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İnş.Müh.Yaşar BAHÇECİ
Kırşehir Belediye Başkanı
JKBB Başkanı

Jeolojik yapısı nedeniyle ülkemizin önem-
li bir jeotermal potansiyele sahip olduğu hepi-
mizce bilinmektedir.

2007 yılında çıkarılan 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun-
dan sonra ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik, ida-
ri ve hukuki eksikler tamamlanarak jeotermal 
sektörünün hızla gelişerek yatırımların önem-
li ölçüde artması sağlanmıştır. 5686 sayılı Ka-
nun yatırım ve işletmelere etkin bir disiplin ge-
tirmiştir.

Kanunun çıkmasından sonra özellikle 
elektrik enerjisi üretimi, konut, tesis, sera ısıt-
ma, termal tesis yatırımları ve karbondioksit 
üretiminde önemli bir artış görülmektedir.

Jeotermal kaynak ve bu kaynağın değer-
lendirildiği tesis mahallerinde yapılan tetkik, 
gözlem ve görüşmelerde özellikle belediyele-
rin başarılı uygulama, yönetim ve kaynakla il-
gili diğer birimlerle uyumlu bir işbirliği içinde 
bulundukları ve sistemin ayrılmaz bir parçası 
olduğu hususu gözlemlenmiştir. Bu kapsam-
da belediyelerimizin önceki yıllarda etkin jeo-
termal faaliyetlerine karşın bugün ilgili Kanun 
kapsamında yer almamış olmaları dikkat çeki-
cidir. 

İlgili Kanun ile hazırladığımız görüş ve öne-
rilerimiz 2011 yılı Kasım ayında Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Birlik Yönetimi 
olarak TBMM’de yapmış olduğumuz toplantı-
da kendisine sunulmuştur. 

5686 sayılı Kanunun 2012 yılında revizyo-
nunun yapılması konusunda Sayın Bakandan 
söz alınması sonunda, bu konunun TBB des-
teği ve birliğimizin işbirliği ile yapılacak bir ça-
lıştayda yetkililer tarafından çalışılması plan-
lanmıştır. Birliğimizce 2012 Şubat ayı sonun-
da 5686 Sayılı Kanunda yapılması düşünülen 
revizyon çalışmasının Sayın Bakanımızın bil-
gi ve talimatları ile Bakanlık yetkilileri ve bir-
liğimizin koordinasyonunda ve Türkiye Beledi-
yeler Birliği vasıtasıyla organize edilerek yapıl-
ması kararlaştırılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hima-
yesinde Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile 
22-26 Şubat 2012 tarihinde Yalova’nın Termal 
İlçesinde “Jeotermal Çalıştayı” nı gerçekleş-
tirmiş bulunuyoruz. Çalıştayımızı başta Sayın 
Bakanımız Taner Yıldız olmak üzere, Enerji Ko-
misyonu Başkanımız Mücahit Fındıklı, çok sa-
yıda Belediye Başkanı, bürokrat ve akademis-
yen onurlandırmışlardır. Dört gün süren yoğun 
bir çalışma sonrası oldukça önemli bir mesafe 
kaydettiğimizi söyleyebilirim.  

Yaptığımız çalışma 5686 Sayılı Kanunun 
revizyon taslağının hazırlanmasına yöneliktir. 
Çalıştayda kanunun bilimsel, teknik, ekono-
mik, idari ve hukuki bakımdan uluslararası dü-
zeydeki tüm uygulamalara geçirilebilmesi, ak-
sayan taraflarının iyileştirilmesi tüm ayrıntıla-
rı ile görüşülmüştür. 

Çalışmamız, bu Kanuna tabi olarak faali-
yet gösteren tüm özel sektör ve kamunun so-
runlarını çözmeye yönelik olup bunun yanı sıra 
yerel idarelerin sorunlarını dile getirmektedir.

 İlgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel ida-
reler, sivil toplum örgütleri, özel sektörün gö-
rüş ve önerileri birliğimizce hazırlanan format 
vasıtası ile çalıştaydan önce alınarak değer-
lendirilmiş ve birliğimizin uzman danışmanları 
tarafından taslak bir metin haline getirilmiştir. 

Çalıştayda taslak üzerindeki konular ele 
alınarak oturumlarda tartışılıp, yazılı metin 
yeniden düzenlenmiş, öneriler değerlendirile-
rek ortak görüşler sonuç bildirgesine aktarıl-
mıştır. Umarım bu çalışmada tespit edilen so-
nuçlar bundan sonraki çalışmalara da temel 
teşkil etme niteliğinde olur.

“ Joetermal Çalıştayı” na katkılarından do-
layı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlımıza ve 
Türkiye Belediyeler Birliğine tekrar teşekkür 
ediyorum.  Onların da destekleri ile çalışmala-
rımızın jeotermal camiasına başarı ve yeni bir 
ufuk çizeceğini bilmek Jeotermal Kaynaklı Be-
lediyeler için gerçekten çok ümit verici bir ge-
lişme. 

Jeotermal Belediyeler 
için ümit verici gelişme…
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BAKAN YILDIZ’DAN JEOTERMALE 
TAM DESTEK

Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği tara-
fından 22 – 26 Şubat 2012 tarihleri arasında Yalova’nın Termal ilçesinde gerçek-
leşen “ 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu”  konu-
lu Çalıştay; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile ger-
çekleşti.  

Sağlık Bakanlığı Termal Tesislerinde düzenlenen Çalıştay’ın ilk günü birlik 
üyesi belediye başkanları ve il özel idaresi genel sekreterlerinin katıldığı dar kap-
samlı toplantıyla başladı. Oturum başkanlığını JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı 
Yaşar BAHÇECİ’nin yaptığı toplantıda belediyelerin ve il özel idarelerinin kanunda-

ki değişiklik teklifleri dinlenerek eksiklikler belirlendi. 
24 Şubat’da Çalıştay’ın genel katılımlı açılışı gerçekleştirildi. Çalıştay’ın 

açılış konuşmasını yapan JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ; Bugün 
itibariyle 86 üye belediyesi olan birliğin kuruluş gayesinin termal kaynaklara sahip 
belediyelerin tecrübe ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşması ve geliştirmesi ol-
duğunu ifade etti. Termale sahip olan belediyelerin her zaman deprem riskiyle kar-
şı karşıya olduklarını söyleyen Bahçeci, birlik üyesi Erciş Belediyesi’ne bu yıl mey-
dana gelen depremden sonra yardıma koştuklarını anlattı.

Bahçeci, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. 2007 
yılında çıkan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’nun ardından yapılan yatırımlar arasında ciddi farklar var. Ka-
nun önümüzde çok önemli ufuk açmıştır. Fakat tekrar bir düzenleme gere-
kiyor. Ülkemiz her alanda dünya liginde mücadele eden bir ülke konumun-
da. Herkesin kendisini yenilemesi gerekir. Termalde dünyada en hızlı geli-
şen sektörlerden biri. Türkiye bu alanda söz sahibi olan bir ülke haline ge-
lecek. Yatırımcının önünü açacak kanunla ilgili maddeleri geliştirmemiz ge-
rekiyor ki, bir daha kimse kanunla ilgili şikayette bulunmasın, herkes işine 
baksın, yatırım konusunda çaba ve gayret göstersin. Enerjimizi şikâyet üze-
rine değil, çalışmalara harcayabilelim. Biz oturduğumuz koltukları milleti-
mize hizmet için kullanıyoruz. Bazen ülkemizde kurumsal taassup, bazı ön-
celiklerin önüne geçtiğinde, doğru karar vermek söz konusu olmuyor. Hede-
fimiz jeotermal konusunda dünya liginde bir mücadelenin altyapısını ha-
zırlamaktır” dedi. 

BAHÇECİ; “Hedefimiz jeotermal 
konusunda dünya liginde bir mücadelenin 
altyapısını hazırlamak” 
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Başkan BAHÇECİ’nin ardından TBB’yi temsilen Genel Sekreter Yardım-
cısı Mehmet Keleş bir konuşma yaptı. Keleş; Türkiye Belediyeler Birliği olarak 
belediyelerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek başladığı konuşmasında; 
“ Biz birlik olarak belediyelerin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Uz-
man kadromuz ile belediyelerin her türlü sıkıntılarında yanlarında olmak için çok 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız; belediyelerimizin standardı yüksek hiz-
met verebilmesi için onlara gerekli desteği vermek. Bu gün burada ülkemiz için 

önemli bir değer olan jeotermal kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılma-
sını sağlamak için bazı değişikliklerin yapılması.  Jeotermal Kaynaklı Belediyeler 
Birliği ile daha öncede birçok kez ortak çalışmalarımız oldu. Bu birliğin belediye-
ler için önemine inandığımız için birçok çalışmasına destek veriyoruz” diyerek ko-
nuşmasını sonlandırdı. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Keleşten sonra Ter-
mal Belediye Başkanı İsmail Atik ve Yalova Vali Yardımcısı Atilla Selami Aban’ın da 
bir konuşma yaptı.

“2013’DE 130 BİN MW ENERJİYE 
İHTİYACIMIZ OLACAK”

Son olarak da TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri 
Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit FINDIKLI konuşmasını 
yaptı.

FINDIKLI yenilenebilir ve yerli kaynakların devreye alınması konusunda 
seferberlik başlatıldığını belirterek, “ Yerin altındaki sıcak suyumuz, havada 
esen rüzgârımıza ve sabah doğup akşam batan güneşimize ve kömürlerimi-
ze kadar ne varsa hepsini devreye almak istiyoruz. Çünkü 2023 hedefimizde 
bizim 130 bin megavat enerjiye ihtiyacımız olacak. Sanayimizin 500 milyar 
dolar ihracat yapar duruma gelebilmesi için enerji sektörünün sanayiciler-
den bir adım daha önde koşması lazım. Bu konu ile alakalı elimizdeki kay-
nakların tamamını en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 

Bugün burada TBB ve JKBB’nin ortak düzenlediği bir çalıştayda bir 
aradayız. Sıcak sularımızdan önce enerjiyi üretiyoruz, arta kalan sıcak suyu 
ısıtmada veya seralarda kullanabiliyoruz. Bundan sonra bunu geri deşarj 
etmek suretiyle yerin altına pompalıyoruz. Hem enerji, hem turizm, hem de 
ziraii ayağından faydalanabileceğimiz bir su kaynağımızın her yönüyle de-
ğerlendirilmesini ve bir damlasının dahi boşa gitmemesini istiyoruz. Önü-
müzdeki günlerde kanunla alakalı birtakım düzenlemeler yapılacak. O yüz-
den bu toplantıda konunun uzmanlarını dinleyip, sektörün ileri gelenleriyle 
bir araya gelmek, yatırım yapanları, belediye başkanlarını dinleyip en ma-
kul kanunu yapmak istiyoruz” diye konuştu
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BAKAN YILDIZ; BİZİM HER ŞEYE 
MAZERETİMİZ OLABİLİR. SADECE “ ENERJİMİZ 
YOK, KUSURA BAKMAYIN” DEMEYE OLAMAZ…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanunu” konulu Çalıştay’a yoğun programı sebebiyle gece yarısı 
düzenlenen toplantıyla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Jeotermal Kaynaklı Beledi-
yeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “5686 sayılı Jeo-
termal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” konulu Çalıştay’a yoğun prog-
ramı sebebiyle gece yarısı düzenlenen toplantıyla katıldı.

Yıldız, termik kömür santrallerine tepki gösterilmesini eleştirerek,  Şu ana 
kadar rezervi tespit edilmiş 11 milyar tonluk linyit bulunduğunu anlattı.  “ Nasıl 
Türkiye’nin turizm ve doğal kaynakları varsa kömür de Türkiye’nin zenginlik-
leri arasında. Her bir kömürün kilogramında halkımızın hakkı var. Şöyle bir 
tercih yapabiliriz. Hiçbirini çıkarmayız, yer altında kalabilir. Ben Türkiye’nin 
yerli ve yenilenebilir kaynaklarına yapılan itirazı, Türkiye’nin kalkınmasına 
olan itiraz olarak görürüm. Çünkü biz çevreye ve yeşile duyarlı olarak bu iş-
leri yapacağımızı sık sık tekrar ediyoruz. Niçin Almanya’da, Avustralya’da, 
Güney Afrika’da kömür kullanılırken zararlı olmuyor da Türkiye’de kullanı-
lırken zararlı oluyor? Yer altında boşluk oluşturuyor diye, jeotermalin de za-
rarlı olduğunu söyleyen bir grup var. Ben, o zaman bunların makul ve man-
tıklı olanlarını ayıklayıp, makul ve mantıklı olmayanlarına da aynı şekilde 
irade gösterip Türkiye’ye kazandırmak durumundayım” diye konuştu.

Ayrıca, “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
Çalıştayı’nın da kendilerine bu konuda zaman kazandıracağını ifade eden Yıldız, 

“Bugün yapılan çalışmaların, kanun hazırlamada bize yön vereceği inan-
cındayım. Bu bizim için büyük bir avantaj. Daha yapılacak çok iş var. Bu ül-
kemizin öz kaynağı, yerli, yenilenebilir kaynağı ve son derecede etkili. Ma-
dem bizde böyle bir rezerv var, bunu doğru kullanmak zorundayız. Son dere-
ce olumsuz hava koşullarında ve çok sert soğuklarda yazın da sert sıcaklar-
da enerjiye olan ihtiyaç önemli ölçüde doğalgazdan karşılanıyor. İthal etti-
ğimiz bir kaynağı Türkiye’de kullandığımız bir elektrik kaynağı olarak görü-
yoruz. Bizim her şeye mazeretimiz olabilir ama ‘Enerjimiz yok kusura bak-
mayın’ demeye mazeretimiz olamaz. O yüzden yerli ve yenilenebilir kaynak-
larımızı harekete geçirmek istiyoruz. Su, güneş, rüzgâr, yerli kömür ve jeo-
termal gibi önem verdiğimiz kaynaklarımız var.

 Bugün jeotermalin kullanıcıları, ilgili belediyeleri, il özel idarele-
ri tarafından bizzat masanın aynı yanında kalanlar tarafından kanun tas-
lağı oluşturuluyor. Bu önemli bir avantaj bizim için. Herkes burada. 287 de-
receye kadar ulaşan ve o etkili buharıyla elektrik üretimi, seracılık, konut 
ısıtması gibi pek çok alanda kullanıldığız jeotermali harekete geçirmek du-
rumundayız. Bizim 1984’lerde MTA tarafından yarım megavatlar civarında 
yapılan bir santralimiz vardı. Şu anda biz bu sayıyı artık 114 megavat kuru-
lu güçle idame ettireceğiz. Hedefimiz bunun, kısa vadede 600 megavatlar-
da elektrik üretiminde kullanılmasıdır” dedi.

Bu çalıştay bize zaman kazandıracak
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Termal kaynaklarla alakalı tüm rezervleri ortaya çıkarmak ve özel sektö-
rün rezerv alanını genişletmek için MTA’nın ödeneğinin son 10 yılda 10 katına çı-
karıldığını hatırlatan Bakan Yıldız, “2 bin metrelerden 25 bin metrelere sondaj 
miktarı yakalandı. AK Parti hükümetiyle beraber 115 bin metrelik sondajlar 
tamamlanarak yaklaşık bin 422 megavatlık termik ısı enerjisi açığa çıkartı-
lıyor. 3 bin 330 megavat olan termal ısı kapasitesi, 4 bin 764 magavat ter-
male çıkarıldı. Ve önceki geliştirdiklerimizle beraber de 7 bin megavatlık bir 
termal enerji kapasitesi yakalanmış oluyor. Jeotermal sahalarımızın sayısı 
da şuanda 210’a çıkartıldı. Son 3 yılda 14’ü elektrik üretiminde, 57’si de ısıt-

ma ve termal turizme uygun olarak toplam 71 adet saha, toplam 457 mil-
yon dolara özel sektörün kullanımına açılmış oldu. Aslında toplamda 2 mil-
yar dolar özel sektörün katma değeri, istihdamı, mühendisi, inşaatı, son-
dajı, pompasıyla yani her bir şeyiyle beraber, bu sektöre ayrı bir canlılık da 
gelecektir. Biz özellikle rüzgârdan, su kaynaklarında, jeotermaldeki tribün 
ve jeneratörlerin üretilmesiyle alakalı ayrı bir hamle de başlatıyoruz. Artık 
bunların büyüyen, ilerleyen Türkiye’de mutlaka belli bir teknolojiyle bera-
ber yapılıyor olması lazım. Çünkü Türkiye, beyni, kalbi ve vicdanıyla beraber 
de büyüyor. Böyle büyümesi lazım ki, obez bir büyüme oluşmasın. Şu son 10 
yıl içinde Türkiye’nin gelişmesi ve GSYH’nın 3 katına çıkartılması bütün bu 
rakamları teyit eden, bizi cesaretlendiren ve ileriye doğru daha da güven ve-
ren bir ortamın oluştuğunu gösteriyor. Bütün bu yatırımlarımızı, önümüz-
deki 3 yıl içinde gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye beyni, kalbi ve vicdanıyla 
birlikte büyüyor”
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“Jeotermal ile ısınma 30 binden 86 
bin konuta çıktı”

Sera ısıtmasıyla alakalı da 2002 yılında 500 dönüm olan kapasitenin şu an 
2 bin 400 dönüme çıktığını söyleyen Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu rakamlar daha da artacak. Ülkemizde jeotermal enerji ile ısın-
ma 30 binden 86 bin konuta çıktı. Bizim jeotermal enerjiden ettiğimiz gücü 
600 megavat civarına mutlaka getirmemiz lazım. MTA’nın bu konudaki tek-
nik danışmanlık hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır. Bu çalış-
taydan çıkacak sonuçların hemen TBMM’e getirilip daha fazla özel sektörü 
teşvik edici bir kanunu çıkması gerekiyor.” 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baş-
kanı ve Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ise, bu zaman kadar katıl-
dığı en düzenli Çalıştay’ın olduğunu belirterek TBB ve JKBB’ne ortak çalışmaların-
dan dolayı teşekkür etti. Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve Vali Esengül Civelek de 
böyle bir toplantının Yalova’da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Ya-
şar Bahçeci ise bu toplantının jeotermalin geleceği açısından çok önemli olduğu-
nun altını çizerek, “Bu kaynağın daha verimli kullanması ve dünya liginde söz 
sahibi olabilmemiz gerek. 2007 yılında çıkan kanun birçok konuda önem-
li açılımlar getirmiş. Fakat artık yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu kaynak-
ların verimli kullanılması hepimize fayda sağlayacaktır. Yerel yöneticiler 
olarak, ilimizdeki yatırımların gelişmesi hepimizi yakından ilgilendiriyor. 
Çalıştay’ımızın gerçekleşmesinde büyük destekleri olan ve  gecenin bu saa-
tinde bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız Taner YILDIZ’a, Türkiye Belediye-
ler Birliği’ne ve tüm  katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
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5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNUNDA YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 22 - 26 ŞUBAT 2012 TARİHLERİ ARASINDA 

YALOVA – TERMAL’DE YAPILAN JEOTERMAL ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizin önemli yer altı kaynaklarından olan jeotermal kaynaklar ve do-
ğal mineralli suların aranması,  araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, ko-
runması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredil-
mesi, çevre ile uyumlu olarak en verimli şekilde değerlendirilmesine iliş-
kin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 2007 
yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra geçen beş yıllık süre zarfında bu Kanun ile ilgili yaşanan sorunların 
giderilmesi konusunda Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğimiz tarafın-
dan Kanun değişikliği ile ilgili öneri taslak metin hazırlanmıştır. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleri, Türkiye Belediyeler Birliği ile Jeo-
termal Kaynaklı Belediyeler Birliği tarafından 22 – 26 Şubat 2012 tarih-
leri arasında Yalova Termal Otelde, belediye başkanlarımız, ilgili kamu ku-
rum yetkilileri, akademisyenler, sektör temsilcileri, ilgili meslek odaları ve 
sivil toplum örgütlerinin katıldığı ‘Jeotermal Çalıştayı’ yapılmıştır. Çalıştay-
da sorunların çözümü konusunda, hazırlanan öneri taslak metin üzerinde 
yapılan tartışmalarda belirlenen görüş ve önerilere göre hazırlanan kanun 
değişikliği öneri taslak üzerinde aşağıda açıklanan hususlara göre yeniden 
düzeltme ve katkılar yapılarak çalıştaydaki müzakere sonuçlarına göre ye-
niden düzenleme yapılması kararı alınmıştır. Çalıştay sonucunda ortaya çı-
kan sonuç bildirgesi özetle aşağıda açıklanmıştır.

1- Kanunun amaç maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak kaynağın 
planlanması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ruhsat sahalarının terk 
edilmesi gibi kavramlar ilave edilmelidir.

2- Kanunun kapsam maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak, kaynağın 
aranması, araştırılması, üretilmesi, geliştirilmesi, enjeksiyonu, reenjeksiyo-
nu, deşarjı, çevrenin korunması, teşvik edilmesi ile sürdürülebilirliği ile en-
tegre kullanımının sağlanmasına yönelik ibareler eklenmeli ve bu kavram-
lara ilişkin düzenlemeler kanunda yer almalıdır.

 3- Ulusal düzeyde kaynakların planlanması, izlenmesi, kontrol edilmesi, il 
özel idareleri ile ortaklaşa denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ulusal bil-
gi envanterinin bir merkezde sağlıklı şekilde toplanması, kurumlar ile ilgi-
li izin ve görüş alınması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bün-
yesinde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sulara ilişkin bir genel mü-
dürlüğün veya bağımsız daire başkanlığının teşkili ile koordinasyonun yurt 
genelinde yetkili bir/tek merkezden yürütülmesi sağlanmalıdır. 

4- Kanunun tanımlar maddesinde yer alan bazı tanımlar (kaynak, jeoter-
mal kaynak, faaliyet raporu gibi) uluslararası norm, standartlar ve ülkemiz 

gerçekleri temel alınarak yeniden tanımlanmalı, kanun metni içerisinde 
yer almayan ancak ihtiyaç duyulan tesis, kullanım hakkı, sürdürülebilir üre-
tim, arama faaliyet raporu, işletme faaliyet raporu, entegre kullanım, kay-
nak geliştirme, idare payı, belediye, format gibi kavramlar açık olarak ta-
nımlanmak sureti ile kanunun tanım maddesi içinde yer almalı ve bunlara 
yönelik düzenlemeye de kanunda yer verilmelidir.

5- Arama ruhsatlarını düzenleyen Kanunun 5 inci maddesinde gerekli de-
ğişikliğin yapılarak; müracaat yöntemi ve arama süreçlerine ilişkin iş ve iş-
lemler tartışmalara yer vermeyecek, bilimsel ve teknik esaslar dikkate alı-
narak ve hak kaybına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, ara-
ma ruhsat süreleri proje, yürütülmekte olan faaliyetler dikkate alınarak 
elektrik enerjisi üretimi ve kızgın kuru kaya gibi projelere konu olan arama 
ruhsatlarının ek süre uzatım yılları daha uzun olacak (3+2, 3+3 gibi) şekil-
de Kanunda düzenleme yapılmalıdır. 

6- İşletme ruhsatını düzenleyen Kanunun 6 ncı maddesinde gerekli deği-
şikliğin yapılarak, işletme ruhsatı başvurusundan önce düzenlenecek işlet-
me projelerinin; entegre kullanım, doğal çıkışlı kaynak ve jeotermal rezer-
vuarının korunması, çevrenin kirletilmemesi ve jeotermal sistemden sür-
dürülebilir üretim ilkesi gibi vazgeçilmez hususlar temel alınarak hazırla-
nacağı vurgulanmalı, ayrıca işletme ruhsat süresi boyunca yapılacak faali-
yetlerin ve işlemlerin bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde yürütülmesine 
yönelik kanunda genel bir uyum sağlanmalıdır.

7- Teknik sorumluluk ve faaliyet raporlarını düzenleyen Kanunun 7 nci mad-
desinde gerekli değişiklik yapılarak, teknik sorumlunun kaynağın aranma-
sı, potansiyelinin arttırılması, işletilmesi, projenin uygulanması, değerlen-
dirilmesi, yapılan faaliyetlerin takibi ve kontrolü gibi konularda teknik açı-
dan sorumlu olduğu vurgulanmalı, ilgili mühendis kavramı daraltılarak 
arama ve işletme ruhsatı süresince doğrudan konu ile ilgili bir disiplinden 
teknik sorumlu olması gerektiği açıklığa kavuşturulmalı ve teknik sorumlu-
nun görev, yetki, sorumluluk, görevlendirme usul ve esasları ile faaliyet ra-
porlarının uygulama birliği sağlanacak şekilde ve tek tip format kapsamın-
da Kanun ve yönetmelikte gerekli düzenleme yapılmalıdır.

