ve siyasal gelişmelerde alacağı rolün önemini 1970’li yıllarda öngörerek kavrayan Hacettepe 
Üniversitesi, 1977 yılında su kaynaklarına ilişkin özel eğitim-araştırma programıyla Türkiye’nin ilk Hid-
rojeoloji Mühendisliği Bölümü’nü kurmuştur. Türkiye’de halen tek olan ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü-
nün Hidrojeoloji Mühendisliği Programı adı altında 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek mühendislik 
ve doktora programlarını yürütmektedir. Yüzeysuları ve yeraltısuyu kaynaklarının yanı sıra beslenme-
dolaşım-depolama-boşalım döngüsü içinde görece uzun geçiş süresi ve derin dolaşım-depolama dinamik-
lerine sahip olan hidrojeotermal sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin lisans ve li-
sansüstü ders ve araştırmalar da programın kapsamında yeralmaktadır. Hidrojeoloji Mühendisliği Prog-
ramı bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve araştırmalara olanak yaratarak ulusal ve uluslararası işbirlik-
leri kanalıyla bilgi ve deneyim ile teknoloji transferlerini gerçekleştirmek; kamunun su kaynaklarına iliş-
kin sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak topluma karşı olan görevlerini yerine getirmek amacıyla 
Hidrojeoloji Mühendisliğinin Kuruluşundan 10 yıl sonra uluslararası düzeyde bir uygulama ve araştırma 
merkezi kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Devlet Planlama Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) arasında imzalanan anlaşmayla Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1987 yılında; 2547 sayılı Yük-
sek Öğretim Kanunun 3J ve 7d/2 maddeleri gereğince ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 4/3/1987 ta-
rih ve 87-14 sayılı kararı ile önerilen “Hacettepe Üniversitesi  Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-HÜ-UKAM” Yüksek Öğretim Kurulu’nun 11/9/1987 tarihli toplantısında alınan karar 
ile kurulmuştur.

Türkiye’de bulunan üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan uygulama ve araştırma merkezleri ara-
sında su kaynakları konusunda uluslararası nitelikte tek uygulama ve araştırma merkezi olan HÜ-UKAM, 
kurulduğundan bu yana, kuruluş amaçları doğrultusunda Üniversite’nin Hidrojeoloji Mühendisliği ile su 
kaynakları alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren birimlerin temel ve uygulamalı araştır-
malarını  sürdürdükleri; yurt içi ve yurtdışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde veya 
hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yöne-
lik etkinliklerde bulunabilecekleri olanakların bulunduğu bir ortam sunmaktadır. 

HÜ-UKAM, bilim ile toplum arasındaki bağ olma misyonuyla, başta Türkiye’de olmak üzere dünya-
nın çeşitli ülkelerinde Araştırma, Danışmanlık, Uygulama ve Eğitim alanlarında  hizmet vermektedir.

Kuruluşundan itibaren 24. yıllık tarihçesinde HÜ-UKAM, bilimi toplumla buluşturma yolunda gün-
cel gelişmeleri ve toplumun güncel sorunlarını izleyerek araştırma konularını ve olanaklarını geliştirerek 
toplumun ve sanayinin beklentilerine cevap verecek şekilde sürekli günceleştirmektedir.
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ENERJİ-SU-ÇEVRE  BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE
•	 Problem	Tanımlama
•	 Teknik	Yaklaşım	ve	Yöntem	Geliştirme
•	 Yöntemlerin	Gerektirdiği	Teknolojileri	Uygulama	ve	Geliştirme
•	 Çözüm	Önerileri	Üreterek	En	Uygun	Çözümü	Uygulama	
Merkez’in etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda kav-

ramsallaştırma, karakterizasyon, modelleme ve eğitim şeklinde özetlenebilir.

A-PROBLEM TANIMLAMA, PLANLAMA VE KAVRAMSALLAŞ-
TIRMA ÇALIŞMALARI AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAMAKTADIR.