8- Denetim faaliyetlerini düzenleyen Kanunun 9 uncu maddesinde gerek-
li değişiklik yapılarak, denetim faaliyetlerinin il özel idarelerce yapılmakta 
olduğu hususu göz önüne alınarak idarelerin ihtiyaç duyması halinde de-
netimde açıklığa kavuşturulamayan konuya ve/veya soruna ilişkin ilgili uz-
man kurum ve kuruluşların katılımı ile İdarenin birlikte yapacağı denetim-
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lerde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 
Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca il özel idarelerinin personel alt yapısının güç-
lendirilmesinin sağlanması, kaynaklara yönelik denetimi ve ruhsatlandırıl-
ması ile ilgili olarak bir birim oluşturulmalıdır.

9- Kanunun devir, intikal, sicil, ihale, harç, teminat ve idare payını düzen-
leyen 10 uncu maddesi yeniden düzenlenerek, kanunda yeterli açıklıkta 
olmayan kısımlar tereddütlere mahal bırakmayacak şekilde düzenlenme-
si sağlanmalı, tanımlanan idare payının sektörel kullanımı ve kullanıcılara 
ilişkin idare payı oranları belirlenmeli, bu konuda karşılaşılan sorunlar gi-
derilmeli, ayrıca harç, teminat ve idare payından muaf olacak ruhsat sahip-
leri ve/veya kullanım hakkı sahipleri belirlenmelidir.

10- Doğal çıkışlı kaynak ve jeotermal rezervuarın korunmasını düzenleyen 
Kanunun 14 üncü maddesi gözden geçirilerek; başlığı da dâhil olmak üze-
re konuya bir jeotermal sistem anlayışı ile tüm hususları kapsayan bütüncül 
bir yaklaşımı çerçevesinde kaynağın korunması, sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması ve en verimli şekilde yararlanılması için gerekli bilimsel ve teknik 
düzenlemelere yönelik hükümler kanuna eklenmeli ve uygulamada buna 
yönelik karşılaşılan sorunlar giderilmelidir.

11- Belediye mücavir alanı içerisinde buluculuk hakkı tescili ile MTA’ca ara-
ma ruhsatı alınmış olan ruhsat alanları içerisinde nokta bazında başkaları-
na ait hakların bulunması nedeniyle ihale edilemeyen bu ruhsat sahaları-
nın ruhsat süresi sonu itibariyle ilgili belediyeye, mücavir alanı dışında ve 
il sınırı içinde kalan arama ruhsat sahalarının ise il özel idaresine, bedelsiz 
olarak devredilmesine ilişkin gerekli kanuni düzenleme yapılmalıdır.

 12- Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri ile Turizm Merkezle-
rine ilişkin hükümleri içeren Kanunun 17 nci maddesi, çalıştayda dile geti-
rilen öneriler ve görüşler dikkate alınarak uygulanabilir ve güncel şartlara 
uygun olarak Kanun değişiklik taslak metni yeniden düzenlenmelidir. Jeo-
termal akışkanın tek elden dağıtımının sağlanması amacı ile mevzuata uy-
gun şekilde yeni uygulama yöntemlerinin ilgili maddeye eklenmesi sağ-
lanmalıdır.

13- Riskli olan jeotermal kaynak arama, geliştirme/potansiyel arttırma ve 
işletme döneminde özellikle sondaj ve reenjeksiyon faaliyetleri teşvik edil-
meli, gümrük muafiyetleri, KDV muafiyet uygulaması gibi hususlara yöne-
lik yeni uygulamalar getirilmelidir.

14- İdare payı olarak gayrisafi hasılattan (ciro) alınması gereken miktar-
lar yeniden belirlenmiştir. “Isıtma (şehir, sera, işyeri vb.), kurutma, yıkama, 
kaplıca, termal tesisler, akua kültür ürünleri ve jeotermal kökenli gaz üre-
tim tesislerinden % 0.5, doğal mineralli su üretim tesislerinden % 0.25 ve 
elektrik enerjisi, kuru buz, sıvı karbondioksit, mineral – tuz eldesi gibi tesis-
lerden % 1 tutarında idare payı işletme ruhsat sahibi ve/veya kullanım hak-
kı sahiplerince ödenir.” şeklinde ağırlıklı olarak mutabakat sağlanmış olup 
kanunun ilgili yerinde bu konuda düzenlenme yapılmalıdır.

15- İdare payının; ruhsat veya kullanım hakkı sahibi olmayan, kuruluşu, ti-
careti ve idamesi jeotermal kaynağa dayalı olmayan, sadece abonelik usu-
lü ile ısınma amaçlı yararlananlar ile jeotermal kaynağa dayalı ürün üre-

ten ve bundan ticari amaçlı gelir sağlayan, kuruluşu ve idamesi bu kayna-
ğa bağlı olanlar arasında karmaşaya neden olan uygulamanın düzeltilmesi 
için idare payının kimler tarafından ödenip ödenmeyeceği hususu kanun-
da açık olarak belirtilmelidir.

 16- Doğal mineralli su tanımı; “Yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun 
jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan bir veya daha fazla kaynaktan yeryü-
züne doğal yollarla çıkan ya da mekanik usullerle çıkartılan, erimiş mine-
ral içeriği 1000 mg/L ve üzerinde olan ve doğal karbondioksit ihtiva eden, 
diğer bileşenleri ile tanımlanan; tüm özellikleri ile kirlenmeye uğramamış 
olan fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış içmece 
suyu ve benzeri adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal suları” şeklinde tanım-
lanmalıdır.

Böylece ülkemizin doğal mineralli su potansiyeli, fizyolojik ve tedavi edici 
etkinliği, uygun özellikleri gibi avantajlar dikkate alınmış, ayrıca karmaşık-
lığa neden olan doğal kaynak (memba) suyu – doğal mineralli su ayrımı, il-
gili sektörün görüşleri de dikkate alınarak tanım açıklığa kavuşturulmuştur.

17- Belediyenin mücavir alanı içerisinde bulunup MTA’nın ve il özel idarele-
rinin ihale ettiği ruhsat sahalarından elde edilen gelir ile alınan idare pay-
larından belediyenin de yararlanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır 
(Kanun; 10/e, 16/1, Geçici 1inci Madde, Geçici Madde 3/1 – 2). 

18- Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan jeotermal kaynakların özel-
likle entegre kullanımında mümkün olduğu oranda öncelikle belediyele-
rin kamu yararı ön plana alınarak yararlandırılması veya üretim fazlası olup 
değerlendirilemeyen veya ilk projeye göre değerlendirildikten sonra arta 
kalan jeotermal kaynağa kullanım hakkı tesisi ile belediyelere tahsis edil-
mesi hususunda Kanunda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

19- Devre mülk, devre tatil ve kooperatiflerde jeotermal akışkanın mevzu-
atta yer almayan şekilde amaç dışı kullanımı, mevzuata uygun olmayan te-
sislerin yapılması, çevreyi olumsuz etkileyen atık suyun doğrudan deşarj 
edilmesi gibi olumsuz uygulamalar ve yapılaşmalar önlenmeli, belirtilen 
kullanım alanlarına yönelik etkili ve sürekli bir disiplin ve denetim getiril-
melidir. 

20- Yukarıda açıklanan görüş ve öneriler kapsamında Kanunda öncelikle 
hukuki, teknik, idari, mali ilişkileri düzenleyen maddeler ile geçici madde-
ler bütüncül bir sistem anlayışı içinde gözden geçirilerek gerekli redaksi-
yon yapılmalıdır.

Sonuç olarak; 

Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğince ha-
zırlanan ve çalıştayda sunulan taslağın yukarıda belirtilen öneriler ile çalış-
tayda sunulan görüşler çerçevesinde yeniden düzenlenmesinin sağlanması 
ve hazırlanan kanun değişiklik taslağının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yon Başkanlığına sunulması kararlaştırılmıştır.
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JKBB EKİM MECLİSİNİ DENİZLİ’DE YAPTI

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile 
“Jeotermal Kaynakların Entegre Kullanımı ve Sürdürülebilirliği” adlı panel 13-16 
Ekim 2011 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşti.

14 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen Meclis Toplantısına Birlik Başkanı ve 
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ’nin yanı sıra birliğe üye 75 Belediye Baş-
kanı katıldı.

Mecliste birliğe üye belediyelerin kabulü ve ayrılmaları görüşüldü. 9 yeni 
belediyenin birliğe üye olması ile birlik üye sayısı 84’e yükseldi. Birlik personelle-
rinin ve 2012 yılı sözleşme ücretlerinin de görüşülerek karara bağlandığı Ekim Ayı 
Olağan Meclis Toplantısında 2012 yılı eğitim seminerleri ve gezi programları da gö-

rüşülerek karara bağlandı.
Termal Turizmin tanıtımı için bir reklam filmi yapılmasını kabul eden 

meclis, 2011 yılı ek bütçeyi de görüşerek kabul etti. 
Gündemin 8. maddesi olan 2012 yılı Yatırım, Çalışma ve Performans 

Programı da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı tahmini bütçenin de 
görüşülerek kabul edildiği Ekim Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temenniler ile Birlik 
Başkanı Yaşar BAHÇECİ tarafından kapatıldı.

 “Jeotermal Kaynakların Entegre Kullanımı’’ Paneli
İki oturum halinde düzenlenen panelin I. Oturumuna Birlik Danışma Ku-

rulu Üyesi Mehmet Ali DANIŞMAN Başkanlık ederken, II. Oturumun Başkanlığı’nı 
ise yine Birlik Danışma Kurulu Üyesi Nusret Güngör gerçekleştirdi.

Panele Denizli Valisi Abdülkadir DEMİR, Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEK-
Çİ, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAH-
ÇECİ, Denizli Belediye Başkanı Osman ZOLAN, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekre-
teri, çok sayıda jeoloji mühendisi, JKBB Üyesi Belediye Başkanları, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, bilim adamları ve akademisyenler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Birlik Başkanı Yaşar BAHÇECİ yaptı. BAHÇECİ 
yaptığı konuşmasında toplantıya ev sahipliği yapan Denizli Belediye Başkanı’na te-
şekkür etti. 74 olan üye sayılarını Denizli’de gerçekleştirdikleri toplantı ile 84’e çı-
kardıklarını, yaptıkları faaliyetler ile Jeotermal konusunda çok değerli kazanımlar 
elde ettiklerini belirtti.

Başkan BAHÇECİ; “JKBB olarak bu yıl ilk defa Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin desteği ile oldukça faydalı olan yurt dışı gezimizi gerçekleştir-
dik. Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleştirdiğimiz yurt dışı programımız 
ile Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ndeki termal alanları yerinde inceledik. 

Birlik olarak amacımız birlikte tecrübe kazanarak lobi oluşturmak, jeoter-
mal kaynakları en uygun ve verimli bir şekilde kullanarak istihdama yöne-
lik en uygun yatırımı sağlamaktır” dedi.

Başkan BAHÇECİ; Amacımız güç birliği 
ile lobi oluşturmak…

Kaynakların doğru kullanılması ve projelendirilmesi konusuna vurgu ya-
pan BAHÇECİ, 40 üye ile başladıkları birliği her geçen gün biraz daha geliştirerek, 
üye sayılarını 84’e çıkarttıklarını da ifade ederek, yapılan toplantılara sadece birlik 
üyesi belediyeleri değil, İl Özel İdaresi yetkililerini, MTA ve MİGEM yetkilileri ile İller 
Bankası yetkililerini de çağırdıklarını, 5686 sayılı doğal mineralli sular kanununda-
ki açıkları, eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmaları gerçekleşti-
rirken iş ve güç birliği sağlanmasının oldukça önemli olduğunu termal bölgelerde 
yeni sektörleri geliştirmek gerektiğini belirtti. Başkan BAHÇECİ, son olarak bütün 
Jeotermal Kaynaklı Belediyelere, termal kaynağın yatırım potansiyelini belirleye-
rek teknik destek sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
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Ardından söz alan Denizli Belediye Başkanı Osman ZOLAN, Denizli buluş-
masında çok güzel bir konunun ele alındığını, jeotermal potansiyeli kullanma nok-
tasında değerli bilim adamları ve akademisyenlerden yararlı bilgiler alacaklarını 
söyleyerek Birlik Başkanı Yaşar BAHÇECİ’ye teşekkür etti.

Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEKÇİ ise yaptığı konuşmasında Türkiye’deki 
jeotermal kaynakların 10’da birine sahip olan ülkelerin bu kaynakları nasıl de-
ğerlendirerek pazarladıklarını yurt dışı gezilerinde gördüklerini, Türkiye’deki kay-
nakların ise yeterince değerlendirilemediğini, kıymetinin bilinmediğini söyledi. 
Denizli’nin de Termal Sağlık Turizmi konusunda iddialı olduğunu belirterek, top-
lantıyı düzenleyen, katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından I. oturumu yöneten Mehmet Ali DA-
NIŞMAN, ilk olarak JKBB Danışmanı Dr. Toros ÖZBEK’e söz verdi. ÖZBEK, Jeotermal 
Kaynakların Entegre Kullanımı konusunda genel bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. 
Mahmut Parlaktuna Jeotermal Sistemlerde Sürdürülebilirlik konusunda bir bildiri 

sunarken, Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE Denizli şifalı suları ve çamurlarının tıbbı de-
ğerlendirilmesi ve sağlık etkileri konusunda bilgiler verdi. İller Bankası’ndan Kemal 
AKPINAR ise Jeotermal Kaynakların Entegre Kullanımına değinirken Güre örneğin-
den bilgiler sunmasıyla oturum bitti.

II. Oturum ise Nusret GÜNGÖR Başkanlığı’nda Denizli’de Jeotermal Kay-
nak Uygulamaları konusu ile devam etti. Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yar-
dımcısı İsmail Edip YILMAZLI Denizli Jeotermal Uygulamaları hakkında bir bildiri 
sundu. Zorlu Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ali KİNDAP Zorlu Holding’in jeotermal 
enerji konusundaki yatırımları ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Organize 
Sera Bölgesi Birlik Müdürü Arzu SEHİM ise Denizli Organize Sera bölgesi hakkında 
panele katılanlara bilgiler verdi. DENTUROD Başkanı Şeref KARAKAN Termal otel-
lerin uygulamaları ve sorunları hakkında yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Son olarak 
JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığı’nda genel bir değer-
lendirme toplantısı yapılarak panel sona erdi.

14 Ekim günü Denizli Belediyesi tarafından verilen akşam yemeğinde Denizli Belediyesi Konser-
vatuarı tarafından konuklara bir konser verildi.  Konserde Türk Sanat Müziği eserlerinin yanısıra 
Denizli yöresine ait türkülerde seslendirildi.
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Denizli Buluşmasının 3. günü düzenlenen Teknik Gezisi de ise ilk önce Denizli Organize 
Sera Bölgesine gidildi. Burada yapılan incelemelerden sonra Zorlu Enerji Tesislerinde kısa 
bir inceleme ziyareti yapıldı. Sarayköy’de yer alan Umut Termal Tesislerinde yapılan teknik 
inceleme ile termal tedavi yönetmeleri misafirlere uzman doktorlar tarafından anlatıldı. 

Karahayıt Bölgesi
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Denizli İli Organize  Sera Bölgesi

Zorlu Enerji Tesisleri
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Kuru Buz Üretim Tesisi
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Umut Termal Tesisleri Sarayköy
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Leodikeia Antik Kenti
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Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Denizli Buluşması 16 Ekim Pazar günü Denizli 
Belediyesi tarafından düzenlenen Pamukkale Gezisi ile sona erdi.

Antik Havuz
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JKBB’DEN ÇUBUK VE POLATLI 
BELEDİYELERİNDE İNCELEME

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği danışmanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Dr. Toros 
ÖZBEK ve Birlik Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisi Ökem ÇELEM, Çubuk ve Polatlı’da 
jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla incelemelerde bulundu.

23 Ekim 2011 tarihinde Taban’lı merkezli Van ilinde yaşanan deprem, üyemiz Erciş’te 
çok ciddi hasarlara yol açmıştır. Ülkemizde de derin üzüntüyle karşılanan bu olayda 
Van için JKBB tek yürek oldu.

Çubuk Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN ve Polatlı Belediye Başkanı YA-
KUP ÇELİK’i makamlarında ziyaret ederek Birliğe üye iki belediyenin jeotermal kay-
nak kullanımları ile ilgili bilgi alan Toros ÖZBEK, daha sonrasında etüt raporlarını 
inceleyerek sahalarda incelemelerde bulundu.

Çubuk ve Polatlı’nın çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirten ÖZ-
BEK, üye iki belediyenin sorunlarının çözümü noktasında her türlü desteğe hazır 
olduklarını, bu sorunların çözümünde bilimsel, hukuki ve teknik konularda bir yol 
haritası belirlemeyi amaçladıklarını söyledi. ÖZBEK belediyeleri tekrar ziyaret ede-
rek, konuyla ilgili raporunu hazırlamak üzere belediyelerden ayrıldı.

‘‘BİR KONTEYNIRDA SİZDEN’’

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak üyemiz Erciş’i bu zor günle-
rinde yalnız bırakmamak için ‘Bir Konteynır da Sizden’ kampanyası ile destek eli-
mizi Van’a uzattık. Zorlu kış günlerinde artan ‘ev tipi’ konteynır ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere üyelerimizle birlikte bir konteynır da bizden dedik. Kampanya Kapsa-

mında 30 adet ev tipi konteynırı Erçiş’e gönderdik. 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ailesi olarak kampanyamıza destek 

vererek, Erciş’in yanında olan tüm üye belediyelerimize şükranlarımızı ve saygıları-
mızı iletmeyi borç biliyoruz. 
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Kırşehir’de düzenlenen  “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular” konulu 
seminere Kırşehir Belediyesi, Kırşehir İl Özel İdaresi ve Jeoloji Mühendisleri Odası 
ev sahipliği yaptı. 

 KIRŞEHİR’DE DÜZENLENEN                                                                                             
“ JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ”  
SEMİNERİNDE JKBB VARDI

İki gün süren seminerde Kırşehir`in Jeotermal potansiyeli değerlendiril-
di. Seminerin ikinci gününde ise Çiçekdağı ilçesindeki kaplıcalar ve seralar incelen-
di.  

Kırşehir Belediye Başkanı ve JKBB Başkanı BAHÇECİ yaptığı açılış konuş-
masında “Jeotermal tek başına değerlendirilecek bir konu değil. Hep enerji diyo-
ruz ama jeotermal kaynakların kullanımına farklı sektörlerle de izin verildiğinde 
ilgili bütün kaynaklarla ve buradan çıkacak raporlarla daha iyi şeyler yapılacağı-
na inanıyorum” dedi. 
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JKKB’DEN ERCİŞ’E ZİYARET

Başkan BAHÇECİ beraberinde JKBB yönetiminde yer alan Amasya Beledi-
ye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, Akyazı Belediye Başkanı Yaşar YAZICI ve Türkiye Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet KELEŞ’ten oluşan heyet depremde 
ağır hasar gören Van’da ve Erciş’ de incelemelerde bulundu. 

Heyet önce Van il merkezinde ki kriz merkezine giden heyet burada önce 
Van Vali Yardımcısı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem ERDEN ile görüştü. 
Daha sonra ise büyük yıkımın yaşandığı Erciş’e geçerek incelemelerini sürdürdüler. 

Deprem bölgesinde Van Milletvekili Fatih ÇİFTÇİ’den de çalışmalar-
la ilgili bilgi alan heyet, depremin yaralarını sarmak noktasında en hızlı ve doğ-
ru yardımların nasıl yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu. Erciş 
Kaymakamlığı’nda Van Valisi Münir KARALOĞLU, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-
ğan BAYRAKTAR ve Kalkınma Bakanı Cevdat YILMAZ ile bölgenin durumu hakkın-
da görüşmeler yapıldı. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyesi olan Erciş Be-

lediye Başkanı Zülfikar ARAPOĞLU ile de görüşen heyet, çalışmalarla ilgili yerinde 
tespitler yaparak yardımların ulaştırılması noktasında yapılan koordinasyon hak-
kında da bilgi aldı. 

Erciş’te incelemelerde bulunan heyet depremzedelerin acil ihtiyaçlarının 
belirlenmesi konusunda gerekli ön inceleme ve araştırmaları yaparak, yardımla-
rın en kısa sürede ve doğru bir şekilde ulaşması noktasında yapılabileceklerini ma-
saya yatırdı. Bu arada depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalarda mühendis-
lik hatalarının nerelerden kaynaklandığı hususunda da yetkililerden bilgiler alındı.

BAHÇECİ başkanlığında ki heyet, depremde zarar gören bütün Vanlı va-
tandaşlara başsağlığı dilerken Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Encü-
men Üyesi olan Erciş Belediye Başkanı Zülfikar ARAPOĞLU’na da acılarını paylaştık-
larını belirterek başsağlığı dilediler. 
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‘‘DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN 
JEOTERMAL ALANLARI’’ SEMPOZYUMU 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve Güneydoğu Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Jeotermal Alanları” Sempozyumu 
17-18 Kasım 2011 tarihlerinde Batman Üniversitesi’nde yapıldı.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Metin Altay, Güneydoğum 
Derneği Başkanı Duygu Sucuk’a, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsse-
lam Uluçam ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahat-
tin Çimen‘in açılış konuşmalarını yaptığı sempozyuma, JKBB Danışmanları Dr. To-
ros Özbek, Mehmet Ali Danışman ve Nusret Güngör, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. A. Feyzi Bingöl, MTA Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan, JFMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Mithat Aydın ile akademisyenler, kamu kurumların ilgili personeli ve 
öğrencilerin katkısıyla geniş katılım sağlandı. 

Uzmanlar tarafından 2 gün boyunca bölgenin jeotermal potansiyeli ile il-
gili sunumlar yapılarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Jeotermal Alanları ma-
saya yatırıldı. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Jeotermal Alanları”, “Jeotermal 
Saha Aramaları” ve “Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları” ana başlıklı konular 3 
oturumda karşılıklı soru ve görüşlerle detaylı olarak incelendi. Sempozyuma ko-
nuşmacı olarak katılan Birlik Danışmanı Dr. Toros ÖZBEK, JKBB’yi tanıtarak, “Jeoter-
mal Enerjinin Kullanım Alanları” ile ilgili bir sunum yaptı. 



Be
led

iye
  H

ab
erl

eri

25Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

YATIRIMCIYA HEM KAPIMIZ, 
HEM GÖNLÜMÜZ AÇIK

İlçemizde termal yatırım yapmak isteyen yatırımcılara kapılarının sonuna kadar 
açık olduğunu belirten Çubuk Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN; “ Sınırlarımız 
içerisindeki uluslararası havalimanı, Ankara’ya yakınlığımız, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nin sınırlarımız içerisinde olması yatırımcılar için cazip fırsatlar ” 
diyerek dünden bugüne Çubuk İlçesinin sahip olduğu değerleri ve termal turizmdeki 
hedeflerini “ Jeotermal Belediyeler ” dergisine anlattı.

Çubuk Ankara’nın kuzey doğusunda Karadeniz Bölgesinin geçiş kuşağın-
da yer alan, Ankara savaşı ile birlikte tarihi önem kazanmış bir ilçemiz. Orta Ana-
dolu bölgesinin geçiş kuşağında bulunan ilçemiz; Çubuk Ovası ve Çubuk Çayının 
suladığı topraklar ile dünden bugüne yerleşmenin yoğunlaştığı bir tarım alanı ol-
muş. Rengârenk yaylaları, Ankara Balı, Ankara Armudu, vişnesi ve turşusu, festi-
vali, çizgili akik taşı meşhur önemli değerlerinden. Ankara’ya uzaklığı 39 km uzak-
lıkta olup, Başkentle ulaşımı da oldukça kolaydır.  Esenboğa Havalimanına ise yak-
laşık 16 km. uzaklıktadır. Yine ilçemiz sınırları içerisinde kurulan Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi bölgenin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.

Tarihi değerleri, Ankara’ya yakınlığı, sahip olduğu farklı unsurların ya-
nında Melikşah ve Özlüce sınırları içerisinde bulunan termal alanlar ilçemiz için 
yep yeni ufuklar açacak niteliktedir.  Bu sahaların 18.300 hektarlık kısmı belediye 
başkanlığımıza ait olup, 5000 hektarlık diğer kısmı ise özel bir firmaya aittir.  Be-
lediye Başkanlığımıza ait alan 4 farklı sahadan oluşuyor. MTA Genel Müdürlüğün-
den alınan AR:06/2009/70 nolu sahadan akışkan elde edilmiş, yapılan ÇÖ-1 nolu 
sondaj 612 m. derinliğinde açılmış ve kuyudan kompresörle yapılan kuyu geliştir-
me ve üretim testleri sonucunda ilk verilere göre 42 oC sıcaklık ve 30 l/s debide sı-
cak su elde edilmiştir. Sahada 2 km²’lik alanda yapılan jeotermal enerji arama ça-
lışması ve kuyu bitirme çalışması dışında herhangi bir çalışma henüz yapılmamış-
tır. Bu sahamızın işletme ruhsatı Ankara İl Özel İdaresinden alınmıştır.

Arama ruhsatı alınan diğer 3 sahamıza yönelik olarak gerekli jeofizik, hidrojeoji vb. 
çalışmalar yapılarak elde edilecek veriler ışığında jeotermal kapasitemiz arttırılması 
planlanmaktadır.

Türkiye sağlık turizminde birçok avantaja sahip 
İlçemizin konumu göz önüne alındığında sınırlarımız dahilindeki Esen-

boğa Havalimanının ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin sağlayacağı avantajlarla, 
kurulacak olan sağlık terapi hastanesi, kaplıca, kür merkezleri, termal havuzlar ve 
jeotermal sera gibi faaliyetler bölgeye binlerce yabancı konuk gelmesini sağlaya-

caktır. Böylece  ilçe ekonominse ciddi sağlanacaktır.  Sağlık turizmi; hedef kitlesi-
nin daha bilinçli ve gelir düzeyinin yüksek olması açısından ülkenin turizm sektö-
rü için önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye’nin sağlık turizminde, yer aldığı coğraf-
yadan kaynaklanan bircok avantajı bulunmaktadır.

Ankara’nın tek alternatif turizm konusu termal olabilir
Ankara bölgesi, doğa (deniz ve iklim) ve inanç-kültür potansiyeli açısın-

dan turizm alanında rekabetçi değildir. Alternatif turizm unsurlarıyla bölgeye tu-
rist çekebilir ancak. Bölgede olabilecek tek altenatif turizm konusu termal – şifa-
sağlık turizmidir. Ayrıca, bölgesel kalkınma açısından ve nüfus hareketliliğine (şe-
hir merkezine çok ciddi göç olmakta) alternatif sunabilmenin, yani ilçede gele-

neksel tarım faaliyeti dışında istihdam imkânı oluşturmak açısından termal kay-
nak potansiyelinin harekete geçirilmesi gerekiyor. Mevcut turizm faaliyetlerinde 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi katma değer ve diğer sektörleri de doğrudan 
etkileyecektir.
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Özlüce’deki su önemli özelliklere sahip
Sağlık turizmi içinde önemli bir yere sahip olan termal (kaplıca), soğuk 

ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerde kullanımı için tu-
ristlerin ulaşım, konaklama ve ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan 
çok yönlü bir turizm çeşididir. Özlüce jeotermal alanından çıkan jeotermal su do-
ğada az rastlanan sular sınıfına girmektedir. Bu sebeple sahaların gelişmesi ve jeo-
termal turizme katkı sağlaması amacıyla bölgemizde yatırım yapmak isteyen özel 

sektöre alanlarımız tahsis edilecektir.
Ankara ilinin kuzeyinde konumlandırılacak olan bu tesis şehir merkezine 

en yakın termal tesisi olacaktır. Tesis uluslararası havalimanına yakın mesafede ol-
ması ile kuruluş yeri seçimi ve ulaşılabilirliği açısından yerli ve yabancı turist çeki-
minde önemli bir avantaja sahip olacaktır. 

Termal turizm ile bölgemiz kalkınacak
Ankara-Esenboğa bölgesinde yapılması planlanan termal tesisin, Yıldı-

rım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği içerisinde ve sağlık turizm ihracatı yaklaşımın-
da geliştirilmektedir. Üniversitenin Tıp Fakültesinin teknik desteği ve işletme fakül-
tesinin konumlandırma ve kurumsallaşma desteği; tesisin altyapısı ve turizm sek-
töründe farkındalığını güçlendirecek.  Bu bağlamda proje, öncelikle Ankara ilinin 
ve genelde ülkenin turizm ihracat kapasitesine kurumsal tesis altyapısı ve stan-
dart hizmet kalitesi açısından önemli katkı sağlayacaktır. Termal turizmin ilçemiz-
de oluşturulması ile gözetilen amaçlar; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açı-
sından turizm sektöründeki önemli fırsatlardan yararlanılarak ve bölge ekonomisi-
ne katkı sağlamaktır. Çevresel, tarihi, kültürel, doğal ve toplumsal değerlerin tanı-
tılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ön plana çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yön-
lendirilmesine katkı sağlamak proje kapsamındaki yatırım ve gerekçelerin gözönü-
ne alındığında Ankara bölgesine ciddi bir katma değer yaratması öngörülmektedir.

Ankara ilinde son dönemde altyapı ve bilinçlendirme açısından alterna-

tif turizm projeleri yürütülmektedir. Mevcut proje önerisi, bölgedeki bu girişimlere 
göre daha odaklı ve ihtisas bir yaklaşım ve politika önerisi olacaktır. 

Arama, sondaj ve işletme dönemine ait hazırlanacak olan projelerin finas-
manı özel sektör, kalkınma ajansları, hibe fonları ve kendi imkânlarımızla sağlana-
caktır. Ankara Sanayi Odası, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk Kaymakamlığı’nın 
oluşturacağı bir birliğin Ankara Kalkınma Ajansına sunacağı projeyle fizibilite ça-
lışmaları yapılacak özel ve kamudan sağlanacak finansmanla yatırım gerçekleşti-
rilecektir. 

Sonuç olarak ilçemizin termal turizmde yatırım yapmak isteyen yatırım-
cılara kapısı sonuna kadar açıktır. İlçemizin konumu, sınırlarımız içerisindeki ulus-
lararası havalimanı, şehir merkezine yakınlığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin sı-
nırlarımız içerisinde olması yatırımcılar için cazip fırsatlardır. Termal turizmin ül-
kemize, ilimize, ilçemize getireceği katkıların hayırlı olmasını dileyerek özel sek-
tör yatırımcılarına kapılarımızın ve gönlümüzün sonuna kadar açık olduğunun bi-
linmesi istiyorum.  

ERZURUM’UN İNCİSİ OLUR

Olur Belediye Başkanı Rüstem Polat; “ İlçemize 11 km. uzaklıkta bulunan 
jeotermal kaynaklar; MTA Genel Müdürlüğüne başvurmamız neticesinde jeofizik 
ve jeoloji mühendisleri tarafından yapılan ön araştırma ve zemin etüdü çalışmaları 
ile kalitesi tespit edilerek ilgili dosya Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

Başvuru neticesinde suyumuz incelenerek Haziran 2011 tarihinde; Olur 
İlçesi de resmi gazetede yayınlanarak ilan edilen 9 termal turizm bölgesinden biri-
si oldu. Buna bağlı olarak belediyemizin arama ruhsatını ve suyun özelliklerini be-
lirten tahliller neticesinde tesis izni alması önerildi. Belediyemizin yeterli kaynağı 
olmadığından sondaj çalışmaları için İller Bankası Yer Altı Kaynakları Daire Başkan-
lığı ile görüşülerek gerekli kaynağın sağlanacağı görüldü ve ilgili teknik eleman-
lar tarafından proje hazırlanarak 2012’nin Nisan ayında sondaj çalışmalarına baş-
lanılması kararlaştırıldı. 

Çıkacak suyun debisinin tahmin edildiği gibi 60 c -70 c arasında bir sıcak-
lıkta olması neticesinde 7 km’lik standart borular ile ilçemize 2 km. yakında bulu-
nan Aspres mevkiine getirilerek yaklaşık 900 dekarlık alanda organik ürünlerin ye-
tiştirilmesi imkânına kavuşacağız. 

İlçemizin kalkınması ve gelişmesine ışık tutacak böyle bir yatırımın ger-
çekleşmesi için yetkililerden gerekli desteği bekliyoruz.

Jeotermal enerji ile ilgili her türlü çalışmalarımızda desteklerini esirge-
meyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kültür Turizm Bakanlığımıza, Je-
otermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine çok teşekkür ediyorum. Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği ülkemizde değişik illerde yapılan termal tesisleri ve daha önem-
lisi Avrupa’da ki, termal tesisleri görmemize, inceleme ve araştırma yapmamızı 
sağladı. Bu geziler bizlerin ufuklarını açarak, standardı yüksek termal tesisler yap-
maya yönlerdi bizleri.

Olur’da termal su ile organik 
tarım bir arada



Be
led

iye
  H

ab
erl

eri

27Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

POLATLI’DA JEOTERMAL
Polatlı Belediyesi, Karacaahmet – Çağlayık – Polatlı (Ankara) da bulunan ve ruhsat 
alanı yaklaşık 2500 hektar büyüklüğünde olan sahanın devrini 2 Şubat 2011 tarihinde 
yapılan jeotermal kaynak ihalesinde MTA Genel Müdürlüğünden aldı.

Bölgede bulunan jeotermal kaynağın özellik-
lerinin belirlemesi amacıyla test ve ölçüm çalışmaları İl-
ler Bankası Yer Altı Etütleri Dairesi Başkanlığına yaptırılır-
ken, kaynağın işletme ruhsatı 2011 yılında Ankara İl Özel 
İdaresinden alındı. Yapılan test ve ölçüm sonucunda, ku-
yunun 17 lt/sn kapasitede, 43 oC sıcaklıkta olduğu tespit 
edilmiştir.

 
Bu çalışma esnasında kuyudan alınan su numu-

nesinin analizi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hid-
ro Klimatoloji Anabilim Dalı laboratuarında yaptırılarak, 
mevcut kaynak, (43 0C) olup, 20 0C üzerinde olduğundan 
bu özelliği ile Termal su niteliğini taşıyor. Toplam minera-
lizasyonu ise 1000 mg/L ‘nin üzerinde 12168 mg/L olarak 
tespit edilmiştir. Bu özelliği ile de aynı zamanda mineral-
li bir su niteliğindedir. 

Termal suyun belirtilen hastalıklarda 
da etkili olduğu tespit edildi. 

*Romatizma Hastalıklar
*Dejeneratif eklem hastalığı
*Yumuşak doku romatizmaları
*Inflamatuar romatizma hastalığı
*Kronik bel ağrısı
   
   Deri Hastalıkları 
*Psoriasis
*Akne
*Egzema

  İnhalasyon Uygulamalarında Kulla-
nım (Solunum Sistemi)

*Astma bronşiyel
*Kronik bronşit
*Alerjik üst solunum yolları 
hastalıkları
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‘‘Hem ulusal, hem de uluslar arası 
bir turizm potansiyeline sahibiz’’ 

Polatlı Belediye Başkanı Yakup ÇELİK; Polatlı, tarihi ve kültürel anlamda 
2 önemli değeri barındırmaktadır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kuru-
luşuna giden yolda ilk ve en önemli adım olan Sakarya Zaferinin kazanıldığı yer ol-
ması ve Friglerin başkenti GORDİON’a ev sahipliği yapmasıdır.

Polatlı Sakarya Şehitliği, Duatepe Anıtı, Kartaltepe üzerinde bulunan 
Mehmetçik Anıtı, yapımı devam etmekte olan Sakarya Zaferi Panorama müzesi ile 
ulusal; Gordion Antik Kenti, Gordion Müzesi ve Kral Midas tümülüsü ile küresel an-
lamda önemli bir tarih ve kültür turizmi potansiyeline sahip bir ilçe. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülmekte olan Frig Va-
disi Projesiyle önemi daha da artan bölgenin aynı zamanda bir termal turizmi mer-
kezi olması amacıyla, jeotermal su Çağlayık mevkiinden 18 km. taşınarak Gordion 
mevkiinde termal tesisler oluşturulacak. Böylelikle her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turistin ziyaret ettiği bölge termal turizmiyle birlikte cazibesini daha da artıracak.

 

Ankara – Eskişehir duble yolu ve hızlı tren istasyonu ile ulaşım imkanla-
rı son derece kolay ve konforlu olan Polatlı, özellikle YHT’nin faaliyete geçmesiyle 
birlikte bir hızlı tren üssü olmuştur. Konya, Ankara ve Eskişehir gibi üç büyük kent-
le daha da yakınlaştık. Kısa sürede termal suyun şifa özelliğinden de faydalanarak 
yerli ve yabancı turist sayısında da artış gözlemlenecek ve bölgenin ekonomisi can-
lanacaktır. Öncelikle burada bulunan sıcak ve bol mineralli suyun şifa özelliklerin-
den faydalanmak isteyenlere yönelik modern tesislerin Belediye veya özel sektör 

imkânları ile yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bölgenin ihtiyaçları doğrultusun-
da çok farklı konseptlerde projeler üretilerek yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekil-
de faydalanmaları hedefleniyor. 

Jeotermal kaynak geliştirme çalışmalarının tamamlanması, ruhsat saha-
sının jeotermal kaynak modelinin ve potansiyelinin tam olarak belirlenmesi için İl-
ler Bankası Yeraltı Etütleri Daire Başkanlığı ve Polatlı Belediyesi işbirliği ile yapılan 
çalışmalar sonucunda yeni sondaj lokasyonları belirlenmiş ve sondaj çalışmaları 
başlamıştır. Bu amaca yönelik olarak İller Bankası A.Ş den Speedstar Sontaj maki-
nesi, tüm ekipman ve malzemeleri ile birlikte alınmıştır.

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yassıhöyük, Karahamzalı, Sarıhalil 
köyü sahaları içinde arama ruhsatı alınmış ve bu sahalarda yeni jeotermal kaynak 
araştırma çalışmaları İller Bankası Yeraltı Etütleri Daire Başkanlığı ve Polatlı Beledi-
ye Başkanlığınca yapılmaya devam etmektedir. Jeotermal kaynak geliştirme çalış-
malarının tamamlanması, ruhsat sahasının jeotermal kaynak modelinin ve potan-
siyelinin tam olarak belirlenmesinden sonra jeotermal kaynağın kullanılacağı te-
sisler ve jeotermal kaynağın bu tesislere iletilmesi için projeler hazırlanacak. 

Kurulması Planlanan Tesisler:
   
                   • Termal tedavi merkezleri
                   • Huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi
                   • Termal sağlık oteli SPA ve kür merkezi
                   • Günü birlik banyolar, havuzlar, termal tesisler, devre       
mülkler, daire ve villalar.

Modern tesisler belediye ve özel 
sektör imkânları ile kurulacak 

Kaynak aramada İller 
Bankasından tam destekGordion mevkine termal 

tesisler yapılacak
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TÜMBÜLDEK KAPLICALARI’NI 
TÜRKİYE TANIYACAK

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak 
yeniden hizmete sunulan Tümbüldek Kaplıcaları, Bursa’da termal turizmin gözde 
merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Mustafakemalpaşa’nın 15 km. güneyinde, Akarca Köyü sınırları içinde yer 
alan kaplıcalar, geçtiğimiz yıl yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından 10 
yıldır atıl durumdaki pozisyonundan kurtarılarak, termal sağlık turizmine kazan-
dırıldı.

Akarca’dan 2 km. uzaklıktaki Bahariye Köyü’nde bulunan tarihi hamam 
kalıntıları, kaplıcaların miladi yıllardan bu yana yörede varlığını sürdürdüğünü 
kanıtlıyor. Harabelerden sökülen sütunlar, 1895’te Tümbüldek Hamamı’nın ona-
rımında kullanılırken, aynı tarihte Eczacı Şeref Bey tarafından yaptırılan hamam, 
1935 tarihinde Belediye tarafından satın alınarak, hizmete açıldı. 

Hem şifa hem turizm
Kadınlar ve erkekler kısmı bulunan, Türk yapısı iki kubbeli hamamlardaki 

termal suyun tıbbi endikasyon ve balneolojik değerlendirmeleri, Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıb-
bi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı tarafından yapıldı. 

Yapılan analizlere göre; her ikisi de kimyasal olarak aynı özellikleri taşı-
yan sulardan soğuk kaynak 21 oC, sıcak kaynak ise 50 oC’dir. Sodyum-kalsiyum bi-
karbonatlı yapıdaki bu suların mineral miktarı litrede 2,8 ve 2,7 gramdır. Soğuk 
suda 700 mg/lt, sıcak suda 400 mg/lt CO2 bulunmakta. Sularda amonyum olma-

sına karşın, nitrit bulunmaması insan ve hayvan kaynaklı kirliliğin olmadığını gös-
teriyor. 

Romatizmal ağrılar ve kireçlenme başta olmak üzere birçok hastalığın te-
davisi için önerilen Tümbüldek Kaplıcaları; yemyeşil, bozulmamış doğası, mesire 
yeri ve yakınlarda bulunan Suuçtu Şelalesi ile uzun yıllardır ziyaretçilerin uğrak yer-
lerinin başında geliyor. Kaplıcalar civarında, konaklamak için, belediye tarafından 
dönemler halinde kiraya verilen 33 adet küçük daireler ve odalar bulunuyor. 

Banyo tedavisi, içme kürü tedavisi ve ayak havuzu tedavisinin yapılabildi-
ği termal su potansiyeli ile son yıllarda civar şehirlerde ve İstanbul’da da adını du-
yuran kaplıcaların ziyaretçileri, Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bugünde 
sürdürülen çeşitli çalışmalarla artıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından, ilçenin tanıtımında büyük de-
ğere sahip olan Tümbüldek Kaplıcaları’ndan her kesimden insanın gönül rahatlı-
ğıyla faydalanması için bugüne kadar birçok çalışma yapıldı.

Restorasyon ve yenileme çalışmaları kapsamında, bölgenin altyapısı baş-

Tümbüldek Kaplıcaları’na 
marka proje
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tan ayağa değiştirilerek, hamamlar elden geçirildi. Hamamın içerisi mermer taş-
larla döşenerek modernize edildi, evlerde de büyük bir bakım gerçekleştirildi. Bü-
tün odalarda yerlere parke döşenerek boya- badana işlemleri yapıldı. Çevre dü-
zenlemesi gerçekleştirilerek, bölge yeşillendirildi. Kafeterya ve çocuklar için oyun 
alanları hizmete açıldı.

Tümbüldek kaplıcalarına; yaz aylarında vatandaşların daha kolay ulaşa-
bilmesi için belediye tarafından ücretsiz otobüs seferleri de başlatıldı. 

‘Bölge Turizm’in de Tümbüldek 
Kaplıcaları ile Bizde Varız’

Kaplıcaların termal turizme yönelik katkısının arttırılması için yürütülen 
çalışmalara son olarak Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA)’ndan da bir 
destek geldi. 

Mustafakemalpaşa Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ta-
rafından hazırlanan ‘Bölge Turizm’in de Tümbüldek Kaplıcaları ile Bizde Varız’ pro-
jesi, BEBKA tarafından onaylanarak, hibe desteği kazandı.

Tümbüldek Kaplıcaları’nda yer alan mevcut mekânların hizmet kalitesi-
nin arttırılması ve kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı proje ile kaplıcalar 
bölgesi, 12 ay boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Başkan Kurtulan; “ Tümbüldek 
cazibe merkezi olacak” 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Tümbüldek 
Kaplıcaları’nı sadece Türkiye’nin değil,  dünya termal turizmine kazandırmayı 
amaçladıklarını söylerken, bölgenin yerli ve yabancı turistler için bir cazibe mer-
kezi olacağını kaydetti.

Başkan Kurtulan; “ Mustafakemalpaşa çok değerli bir jeotermal kay-
nağa sahip, bizim de görevimiz bu güzellikleri halkımızla paylaşmak, onla-
rın hizmetine sunmak. Şifa kaynağı Tümbüldek Kaplıcaları’nı bir mevsimlik 
değil, 12 ay boyunca cazip bir turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. 
Doğal ortam alanlarına sahip çıkmak ve bunları çoğaltmak gerekiyor. Geç-
tiğimiz yıl kullanılabilir hale getirdiğimiz, temiz havası ve huzurlu ortamıy-
la cennetten bir köşe olan Tümbüldek Kaplıcaları’nın her yönden potansiye-
lini arttırmak için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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JEOTERMAL NEDİR? NE DEĞİLDİR?

1-Jeotermal Nedir?

Jeotermalin kelime anlamı Jeo= Yer ve Termal= Isı kelimelerinin birlikte kullanılmasından 
kaynaklanır ve “Yer Isısı” anlamına gelir. Bilindiği gibi yer yuvarının merkezine doğru gidil-
dikçe yerin ısısı, yer çekirdeğindeki çok yüksek sıcaklık(>60000C) nedeniyle artar. Bu artışa 
ısı gradyeni denir ve yeryuvarımız için ortalama değeri 30C/ 100m kadardır. Yani yerin de-
rinliklerine doğru bir kuyu açıldığı zaman, her 33 m. de bir derece sıcaklık artışı olduğu yer-
bilimciler tarafından kabul edilmiştir. Kuru kaya adı verilen geçirimsiz(akışkansız) ama yük-
sek sıcaklığa sahip kayaçlarda normal jeotermal gradyen 400C/km’dir.

2-Jeotermal Akışkan Nedir?

Yer içindeki ısı, farklı iletim yolları ile (konvektif, kondaktif vb) kayaçlar içinde hapsolunmuş 
ya da dolaşan akışkanları (sıvı ve gazlar) ısıtır. Bu ısınmış sıvı ya da gazların hepsine birden 
Jeotermal akışkan denir. Ülkemizde şimdiye kadar elde edilen (üretilen) jeotermal akışkan-
ların tamamı sıvı ya da sıvı + buhar karışımı şeklindedir. Ülkemizde henüz kuru buhar üreti-
mi yoktur. Yasal tanım olarak, 5686 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ka-
nununa göre, yeraltından doğal ya da yapay yollarla elde edilen suyun Jeotermal olarak ta-
nımlanabilmesi için sıcaklığının 200 C’nin üstünde ve içerdiği mineral konsantrasyonunun 
da 1000mg/Litre üzerinde olması gerekmektedir.

3-Jeotermal Enerji nedir?

Jeotermal akışkanlardan ve sıcak-kuru kayalardan elde edilen enerjiye “jeotermal enerji” 
denir. Bu enerji genellikle ısı enerjisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek basınçlı ve sıcak-
lığa sahip sularda oluşan buharın da basıncı uygun olur ise “ buhar basıncı” olarak elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.
-  Jeotermal enerji genellikle yer içinden yer yüzüne kadar ulaşan çatlak ve kırıkların
oluşturduğu zayıf zonları kullanarak yüzeylenen sulardan ya da özel olarak açıla
sondaj kuyularından elde edilmektedir.

-  Yüzeye kadar gelen suların sıcaklığı 1500C’den daha fazla ise bu tür sulara yüksek
entalpili sistemler, 20-150 0 C arasındakilere ise orta-düşük entalpili sistemler 
adı verilir.

-  Jeotermal enerji ucuz ve yenilenebilir bir enerjidir.

-  Çevre kirliliği hemen hemen hiç yoktur(Uygun reenjeksiyonla).

-  Jeotermal akışkanı oluşturan suların kökeninin yaklaşık tamamını meteorik sular
oluşturur. Bu nedenle yer içindeki rezervuarın beslenmesi yağışların miktarına ve 
türüne bağlıdır.
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4-  Jeotermal Enerji Nerelerde Kullanılır?

Jeotermal enerji dünyada ve ülkemizde çok çeşitli amaçlar için kulla-
nılmaktadır. Jeotermal akışkan enerjisi değerlendirilirken,akışkanın 
fizikokimyasal özellikleri de belirleyici olmaktadır.

a-Elektrik Eldesi (1300 C ve üzeri sıcaklıklarda ekonomik olarak)

b-Isıtma (Bina, Şehir, Seracılık vb.) Bölgesel ısınma da dünyada ilk 10 
sırada– Soğutma(Air Conditioning)

c-Endüstride Yararlanma (Proses ısısı temini, tarımsal ürün kurutma 
vb.)

d-Kimyasal Madde Eldesi (Kuru buz üretimi (CO2), Li, Çeşitli tuzlar, 
H2, Ağırsu, Borik Asit, Amonyum bikarbonat eldesi ve Gübre vb.)

e-Kaplıca Amaçlı Olarak (360- 450C arası balneolojide ideal sıcaklık)

f-Termal Turizm amaçlı (tedavi ve hizmet sektörü)

g-Diğer Uygulamalar ( balık, timsah, karides vb. yetiştirme, seracı-
lık vs.)

h-Maden Suyu-İçme (sıcak, soğuk içilebilen uygun mineralli sular)

 I-Entegre Uygulama; Yukarıdaki yararlanmaların fiziksel ve kimya-
sal özelliklere göre (elektrik eldesi, ısıtma– soğutma, endüstride ya-
rarlanma, kimyasal madde eldesi CO2, sera, kaplıca vs.) sıralamalı 
yararlanılmasına entegre uygulamalar adı verilmektedir. Enerji ve-
rimliliği açısından en uygun kullanım şekli enerjinin entegre kulla-
nımıdır.