•	 Taneli,	Kırıklı-Çatlaklı	ve	Karstik	Ortamlar	Hidrojeolojisi
•	 Su	Kaynakları	Yönetimi
•	 Nehir	Havzaları	Hidrolojisi	ve	Göl	Dinamikleri
•	 Yüzeysuyu-Yeraltısuyu	Etkileşimleri
•	 Vadoz	Zon	Hidrolojisi
•	 Baraj	Yeri	ve	Rezervuar	Alanlarında	Su	Kaçakları	ve	Sızdırmazlık	

•	 Sulama	ve	Drenaj	
•	 Jeotermal	Sistemler	
•	 Kazı	Alanları	ve	Maden	Ocaklarının	Susuzlaştırılması
•	 Çevresel	Etki	Değerlendirme	Çalışmalarına	Yönelik	Hidrojeolojik	
Çalışmalar
•	 Hidrojeokimyasal	Süreçler
•	 Jeotermal	Sistemler	İçin	Koruma	Alanlarının	Belirlenmesi
•	 Kuyubaşı/Kaynakbaşı	Koruma	Stratejileri
•	 Yüzeysuları	ve	Yeraltısu	Sistemleri	İçin	Koruma	Alşanlarının	
Belirlenmesi
•	 Yüzeysuyu	ve	Yeraltısuyu	Sistemlerinde	Hidroloji	ve	Kaliteye	Yönelik	
İzleme
•	 Su	Kalitesine	İlişkin	Ölçüm-Örnekleme	ve	İzleme
•	 Ekohidroloji	ve	Sulak	Alan	Hidrolojisi
•	 Paleohidrolojik	Arşivler	ve	Değerlendirme

Bilecik Tozman Düdeni  Speleoloji AraştımasıKayseri Volkanik Akiferi Pompa Testi

Kayseri Aladağlar Karst Sistemi-Asılı Kaynaklar

Sinop volkanik kayaç akiferinde yeraltısuyu 
akım-taşınım modellemesiı

ARASTIRMA
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 B-KARAKTERİZASYON AMAÇLI ÇALIŞMALAR
•	 Hidrolojik/hidrojeolojik	veri	ağı	tasarımı,	kurulumu	ve	gözetimi
•	 Beslenme	hesaplamaları	ve	havza	analizleri
•	 Sondaj	kuyusu	açma;	techiz,	kuyu	ve	akifer	testi	planlama	ve	gözetimi
•	 Akifer	ve	jeotermal	rezervuarlara	ait	kuyu	ve	pompa	testi	
verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması
•	 İzleme	deneyleri	planlanması,	gözetimi,	gerçekleştirilmesi	
ve değerlendirilmesi
•	 Hidrojeokimya	ve	izotop	hidrolojisi	çalışmalarının	planlanması,	
gözetimi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi
•	 Vadoz	zon	hidrolojisi	amaçlı	karotlu	delgi
•	 Vadoz	zonda	toprak,	suyu,	gaz	örneklemesi
•	 Toprak	ve	kaya	örneklerinde	Jeohidrolojik	parametrelerin	
laboratuvarda tayini
•	 Litolojik	malzemelerde	izoterm	deneyleri
•	 Uzaktan	algılama	verilerinin	analizleri	ve	yorumlanması
•	 Jeoelektrik	(rezistivite)	sondaj	ve	profil		edütleri
•	 Speleolojik	etüdler
•	 Göl	morfometrisi	ve	batimetri