5-Yeryuvarının Isı Kaynakları Nelerdir?

Yeryuvarının ısı kaynakları olarak tamamen yer içindeki bilinen ve 
bilinmeyen olaylar ile güneş etkileri kabul edilmektedir.

- Yeryuvarının içindeki ekzotermik kimyasal tepkimeler (Sülfitlerin 
oksitleşmesi sonucu ısı ortaya çıkar)

- Yeryuvarının içindeki radyoaktif maddelerin bozunumu ( Isı üreten 
en önemli
radyoaktif maddeler; U 238, U 235, Th 232, veK 40). Asitik kayaçlar-
daki ısı üretimi
ultrabazik kayaçlardan daha fazladır.

- Yeryuvarı büzülmelerinin yer ısısına etkisi (tartışmalı)

- Güneş Işınımı

- Fayların ortaya çıkarttığı sürtünme enerjisi

- Fay hatları boyunca çıkan sıcak gazların akiferlere olan etkileri

- Ergimiş kayaçların soğuması ile ortaya çıkan kristallenme gizli ısı-
ları

- Volkanlar( Yanardağlar) v.d.

6-Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Nerelerde 
Bulunmaktadır?

Dünyadaki Jeotermal kaynakların çok büyük bir bölümü levha sınır-
larında (Dalma-batma zonları) görülmektedir. Bunların dışında vol-
kanik aktivitelere bağlı (Ağrı Diyadin, Nemrut, Kula vd.), tektonizma-
ya bağlı olarak graben sınırlarında ( Büyük Menderes grabeni, Ala-
şehir grabeni, Simav grabeni vb. , Afyonkarahisar Demirçevre Köyü, 
Karahayıt vb.) Ülkemiz kaynaklarının çok büyük bölümü bu tür alan-
larda görülmektedir 

7-Jeotermal Enerji Sonsuz Bir Enerji Türümüdür?

Kesinlikle hayır! Jeotermal ısı kaynakları, her ne kadar insanın ya-
şam ömrü göz önüne alındığında, sonsuz ömürlü gibi görünse de, 
gerçekte ısı yönünden olmasa da akışkan yönünden kısa ömürlü 
bile sayılabilir. Akışkanı oluşturan su meteorik kökenli (farklı dola-
şım yaşına sahip) olduğuna göre, birkaç yıl içinde değil ama birkaç 
on yıl sonra yağışlara bağlı olarak azalabilir, tükenebilir. Bu nedenle 
sonsuz ömürlü kavramı yerine “Sürdürülebilirlilik” daha anlamlı ol-
maktadır. Bunun da tek yolu, enerjisinin bir bölümü kullanılmış olan 
akışkan, uygun ortam şartlarında rezervuara geri gönderilmelidir ki 
yerbilimciler bu işleme “Reenjeksiyon=geri-basma” adını vermişler-
dir. Çevresel zararların da tek çaresi geri-basımdır.

8-Jeotermal Enerji Aramaları Nasıl Yapılmalıdır?

- Jeotermal enerji aramaları mutlaka çok disiplinli bir dizi çalışma-
yı gerektirir. Bu çalışmalarda, arama safhasından üretim safhasına 
kadar Yerbilimciler(Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeokim-
yacılar, sondaj aşamasında Maden Mühendisleri vb.) aşama aşama 
katkı koyarlar.

Klasik Su Buhar Karışımı Jeotermal Akışından Elektrik Üretimi
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- Bu çalışmalar; öncelikle jeotermal akışkanların doğal yollarla yü-
zeylendiği kaplıca ve hamam (Çermik, Ilıca, İçmece vd.) gibi gelenek-
sel alanların çevresinin, jeolojik gözlemler ile civarda bulunan sular-
dan alınan numunelerin jeokimyasal laboratuar analizleri sonucun-
da değerlendirilmesi ile başlar. Jeotermal iz olarak kabul edilen jeo-
lojik oluşumlar (traverten, fiziksel ve kimyasal alterasyon ürünleri) 
incelenerek jeotermal akışkan varlığına karar verilebilir.

- Fakat kaplıca gibi doğal çıkışı ya da jeotermal izi olmayan gömülü 
(örtülü) alanlarda jeolojik prospeksiyonların dışında mutlaka Jeofi-
zik Yöntemlerle (20’den fazla yöntem) araştırmalara gereksinim var-
dır.

-Jeofizik çalışmalarda, yeriçinin fiziksel özellikleri, günün teknolojisi 
kullanılarak yüzeyden bilgisayar destekli elektronik cihazlarla ölçü-
lür. Jeofizik ölçülerden elde edilen sayısal (fiziksel parametreler) ve-
riler bilgisayar ortamında modern yazılımlarla değerlendirilerek je-
olojik yeriçi modelleri oluşturularak yorumlar yapılır.

- Yorumların başarısı; seçilen jeofizik yöntemin uygunluğuna, ya-
pılan ölçülerin arazideki örnekleme (sıklığına) aralığına ve Jeofizik 
mühendisinin jeoloji ( jeoloji mühendisi ile birlikte) ve jeokimya bil-
gisi ile mesleki deneyimlerine bağlıdır.

- Elde edilen jeofizik verilerin yoruma uygunluğu ise; ölçülen fiziksel 
parametreler arasındaki farkın büyüklüğüne bağlıdır. Bu fark, Jeofi-
zik mühendislerince anomali olarak tanımlanır.

- Jeotermal aramalarda sıcak akışkanı yerin derinliklerinden yer-
yüzüne taşıyacak tektonik ortamları (kırık, çatlak, fay vb.) geomet-
rik olarak tanımlamaya yönelik jeofizik yöntemlerle (gravite, man-
yetik, sismik vb.) sıcak akışkanın sahip olduğu elektriksel iletken-
lik (kondüktivite, μS/cm=Mho), elektriksel özdirenç değerlerinin 
düşüklüğü(ohm-m) ve şarjabilite gibi fiziksel parametreleri ölçen je-
ofizik yöntemler kullanılır. Elde edilen harita ve kesitlerden de yorum 
yapılarak sıcak akışkanın bulunduğu ortam geometrik olarak tanım-
lanmaya çalışılır.

- Daha sonra eldeki tüm jeolojik, jeokimyasal ve Jeofiziksel veriler bir 
arada yerbilimciler tarafından ortak olarak değerlendirilerek sondaj 
yapılacak nokta için karar verilir.

- Unutmayalım ki gerekli Jeolojik-Jeofizik çalışmalar yapılmadan 
açılacak sondaj kuyusu, başarısı düşük, maliyeti korkunç yüksek bir 
uygulamadır, Mutlaka kaçınılmalıdır.

9- Jeotermal Aramalarda Jeofizik Yöntemler Nelerdir?

Jeotermal kaynak belirlemeye yönelik araştırmalarda jeofizik yön-
temler kullanılırken, olası kaynak derinliği, jeolojik ortamın yapısı, 
coğrafi konum, yapay ve doğal elektriksel gürültüler, uygulamada-
ki zorluklar ve ekonomik şartların tamamı göz önüne alınarak en uy-
gun jeofizik arama yöntemi seçilir. Her çalışma sahasında mutlaka 
birden fazla uygun Jeofizik Arama yöntemi birlikte kullanılarak, elde 
edilen veriler arasında korelasyona gidilir.

Aynı sahada, farklı Jeofizik arama yöntemlerinden elde edilen veri-
lerin birbirlerini desteklemesi istenir. Günümüzde kullanılan Jeofizik 
Arama Yöntemlerinden bazıları;

- Doğal Potansiyel Arama Yöntemleri;
-Gravite Yöntemi,
-Manyetik Yöntemler,
-Doğal Potansiyel Fark(SP) Yöntemi.
- Elektrik Yöntemler;
-Doğru Akım Özdirenç Yöntemleri
-IP İndüklenmiş Polarizasyon Yöntemi,
-Elektromanyetik Yöntemler;
-Tellürik Yöntem,
-MT Manyetotellürik Yöntem,
-CSAMT Kaynak Kontrollü Manyetotellürik Arama Yöntemi,
-TEM Transient Elektromanyetik Yöntemi vd.,
-Akustik Yöntemler;
-Sismik Yöntemler
-Kuyuiçi Jeofizik Yöntemler;
-Kuyu Logu.

10-Jeotermal Bir Kuyu Açılmasına Nasıl Karar verilir?

- Bir bölgede jeotermal bir kuyu açılabilmesi için öncelikle sahada-
ki, Jeolojik detay
çalışmalar, jeokimyasal analizler ve birden fazla en uygun Jeofizik 
yöntemlerle çalışmaların gerçekleştirilmiş olması gerekir.

-Karar verme aşamasında mutlaka Jeoloji mühendisi, Jeofizik mü-
hendisi ve sondaj
mühendisi birlikte karar vermelidirler.
- Bir jeotermal sondaj kuyusu çok pahalı bir işlemdir. Bu nedenle so-

Jeotermal Jeofizik Aramalarından Bir Kesit ( DES )

Jeotermal  Jeofiziği ( DES ) Arazi Çalışmalarından bir Görünüm
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nuç görmek için en ekonomik kuyu açılmalıdır. Bunun yolu da Grad-
yen kuyusu açmakla olur.

- Gradyen kuyusu, jeolojik ve jeofizik veriler ışığında, sadece derinli-
ğin bir fonksiyonu olarak, jeolojik istifi tanımlamak ve yapılmış olan 
jeofizik kesitleri kontrol etmek için gerçekleştirilen, dar çaplı, teçhiz 
edilmeden kuyu içi jeofizik ölçümlerle kuyunun bulunduğu noktada-
ki jeolojik yapıyı ortaya koymak için gerçekleştirilen bir sondaj kuyu-
su açma işlemidir.

- Amaç; pahalı olan üretim kuyusu (teçhiz edilmiş) için en uygun or-
tamı belirlemektir.

11-Jeotermal Amaçlı Bir Kuyu Açılırken Nelere Dikkat Edil-
meli?

Öncelikle sahanın arama ruhsatının alınmış olması gerekir. Sahada 
yapılmış jeofizik
çalışmalardan elde edilen jeolojik kesitlerdeki en uygun olan nokta 
belirlenerek sondaj yeri seçilmelidir. Sondaj makinesinin yerleşece-
ği temel betonu (foundation) yapılmalı, böylece sondaj makinesinin 
stabilitesi sağlanmış olur. Ulaşılmak istenen derinlik arttıkça son-
daj ekipmanı ve kuyu güvenliği açısından riskler de artar. Bu neden-
le özellikle başlangıç delik çapı geniş tutulur. Böylece kuyu derinleş-
tikçe daha dar çapta delme işlemi gerçekleştirilebilsin. Kuyu çapı ne 
kadar geniş olursa kuyu geliştirme işlemleri de o kadar kolaylaşır. Ya-
pılacak kuyu testlerinde başarı oranı da artmış olur. Hazırlanacak ça-
mur havuzları ve çamur kalitesi belirlenmeli, sürekli viskozite ve sı-
caklık ölçümleri yapılarak kuyu izlenmelidir. Özellikle basınçlı rezer-
vuarlarda Preventer mutlaka kullanılmalıdır.

12-Üretim Kuyusu Nedir?

Bütün testleri tamamlanarak, kuyu verimliliği belirlenmiş ve doğ-
ru teçhiz yapılarak, içinden sıcak akışkan (jeotermal akışkan) üreti-
mi yapılan kuyu demektir. Üretim aşamasına gelmiş kuyuda; basınç 
testleri (düşüm ve yükselim), akışkan üretim testleri, su/buhar oran-
ları, statik ve dinamik sıcaklık testleri vb tamamı yapılmış demektir.

13-Reenjeksiyon (Geri-Basma) Kuyusu Nedir?

İçindeki ısı enerjisinin bir bölümü soğrulmuş olan akışkan, hem do-
ğayı kirletmemek hem de yer içindeki rezervuarı beslemek için yer 
içindeki alıcı ortama geri basılmasına Reenjeksiyon denir. Jeoter-
mal akışkan üretildikten sonra, akışkandan ısı enerjisinin bir kısmı 
soğrulur ( doğrudan ya da eşanşörler ile), kalan akışkan, içinde artık 
ısı enerjisi ile birlikte doğaya zararlı minerallerle (Bor, arsenik vd.) 
birlikte basılır. Bu yöntem, jeotermal enerjinin “sürdürebilirliliğini” 
sağlar.

14-Jeotermal Ruhsatlar Nasıl Alınır?

Bir sahada jeotermal enerji üretimi amaçlı arama yapabilmek için 
öncelikle İl Özel İdarelerine arama yapılacak alanın koordinatları 
belirlenerek bir dilekçe ile müracaat edilir. Müracaatlar Maden İşle-
ri Genel Müdürlüğüne(MİGEM) iletilir. Saha daha önce rezerv edilme-
miş ise, müracaattaki öncelik esasına göre tahsis yapılır ve müracaat 
sahibine bir yazı ile bildirilir. Arama ruhsatları 3+1 yıl olarak verilir.

15-Jeotermal Ruhsat Çeşitleri ve Süreleri?

Jeotermal Alanlarda iki çeşit ruhsat verilmektedir. Birincisi Arama 
Ruhsatı ( 3+1 yıl süreli), ikincisi ise İşletme Ruhsatıdır (29 yıl+10 ar 
yıl uzatmalı). Ruhsatsız işletmelere izin verilmez ve gerekli para ce-
zaları uygulanır.

Bir Alanda Yapılmış Jeofizik Derinlik Kat Haritası ( Altınova  DES  Etüdü

Bir Jeotermal Sondaj Çalışması ve Sonucunda Gelen Başarı

Hiçbir Jeotermal İz Olmayan Bir Alanda Yapılmış Jeofizik DES  Kat Haritası
(Bu Sahada 755 metrede 80 C  30 lt/sn sıcak su bulunmuştur
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16-Jeotermal Kaynak Koruma Alanları Nedir?

İşletme ruhsatı alınmış alanlarda kaynağı oluşturan jeotermal siste-
min korunması, kaynağın israf edilmemesi ve çevresinin korunması 
esas alınarak yapılan etüdler sonrasında belirlenmiş alanlardır.

17- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin amaçları ne-
lerdir?

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, belediyelerin sahip olduğu je-
otermal potansiyeli değerlendirmeleri noktasında, her türlü danış-
manlık hizmetini yürüten bir kurumdur. Jeotermal ile ilgili sorunla-
rın çözümüne katkı vermek amacıyla uzman danışman kadrosu ile 
birlikte çalışmaktadır. Bünyesinde jeotermal aramalardan kullanı-
mına kadar uzman yerbilimcileri danışman olarak barındırmakta-
dır. Özellikle 5686 sayılı yasada olduğu gibi, uygulamada karşılaşı-
lan sorunları yasalar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için gerekli 
girişimleri bakanlık düzeyinde yaparak kurum ve kuruluşların sorun-
larının çözülmesine yardımcı olmaktadır.

18-SONUÇ

- Ülkemizde jeotermal enerji kullanımı Kent ısıtması ile tanınmaya 
başlamış Seracılıkta kullanım hızla artarken, Yüksek entalpili (Ala-
şehir (2800 C), Salihli(2270C),
B.Menderes(242 0C), Simav (156 0 C) sahalarda elektrik üretimiyle 
devam etmektedir.

- Türkiye’de jeotermal enerji ile ısıtılabilecek potansiyel yerleşim bi-
rimlerinin toplamının meydana getirdiği 945.000 konutluk kapasi-
te, sadece şehir ısıtmasına
yöneliktir.

- Sera ve kaplıca ısıtma, soğutma, endüstriyel kullanım, mineral el-
desi, balık üretimi
v.b. için kullanılan enerji bu değerin dışındadır.

- Türkiye’de hedeflenen Bir milyon konutun jeotermal ile ısıtılmasın-
da, 6545 MWt
kurulu güç olarak karşılaştırıldığında, 1400 MWe’lık bir Nükleer 
Santralin dört buçuk
(4,5) katı, yıllık ısı enerjisi ikamesi olarak mukayese edildiğinde iki 
buçuk (2,5) katı olmaktadır. Bir başka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım 
Projesine(Dış bağımlı!) eşdeğer
enerjidir.

- Bazı Jeotermal kaynaklarımızın yerleşim birimlerine uzaklığı ve kü-
çük yerleşim
birimleri olmaları nedeniyle 5 milyon konut eşdeğeri ısı potansiyeli-
nin yaklaşık 1 milyon konutu bugünün şartlarına göre ısıtma amaçlı 
olarak değerlendirilebilecektir.

- Ancak jeotermal sahalara yakın bölgelerde sera ısıtması, endüst-
riyel kullanım, kaplıca maksatlı kullanım, termal turizm, kimyasal 
madde üretimi, balık çiftlikleri v.b.
kullanımları uygulamak mümkündür.

- Jeotermal Merkezi Isıtma/soğutmadan arta kalan potansiyelimiz 
ile de yukarıda adı geçen değerlendirmeleri gerçekleştirerek potan-
siyelimiz entegre kullanım olarak
değerlendirilebilecektir.
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65.TÜRKİYE JEOLOJİ  KURULTAYI  
MTA  KÜLTÜR SİTESİ’NDE YAPILDI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının düzenlediği 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 
02 - 06 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara`da MTA Genel Müdürlüğü Kültür 
Sitesi’nde gerçekleşti.

1947 yılından beri aralıksız olarak her yıl kesintisiz düzenlenen Kurultay, 
ulusal ve uluslararası platformlarda periyodu her yıl olan bilimsel etkinlikler sırala-
masında en ön sırada yer alıyor. 

Bu yılki ana teması “Geleceğin Kentleri İçin Jeoloji Mühendisliği” olan ve 
bu temel konuyla birlikte deprem ve diğer jeolojik riskler, geleceğin güvenli kent-
leri için jeoloji mühendisliği uygulamaları, ülkemizin enerji kaynakları, petrol po-
tansiyeli, maden yatakları konuları gibi bilimsel araştırma ve çalışmaların sunuldu-
ğu Kurultay uluslararası bir boyuta ulaşıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Muhammet BALTA, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Be-
lediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ, MTA Genel Müdürü Mehmet ÜZER, TPAO Genel Mü-
dürü Mehmet UYSAL‘ın katıldığı 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın açılış konuşmala-
rını Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar ÇAĞLAN ve 65. Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı Düzenleme Kurulu Başkanı Reşat ULUSAY gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla 
protokol konuşmaları yapıldı. 
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JEOTERMAL SERACILIKTA 
ENGELLER KALKACAK

Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün, Güney Ege Kalkınma 
Ajansı’ndan destek almaya hak kazanan “Jeotermal Enerjinin Seracılıkta 
Kullanımının Önündeki Engellerin Tespiti” projesinde imzalar atıldı.

Aydın Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Öğrencileri MB Holding yatırımları olan Sultan Sera 
tesislerini ve jeotermal enerji santrali olan Dora – 1 Jeotermal Enerji Santrali’ni ziyaret ettiler.

Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün, Güney Ege Kalkın-
ma Ajansı’na (GEKA) sunduğu “Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanımının Önün-
deki Engellerin Tespiti” adlı projenin kabul edilerek desteklenmeye hak kazanma-
sı nedeniyle GEKA ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında bir sözleş-
me imzalandı.

“Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanımının Önündeki Engellerin Tes-
piti” projesinin toplam tutarı olan 36 bin 716 TL Güney Ege Kalkınma Ajansı’nca 
karşılanacak. Proje ile Aydın genelindeki jeotermal kaynakların seracılıkta kulla-
nımının önündeki engellerin tespit edilerek Aydın’da jeotermal seracılığın geliş-
tirilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERİNDEN SULTAN SERA
 VE MENDERES JEOTERMAL SANTRALİ’NE ZİYARET

İlk defa bir sera ve jeotermal enerji santrali gören çocuklar, MB Holding 
tesislerinde heyecan ve merakla bir teknik gezi gerçekleştirdiler. Jeotermalden 
enerji üretilmesini ilgi ile dinleyen öğrenciler merak ettikleri soruları MB Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat’a sordular.

Öğrenciler jeotermal enerji santralinden sonra jeotermal kaynakla en-
tegreolarak ısıtılan, Türkiye’nin modern seralarından Sultan Sera tesislerini ziya-
ret ettiler.

       Serada; biyolojik kontrolle, hormonsuz, ilaç kullanılmadan üretilen sağlıklı 
domatesleri inceleyen öğrenciler üretim teknikleri hakkında bilgi aldılar. 

Balat; çevre dostu teknolojilerin, genç nesillere sağlıklı bir gelecek bıra-
kacak yatırımlarla birleştirilmesinin daha iyi bir dünya için şart olduğunu söyledi.  
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GÖLCÜK YANARDAĞI PATLAYABİLİR Mİ?
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral 
Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevzat Özgür, Gölcük 
Yanardağı’nın genç ve aktif bir volkan olduğunu belirterek, “En son 24 bin yıl 
önce patlayan volkan, her an patlayabilir. Gölcük kraterinin sürekli gözlem altında 
tutulması için istasyon kurulmalı” dedi

Isparta’da en son 24 bin yıl önce patlayan Gölcük Yanardağı’nın genç ve 
aktif bir volkan olduğu için her an yeniden patlayabileceği söyleniyor.  Süleyman 
Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevzat Özgür, “Gölcük krateri sürekli göz-
lem altında tutulmalı” uyarısını yaptı. 

Isparta il merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Yanardağı’nın 
radyojenik yaş tayinlerine göre 6 milyon yıl önce başlayan bir volkanizma belirtisi 
verdiğini belirten Özgür, daha sonra durulan bu volkanizmanın yeniden aktif hale 
geldiğini söylüyor. Gölcük Yanardağı’nın en son 24 bin yıl önce patladığını ve her an 
yeniden patlayabileceğini ifade eden Prof.Dr.Özgür, “Bu nedenle Gölcük krateri-
nin sürekli gözlem altında tutulması için istasyon kurulmalı” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Özgür, volkanizmayı üreten magmanın tabanda hala sı-
cak ve aktif olduğunu, bu durum nedeniyle Yakaören köyü yakınlarında karbondi-
oksit ve kükürtdioksit gaz çıkışlarının görüldüğünü ifade etti.

Yöre insanının canları korunmalı 
Özgür; “Bu gazların magma odasından geldiğini izotop analizleri ile ispat-
layabiliriz. Burada görülüyor ki yanardağ şuan suskun, ama ileride tekrar 
aktif olabilir. ‘İleride’ değimiz zaman yarın olabilir, 6 ay sonra olabilir, 10 
yıl sonra olabilir, hatta 100 yıl sonra da olabilir. 100 yıl jeoloji takviminde 
oldukça kısa bir zamandır. Bu nedenle yörede yaşayan insanların canları-
nın korunabilmesi ve can kayıplarının önlenebilmesi için bu volkanların de-
vamlı izlenmesi gerekmektedir ” dedi. 

Prof. Dr. Nevzat Özgür, Gölcük volkanizmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası 
3 araştırma projesi yapıldığını söyledi. 1988’den bu yana bölgede çalışma yaptıkla-
rını belirten Özgür, yaptıkları çalışmaların ulusal ve uluslararası dergilerde yayınla-
narak Isparta ve Gölcük Yanardağı’nın tüm dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

İzleme çalışması yapılabilmesi için proje hazırladıklarını ve proje kapsa-
mında gerekli noktalara en az 3 istasyon kuracaklarını söyleyen Özgür, istasyonlar 
aracılığıyla devamlı ölçüm yapacaklarını ve elde edilen verileri merkezde kayıt al-
tına alacaklarını söyledi.
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Yatırımınızı Sağlığınıza Yapın…
Tuzla İçmeceleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal KÖSE ustalık dönemi pro-

jemiz dediği Thermal İstanbul Projesinin 4 farklı üniteden oluşacak 650 odalı bir 
kompleks olduğunu söyledi. 

Köse; Sağlıklı Yaşam ve Detoks Merkezi olarak hizmet sunan Thermal 
İstanbul’un, İstanbul kadar Türkiye için de önemli ve değerli bir yatırım olaca-
ğı ortada. Tarihi çok eskilere dayanan Tuzla İçmeler’e dair en eski bilgiler, Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alıyor. Seyahatname’de anlatılan şifalı suların 
belirli bazı maddeleri eşik değerin üzerinde, tedavi edici etkisi klinik çalışmalar-
la kanıtlanmış doğal mineraller içeren sular. Thermal İstanbul şehrin içinde, kentin 
stresinden uzak, doğa ve havasıyla nefes alınabilecek ve sosyal imkânların sunul-
duğu sağlıklı bir yaşam köşesi. 