C-MODELLEME ÇALIŞMALARI
•	 Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	için	Veri	Tabanı	Oluşturulması	
•	 Hidrojeolojik	ve	Jeotermal	Sistemlerin	Bilgisayar	Tabanlı	3-Boyutlu	
Görüntülenmesi
•	 Vadoz	Zon	Modellemesi	(VS2D,	HYDRUS)
•	 Yeraltısuyu	Akım	ve	Taşınım	Modellemesi	(MODFLOW,	
FEFLOW, HYDRUS,MT3D)
•	 Nehir	Havzaları	Dinamikleri	(MIKE-SHE)	ve	Su	Kalitesi	(WASP)	
Modellemeleri
•	 Jeotermal	Rezervuar	Modellemeleri	(Monte	Carlo	Modelleri,
 TOUGH, HYDROTHERM, HST3D)

 D- EĞİTİM
Hidrojeoloji Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, 

Çevre Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Ekologlar, Limno-
loglar, jeomorfologlar ve ilgili disiplinlere su kaynakları sistemlerinin kavramsal-
laştırılması, karakterizasyonu ve modellenmesiyle ilgili

•	 Sertifika	programları
•	 Seminer	ve	Çalıştaylar
•	 Arazi	Seminerleri
•	 Ulusal	ve	Uluslararası	Sempozyumlar
•	 Mezuniyet	Sonrası	Kurslar
•	 Doktora	Sonrası	Eğitim

düzenleme, Merkezin etkinlikleri arasındadır. 

Yerinde Fizikokimyasal Ölçüm Bilecik karst sisteminde izleme (flurosan boya) deneyi

İletişim:
Hacettepe Üniversitesi
Uluslararası Karst Su Kaynakları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ-UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks    : (0312) 299 21 36
E-Posta : ekmekci@hacettepe.edu.tr; 
http://www.karst.hacettepe.edu.tr/ukam

Akarsularda akım ölçümü

Sorgun jeotermal sahasında sıcak su ölçümü
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MTA 6.ETAP JEOTERMAL İHALE SONUÇ BİLGİLERİ

Sıra No
İhale Dosya

No İli
İhale Edilen

Jeotermal Alanın Adı İhaleyi Alan Firma

Jeotermal Alan 1
2011/JA-83-SH AKSARAY Aksaray-Güzelyurt-Şahinkalesi

BERGAMA PRESTİJ JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞAAT 
TURİZM A.Ş

Jeotermal Alan 2
2011/JA-84-SH AYDIN Aydın-Kuyucak-Horsunlu-Ortakçı ERİKOĞLU HES ENERJİ ÜRETİMİ VE TİC. A.

Jeotermal Alan 3 2011/JA-85-SH AYDIN
Aydın-Merkez-Çiftlik AYDIN İL ÖZEL İDARESİ

Jeotermal Alan 4 2011/JA-86-SH AYDIN Aydın-Germencik-Gümüş AYDIN İL ÖZEL İDARESİ

Jeotermal Alan 5 2011/JA-87-SH AYDIN Aydın-Germencik BURÇ GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞAAT A.Ş.

Jeotermal Alan 6 2011/JA-88-SH AYDIN
Aydın-Sultanhisar-Malgaçemir-

Malgaçmustafa
SULTANHİSAR BELEDİYESİ

Jeotermal Alan 7 2011/JA-89-SH BALIKESİR Balıkesir-İvrindi-Büyükılıca TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 8 2011/JA-90-SH BALIKESİR Balıkesir-Merkez-Kirazköy TEKLİF MUAMMEN BEDEL ALTINDA - İPTAL

Jeotermal Alan 9 2011/JA-91-SH BİNGÖL Bingöl-Karlıova-Hacılar (Gömeağan) ÖZYAPICILAR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Jeotermal Alan 10 2011/JA-92-SH ÇANAKKALE Çanakkale-Çan-Bardakçılar KUZEY BİGA MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. 

Jeotermal Alan 11 2011/JA-93-SH ÇANAKKALE Çanakkale-Ayvacık-Babadere MTN ENERJİ LTD. ŞTİ

Jeotermal Alan 12 2011/JA-94-SH ÇANAKKALE Çanakkale-Ezine-Firanlı ve Akçakeçili UBA YAPI KONST.İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Jeotermal Alan 13 2011/JA-95-SH ÇANKIRI Çankırı-Merkez-Bozkır ve Dedeköy TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 14 2011/JA-96-SH DENİZLİ Denizli-Buldan-
AYRANCI PETROL TAŞIMACILIK KEREST.VE TEKSTİL SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ.

Jeotermal Alan 15 2011/JA-97-SH MANİSA Manisa-Kula-Emir-Şehitli TEKLİF MUAMMEN BEDEL ALTINDA - İPTAL

Jeotermal Alan 16 2011/JA-98-SH MANİSA Manisa-Köprübaşı-Saraycık TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 17 2011/JA-99-SH MANİSA Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere
MASPO ENERJİ  SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Jeotermal Alan 18 2011/JA-100-SH MERSİN Mersin-Silifke-Keben TEKLİF MUAMMEN BEDEL ALTINDA - İPTAL

Jeotermal Alan 19 2011/JA-101-SH MERSİN Manisa-Demirci-Eskihisar TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 20 2011/JA-102-SH KONYA Konya-Hüyük TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 21 2011/JA-103-SH KONYA Konya-Karapınar-Üzecikdağı TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 22 2011/JA-104-SH KÜTAHYA Kütahya-Simav-Eynal-Çitgöl-Naşa TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 23 2011/JA-105-SH ÇANAKKALE Çanakkale-Biga-Kırkgeçit KÖŞDERE TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Jeotermal Alan 24 2011/JA-106-SH ÇANAKKALE Çanakkale-Ayvacık-Küçükçetmi MANİCİ TURİZM GAYRİMENKUL YATIRIM LTD. ŞTİ

Jeotermal Alan 25 2011/JA-107-SH ANKARA Ankara-Beypazarı-Kızılcasöğüt TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 26 2011/JA-108-SH ESKİŞEHİR Eskişehir-Günyüzü-Gümüşkonak TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 27 2011/JA-109-SH KAYSERİ Kayseri-Özvatan-Kermelik TEKLİF MUAMMEN BEDEL ALTINDA - İPTAL

Jeotermal Alan 28 2011/JA-110-SH KIRŞEHİR Kırşehir-Mucur TEKLİF GELMEDİ-İPTAL

Jeotermal Alan 29 2011/JA-111-SH İZMİR İzmir-Kınık-Poyracık TEKLİF GELMEDİ-İPTAL



1 AKYAZI BELEDİYESİ SAKARYA AKYAZI YAŞAR YAZICI

2 ALAŞEHİR  BELEDİYESİ MANİSA ALAŞEHİR GÖKHAN KARAÇOBAN

3 AMASYA BELEDİYESİ AMASYA AMASYA CAFER ÖZDEMİR

4 ARMUTLU BELEDİYESİ YALOVA ARMUTLU MEHMET BİRKAN

5 ATÇA BELEDİYESİ AYDIN SULTANHİSAR MUSTAFA ÇINAR

6 AYAŞ BELEDİYESİ ANKARA AYAŞ ALİ BAŞKARAAĞAÇ

7 AZİZİYE BELEDİYESİ ERZURUM AZİZİYE FATİH CENGİZ

8 BALÇOVA BELEDİYESİ İZMİR BALÇOVA M.ALİ ÇALKAYA

9 BEKTİĞİN BELEDİYESİ SAMSUN HAVZA HALİT ULUSOY

10 BERGAMA BELEDİYESİ İZMİR BERGAMA MEHMET GÖNENÇ

11 BİGADİÇ BELEDİYESİ BALIKESİR BİGADİÇ MUSTAFA GÖKSEL

12 BUHARKENT BELEDİYESİ AYDIN BUHARKENT KADRİ ÖLÇENOĞLU

13 BULDAN BELEDİYESİ DENİZLİ BULDAN MUSTAFA ŞEFİK

14 BURSA B.ŞEHİR BELEDİYESİ BURSA MERKEZ RECEP ALTEPE

15 ÇAĞA BELEDİYESİ ANKARA GÜDÜL MUZAFFER YALÇIN

16 ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ RİZE ÇAMLIHEMŞİN İDRİS LÜTFİ MELEK