Thermal İstanbul Sağlıklı Yaşam ve Detoks Merkezi, İstanbul kadar Türki-
ye için de önemli, sağlık adına yapılan değerli bir yatırım. Yalnızca konforlu bir tatil 
keyfi değil, şifa arayanlara komple bir sağlık paketi sunan proje, yurt içi ve yurt dışı 
sağlık turizminin de adeta bir cazibe merkezi olmaya aday. İçeriğiyle alanında fark-
lılık yaratan Thermal İstanbul Sağlıklı Yaşam ve Detoks Merkezi, insanların hayatı-
na dair yaptığı en iyi yatırım olacak” diyerek Termal İstanbul Projesinin geleneksel 
kaplıcalardan farkını şöyle anlattı. 

39Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

“THERMAL İSTANBUL”
İSTANBUL’A YAKIŞIR, DÜNYA İLE YARIŞIR…

1927 yılı kuruluşlu Tuzla İçmeler’i A.Ş’nin 22 yıldır yönetim Kurulu Başkanlığını yapan 
Köksal Köse ve Ak Onur Şirketler Grubu Başkanı Mustafa Akman’ın birlikte gördükleri bir 
hayal olan Thermal İstanbul projesi ustalık dönemlerinde hayata geçiyor.
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Geleneksel kaplıca anlayışını, yenilikçi ve mo-
dern çizgilerle birleştiren Thermal İstanbul Projesi; sağlık-
lı ve huzurlu yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Ther-
mal İstanbul’un ağırlık noktası önce sağlık. Bu sağlık pake-
tine sahip olanlar öncelikle bilgisayarlı check-up’tan geçtik-
ten sonra, uygun kürler uygulanarak tedavi sürecine başla-
mış olacak. Kişiye özel kür programlarının ardından, Thermal 
İstanbul’un “Yaşam Koçluğu” misyonu tesis dışında da yaşam 
boyu konuklarına eşlik etmeye devam edecek. İstanbul’un gi-
riş kapısı Tuzla’da benzersiz bir proje olan Thermal İstanbul, 
ruh ve beden sağlığına yapılan her türlü mülkiyetten daha 
faydalı ve hayırlı bir yatırım. 

Sağlığınızın değeri 
     nedir?
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DENİZLİ’DE EKONOMİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR
Denizli’de tekstil sektörün ardından en fazla ilgi gösterilen mermer ve traverten 
sektörü hızla yükseliş gösterirken, jeotermal enerji potansiyeliyle organize seracılık 
da gelişmeye başladı. Son yıllarda enerjiye yapılan yatırımlarla kent ekonomisi kabuk 
değiştiriyor.

Organize seracılıkta hızlı gelişim
 Sarayköy Kızıldere ve Gölemezli Bölgesi’nde zengin jeotermal kaynakla-

rın bulunması son yıllarda jeotermal seracılık alanına yatırımların artmasına ne-
den oldu. Denizli Valiliği’nin girişimleriyle Organize Sera Bölgesi oluşturma çalış-
maları da böylece hız kazandı.  Organize Sera Bölgesi’nin tamamlanma çalışmala-
rı devam ederken bölgede 600 dekar alanda 25 firma ve girişimci üretim yapma-
ya başladı bile. Denizli İl Tarım Müdürü Yusuf Gülsever modern teknolojilerin kulla-
nıldığı jeotermal ısıtmalı seralarda toplam 60 milyon liralık yatırım yapıldığını be-
lirterek, şunları söyledi:  “Bu seraların 400 dekarında topraksız kültür olarak 
adlandırılan cocopit, perlit veya kaya yünü ortamlarında üretim yapılıyor. 
2011-12 üretim sezonunda Sarayköy İlçesi’ndeki bir serada su kültürü tek-
niğinde üretim yapılmaya başlandı.”

Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ise, Denizli’nin jeotermal sera-
cılık konusunda çok avantajlı bir il olduğunu ifade ederek, “Seraya yatırım ya-
pan 25 firmamız var, 600 dönümlük arazide bunu gerçekleştiriyorlar. Hep-
si ihracat yapıyor. İlimizin iklimi, seracılığa Hollanda ve Antalya’dan daha 

uygun. Antalya’da soğutmak için, Hollanda’da ise güneş enerjisi için mali-
yetler yüzde 30 daha fazla. Denizli’de jeotermal sera kurulabilecek 9 bin dö-
nümlük arazi daha bulunuyor” diye konuştu.

Denizli’de dev enerjide yatırımları
Denizli’de ki dev enerji yatımları son yıllarda oldukça ilgi çekiyor. Al-

man RWE Grup’un Turcas’la Kaklık’ta inşaatını sürdürdüğü doğalgaz çevrim sant-
rali Denizli’ye bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırım olarak dikkati 
çekiyor. Yılsonunda üretime başlayacak olan santral 775 megavat kurulu gücü ile 
Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 2’sini karşılayacak nitelikte. 

Zorlu Enerji Grubu tarafından gerçekleştirilen jeotermal santrali ise Sa-
rayköy Kızıldere’de 77 dekar alana kurulacak. 230 milyon dolar yatırım miktarı ile 
hayata geçecek olan yeni santral, yılda 575 milyon kwh üretim kapasitesi ile çalışa-
cak. Kızıldere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak santralin 
arazisinin Zorlu Enerji’ye tahsisi, Denizli Valisi Abdülkadir Demir ve Zorlu Enerji Yö-
netim Kurulu Başkanı Zeki Zorlu’nun katılımı ile yapıldı. 

JEOTERMAL SERA İÇİN İMKANLAR ARTIYOR

Jeotermal enerjinin tarımsal faaliyetlerde kullanılması tarım sektöründe 
canlanmayı artırmaya devam diyor. İzmir’in jeotermal seracılıkta Avrupa’nın baş-
kenti olmaya aday olduğunu söyleyen Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, şunları söy-
ledi:

“Jeotermal Kaynaklı Organize Sera Bölgeleri için projelendirme ça-
lışmalarımız sürüyor. Hedefimiz şu an 700 dönümde yapılan jeotermal sera-
cılığı 2015 yılında iki katına çıkarmak. Çok sayıda yatırımcı bu sera bölgele-
rinin kullanıma açılmasını bekliyor.”

Tarım Bakanlığı’nın yatırımcıların teşvik edilmesini sağlayacak imkanlar 
sağladığını da hatırlatan Güldal, “Jeotermal kaynakların kullanılarak sera ya-
tırımı yapılması halinde bakanlığımızın uyguladığı kırsal yatırımların des-
teklenmesi programları çerçevesinde yüzde 50 hibe destek var. Onun dışın-
da Ziraat Bankası’nın Tarım Bakanlığı tarafından sübvanse edilen indiril-
miş faizli kredi kullanarak yatırım yapmak mümkün.”

Organize bölge atağı

Yüzde 50 hibe desteği
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TÜRKİYE ENERJİDE BÜYÜYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre, Türkiye’de şu anda 94’ü 
termik, 543’ü hidrolik, 156’sı da diğer yenilenebilir enerji (rüzgâr, jeotermal, biyokütle, 
biyogaz ve çöp gazı) kaynaklarına dayalı 793 elektrik üretim santrali inşa ediliyor.

İnşa halindeki santrallerin toplam kurulu gücü 40 bin 34,9 Megava-
tı (MW) bulurken, bu santraller tamamlandığı zaman Türkiye’nin şu anda 53 bin 
560,7 MW olan kurulu güç kapasitesi 93 bin 595,6 MW’ye ulaşmış olacak. 

EPDK’nın lisans almış inşa halindeki projelerin ilerleme raporundan yapı-
lan derlemeye göre, Ocak 2012 tarihi itibariyle fiili gerçekleşme durumlarına göre 
bazı yatırımlar neredeyse tamamlanırken, bazı yatırımlara ise yeni başlanmış du-
rumda.

İnşa halinde doğalgaz, linyit, kömür, fuel oil ve asfaltit kaynaklı, 94 ter-
mik santralin toplam kurulu güç kapasitesi 19 bin 492,4 MW. Yapımı süren termik 

santrallerin en büyüğü ise Kızılırmak Elektrik Üretim A.Ş tarafından Kırıkkale’de 
inşa edilen doğalgaz çevrim santrali. 1.260 MW kurulu gücüne sahip santralin he-
nüz yüzde 0,2’si inşa edilmiş durumda. Santral tamamlandığı zaman yıllık 9 milyar 
900 milyon kWh enerji üretme kapasitesine sahip olacak.

Atlas Enerji Üretim Sanayi AŞ tarafından Hatay’da yapılan diğer kömür 
santralinin inşa halindeki kapasitesi bin 213,6 MW. Santralin yüzde 14,7’si tamam-
lanırken, santral bittiği zaman yıllık 8 milyar 520 milyon kilovatsaat (kWh) ener-
ji üretmesi planlanıyor.

Hema Elektrik Üretim AŞ tarafından Bartın’da inşa edilen taşkömürüne 
dayalı termik santral ise bin 116,7 MW kapasiteye sahip. Santralin henüz yüzde 
1,5’u tamamlanmış durumda. Santral tamamlandığı zaman yıllık 7 milyar 700 mil-
yon kWh elektrik üretilebilecek.

En büyük termik santral Kırıkkale’de 
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Hidroelektrik santraller 
İnşa halindeki 543 hidroelektrik santralin toplam kurulu güç kapasite-

si 15 bin 584 MW. Hidrolik santraller içinde en büyük santral Kalehan Enerji Üre-
tim ve Ticaret AŞ tarafından Bingöl’de inşa ediliyor. Kaleköy Barajı ve HES’in kuru-
lu güç kapasitesi 618 MW. 2012 Ocak sonu itibariyle santralin yüzde 13’ü tamam-
lanırken, santral bittiği zaman yıllık 1 milyar 417 milyon kWh enerji üretme kapa-
sitesine ulaşacak.

Yine Kalehan Enerji tarafından Elazığ’da kurulan Beyhanı Barajı ve HES 
santralinin de yüzde 44’ü inşa edildi. 567 MW kurulu güce sahip santral tamamlan-
dığı zaman yıllık 1 milyar 254 milyon kWh enerji üretme kapasitesine sahip olacak.

Termik ve hidrolik santrallerin yanı sıra şu anda toplam 4 bin 958 MW 
kurulu gücünde, 156 adet rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazından 
elektrik üretilecek santral inşa halinde bulunuyor.

İnşa halindeki rüzgâr santralleri içerisinde en büyük kapasite 150 MW ile 
Kırşehir’de inşa edilen Geycek RES. AL-YEL Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılan 
santral bittiği zaman yıllık 487 milyon 500 bin kWh enerji üretim kapasitesine sa-
hip olacak.

Rüzgâr santralleri arasında 
en büyük kapasite Kırşehir’de 
kuruluyor

Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İstanbul’da yapılan 8,6 MW bü-
yüklüğünde Kömürcüoda Çöp Gazı Tesisinin yüzde 82,3’ü, 11,6 MW büyüklüğüne 
sahip Odayeri Çöp Gazı Santrali’nin da yüzde 87’si tamamlanmış durumda.

Ankara’da ise ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapı-
lan Mamak Katı Atık Alanı Enerji tesisinin yüzde 75,5’i tamamlanmış durumda. 26 
MW kurulu güçteki santral tamamlandığı zaman yıllık 315 milyon 576 bin kWh 
enerji üretilebilecek. 

İstanbul ve Ankara’nın çöpleri 
enerjiye dönüşecek
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TERMAL VE KAYAK MERKEZİ BULUŞACAK

Gediz Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “ Bölgedeki termal su ile yeni yapılacak olan kayak 
merkezini buluşturmak istiyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, dünyada bu yükseklikte 
jeotermal ile karı buluşturan bir ortam bulunmuyor. Projeyi en kısa sürede hayata geçirmek 
istiyoruz” dedi

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayma-
kam  Çorumluoğlu, 2 bin 312 metre yüksekliğe sa-
hip Murat Dağı’nın kuzey bölgesinde kayak için ide-
al olan toz kar kalitesinin bulunduğunu belirtti. Kay-
makam kış aylarında 1.5-2 metre yüksekliğindeki öl-
çüm çubuklarının tamamen karla örtüldüğünü, yağış 
verilerinin beklenen ölçülerde olup olmadığının tam 
tespiti için gelecek yıl da ölçümlerin devam edeceği-
ni kaydetti.

Çorumluoğlu, “Buradaki sıcak su ile ka-
yak merkezini aynı yerde buluşturmayı hedef-
liyoruz. Çünkü bizim yaptığımız araştırmalara 

göre, gerek Türkiye’de gerekse dünyada bu yük-
seklikte jeotermal ile karın buluştuğu bir ortam 
yok. Projeyi kısa sürede hayata geçirmek istiyo-
ruz. 1450 metrede bulunan Murat Dağı Kaplıca 
Merkezi’nin aşağısında, Safranbolu türünde Es-
kigediz Evleri yaparak Gediz’i bir turizm merke-
zi yapacağız. Ayrıca Aizonai Antik Kenti’nin ilçe-
mize yakın olması da bu turizm yerini daha da 
zenginleştirecek. Çünkü kayak, jeotermal ve ta-
rih turizminin aynı alanda olması bize çok büyük 
bir avantaj sağlıyor. Zafer Havaalanı’nın 2013 
yılı içerisinde açılacak olması da burada yapıla-
cak tesisi önemli hale getirecektir” dedi.



Je
ot

erm
al 

 H
ab

er

46 Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

ZORLU, HES SAYISINI 9’A ÇIKARACAK
Doğalgaz, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik alanında toplam 15 santralle 770 MW üretim 
kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, 2009 
yılından bu yana büyüme stratejilerinde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik 
verdiklerini ve bugün yenilenebilir enerji kurulu güçlerinin, toplam kurulu güçlerinin 
yüzde 35’ini oluşturduğunu söyledi.

 Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Tunceli ve Erzincan’da kurulu yedi 
hidroelektrik santrale (HES) ilave olarak, Dalaman Çayı ve Harşit Çayı üzerinde, iki 
yeni HES projesi üzerinde çalıştıkları anlatan Ak, “Dalaman Çayı üzerinde 124 
MW potansiyele sahip olmasını planladığımız Sami Soydam Hidroelektrik 
Santrali ve Harşit Çayı üzerinde olmasını planladığımız 60 MW gücünde-
ki Tirebolu Hidroelektrik Santrali için yatırım öncesi çalışmalarımız devam 
ediyor”  dedi. 

Dünya Gazetesinin haberine göre, 2008 yılında tamamlanan ADÜAŞ iha-
lesi ile Tokat’ta 5.5 MW, Eskişehir’de 16.8 MW, Kars’ta 15.4 MW, Rize’de 18.6 MW, 
Erzurum’da 20.9 MW, Tunceli’de 20.4 MW ve Erzincan’da 15 MW kurulu güce sahip 
7 hidroelektrik santralin 30 yıl süreli işletim hakkını aldıklarını paylaşan Ak, geçen 
dönemde bu santrallerde iyileştirme çalışmaları yürüterek üretimin kurulu güçle-
rinde devamlılığını sağladıklarını ifade etti. Türkiye’de hidroelektrik kaynaklarının 
değerlendirilmesine yönelik ciddi kaygılar olduğuna dikkat çeken Ak, kendilerinin 
de yatırımlarında bu kaygıları giderebilmek ve şeffaf bir yatırım süreci izleyebilmek 
için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden bağımsız olarak detaylı çevre-
sel ve sosyal etki analizi çalışmaları yaptıklarını söyledi. Rize İkizdere’de halen fa-
aliyette olan hidroelektrik santralin kapasitesini 78 MWa yükseltmek için başlat-
tıkları süreçte, Paydaş Katılım Planı çalışmalarıyla yöre halkı, yerel yönetimler ve 
bilim insanlarının görüşlerim aldıklarını örnek gösteren Sinan Ak, “Bu yılın ocak 
ayında başlattığımız Paydaş Katılım Planı, HES yatırımları öncesinde bugü-
ne kadar uygulanmamış bir çalışma. Zorlu Eneıji olarak bu çalışmayla, özel 
sektör-halk iletişimini güçlendirerek bölgedeki yatırımlara karşı olan gü-
vensizliği gidermeye destek olmak istedik. Bu plan kapsamında, yöre halkı, 
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, fikir önderleri ve gazetecilerle gö-
rüşmeler yaparak kamuoyunun bölgedeki yeni hidroelektrik yatırımlarına 
yaklaşımlarım ve yatırımcılardan beklentilerini öğrenmek istedik. Paydaş 
Katılım Planı’nı, yatırım karanımı alınıp alınmaması için kullanılacak ger-

çek bir yol gösterici olarak görüyoruz. Yöre halkının benimsemeyeceği eko-
nomik, sosyal ve çevresel faydalarına inanmayacağı bir yatırı mı hayata ge-
çirmeyeceğiz” dedi. 

Jeotermal enerjiyi, 2012 yılındaki en önemli büyüme alanlarından biri 
olarak belirlediklerini bildiren Ak, “Nisan ayında Denizli Kızıldere’de 80 MW kurulu 
güce sahip olacak yeni bir santralin temelini atacağız. Yatırım kararı aldığımız bir 
diğer projemiz ise Manisa Alaşehir’de bulunuyor. Fizibilite çalışmalarımızı tamam-
ladıktan sonra bu yıl içinde 30 MW kurulu güce sahip, bölgenin ilk jeotermal sant-
ralinin inşasına başlamayı hedefliyoruz.” Ak, jeotermalde üçüncü sahaları olan Kü-
tahya Simav’da ise yatırım kararı vermeden önce çalışma yürüttüklerini aktardı.

Zorlu jeotermal’de yatırıma 
önem veriyor
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ENERJİ DEVLERİNİN İŞTAHI KABARDI

Denizli’nin Sarayköy İlçesi’ne bağlı Tekkehamam yakınlarında Maden Teknik Arama’ya 
(MTA) ait 2 bin hektarlık arazi yanında İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan sondajda, 880 
metreden 160 derece sıcaklıkta jeotermal su çıktı.

Saniyede 130 litre çıkan su ile elektrik enerjisi üretilecek ve seralarda kul-
lanılabilecek. Kalitesinin oldukça yüksek olduğu belirtilen suyun bulunduğu 2 bin 
hektarlık arazinin ihalesi 27 Mart’ta Ankara’da yapıldı. Eczacıbaşı, Zorlu Enerji ve Ci-
ner Grubu gibi enerji devlerinin ihale için dosya aldığı öğrenildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Özel İdaresi’nin yaptırdığı 
sontaj çalışmalarında ortaya çıkan kuyunun, 880 metre derinlikte, 160 derece sı-
caklıkta olduğunu ve saniyede 130 litre su elde edildiğini söyledi. Gürlesin; “Su-

yun kapasitesi elektrik enerjisi üretimi için oldukça ideal. Kuyunun yanın-
da bulunan MTA’ya ait 2 bin hektarlık arazi 27 Mart’ta Ankara’da ihale edil-
di. Bu değerli arazinin 50 ile 100 milyon dolar arasında satılmasını bekli-
yoruz. Enerji devlerinin gözü burada. Devlerin hepsi de ihaleye girdi. İha-
leden elde edilecek olan gelirin yarısı İl Özel İdare Müdürlüğü’ne diğer yarı-
sı da MTA’ya kalacak. MTA’ya ait arazide yatırım yapıldığında devamı gele-
cek” diye konuştu.
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AFYONDA TERMAL SU İSRAFI ÖNLENECEK
Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler Derneği Başkanı Acar: “Geliştirdiğimiz Jeotermal 
Boru Hattı Projesiyle Termal Suyun İsrafını Önleyeceğiz”  dedi.

Acar dünyada hiçbir şeyin sonsuz olmadığını, yeraltı kaynakların da bir 
gün bitebileceğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi. 

“Bu projemizle bölgede faaliyet gösteren tüm oteller, sıcak su ihti-
yacını 9.5 kilometre boyunca çekilen hattan sağlayacaklar. Buradaki ama-
cımız termal suyun yok olmasını engellemek. Termal suyun da bir sonu var. 
Dikkatli kullanırsak uzun vadede herkes bu sudan daha fazla yararlanabilir. 
Bu proje için Valilik, Belediye, AFJET, derneğimiz ve otelcilerimiz el ele ver-
dik.”

Bir otelin saniyede 10 litre termal su, bir başka otelin ise saniyede 150 lit-
re termal su kullandığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

“ Bunun sebebi de otellerin bazılarının alt yapılarındaki filtrasyon 
sistemlerinde eksiklikler olması. Projemiz ile beraber suyun israfı en aza dü-
şecek. Suyumuzu daha sağlıklı ve iyi kullanmak için mutlaka denetim altına 
almamız gerekiyor. Bu proje benim 7 yıllık hayalimdi. AFJET yöneticileriyle 
konuştuk “ suyu esas havzasından alalım, az suyla çok iş yapalım” dedik. Bu 
proje uzun istişarelerden sonra kabul gördü.”

Maliyetler Otellerden 
Projenin maliyetini otellerin karşılayacağını belirten Acar, yapımı devam 

eden otellerin de projeye dâhil olduklarını kaydetti.
Boru döşeme çalışmaları süren ve 2 ay içinde hayata geçirmeyi planla-

dıkları projenin yaklaşık 8 milyon liraya mal olacağını ifade eden Acar, şöyle de-
vam etti:

“Suyun metreküpünü belli bir rakamdan alacağız. Termal hat dev-
reye girdiği zaman herkesin ne kadar su aldığı belli olacak. Projeyle bütün 
otellere tek hattan su dağıtımı yapılacak. Artık, eskiden olduğu gibi herkes 
gelişigüzel kuyu açıp su çıkaramayacak. İsraf ettiği su da belli olacak. Her-
kes suyu daha dikkatli ve daha düzenli kullanacak. Şu anda oteller saniye-
de 150 litre su kullanıyorlarsa, boru hattı yapıldığında 150 litre saniye suy-
la 10 tane otel idare edilebilecek. Halen kullandığımız suyun yüzde 30’u ile 
otellerin termal su ihtiyacı karşılanmış olacak. Projeye mevcut otellerin biri 
hariç tamamı katkı verdi. Yapımı süren ve yapılacak otellerin sahipleri de 
projeye katıldı.”

 
Projeyle AFJET’in otellere 24 saat kesintisiz su temin etmek zorunda oldu-

ğunu belirten Acar, şunları söyledi:
“Artık otelciler, ‘kuyum göçtü, motorum arızalandı, elektrik kesil-

di’ gibi düşüncelerden kurtulacaklar. Çünkü merkezde AFJET’in jeneratörle-
ri olacak. Dolayısıyla artık otelci 24 saat ‘sıcak suyun durumu ne oldu, sıcak 
su ne alemde’ diye düşünmeyecek. Bize satmış olduğu sudan her ne kadar 
kar sağlasa da bu ücret cüzi düzeyde olacak. Afyonkarahisar’da gerçek ter-
mal su Ömer Gecek Havzası’ndan çıkarılıyor. Projeyle tüm otellere Ömer Ge-
cek Havzası’ndan çıkarılan su dağıtılacak. Isıtmada kullanılan temiz su da 
kapalı sistemde dolaşacağı için geri dönüşümü olacak. Yani bu suyumuz ka-
palı sistemden toprağa yeniden verilecek. AFJET bunu yer altına 47 derece-

de iade edecek. Böylece yeraltındaki su hiç eksilmeyecek. Yağan karlar, yağ-
murlar da eksilen kısmı tamamlayacak. Bu çalışmayla termal su israfının 
önüne geçip gelecek nesillere termal su gibi önemli bir değeri eksiltmeden 
bırakmış olacağız.”

Yeraltında ki su eksilmeyecek
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CENKYERİ BELDESİ’NDE JEOTERMAL UMUDU

MANİSA Soma İlçesi’ne bağlı Cenkyeri 
Beldesi’nde 3 ay kadar önce başlayan 
jeotermal enerji arayışları sonuç 
vermeye başladı.

Cenkyeri’nin Sarı Mehmet Çalısı Bölgesinde yapılan sondajla şimdiye ka-
dar 60 metre derinliğe inilerek, 29 derece suya ulaşıldığı, derinlik artıkça da su sı-
caklığın artmaya devam ettiği bildirildi. Jeotermal sondajında sevindirici gelişme-
ler yaşandığını kaydeden Cenyeri Belediye Başkanı Mehmet Kaya, bunun da ümit-
leri artırdığını söyledi.

 Kaya, “Yaklaşık 3 ay önce SDS Enerji A.Ş. tarafından başlanılan sı-
cak su arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda yerin 600 metre derinliğine 
inildi. Derinliğe inildikçe sıcak suyun derecesi artıyor. Bizim de umutlarımız 
artıyor. Yaklaşık bin 200 metre derinliğe kadar inilecek. Eğer sıcak su kayna-
ğımız yeterli kapasitede ve derecede olursa, beldemiz çağ atlayacak” dedi.

TERMAL’DE SEVGİ KUYUSU 

Yapılan ölçümlerde Sevgi Kuyusu’nun inkişaf debisi yaklaşık olarak 6 lt/
sn olarak tespit edildi. Kuyu başı sıcaklığı 60°C olarak ölçülmüş olup gerekli emni-
yet tedbirleri alınarak kuyu 31 Aralık’ta tamamlandı. Çalışma süresince şantiyede 2 
adet sondör, 4 işçi ve 1 jeoloji mühendisi görev yapmakta olup süreçte 28 ton Ben-
tonit 600 kg Polimer, 40 kg kil çözücünün kullanıldığı yetkiler tarafından söylendi.  

49Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Termal Belediyesi arama ruhsat sahibi olduğu 1200 hektarlık alanda; adını Yalova 
Milletvekillinin koyduğu Sevgi Kuyusu’nu yaklaşık 3 ay süren teknik çalışmalar ve 
bilimsel veriler ışığında tamamladı.
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2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ YILI OLACAK
Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kapasitesi son 6 yılda dikkate değer bir gelişme 
kaydetti.

masında ilk sıralarda yer alıyoruz. Asıl mesele yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasıdır. Çünkü petrolde %90, 
doğalgazda ise %97 gibi büyük oranlarla dışa bağımlı bir ülke olarak, tü-
kettiğimiz elektriğin önemli bir bölümünü doğal gaz santrallerinden elde 
ediyoruz. Aslında, tek başına bu bilgi bile enerjide ithalatçı olan ülkemizde, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının (ki, doğası itibariyle aynı zamanda yerli-
dir) elektrik üretiminde kullanılması için, bütün yol ve imkânları deneme-
miz açısından yeterli bir sebeptir” dedi.

Türkiye’nin 2005 yılı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü yani elektrik üre-
tim kapasitesini de sıralayan Yazar şu bilgileri aktardı: “Hidroelektrikten elde edilen 
elektrik üretim kapasitesi:12906 MW; rüzgârdan elde edilen elektrik üretim kapa-
sitesi: 20 MW; jeotermal elektrik üretim kapasitesi: 114 MW; biokütleden elde edi-
len elektrik üretim kapasitesi 115 MW. Toplam elektrik üretim kapasitesi ise (kuru-
lu güç): 38820 MW. Aradan 6 yıl geçtikten sonra Türkiye’nin bugün toplam elekt-
rik enerjisi kurulu gücü yani elektrik üretim kapasitesi ise: 53253 MW; hidroelekt-
rik üretim kapasitesi: 17137 MW; rüzgârdan elektrik üretim kapasitesi: 1728 MW, 
jeotermalden elektrik üretim kapasitesi: 114 MW ve biokütleden elektrik üretim 
kapasitesi ise 115 MW’dır. Son yıllarda özellikle rüzgârdan elektrik üretimi grafi-
ğine yansımış olan gelişme, önümüzdeki 5-6 yılda rüzgârda aynı ivmeyle devam 
ederken, biokütle ve jeotermalde de benzer bir ivmenin ortaya çıktığını gösteri-
yor. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimindeki hareketliliğin, birkaç yıl 

Yenilenebilir  Enerji  Genel  Müdürü 
Yusuf  Yazar

Son altı yılda büyük bir gelişme gösteren yenilenebilir enerji kaynaklı 
elektrik üretimi, Türk sanayicilerinin de enerji verimliliğinin önemini fark ettiğini 
ve ülkemizde inşa halinde olan hidroelektrik, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal sant-
rallerin bulunduğunu belirten Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdü-
rü Yusuf Yazar; sektörün önümüzdeki yıllarda daha da fazla gelişme göstereceği-
ni söyledi. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısınma ve su ısıtma amaçlı olarak 
Türkiye’de zaten kullanıldığına değinen Yazar; “Türkiye güneş enerjisinin su ısıt-
mada başarıyla kullanıldığı ülkelerden birisidir ve bu konuda dünya sırala
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içerisinde ciddi bir üretim kapasitesine dönüşeceği ve istihdam alanı oluşturaca-
ğı tahmin ediliyor

2010 yılı sonunda Yenilenebilir Enerji Yasası’nda yapılan iyileştirmenin 
yenilenebilir enerjide yeni bir sıçramayı hazırladığını ifade eden Yazar; “Bu iyileş-
tirmeyle güneş ve biokütle için görece olarak daha yüksek bir tarife öngö-
rülmüş, dahası yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanı-
lan parçaların yerli imalat olması halinde ilave tarife sağlanmıştır. Benzer 
bir gelişme enerji verimliliği alanında da söz konusu. 2007 yılı enerji verim-
liliği yasasının, yani enerji verimliliğini artırıcı girişimleri teşvik eden yasa-
nın çıkartılmış olduğu yıldır. Yasanın çıkartıldığı günden bugüne gerçekleş-
tirilmiş olanları enerji verimliliği bağlamında ilk safhada yapılması mutla-
ka gerekli olan çalışma ve işler olarak değerlendiriyoruz. Bu safhada özet-
le farkındalık oluşturucu kampanyalar yürütülmüş, gerek evlerde gerek-
se sanayide enerjinin (elektriğin, doğal gazın, petrolün ve kömürün) kulla-
nıldığı (ya da üretildiği, dağıtıldığı, vb.) her yerde ve süreçte neden ve nasıl 
daha etkin ve verimli kullanılabileceği, düşünce ve yaklaşımlarının kamuo-
yunca anlaşılması ve benimsenmesini sağlama amaçlı çalışmalar yapılmış 
ve sayısız örnek projeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca enerji verimliliği artırı-
cı ve enerji verimli projelerde rol alabilecek aktörler olarak enerji yöneticile-
ri eğitimleri gerçekleştirilmiş, enerji verimliliği açısından eğitimler ve etüt-
ler gerçekleştirecek şirketler ve kurumlar yetkilendirilmiştir. Bu gelişmelere 
paralel olarak finans sektörü de bu süreçte kendi rolünü tanımlamak üzere-
dir. Bugün geldiğimiz noktada artık bu altyapıya dayanarak enerji verimli-
liğinde büyük bir açılımın yapılabileceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki gün-
lerde Başbakanımızın imzalamasıyla yayınlanması söz konusu olacak olan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin yayınlanması bu büyük açılımı tetikle-
yecek gelişmelerden birisi olacak” dedi.
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“PASİF EVLER” 24 LİRAYA ISINIYOR
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının en üst düzeye çıkartıldığı ‘’pasif ev’’ler ayda 
24 liraya ısınabiliyor.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Anabilimdalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülsu 
Ulukavak Harputlugil, dünyada enerjinin temin edildiği kaynakların ortalama yarı-
sını oluşturan fosil yakıtların önümüzdeki yüzyılda tükenmeye başlayacağının tah-
min edildiğini söyledi. 

“En yaygın enerji kaynağı güneş” 
                 Harputlu; “ Bugün bina tasarımında ki hedef, tasarım aşamasında alınan 
önlemlerle daha az enerjiye ihtiyaç duyan; ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikle ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan ve sağlanan enerjiyi en verimli şekilde 
kullanarak doğru işletim stratejileri geliştirilmiş bina’’ dedi. Bu hedefin gerçekleş-
tirilebilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının öncelikli önem ka-
zandığını vurgulayan Harputlugil, şunları kaydetti:

‘’Yenilenebilir enerji kaynaklarının su, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji 
kaynakları olarak sıralansa da bina ölçeğinde kullanımı en yaygın ve kolay enerji 
kaynağı (geri ödeme zamanı-bina ömrü ilişkisi açısından) güneştir. Pasif ev tekno-
lojisi dediğimizde de bina ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynağı olarak en yaygın 
kullanılan güneş enerjili sistemlerden söz ediyoruz demektir.

Güneş enerjili sistemlerini pasif ve aktif olarak ikiye ayırmanın doğru ola-
cağını ifade eden Harputlugil; pasif güneş sistemleri iç ortam konfor koşullarını 
bozmadan, ısıtma ve serinletme için herhangi bir mekanik sistem desteğine ihti-
yaç duymayan, bina bileşenleri yardımı ile güneş ışınımının toplanması, depolan-
ması, dağıtılması ve denetimi aşamalarıyla işleyen bir sistemdir. Aktif Güneş Tasa-
rımında ise işleyişin doğal ısı akışına veya enerji üretimine yardımcı olan bazı me-
kanik sistemlerin (motor, pompa, fan, vb.) devreye girmesi ile gerçekleşir. En yay-
gın kullanım su ısıtma amaçlı kullanılan güneş kollektörleri , fotovoltaik piller ve 
elektrik enerjisi elde edilmesidir. 

’’Enerji harcamasını 
sıfıra yaklaştıracak’’

Pasif güneş tasarımı ilkelerine dayalı olarak doğru tasarlanmış bir ‘’pasif 
ev’’in ısıtma, soğutma ve havalandırma için ek bir mekanik sistem desteği olma-
dan yıl boyu iç ortam konfor koşullarını uygun düzeyde tutabileceğini işaret eden 
Harputlugil, aydınlatmanın gün boyunca her mekânda doğru kurgulanması ile ay-
dınlatma için tüketilecek enerjinin de en aza indirilebileceğini söyledi. 

Harputlugil, bir evde yıllık yaklaşık 200kWh/m2 olan toplam enerji ih-
tiyacının, pasif ev standartları ile tasarlanması halinde yıllık 50kWh/m2’nin altı-
na düştüğünü söyledi.

Sadece ısıtma enerjisi tüketimi olarak bakıldığında ise maksimum ısıtma 
enerjisi tüketiminin 70kWh/m2 iken, pasif ev standardına göre bu değerin 15kWh/
m2 olduğu bilgisini veren Harputlugil, şunları kaydetti:

‘’Bunu aylık olarak değerlendirmeye kalktığımızda, ısıtma gerektiren kış 
döneminin 5 ay yaşandığı bir bölge için aylık 3kWh/m2 gibi bir tüketim değeri söz 
konusu olmaktadır. Somutlaştırmak gerekirse, doğalgaz ile ek ısıtma sağlanan 100 
metrekarelik bir pasif ev için harcanan 300kWh enerjiye karşılık, sadece 5 ay bo-
yunca ayda yaklaşık 24 TL’lik bir harcama söz konusudur. Ancak unutulmamalı-
dır ki, eğer bu ihtiyaç duyulan enerji, yine yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla 
(rüzgâr, jeotermal, biyokütle, vb.) sağlanabilirse, bu sistemler için ihtiyaç duyulan 
ilk yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, enerji tüketiminden elde edilen kara 
dayalı kendini kısa sürede amorti ederek, enerji harcamasını ‘sıfır’a yaklaştıracak’’
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‘‘Güneş enerjisine oranla, 
pasif ev uygulaması yok’’

Fosil tabanlı yakıtın tükenmesi durumunda ne yapılacağı üzerine 
1970’lerde başlayan çalışmaların özellikle Avrupa ülkelerinde pasif ev tasarımla-
rına olan ilgiyi büyük ölçüde artırdığına işaret eden Harputlugil, şunları kaydetti:

‘’Özellikle İngiltere ve Almanya’nın başını çektiği pek çok Avrupa ülkesin-
de 1980’lerde deneysel olarak başlayan pasif ev tasarımları yaygınlaşmış, çeşitli 
standartlar geliştirilmesi ile güçlendirilerek bugüne kadar gelmiştir. Pasif evlerde 
önceliğin iç ortam konfor koşullarını bozmadan, enerji tüketiminin en aza indir-
genmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının en üst düzeye çıkartıl-
masıdır. Ancak bugün artık pasif ev tasarımı, geri dönüşümlü malzeme kullanımı, 
yağmur suyunun kullanımı ile kaynak israfının önlenmesi, atık yönetimi gibi çev-
resel faktörlerin de göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir bir mimarlık anla-
yışı çerçevesinde ele alınmaktadır.’’

Harputlugil, Avrupa ülkelerindeki yaygın uygulamalar ile karşılaştırıldı-
ğında, Türkiye’nin konumu gereği güneşten yararlanma olanakları çok daha faz-

la olmakla birlikte, aynı oranda bir pasif ev uygulamasının söz konusu olmadığı-
nı söyledi.

Türkiye’deki ilk uygulamanın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-
nün (MTA) Marmaris’te 1977’de kurduğu güneş evi olduğunu dile getiren Harput-
lugil, şunları belirtti:

‘’Yapının ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 30’u, pasif güneş ener-
jisi sitemiyle elde edilmiştir. Yine ilk uygulamalardan olan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde 1976’da yapımına başlanan güneş evi, o günden bu yana çeşitli re-
vizyonlardan geçirilmiş, sistemleri yenilenmiş ve halen kullanılmaktadır. Güneş ev-
leri konusundaki en yeni iki uygulamadan biri Diyarbakır’da, ikincisi ise İstanbul’da 
inşa edilmiştir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 2008 Haziran ayında inşaa-
tı tamamlanan güneş evi projesi, ‘enerji mimarlığı’ konusunda eğitim ve uygula-
ma amaçlı kullanılmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa yerleşkesin-
deki Yıldız Enerji Evi de yine 2008 Haziran ayında hayata geçirilmiştir.’’

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiğini ifade eden Har-
putlugil, konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80-85’inin ısıtma, soğutma amaç-
lı kullanıldığını belirterek, ‘’Bu bilgiler ışığında, hem dışa bağımlı bir enerji politi-
kası, hem de yüksek enerji tüketim seviyeleri nedeniyle, enerjide yerel kaynakla-
rın kullanımı ve enerji tasarrufunun her alanda sağlanması gerekliliği açıktır. Ener-
ji verimliliğinde özellikle bina sektörünün potansiyeli oldukça önemli bir yer tut-
maktadır’’ dedi.

FİNA HOLDİNG ENERJİYE 1 MİLYAR EURO YATIRACAK
Fiba Grubu’na ait Fina Holding enerjiye 2015 yılına kadar 1 milyar euro yatıracak. Gruba 
ait Cere’an şirketi ise yüzde 20’ye varan oranlarda indirimli elektrik satacak.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, 2015 yılına kadar 
enerji sektörüne 1 milyar euro yatırım yapmayı planladıklarını bildirerek; “ Rüzgar 
enerjisi başta olmak üzere jeotermal, güneş, hidroelektrik ve termik santral yatı-
rımlarıyla da ilgilendiklerini söyledi. 

Rüzgarda ki mevcut 87.5 megavat kurulu güçlerini 6 ayda 150 megava-
ta çıkaracaklarını, lisansını aldıkları 225 megavatlık rüzgar santralinin de inşasına 
başlanacağını bildiren Özyeğin Enerji özelleştirmeleriyle ilgili olarak; “Elektrik da-

ğıtım özelleştirmelerindeki fiyatlar bizim ilgimizi çekmedi. Elektrik üretim 
tarafındaki özelleştirmelerle ilgileneceğiz” dedi. 

2009 yılında Fina Enerji’nin perakende satış markası olan Cere’an’ı kur-
duklarını belirten Özyeğin; “Cere’an ile enerji ticareti ve elektrik perakende-
ciliği yapıyoruz. Müşterilerimize 1 yıllık veya daha uzun sözleşmelerle yüz-
de 20’ye varan daha ucuz enerji sağlıyoruz. İlk kez cep telefonu şirketleri-
nin yaptıkları, tarife paketleri hazırladık ve indirimli elektrik satıyoruz. 
Cere’an’ı tamamen online bir hale getirdik. Fatura takibi, elektrik satışı da-
hil olmak üzere her işlem internetten yapılabiliyor. Abonelere C’art adını 
verdiğimiz abone kartlarını müşterilere vererek çeşitli avantajlardan yarar-
lanmalarını sağlıyoruz.”

Cere’an’ı tamamen online …



Je
ot

erm
al 

 H
ab

er

54 Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

ANTARKTİKA’ DA DEV GÖL BULUNDU
Rus bilim adamları, Antarktika’da deniz seviyesinin yaklaşık 4 kilometre altında tarih öncesi 
döneme ait devasa bir buzulaltı gölünü ortaya çıkardı. Çalışmalarda nefesler tutuldu

Rus Arktik ve Antarktika Araştırmalar Merkezi (AARI), 20 yıldan fazla sü-
ren delme işlemlerinin ardından Rus ekip Vostok Gölü’ne ulaştı.  ABD’li uzmanlar-
la ortaklaşa çalışan ekip, şubat ayı içerisinde yaptıkları araştırmada 4 bin metrelik 
buz tabakasının altında 15 milyon yıllık buzul gölüne 12 metre kadar yaklaşmış-
tı. Sıcaklık değerlerinin eksi 90’a kadar düşebildiği kıtayı uçakla ulaşımı dahi müm-
kün kılmayan kış şartlarında ekip kaybolma tehlikesi yaşadı.  

Bilinmeyenlerle karşılaşmak 
Bilim dünyasında büyük heyecana yol açan keşfin, dünya yüzeyinin altın-

daki kadim ve bilinmeyen yaşamın yanı sıra benzer koşullara sahip diğer gezegen-
lerde yaşam arayışlarına ışık tutması bekleniyor. Yeşil gezegende yaşamın kökeni-
ne dair sorulara yanıt verecek Vostok Gölü’nün Buzul Çağı öncesinde var olan mik-
robik yaşam biçimlerini içerdiği düşünülüyor. AARI Başkanı Valery Lukin, dünyada 
20 milyon yıl boyunca gizli kalmış başka hiçbir yerin olmadığını söyleyerek keşfi, 
“bilinmeyenle karşılaşmak” olarak tanımladı.

Jeotermal sayesinde donmamış
20 milyon yıldır havayla temas etmeyen nehrin, bu süre içinde kendi-

ni nasıl koruduğuna ilişkin elde edilecek bilgiler yeraltındaki göl yapılanmaları ve 
Dünya dışındaki yaşamın anlaşılmasında kritik bir öneme sahip. Gölün, yerin bu 
kadar altında olmasına rağmen sıvı yapısını koruyabilmesi buzulların altındaki je-
otermal sıcaklığa bağlanıyor.

Vostok 20 milyon yaşında
Deniz seviyesinin 3,8 kilometre altında bulunan Vostok Gölü, 

Antarktika’daki yaklaşık 400 bilinen buzulaltı gölünün en büyüğü. İlk kez 1996 yı-
lında keşfedilen gölün yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ve 50 kilometre ge-
nişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Gölün üzerindeki buz tabakasının bazı yerler-
de 400 bin yaşında olduğu belirlendi. Gölün kendisinin ise 20 milyon yaşında ol-
duğu sanılıyor.

Vostok Nehri, ilk kez 1961’de keşfedildi. 1967 yılında bölgeye istasyon ku-
ran Ruslar, 1998 yılından beri sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 

1998’den beri sondaj 
yapılıyor
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ANTARKTİKA’ DA DEV GÖL BULUNDU ŞENTÜRK; DOMATESTE MARKAYIZ
Avrupa’yı derinden etkileyen ekonomik kriz Avrupalıyı dışarıda yemek kültünden vazgeçirdi. 
Türkiye’den Avrupa’ya yapılan domates olmak üzere yaş sebze ve meyve ihracatında artışa yol açtı.

Dikili’de jeotermal enerji kullanılarak yapılan 600 dönümlük sera alanın-
da domates ve biber üretimi yapan Agrobay A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Şentürk, yeni sezonda, iç ve dış talebin iyi olduğunu, geçen yıla göre daha yüksek 
oranda satış beklediklerini söylerek; “ Dünyanın en büyük 5 sera üreticisinden biri-
siyiz.  Türkiye’nin de bu alanda en büyük üreticisi ve ihracatçısı olduk. Bu yıl özellik-
le İngiltere, Almanya ve Rusya’dan gelen talepler tatmin edici “ dedi.  

Artışın Avrupa’daki “kriz kaynaklı olduğu” yorumlarının yapıldığını dile 
getiren Şentürk, şunları kaydetti: “Avrupa’da insanlar kriz sonrası tasarruf etme 
eğilimi içine girdi ve dışarıdan yemek söylemek yerine kendi yemeklerini yapmaya 
başladı. Bunun domates başta olmak üzere yaş sebze meyveye talebi artırdığı ifa-
de ediliyor. Hazır yemek kültürünün artık bittiği belirtiliyor. Kriz sözleri Türk sana-
yisini olumsuz etkiliyor, ancak tarıma katkıları oldu. İngiltere ve Almanya pazarla-
rına yaptığımız ihracatta henüz sezonun başında olmamıza rağmen yüzde 30-35 
artış var.

 
Haftada 4 tır domates gönderiyoruz İngiltere’ye. Bu yıl domates ve biber-

de geçen yıla göre yüzde 20 artışla 12-13 milyon avro civarında bir ihracat yapmayı 
öngördüklerini bildiren Şentürk, tarım sektöründe planlama yapmanın çok müm-
kün olmadığını, sezonun bu düzeyde devam etmesi halinde yılı başarılı biçimde 
kapatacaklarını söyledi.

 

Şentürk, Türkiye’de tarım ürünlerinde kalitenin giderek arttığını, pazar 
bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, ihracata başladıkları bir kaç 
yıl öncesine kadar Almanya’daki marketlerde en pahalı ürünün İspanyol domate-
siyken, bugün kalitesiyle en pahalı domatesin Türk domatesi haline geldiğine işa-
ret etti. Türkiye’nin, tarımda dünyanın en iyisi olabilecek potansiyele sahip oldu-
ğunu ifade eden Şentürk, “Bunu değerlendirmek için yaptığımız modern ya-
tırımlarla kısa sürede bunu ispat ettik. Türk domatesi Avrupa’nın en pahalı 
ürünü, marka olma yolunda ilerliyor. Bunu katma değeri daha yüksek ürün-
lere de taşımak durumundayız” dedi.

İngiltere’de Tesco mağazaları-
na domates gönderiyoruz…

“Türk domatesi de marka 
olma yolunda
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GEO ENERJİ İZMİR’DE ÜRETİME BAŞLIYOR
GEO Enerji ‘Adsorbsiyonlu Soğutma’ cihazlarının üretimini 2012’de İzmir’de üretmek 
için karar aldı.

Geo Enerji Genel Müdürü Fatih Ertekin, yabancı işbirlikleri ve Ar-Ge ile ge-
leceğe yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyleyerek; “2012 yılında özellikle yeni-
lenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çeşitli teknolojilerin yurtiçinde üretimle-
rini planlıyoruz. Biokütle ile elektrik, buhar-sıcak su- gübre üretimi ve biyo-
kütle enerjisi elde edilmesine yönelik ileri teknolojili dünya çapında uygula-
maları olan Avrupalı ve Danimarkalı firmalarla birçok proje uygulamaları 
üzerinde çalışıyoruz ” dedi. 

Özellikle, küçük ve orta ölçekli rüzgâr türbini uygulamalarında farklı tek-
nolojilere sahip Finlandiyalı, Japon ve Amerikan firmalarıyla lisans anlaşmalarıyla 
işbirlikleri oluşturduklarını ifade eden Fatih Ertekin, önemli çalışmalarından birinin 
de “Adsorbsiyonlu soğutma cihazı’ olduğuna dikkat çekti. “Jeotermal tesisler ve gü-
neş enerji sistemleri ile uyumlu olan bu soğutma cihazı az harcayarak kazandırıyor. 
AD Soğutma Grupları’nın üretimine ise bu yıl Atatürk OSB’de başlayacağız” dedi. 

Dünyada bir ilke imza attık
Dünyada ilk kez uygulanan Adsorbsiyonlu Soğutma Sistemi ile Manisa 

OSB, MOSB ENERJİ bünyesindeki 40 MW gücündeki gaz tribünü giriş havasını so-
ğutarak dünyada bir ilke imza attık. Tesiste yüzde 10 kapasite artışı sağlandı.

Soğutma gruplarının çalışma sistemini doğadaki döngüden aldığına dik-
kat çeken Ertekin, “ Sarf gideri, korozyon problemi ve maliyetli bakım gideri 
yok. 60 KW’ tan 1.400 KW’a kadar değişen kapasitelerin mevcut.  Soğutma 
grupları, tesislerdeki atık ısıdan faydalandığı için soğutma ucuza gerçekle-
şiyor. Hastaneler, turizm merkezleri, oteller, havaalanları, hipermarketler 
için sistem büyük avantaj sağlıyor” dedi.