17 ÇEŞME BELEDİYESİ İZMİR ÇEŞME A.FAİK TÜTÜNCÜOĞLU

18 ÇİFTEHAN BELEDİYESİ NİĞDE ULUKIŞLA GÖKSEL AKÇAM

19 ÇUBUK BELEDİYESİ ANKARA ÇUBUK LOKMAN ÖZDEN

20 DAVUTLAR BELEDİYESİ AYDIN KUŞADASI TUNCAY UYSAL

21 DENİZLİ BELEDİYESİ DENİZLİ MERKEZ OSMAN ZOLAN

22 DİYADİN BELEDİYESİ AĞRI DİYADİN CELAL TANRIVERDİ

23 EDREMİT BELEDİYESİ BALIKESİR EDREMİT TUNCAY KILIÇ

24 ERCİŞ BELEDİYESİ VAN ERÇİŞ ZÜLFİKAR ARAPOĞLU

25 GEDİZ BELEDİYESİ KÜTAHYA GEDİZ MEHMED ALİ SARIOĞLU

26 GERMENCİK BELEDİYESİ AYDIN GERMENCİK AHMET YAVAŞOĞLU

27 GÖLCÜK BELEDİYESİ KOCAELİ GÖLCÜK MEHMET ELLİBEŞ

28 GÖNEN BELEDİYESİ BALIKESİR GÖNEN HÜSEYİN YAKAR

29 GÖRDES BELEDİYESİ MANİSA GÖRDES MUHAMMET AKYOL

30 HAMAMÖZÜ BELEDİYESİ AMASYA HAMAMÖZÜ MEHMET CANIBEK

31 HAVZA BELEDİYESİ SAMSUN HAVZA MURAT İKİZ

32 HIDIRBEYLİ BELEDİYESİ AYDIN GERMENCİK İSMAİL KURUM

33 ILGIN BELEDİYESİ KONYA ILGIN HALİL İBRAHİM ORAL

34 ILICA BELEDİYESİ K.MARAŞ ILICA REMZİ DEMİR

35 ILICA BELEDİYESİ SAMSUN HAVZA EROL PEPEÇ

36 ILICALAR BELEDİYESİ BİNGÖL MERKEZ GIYASETTİN KOCİHAN

37 İSABEYLİ BELEDİYESİ AYDIN NAZİLLİ BEKİR KUVVET ERİM

38 İSMİL BELEDİYESİ KONYA KARATAY LÜTFÜ TOPBAŞ

39 KARACASU BELEDİYESİ BOLU MERKEZ CELAL BEYDİLİ

40 KARAHAYİT BELEDİYESİ DENİZLİ KARAHAYİT İBRAHİM VURAL

41 KAVAKLIDERE BELEDİYESİ ALAŞEHİR MANİSA TAHSİN SÖNMEZ

42 KIRŞEHİR BELEDİYESİ KIRŞEHİR MERKEZ YAŞAR BAHÇECİ

43 KIZILCAMAM BELEDİYESİ ANKARA KIZILCAHAMAM COŞKUN ÜNAL
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44 KULA BELEDİYESİ MANİSA KULA SELİM AŞKIN