NARLIDERE TURİZMİ CANLANIYOR

Narlıdere’de turizmi canlandırmak için yapılan projenin tanıtım toplantı-
sına Narlıdere Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Narlıdere Belediye Başkanı Ab-
dül Batur ve basın mensupları katıldı. Narlıdere Kaymakamlığı öncülüğünde başla-
tılan proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenerek, Narlıdere’yi tu-
rizm açısından hak ettiği noktaya getirmeyi amaçlıyor. 

Narlıdere’de eko turizm, sağlık turizmi ve kültür turizmi başlığı altında; 
üç ayrı yürüyüş parkuru, jeotermale dayalı termal tesisler, liman, seyir terasları, ço-
cuklar için bungalov evlerden oluşan doğa eğitim kampının aktif olarak kullanıl-
ması planlanıyor. 

‘’Narlıdere’de eko turizm, sağlık turizmi ve kültür turizmi sektör anali-
zi’ projesi ile Narlıdere’de Sosyal yardımlarla geçinen 2 bin 535 ailenin istihdamı 
öngörülüyor. Projenin hayata geçmesi bir yılı bulacak. “Çalışma, Ali Onbaşı Dere-
si Vadisi‘ni, doğası ve tarihi dokusunu koruyan Yukarıköy’ü, Limanreis mahallesinin 
ormanlık alanını ve jeotermal kaynağın olduğu sağlık turizm alanını kapsıyor. Bu 
proje ile termal tedavi ve konaklama tesisi, seyir terası, doğa kampı, yerel lokanta-
lar oluşturulması öngörülüyor.

Bu cihaz az harcıyor ve 
kazandırıyor

İki bin 535 aileye iş olanağı

Narlıdere Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve İZKA tarafından desteklenen projede; 
kültür, sağlık ve eko turizm alanlarında yatırım yapılması planlanıyor.
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GÖLEMEZLİ’YE 120 MİLYON DOLAR YATIRIM

Denizli’nin Gölemezli Beldesi’ne Avrupa’nın en büyük kür merkezi ile termal devre mülk 
kompleksi kuruluyor.

Jeotermal zenginliği ile göz kamaştıran Denizli Gölemezli Beldesi’nin ba-
şına talih kuşu kondu. Beldeye 120 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük 
kür merkezi ile devre mülk kompleksi kurulacak. Gül Termal A.Ş. tarafından başlatı-
lan yatırıma Beyaz Ofis Grup, destek vererek projeyi büyüttü ve yatırımı termal sağ-
lık turizminde dev yatırıma dönüştürdü.

Turizmde ilk yatırım
Beyaz Ofis Grup, Denizli’deki Pamukkale Gül Termal Tesisleri’ni bünyesine 

katarak turizm alanındaki ilk yatırımını yaptı. Bölgede önce 20 milyon dolar, ikinci 
etapta ise 100 milyon dolar tutarında yatırım yapılacak. Yatırımı bünyesine katan 
Beyaz Ofis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Çakıroğlu yatırıma devre mülk siste-
mine yeni bir anlayış getireceklerini söyledi.

Bir yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje 68 derece termal sıcak su-
yun çıktığı bölgeye yapılıyor. Günde 2 bin kişiye hizmet verecek 4 bin 960 dev-
re mülk, 98 odalı lüks bir otel kurulacak. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana da 
Avrupa’nın en büyük kür merkezi yapılacak. 

JEOTERMAL ISITMADA 
GUİNNES REKORLAR KİTABINA GİRECEĞİZ

Simav’da konut ve işyerlerinin jeotermal ile ısıtılması gün geçtikçe artıyor.

Başkan Karahan Simav’da başlattıkları jeotermali her yere götürme pro-
jelerine yoğun çalışmalar sonucu Çavdır Mahallesi’ni de ekledi. İlçe genelinde je-
otermal enerji ile ısınan konut ve işyeri sayısının 8 bini aştığını vurgulayan Baş-
kan Karahan, Çavdır Mahallesindeki yeraltı sıcak su boru döşeme çalışmalarının ta-
mamlandığını ve projeden yararlanmak isteyen abonelere bu günlerde jeotermal 
enerji verebileceklerini söyledi.

Simav’da konut ve işyerlerini jeotermal enerji ile ısıtma projesinin 1992 
yılından bu yana devam ettiğini vurgulayan Başkan Karahan, “Hedefimiz ilçemiz-
deki 13 bin dolayındaki konutun tamamını 2013 yılında jeotermal enerji ile 
ısıtarak Guinnes Rekorlar Kitabına girmek” dedi.

Simav’ın 8 bini aşkın konut ve işyerini jeotermal enerji ile ısıtmak suretiy-
le Türkiye’de ilçeler bazında rekoru elinde bulundurduğuna değinen Başkan Kara-
han, “Eynal Kaplıcaları Bölgesinden yeraltından çıkardığımız 162 derecelik 
Jeotermal enerjiden sadece konut ve işyerlerimiz yararlanmıyor. Eynal Kap-
lıcalarımızdaki 900 yatak kapasiteli tesislerimizin yanı sıra bölgede bulu-
nan 350 dekar seralarda kullanılıyor “ dedi.  
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PASİNLER’DE 1200 KİŞİYE İŞ İMKÂNI
Doğan Jeotermal Şirketi, Erzurum Pasinler ilçesinde 53 derece jeotermal kaynağa 
sahip bir bölgede yatırıma hazırlanıyor.

Jeotermal enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Doğan Jeoter-
mal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Erzurum Pasinler’de büyük bir 
termal otel inşası için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Pasinler’e giderken 10 kilomet-
re açıkta 53 derece sıcaklığa sahip suyun keşfedildiği 40 dönümlük bir araziyi sa-
tın aldıklarını söyleyen Doğan, “Oteli 4-5 işadamı ile birlikte inşa edeceğiz. 40 
dönümlük bir arazi satın alındı ama ben bin dönüm arazi alınması için tali-
mat verdim. Kaynak bölgede boş bir arazide ancak vadiden geçen yol tran-
sit güzergâhında. Yatırım öncesinde yoldan geçen TIR’ları bile saydık. Gün-
de 300 İran TIR’nın geçtiğine şahit olduk. Bu sebeple bölgeye en az 300 mil-
yon Euro’luk yatırım kararı aldık “ dedi.

Erzurum’da kış turizmi ile termal turizmi bir araya getirmeyi planladık-
larını ifade Doğan, “ Pasinler’de bin 200 kişiye iş sağlamayı planlıyoruz. Ge-
niş araziye yayılacak tesisin inşa çalışmalarına sonbaharda başlayabiliriz “ 
diye konuştu.

Doğan Jeotermal’e ait Edremit Güre’de Hattuşa Astrya Thermal 
Resort&Spa adlı bir termal tesislerinin olduğunu söyleyen Doğan, Ağustos’a doğ-
ru inşası tamamlanan Ankara Ayaş bölgesindeki termal tesislerini de hizmete aça-
cakları söyledi. Ayrıca Hatay’ın Erzin ilçesinde de bir tesis açmak için arsa satın al-
dığını açıkladı.

ALAŞEHİR’DEN DENİZLİ’YE 
JEOTERMAL ENERJİ İNCELEMESİ

Manisa’nın Alaşehir İlçesi Kaymakamı Musa Uslan, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve 
Alaşehir Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Denizli’nin jeotermal 
enerji potansiyeli ile ilgili yaptıkları inceleme gezisi kapsamında Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Denizli’nin jeotermal alanda ki tecrübelerinden faydalanmak için geldik-
lerini belirten Alaşehir Kaymakamı Musa Uslan, “Denizli, Ege Bölgesi’nde yatı-
rımlarla öncü, girişimci ruha sahip bir şehir. Biz bu öncü şehri Alaşehir ola-
rak kendimize örnek alıyoruz, birikimlerinden yararlanmak istiyoruz. De-
nizli, jeotermal kaynaklardan sağlık, enerji ve tarımda alanında faydalanı-
yor. Alaşehir’de de özellikle son iki yılda çok sayıda jeotermal kaynak orta-
ya çıkarıldı. Dolayısıyla sadece enerji alanında değil üç alanda da jeotermal 
enerjinin kullanılması için Denizli’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyo-
ruz” dedi. Kaymakam Uslan, Alaşehir’in yatırım yapmaya müsait bir bölge olduğu-
nu belirterek işadamlarını ve yatırımcıları Alaşehir’e davet etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, misafirperverliği do-
layısıyla Denizli Ticaret Odası’na teşekkür ederek, “ Denizli’nin tecrübelerinden 
faydalanmak, karşılaşılan zorlukları bilerek öncesinde önlemler almak is-
tediğimiz için Denizli’ye geldik. Bizlere ev sahipliği yapan Denizli Ticaret 
Odası’na verdiği katkılar ve sağladığı bilgiler dolayısıyla çok teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.
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BATAKLIK SERA YAPILACAK
İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu İzmir Jeotermal AŞ Genel Müdürü 
Sinan Arslan, Seferihisar’da jeotermal kuyular yakınındaki bataklık alanın sera alanı olarak 
düzenlenmesi amacıyla 230 dönüm hazine arazisinin devrini istediklerini söyledi.

Sinan Arslan, yaptığı açıklamada, Seferihisar’da 9 jeotermal kuyu bu-
lunduğunu, jeotermal kuyuların kapasitelerinin belirlendiğini, Tuzla bölümünde-
ki kuyulardan 100-110 derece sıcaklıkta su çıktığını belirtti. Seferihisar’da seracılı-
ğın teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, ilçedeki jeotermal kaynakların bu 
amaçla kullanılabileceğini ifade etti.

“Bölgedeki arazilerde çoğunlukla mandalina üretimi yapılıyor. Şu 
aşamada kimse önünü görmeden bu ağaçları söküp yerine seracılığa geç-
mek istemiyor. Biz de seracılığın önemini, bölgeye etkisini ortaya koymak 
amacıyla bataklık bir alanı seracılığa uygun hale getirmek için bir proje ge-
liştirdik. Büyük bölümü bataklık olan yaklaşık 230 dönüm alanı şirkete ka-
zandırmak amacıyla hazineye müracaat ettik. Birçok kurumdan onay al-
mak gerekiyor. Bölge 1. ve 2. derece askeri bölge. Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı İzmir Bölge Müdürlüğünden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğünden görüş alındı. 230 dönüm hazine arazisinin devrinde son aşamaya 
geldik. Burası sera alanı olarak düzenlenecek, sonrasında da yatırımcılara 

sera alanı olarak tahsis edilecek. Tahsis izni bitmek üzere. Bu alan faaliye-
te geçince bölge halkı seracılığı ve getirisini görecek, sera alanları daha da 
büyüyecek.”

Cumalı mevkisinde bulunan, sıcaklığı 140 ile 150 derece arasında deği-
şen kuyuların elektrik enerjisi üretimi amacıyla da kullanılacağını ifade eden Ars-
lan, 5 megavat gücünde elektrik enerjisi üretilebileceklerini söyledi. Her biri 100 
wat olan 50 bin ampulün tükettiği enerjinin kurulacak santralden karşılanabilece-
ğini belirten Arslan, “Bir ev için gereken elektriksel güç 5 kilovat/saat olarak 
kabul edilirse yaklaşık bin evin elektrik gereksinimi bu santralden karşıla-
nabilir. Bu, bir evde 5 kişinin yaşadığı kabul edilirse 5 bin nüfuslu bir kasa-
banın elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek bir güçtür” diye konuştu.

Arslan, araştırmalara göre, santral kurmak için yaklaşık 20 milyon dolar-
lık yatırım gerektiğini, bunu yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirmek istedik-
lerini, yönetim kurulunun önerisi üzerine elektrik santrali kurulması için şartname 
taslağının hazırlanmaya başlandığını sözlerine ekledi.

Bölge halkı seracılığın 
kıymetini anlayacak 

JEOTERMAL, AKÇAKAYA KÖYÜ İÇİN UMUT OLDU
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Akçakaya Köyü sınırları içerisinde jeotermal kaynak aranması için ihale yapıldı.

Aydın İl Daimi Encümen üyesi Orhan Ateş, yaptığı açıklamada, Akçaka-
ya köyü sınırları içinde jeotermal enerji olabileceği yönünde bulguların ortaya çık-
tığını belirtti. 

“ Valimiz Kerem Al başkanlığında yapılan Aydın İl Encümen toplan-
tısında Akçakaya köyünde jeotermal sondajı 105 bin liraya ihale edildi. Şu 
anda sondaj yapılması kış şartları nedeniyle mümkün değil. Nisan ayında 
bölgede jeotermal sondajının yapılmasına başlanacak. 

Akçakaya köyünde jeotermal enerji bulunması ihtimali yüksek. Je-
otermal sondajı ihalesini alan firma çok umutlu. Bölgede jeotermal bulun-
ması durumunda Akçakaya köyü büyük bir kalkınma sinerjisi yakalayacak.” 

Orhan Ateş, Akçakaya Köyü’nde seracılık faaliyetlerinin yapıldığını belir-
terek, jeotermal enerjinin bulunmasıyla birlikte bu faaliyetlerin jeotermal enerji ile 
yapılabileceğini söyledi.

5 bin nüfusun elektriği 
karşılanabilir
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RUSYA’DA JEOTERMALE İLGİ ARTIYOR

Ocak ayında Rusya’da jeotermal enerji alanında birkaç deneysel prog-
ram birden gerçekleştirilmeye başlandı. Moskova’nın 650 kilometre güneyinde 
bulunan Mordovya Cumhuriyetinde jeotermal suların  yardımıyla ısıtılacak enerji-
verimli evler kuruluyor. Jeotermal potansiyeli geliştirmeye Çeçenistan’da hazırlık 
gösteriyor. Uzmanlar, Rusya’da jeotermal enerjiye ilginin artışını olumlu karşılar-
ken devletin de bu konuya destek vermesi gerektiğini söylüyorlar. 

Birçok ülkede, jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanılması yaygınla-
şıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisiyle birlikte, en ucuz enerji kaynağı da jeotermal ola-
rak adlandırılıyor.  “Otkrıtiye” Finansal Korporasyonunun Analizcisi Sergey Beyden; 
“ Jeotermal istasyonların inşaatı, bulundukları bölgelerin jeolojik koşulla-
rı ile özelliklerine bağlıdır. Rusya’da jeotermal enerji, yalnız Uzak Doğu’da 
ilgi oluşturabilir. Bu enerji, ekonomi açısından haklı olabilecek midir? Ben-
ce, enerji piyasasında oluşan fiyat ve tarifeler koşullarında, bu enerji, eko-
nomik olarak haksızdır. Ümit edebiliriz ki, gelecekte, böyle projelere ilgi art-
mış olsun” dedi. 

Şu anda Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesinde 5 jeotermal  santral faaliyette 
bulunuyor. Toplam kapasitesi 80 MVt.  Yalnız Kamçatka’daki jeotermal potansyel 
en azından 1GVt’ı buluyor. Rusya’nın en büyük JeoTermoelektrik Santrallerin sahi-
bi “RusGidro”  şirketinin inovasyon ve yenilenen enerji müdürü Mihail Kozlov; “  Po-
tansiyel olarak Rusya’nın başka bölgeleri ilgi çekici olabilir, fakat oralarda 
devlet desteği olmadan gaz enerjisiyle rekabet edemeyecektir” dedi.  

Jeotermal enerji sorunu ülkede şöyle; sermaye yatırımlarından sonra elde 
edilen kilovat saat enerjinin bedeli, ülkenin başlıca kesimlerinde gaz veya kömürle 
işleyen santrallerde üretilen kilovat saat enerji bedelinden daha yüksek. Rusya’da 
geleneksel enerji taşıyıcılarının bolluğu nedeniyle elektrik enerjisi oldukça düşük. 
Kamçatka, Kuril adaları gibi ayrı bölgeler var  ki, elektrik enerjisinin bedeli toprak 
özellikleri yüzünden yüksek. Bu bölgelerde jeotermal enerji artık bugün ek devlet 
teşviki olmadan bile elverişli oluyor.

Metre karenin gaz ile mi, yoksa 
jeotermal enerjiyle mi ısıtılması 
elverişli…

Mihail Kozlov; “RusGidro” yabancı projelere katılmaya bile hazırlık göste-
riyor ve ortaklarla danışmalarda bulunuyor. Örneğin, İzlanda’nın Reykjavik Geot-

hermal şirketiyle. Bundan başka, şirkette yabancı firmaların Rusya’daki çalışmalara 
ilgi gösterildiğine işaret ediyor. Tüm umutlar, gaz fiyatları başta olmak üzere, elekt-
rik tarifelerinin liberalleşmesine bağlı. Yakın gelecekte ev sahipleri şu soruyu ken-
dilerine soracaklar: Metre karelerinin gaz ile mi, yoksa jeotermal enerji yardımıyla 
mı ısıtılması daha elverişlidir? 

Jeotermal ile ısınma Uzak Doğu, Sibirya, Güney, bazı Kafkasya cumhu-
riyetlerinde, Kaliningrad Bölgesinde, hatta Moskova varoşları ile Arhangelsk’te 
var. Söz konusu, yalnız ayrı ayrı olan özel  evler değil, kasabalar ile seraların 
ısınması.”İnsolar” adlı şirketler grubunun bilimsel yöneticisi Grigoriy Vasilyev şun-
ları söyledi.

Ev kurduğunuz zaman, merkezi sistemden söz edilirken, bu evde ısıtma 
şebekesinin kurulması gerekiyor. Bunun için termoelektrik santraller inşa edilme-
lidir.  Şebekelerde ısı enerjisi olmalıdır. Her şeyi komple olarak sayarken, jeoter-
mal şebekelerin rekabet edebileceğine tanık oluyorsunuz. Bu sistemlerin, çoğu 
hallerde sermaye yatırılması aşamasında daha efektif olduğuna kanaat getirebil-
mek mümkündür.

Rusya’da 50 civarında jeotermal yatak keşfedilmiştir. Devlet tarafından 
gösterilecek yardım, projelerin bedelini azaltmaya, enerji ve ısının nihai fiyatını 
düşürmeye olanak verirdi. Şu anda Jeotermal santrallerin toplam kapasitesi açısın-
dan ABD birinci yerde bulunuyor. Üretilen ortak ısının hacmi bakımından ise İzlan-
da ve Filippinler’in eşi yoktur. 
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     sınırlı ölçülerde hizmet edebilmekte, Avrupa ve gelişmiş 
batı ülkelerinden fazla talep alamamaktadır. Hâlbuki dünyada 
önemli bir turizm ülkesi olarak tanınan ve turizm gelirleri yüksek 
olan Türkiye’nin, Termal Turizm’de de önemli konuma gelmesi 
konusunda şüphesiz yatırımcılara önemli görevler düşmektedir.

Bu makalede, Termal Turizm konusuna planlama-mimari 
açılardan yaklaşılarak; termal yerleşmelerin, kaplıca ve kür 
merkezlerinin tarihsel gelişimi anlatılacak, çağdaş termal yer-
leşmeler ve kür merkezlerinin mekânsal özellikleri konu edildik-
ten sonra sorunlara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. 

     KAPLICA MİMARİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

    Antik Çağ’ın kaplıca mimarisi açısından en özgün yapıla-
rı, Roma ve Bizans Hamamlarıdır. Bunları Selçuklu ve Osmanlı 
Klasik Kaplıcaları izlemiştir. Daha sonra 19. yüzyıldan başlaya-
rak Termal Kür Merkezleri görülmeye başlamıştır. 

    Roma mimarisinde banyo yapılarının ayrı bir önemi var-
dı. Anadolu’da Romalılardan günümüze kadar ulaşan ilk kür 
komplekslerinden biri, Bergama’daki Asklepion Kutsal Alanı’dır 
.Bu alan içinde açık ve kapalı kür alanları ile tiyatro, kütüpha-
ne, toplantı odaları, tapınak ve yer altı galerileri bulunmakta-
dır. Anadolu’daki ilk termal yerleşme ise Allianoi’dir. Hamam-
lardan oluşan termal yapılar ve tedavi ünitesi, konaklama, tica-
ret, kültür-sanat ve spor üniteleri ile Allianoi, çağdaş termal yer-
leşmeleri anımsatmaktadır.

    Bizanslılar, Roma’dan devraldıkları hamam geleneğini ve 
mimarisini sürdürmüşlerdir. Günümüzde de kullanılan Bizans 
hamamlarına örnek, Yalova Termal Yerleşmesi’ndeki Kurşunlu 
Hamam’dır..

    Selçuklular 11. yüzyılda Anadolu’ya geldiklerinde, ken-
di banyo geleneklerini örneğin kurnada yıkanmayı da getir-
mişlerdir. Yeni mekân düzenlemelerini ve kullanımını kapsa-
yan Selçuklu Kaplıcaları, giderek Ilıca-Hangah adlı yapı komp-
lekslerine dönüşmüştür. Günümüze ulaşan bu tür yapılara ör-
nek, Konya - Ilgın Kaplıcaları’dır .    Osmanlılar ise, bir yandan 
Geç Roma geleneğinin diğer yandan ise Selçuklu banyo gele-
neğinin etkileri ile hamam yapılarını oluşturmuşlardır. Sonuç-
ta dünyaca ünlü Türk Hamamı yaratılmıştır. Osmanlı kaplıca-
ları, Türk Hamamı’nın tüm mekânsal özelliklerini taşımakta ay-
rıca termal havuzu da kapsamaktadır. Günümüzde de kulla-
nılan Osmanlı Kaplıcalarına örnek Bursa’daki Yeni Kaplıca’dır . 

TERMAL YERLEŞME,  
KAPLICA VE KÜR MERKEZİ  MİMARİSİNİN 
TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ SORUNLAR VE 

ÖNERİLER
Prof. Dr. Nevin Çekirge

Rudas Termal Kompleksi

İnsan toplulukları çağlar boyunca termal ve mineralli su-
lardan sağlık, rekreasyon, jeotermal enerji temini ve ısınma ile 
seracılık alanlarında yararlanmışlardır. Sağlık ve rekreasyon 
amaçlı kullanımların söz konusu olduğu yörelerdeki turizm türü-
ne, Termal Turizm (Termalizm) denir. Sağlık Turizmi kapsamına 
giren Termal Turizm, termal yerleşmelerde oluşmaktadır. Kaplı-
ca ve termal kür merkezleri ise termal yerleşmelerin en önemli 
ve özellikli yapısıdır.  

    Türkiye termal, termo-mineral ve mineralli sular açıların-
dan zengin bir ülkedir. Termal kür için uygun olan iklimsel koşul-
lara da sahiptir. Bu önemli doğal tedavi etkenlerinin yanı sıra, 
zengin doğal, tarihi ve kültürel değerleri de, Termal Turizm’in 
Türkiye’deki gelişiminde büyük avantajlar sağlamaktadır. 

    Türkiye’de son yıllarda Termal Turizm alanında büyük ge-
lişmeler olmuş, yasal düzenlemelerin ve teşviklerin yanı sıra, 
konunun çeşitli alanları ile ilgilenen bilimsel kurumlar oluşmuş 
ve dernekler kurulmuştur. Bu olumlu gelişmelerden biri de şüp-
hesiz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin kurulmuş olma-
sıdır. Türkiye’de termal yatırım alanında görülen hızlı büyüme-
nin sağlıklı olduğu ve kalite açısından yeterli düzeyin sağlandı-
ğı, ne yazık ki söylenemez. Çünkü yapılan yatırımlar çoğu kez, 
termal yerleşmelerin planlamasında ve termal kür yapılarının 
mimari tasarımında uyulması gereken ilkeler göz önüne alınma-
dan gerçekleştirilmekte ve sadece otel, havuz ve benzeri yapı-
larla yetinilmektedir. Sonuçta, mevcut termal tesisler iç turizme
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Heybeli Konaklama Tesisleri

Osmanlılar gitmiş oldukları ülkelere, mimarilerini de taşımışlar-
dır. Örneğin Budapeşte’de 8 Osmanlı Kaplıcası olduğunu Evliya 
Çelebi’den öğreniyoruz.

    19. yüzyılda Avrupa’da termal kür merkezleri görülmeye 
başlamıştır. Bu yapılarda çeşitli kür uygulamalarının yapılabi-
leceği mekânlar ile otel ve yeme-içme mekânları yer almıştır. 
Çekoslovakya’nın Karlsbad kentindeki Kaisserbad, bu yapılara 
örnek gösterilebilir.

ÇAĞDAŞ TERMAL YERLEŞMELER

    19. yüzyılda Avrupa’da, termal kür merkezlerinin gelişi-
mine paralel olarak termal yerleşmelerin de gelişmiş olduğunu 
görmekteyiz. 20. yüzyılda ise, turizm endüstrisindeki ve modern 
mimarideki gelişmelere paralel olarak, termal yerleşmeler geliş-
melerini sürdürmüş ve günümüzdeki konumuna kavuşmuştur. 