45 KUZULUK BELEDİYESİ SAKARYA AKYAZI BİLAL SOYKAN

46 MUDURNU BELEDİYESİ BOLU MUDURNU MEHMET İNEGÖL

47 NİĞDE BELEDİYESİ NİĞDE MERKEZ FARUK AKDOĞAN

48 OLUR BELEDİYESİ ERZURUM OLUR RÜSTEM POLAT

49 PAMUKÇU BELEDİYESİ BALIKESİR MERKEZ İSMAİL ÇOBAN

50 PAMUKÖREN BELEDİYESİ AYDIN KUYUCAK METİN ERTÜRK

51 PASİNLER BELEDİYESİ ERZURUM PASİNLER ÜNSAL SERTOĞLU

52 SARAYKÖY BELDİYESİ DENİZLİ SARAYKÖY ORHAN KARAKÖSE

53 SARIKAYA BELEDİYESİ YOZGAT SARIKAYA A.OSMAN ERBİR

54 SEBEN BELEDİYESİ BOLU SEBEN SÜLEYMAN ÖZBAĞ

55 SİMAV BELEDİYESİ KÜTAHYA SİMAV KASIM KARAHAN

56 SULTANHİSAR BELEDİYESİ AYDIN SULTANHİSAR ERTEGÜN ÜNAL

57 ŞAPHANE BELEDİYESİ KÜTAHYA ŞAPHANE RAMAZAN YEŞİLDENİZ

58 TERMAL BELEDİYESİ YALOVA TERMAL İSMAİL ATİK

59 TURGUTLU BELEDİYESİ MANİSA TURGUTLU M.SERHAT ORHAN

60 AKPINAR BELEDİYESİ KIRŞEHİR AKPINAR MUSTAFA KARAHAN

61 ALPU BELEDİYESİ ESKİŞEHİR ALPU RAFET DEMİRTAŞ

62 AVANOS BELEDİYESİ NEVŞEHİR AVANOS MUSTAFA KÖRÜKÇÜ

63 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KOCAELİ BAŞİSKELE HÜSEYİN AYAZ

64 BAYINDIR BELEDİYESİ İZMİR BAYINDIR MEHMET KERTİŞ

65 ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İSMAİL DENİZ

66 ESKİPAZAR BELEDİYESİ KARABÜK ESKİPAZAR DURSUN BAŞ

67 HAYMANA BELEDİYESİ ANKARA HAYMANA HACI AYSU

68 HİSARCIK BELEDİYESİ KÜTAHYA HİSARCIK MEHMET AKBAŞ

69 KOZAKLI BELEDİYESİ NEVŞEHİR KOZAKLI ERDOĞAN ÇELİK

70 KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜTAHYA MERKEZ MUSTAFA İÇA

71 MIHALIÇÇIK BELEDİYESİ ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ÜMİT GÜVEN

72 MUCUR BELEDİYESİ KIRŞEHİR MUCUR ALİ ŞAHİN 

73 POLATLI BELEDİYESİ ANKARA POLATLI YAKUP ÇELİK

74 SARAYKENT BELEDİYESİ YOZGAT SARAYKENT İDRİS ÖGEL

75 SORGUN BELEDİYESİ YOZGAT SORGUN AHMET ŞİMŞEK

1 KAMAN BELEDİYESİ KIRŞEHİR KAMAN ERHAN TALU

2 BOLU BELEDİYESİ BOLU MERKEZ ALAADDİN YILMAZ

3 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SADİ KURTULAN

4 BAĞARASI BELEDİYESİ AYDIN SÖKE SALİH ÖZDEMİR

5 ÇİTGÖL BELEDİYESİ KÜTAHYA SİMAV RECEP YALÇIN

6 NAZİLLİ BELEDİYESİ AYDIN NAZİLLİ H. HALUK ALICIK

7 İKİZDERE BELEDİYESİ RİZE İKİZDERE HASAN KÖSOĞLU

8 ERZİNCAN BELEDİYESİ ERZİNCAN MERKEZ YÜKSEL ÇAKIR

9 ÇOBANLAR BELEDİYESİ AFYON ÇOBANLAR SALİH ALAKA

10 KUYUCAK BELEDİYESİ AYDIN KUYUCAK ALİ ULVİ AKOĞLU

2011 YILI İÇİN ÜYELİK TALEBİNDE BULUNAN BELEDİYELER
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Sizi bekliyoruz, sudan sebeplerle...

Kırşehir