    Çağdaş termal yerleşmelerin kapsadıkları bölgeler ve özel-
likleri şunlardır 

- Kaynak Bölgesi  (Mineralli ve/veya termal suların, gaz 
ve peloidlerin (çamur) çıkarıldığı bölge),

- Kür Bölgesi (Kür Merkezi, inhalatoryum, araştırma 
enstitüleri, kür klinikleri gibi yapıları kapsayan bölge),

- Kür Konaklama Bölgesi (Oteller ve diğer konaklama 
tesislerinin bulunduğu bölge),

- Dinlenme Bölgesi (Yeşil alanlar, park yerleri, orman 
alanları),

- Kür Sporu Bölgesi (Spor tesisleri),

- Kültür-Sanat Bölgesi (Eğlence, ticaret, kültür-sanat 
ünitelerinden oluşan bölge)

    Öncelikle, termal yerleşmelerin bu bölgeleri kapsayacak 
şekilde planlama çalışmalarının yapılması ve imar planlarının 
hazırlanması gerekmektedir.

    Ülkemiz termal yerleşmeleri arasında, termal planlama-
sı yapılmış ve buna uygun uygulama aşamasına gelmiş, az sayı 
örnek bulunmaktadır. Bu yörelerimizden biri de Afyon – Bolva-
din Heybeli Kaplıcaları’dır .Kür merkezi dışındaki bölgeleri ya-
pılmış bulunan Bolvadin Termal Yerleşmesi’nin önemli özelliği 
ise, kür yerleşmelerinin ana mimari özelliği olan, az katlı yapı-
ları kapsamasıdır.  

  ÇAĞDAŞ TERMAL KÜR MERKEZLERİNİN MEKÂNSAL 
ÖZELLİKLERİ

    20. yüzyılda balneoloji (banyo bilimi) ve teknoloji alan-
larında görülen ilerlemelerin yanı sıra çağdaş mimari akımların 
da etkileri ile termal kür merkezlerinde,  mimari açıdan büyük 
gelişmeler olmuştur. Bu tür yapılara örnek olarak Almanya’nın 
Sibyllenbad Termal Kompleksi verilebilir Termal kür merkezleri-
nin gelişimi şüphesiz 21. yüzyılda da devam etmektedir. 

    Termal kür merkezleri, sağlık (tedavi, sağlığı koruma ve 
hastalıklardan korunma, estetik) ve rekreasyon (yıkanma, din-
lenme ve gevşeme, spor) amaçlı kullanımlarına göre sınıflandı-
rılırlar. Farklı mekânsal düzenlemeleri ve mekân kullanımlarını 
gerektiren bu yapılar, önceleri farklı yapılarda tasarlanmış, son-
raları aynı yapı kompleksi içinde yer almışlardır. 

    Termal kür merkezleri kapsamında başlıca şu mekânlar 
yer alırlar: Bölgeye özel kür araçları ile yapılan fiziksel uygula-
ma mekânları (Örneğin; termal banyolar, peloid uygulamala-
rı, gaz banyoları ve diğer destek uygulamalar), hareket tedavisi 
mekânları, gevşeme tedavisi için egzersiz mekânları, tıbbi teşhis 
ve kontrol birimleri, içme kürü ve inhalasyon için düzenlemeler.

    Günümüzde bazı Avrupa Ülkelerinde, Türk Hamamları ile 
termal kür merkezlerinin bütünleşmesi sağlanarak, Türk Ha-
mam Kültürü’nün ve Mimarisi’nin yaşatılmasına olanak sağ-
lanmaktadır. Bu konuda en iyi örnekler Budapeşte’de  bulun-
maktadır 

    Son yıllarda Türkiye’de görülen bir gelişme ise, asya top-
lumlarında uygulanan çeşitli masajlar ile çamur ve su uygula-
malarını kapsayan sağlık ve güzellik merkezlerinin (wellness, 
fitness, spa adları ile), ortaya çıkmış olmasıdır. Batı ülkelerinde-
ki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de hızla yaygınlaşan bu 
merkezler, termal kür merkezleri içinde de yer almaya başlamış-
tır. Bu tür yeni uygulamaların gelecekte de sürmesi ve termal 
kür merkezlerinin gelişimini etkilemesi beklenmelidir.

    Öte yandan, Ülkemizde geleneksel kaplıca tesislerinin ya-
pımına devam edilmekte ve çoğu kez hamam ve havuzları kap-
sayan yapılarla yetinilmektedir. Sonuçta Türkiye Avrupa’daki 
gelişmelere ayak uyduramamış, geleneksel kaplıca anlayışını 
moderne dönüştürememiştir.  
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    SONUÇ VE ÖNERİLER

    Türkiye’deki Termal Turizm yatırımlarının son yıllarda art-
masına karşılık,  uluslar arası rekabete girebilecek, çağdaş 
standartlarda termal yerleşme ve termal tesis sayısı çok az-
dır. Hâlbuki özellikle kuzey ve orta Avrupa ülkelerinden, ülkemi-
ze yönelik talepler artmaya başlamıştır. Bu olumlu gelişim dik-
kate alınmalı ve talepler karşılanmalıdır. Böylece Türkiye,  di-
ğer turizm türlerinde olduğu gibi, Termal Turizm’de de dünyada-
ki yerini almalıdır. Bu konuda yerel yönetimlere ve yatırımcılara 
önemli görevler düşmektedir.

    Sorunun çözümü için, Türkiye’deki termal yatırımların doğ-
ru planlanması - tasarlanması ve kaliteli yapılması gerekmek-
tedir. Çağdaş termal kür anlayışı, özel mekânsal düzenlemeleri 
ve bu mekânlarda belirli kuralların uygulanmasını öngörmekte-
dir.  Bunun için, halen mevcut olan çok sayıdaki termal yerleş-
menin,  kaplıcaların ve termal kür merkezlerinin iyileştirilmesi 
ve uluslar arası standartlara kavuşturulması sağlanmalıdır. Ge-
rek mevcutların iyileştirilmesi, gerekse yeni yatırımların gerçek-
leştirilmesi aşamalarında, termal kür merkezlerinin tasarımın-
da uyulması gereken genel ilkeler ve standartlar ile günümüz-
de gelişen yeni uygulamalar, göz önüne alınmalıdır. Geleneksel 
kaplıca kullanımı ve anlayışı, çağdaş termal turizm anlayışına 
dönüştürülmelidir. Bunu yaparken, Türk hamamı gibi,  ülkemi-
ze özgü karakteristik mekânları kapsayan yapıların da, yeni ta-
sarlanan termal kür merkezlerinde yer alması ve onlarla bütün-
leşmesi sağlanmalı, böylece bu çok önemli kültürel mirasımızın, 
gelecek nesillere aktarılmasına çalışılmalıdır.

    Termal Turizm ve Jeotermal alanlarına yönelik olarak araş-
tırma, projelendirme ve uygulama konularında gerek üniversi-
telerimizde gerekse kamu ve özel kurumlarda önemli bir potan-
siyel oluşmuştur. Bu potansiyelden de yararlanılarak, doğru çö-
zümlere süratle gidilmelidir. Böylece, bir yandan kendi termal 
tesis kullanıcılarımıza en iyi mekânsal koşullarda ve en yarar-
lı termal kür olanakları sağlanmış olacak diğer yandan ise Ül-
kemiz uluslar arası platformlarda olması gereken yeri alacaktır.  

Prof. Dr. Nevin Çekirge
Okan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 
Tuzla-İstanbul, nevin.cekirge@okan.edu.tr

Karlsbad kentindeki Kaisserbad

Kür Yerleşmelerinin Bölgeleri (Glaus, 1975)

Heybeli Konaklama Tesisleri

Heybeli Konaklama Tesisleri
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BURSA’DA HEDEF 6 BİN YATAK
Bursa Jeotermal A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Er, “Bursa’da termal hizmet alanında 2 
bin yatak mevcuduna ancak su verebiliyoruz, ama bizim hedeflediğimiz Bursa’nın merkezi 
için 6 bin yatak kapasiteye çıkmak “ dedi.

Jeotermal A.Ş.’nin ortakları arasında en büyük payın yüzde 89,7 ile Bur-
sa İl Özel İdaresine ait olduğunu, bunu yüzde 10 ile Burulaş’ın izlediğini, kalan kıs-
mı Burfaş, Bintet ve BTSO’nun paylaştığını anlatan Er; “Elde ettiğimiz kuyular iti-
barıyla toplam, saniyede 300 litre sıcak suyumuz var. Bunların 200’ü Kültürpark’ın 
içinde, 100’ü de Çekirge bölgesi civarında. Bursamızda termal hizmet alanında 2 
bin yatak mevcuduna ancak su verebiliyoruz, ama bizim hedeflediğimiz Bursa’nın 
merkezi için 6 bin yatak kapasiteye çıkmaktır. Kükürtlü ve Çekirge bölgelerinde 
kullanılan termal sular, doğal çıkışlarla sınırlı. Bu kaynakların toplam debisi 22 lit-
re/saniye debi değerini geçmemekte ve bu kaynakların tamamı oteller, kaplıcalar, 
hamamlar tarafından kullanılıyor. Çekirge hattında bulunan otellerde 2 bin yatak 
kapasitemiz var. Kükürtlü-Kaynarca güney hattı için hedefimiz ise bin 280 yatak. 
Kükürtlü Kaynarca kuzey hattı için ise hedef 500 yatak.  Odunluk termal hattında 
ise bin 410 yatak kapasitesi hedefimiz var. Toplamda çekeceğimiz hat uzunluğu-
muz ise 11 bin 500 metre olacaktır.

”Dağyenice Termal Turizm 
Merkezi”

Er, “Dağyenice Termal Turizm Merkezi’nin, turizm sektörü içinde mega 
prestij projeleri olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi: 

“Turizm Teşvik Kanunu ve yönetmelikler kapsamında Bakanlar Ku-
rulu tarafından turizm merkezi ilan edilmiş olan Dağyenice Termal Turizm 
Merkezi, bin 6 hektar yüz ölçümüne sahip. İlimiz merkezine 7,5 kilometre 
uzaklıkta Uludağ eteklerinde bulunan Dağyenice Göleti çevresinde konum-
lanmış bir yer. Her türlü turistik aktivite öngörülerek tasarlanmış olan ka-
sabada konforlu bir yaşam 4 bin 760 yatak kapasiteli konaklama tesisleri, 
termal turizm tesisleri, sağlık spor ve kongre merkezlerini içinde barındıra-
cak nitelikte planlar yapılıyor. 2023 yılı hedefi olan 5 milyon turist sayısının 
en az yüzde 10’luk dilimine tekabül eden kısmını Bursamıza ve ülkemize ka-
zandırmayı hedefliyoruz.”
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DAVUTLAR’DA JEOTERMAL SEVİNCİ

AYDIN’ın Kuşadası İlçesi Davutlar Beldesi Ilıcalar Mevkii’nde, Göze Jeotermal 
Şirketi tarafından yerin 559 metre derinliğinden 61 derece sıcaklığında jeotermal su 
çıkartıldı.

Kaynağın çıktığı yere şirket tarafından, ilk aşamada 12 milyon liralık yatı-
rımla fizyoterapi tedavi merkezi ve 95 yataklı otel yapılacağı söyleniyor. Türkiye’nin 
en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Kuşadası’nda birbiri ardına açılan 
jeotermal kaynaklar, kış aylarında kapalı kalan tesislerin 12 ay kesintisiz sağlık tu-
rizmine hizmet vermesi için umut oldu. 

Kuşadası’nda geçmiş yıllarda Radon ve Naturmed şirketleri tarafından 
açılan iki jeotermal su kuyusuna ek olarak, 2011 yılı başlarında MTA tarafından bir 
kaynak bulundu. Bu kaynaktan çıkan jeotermal suyun turizm sektöründe kullanıl-
ması için Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı Belediyeleri ile İl Özel İdaresi’nin kurduğu 
şirket kullanım hakkını 1 milyon liraya satın aldı.

Son olarak MTA’nın çalışma yaptığı alanın yakınında, 2008 yılında aldık-
ları ruhsatla jeotermal arama yapan Göze Jeotermal ekipleri bölgedeki en zengin 
kaynağa ulaştı. 559 metre derinlikte, 61 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaşıl-
ması bölgede sevinçle karşılandı.  Saniyede 60 litre su kapasitesine sahip kuyu, 
Kuşadası’nın sağlık turizmi merkezi olması yönündeki çabaları güçlendirdi.

12 Milyonluk yatırım
Göze Jeotermal Şirketi’nin sahibi Mustafa Büyüktemiz, önümüzdeki sü-

reçte su analizi ve testlerinin tamamlanmasıyla, 12 milyon liralık bir yatırım için 
düğmeye basacaklarını açıkladı. Ilıcalar Mevkii’nde buldukları jeotermal kaynağın 
çok önemli özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Büyüktemiz: “ Öncelikle kim-

yasal analizleri yapacağız. Basınç testleri yapılacak. Aldığımız numuneleri 
İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji Bölümü’ne gönderip hangi hastalık-
lara iyi geldiğini uluslararası standartlarda tespit ettireceğiz. Suyun debisi 
ve rezervini tespit ettikten sonra yatırım planlamasına geçeceğiz. İlk etapta 
12 milyon liralık bir yatırımla uluslararası turizme hizmet verebilecek fizyo-
terapi tedavi merkezi ve 95 yataklı bir otel düşünüyoruz.”

“ Jeotermal kaynağın turizm sektöründe kullanımı ve sağlık turiz-
min geliştirilmesi amacıyla bazı temaslarda bulunduklarını da aktaran Bü-
yüktemiz; “Ülkemizdeki jeotermal kaynakların sağlık açısından çok iyi so-
nuçlar vermesi, yurt dışında ilgiye neden oluyor. İskandinav ülkeleri Sağlık 
Sigortaları Birliği ile temaslarımız var. Su analiz sonuçları ve ruhsat sonuç-
larını getirmemiz halinde ortak yatırım yapacaklarını söylediler. Ülkemiz-
de deniz, güneş, konaklama olanaklarını bir arada bulunduran, turistik yö-
relerin içinde sağlık ve jeotermal turizmin bir arada olduğu lider bölge ola-
cağız. Çünkü İzmir Çeşme ve Seferihisar dışında bu özelliklerin olduğu turis-
tik bölgemiz yok” dedi. 

Deniz ve sağlık turizmi 
bir arada olacak
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ÇAKMAKTEPE RÜZGÂR VE JEOTERMALDE 
YATIRIM PLANLIYOR

Aliağa’daki sanayicilere elektrik, buhar ve sıcak su sağlayan Çakmaktepe, bünyelerinde yer 
alan Aires firması ile rüzgâr ve jeotermal enerjileri konusunda yatırım planlıyor

Aires firmasıyla Aydın Atça’da jeotermal sahası alan ve bu alanda sondaj 
çalışmalarına başlayan Çakmaktepe, aynı zamanda Aliağa’da 60 megavatlık rüzgâr 
enerjisi sahası için lisans başvurusunda bulundu. Şirket, ayrıca yeni bir doğalgaz 
çevrim santrali kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ALOSBÎ) sanayicilere ve bölgeye, 
uygun koşullarda kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak amacıyla son teknoloji 
kullanılarak kurulan Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş, aynı zamanda atık ısı-
dan kazanılan buhar ve sıcak suyu da yine bölgedeki sanayicinin kullanımına su-
narak, enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Çakmaktepe, şu anda 280 me-

gavat elektrik üretim kapasite ile hizmet veriyor ve yaklaşık saatte 140 ton buhar 
üretebiliyor.

“Enerji yatırımlarını artırmayı 
planlıyoruz”

Aynı zamanda sahip olduğu 28 adet içten yanmalı gaz motoru ile dün-
yanın en büyük içten yanmalı gaz motoru tesislerinden biri olma özelliğine sahip 
olan Çakmaktepe Enerji Santrali, bir kojenerasyon tesisi olması sayesinde doğalgaz 
ile çalışan motor-jeneratör grubu ile elektrik üretirken, aynı zamanda motorlardan 
çıkan atıl ısı (egzoz gazı) enerjisi ile su borulu kazanlarda buhar elde ediliyor. Ay-
rıca motor soğutma suyu sayesinde sıcak su da elde ediliyor. Çakmaktepe Enerji 
Santrali’nin bulunduğu ALOSBİ’de yer alan sanayi kuruluşları başta olmak üzere di-
ğer bölgelerdeki tesislerinde elektrik ihtiyacını TEÎAŞ/TEDAŞ vasıtası ile karşıladık-
larını belirten Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Genel Koordinatörü Şükrü Akkan, 
“Bu uygulamada sanayi kuruluşlarının TEİAŞ/TEDAŞ’la mevcut abonelikleri 
devam etmek ve mevcut fiziki bağlantıları değişmemek kaydıyla enerji nak-
li şeklinde yapılıyor. Bunun yanında santralde üretilen buhar da ALOSBİ’de 
bulunan sanayi kuruluşlarının buhar ve sıcak su ihtiyacı, direkt boru hat-
ları vasıtası ile istenilen sıcaklık ve basınçta karşılanabiliyor” diye konuştu. 
“Enerji yatırımlarını artırmayı planlıyoruz” Türkiye’nin ekonomisindeki ortala-
ma büyümenin yaklaşık iki katı kadar enerji üretiminin artırılması gerektiğinden 
hareketle ülkedeki enerji açığının artacağını ileri süren Şükrü Akkan, bu öngörüyle 
enerji yatırımlarını artırmayı planladıklarım açıkladı.

İHSANGAZİ’NİN KADERİ DEĞİŞEBİLİR
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 1400 metre derinlikte jeotermal arama çalışması yapan 
yüklenici firma, 1500 metreden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor.

İhsangazi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde ABN Mühendislik tarafından ye-
niden başlatılan Jeotermal Sıcak Su arayışı çalışmalarında, 1400 metreye inildi. İh-
sangazi ilçesi için büyük umutlar taşıyan çalışmanın sonucunu merakla beklediği-
ni belirten İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı, “Dua ediyoruz. Burada çı-
kacak bir jeotermal su ilçemizin kaderini değiştirebilir. 1400 metreye inildi. 
Arkadaşlarımız sonuç değerlendirmek için 1500 metreyi bulunması gerekti-
ğin ifade ediyor” dedi.

Yetkililer çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde 13 ayrı bölgede daha 
sıcak su çalışmalarının yapılacağını ifade ediyorlar. 
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MUĞLA ÜNİVERSİTESİ JEOTERMALİ ARAŞTIRACAK
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’nın ilan ettiği “Doğrudan Faaliyet Desteği” kapsamında, 
Muğla Üniversitesi’nce hazırlanan, “Muğla’nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli 
Sularının Envanteri” projesi, teknik ve Mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak 
projenin hazırlanması için imzalar atıldı.

Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılan sözleşme törenine, 
GEKA Genel Sekreteri Mehmet Aydıner, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Man-

sur Harmandar, Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tuğrul Yıl-
maz ile projede görev alan Yrd.Doç.Dr. Özgür Avşar, Prof. Dr. Fikret Kaçaroğlu, Doç.
Dr.Gonca Kuşcu, Doç.Dr.Semih Gürsu ve Yrd.Doç.Dr. Bedri Kurtuluş ve GEKA uzman-
ları katıldı.

GEKA Genel Sekreteri Mehmet Aydıner, törende yaptığı konuşmada, pro-
jenin 5 akademisyen tarafından yürütüleceğini belirterek, “3 ay gibi bir sürede 
Muğla’nın jeotermal Kaynaklar ve doğal mineralli sularının envanterini çı-
karmayı amaçlayan çalışmadan ilgili devlet kurumlarının (özel idare, çevre 
ve orman müdürlüğü), akademisyenlerin ve yatırımcıların direkt olarak ya-
rarlanmasını bekliyoruz. Projenin jeotermal enerjinin verimli, planlı ve dü-
zenli kullanılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Muğla’daki jeotermal 
enerji sektörünün gelişimini pozitif olarak etkileyecek. Sonuçta Muğla halkı 
dolaylı ve nihai olarak bu çalışmadan yararlanacak “ dedi. 

Muğla Üniversitesi’nin hazırladığı projeyi alanında uzman beş bilim ada-
mı yürütecek. Proje kapsamında su numunesi toplama, kimyevi tahliller, jeolojik 
haritalama, mineralojik-petrografik analizler, sıcaklık, pH, elektrik iletkenliği gibi 
fizikokimyevi parametrelerin ölçümü, koordinatlandırma, fotoğraflama ve rapor 
yazımı gibi çalışmalar yapılacak. 

KOZAKLI’YA 50 MİLYON DOLARLIK TERMAL TESİS
Garanti Konut Nevşehir Kozaklı’da 50 milyon dolarlık termal yatırım yapmak için kolları 
sıvadı.  484 daireli hisseli gayrimenkul sistemiyle 10’ar günlük devreler halinde satışa 
sunulan tesislere yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Kozza Termal Genel Koordinatörü Mehmet Elifoğlu, Nevşehir 
Kozaklı’da yeni bir tesis kuracaklarını söyleyerek; “ Türkiye’nin ter-
mal turizminden daha çok pay alabilmesi adına bu yatırımı ya-
pıyoruz. Avrupa’daki termal tesislerdeki fiyat pahalılığının si-
gorta şirketlerini yeni arayışlar içerisine sokuyor. Türkiye ter-
mal turizm açısından artık ilk tercihler arasında.  Hem tesis hem 
de buradaki konaklama fiyatları çok uygun. Ancak sektörde ka-
liteli tesisin olmaması bizim için bir dezavantaj. Yaptığımız yatı-
rımla termal turizme, 484 daireli hisseli gayrimenkul sistemiyle 
10’ar günlük devreler halinde satışa sunulacak bir tesis kazan-
dıracağız. Her türlü sosyal etkinliğin düşünüldüğü tesis için 50 
milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. 1 Eylül 2013 tarihinde de 
ilk misafirlerimizi ağırlamayı amaçlıyoruz “ dedi.
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YATIRIM İÇİN HERKESE SU VAR
Bursa Jeotermal A.Ş. şehirde yaptığı sondaj çalışmaları sonunda saniyede 300 litre debili 
termal su rezervine ulaştı.

ciddi bir teveccüh başladı. Dünyaca ünlü, çok büyük marka oteller 
sıraya girdi. Ayrıca şehrin eski bölgelerinde termal hizmeti veren tesislere 
de su vermeye başladık “ dedi. 

Yılda 200 milyon dolar 
gelir elde edilecek

Dağyenice’de ‘Termal Tatil Köyü Projesi’nin Türkiye’de benzeri olmayan bir 
projesi olduğuna dikkat çeken Vali Harput, burada yaklaşık 10 bin dönümlük bir 
alanda, 15 bin insanın yaşayacağı bir tatil köyü kurulacağını, onlarca otel, sağlık 
merkezi, spor alanları, golf merkezleri, at binme yerlerinin hizmet vereceğini an-
lattı. Bursa’nın bir diğer turizm merkezi olan Uludağ’ın da termal su ile beslenme-
sini amaçladıklarını belirtti. Dağyenice’den birçok yabancı büyük otelin yer istedi-
ğini ifade eden Vali Harput, projenin hayata geçmesiyle yılda 200 milyon dolar ge-
lir elde edileceğini söyledi. 

Şehir merkezi dışında İnegöl, Oylat, Gemlik, Orhaneli, Orhangazi Kera-
met Bölgesi, Mustafakemalpaşa Tümbüldek Bölgelerinde de jeotermal kaynak bu-
lunduğunu hatırlatan Vali Harput, bu bölgelerde de yeni kaynak arayışları içerisin-
de olduklarını söyledi. 

Vali Harput, sıcak su rezervinin artmasıyla şehrin ısıtılmasında da termal 
sudan faydalanılacağını sözlerine ekledi.

 Bursa Valisi  Şahabettin HARPUT

Vali Harput’un, sıcak suyu isteyen herkese vereceğini açıklamasının ardın-
dan, dünyaca ünlü birçok otel şehre yatırım yapmak için sıraya girdi. Bursa’nın bir 
otele vereceği termal sudan 10 yılda yaklaşık 5 milyon TL gelir elde etmesi bekleni-
yor. Bursa’da Cadde ve sokaklara termal su boruları döşenerek, suyun otellere dağı-
tımı yapılmaya başlandı. 

Kentin tarih boyunca termal merkez olarak öne çıktığına dikkat çeken 
Vali Harputlu, Roma döneminde Teodora´nın 500 kişi ile birlikte her sene Bursa´ya 
geldiğini, Osmanlı padişahları, Atatürk, Libya Kralı ve Afgan Kralının tedavi için 
Bursa’yı tercih ettiğini anlattı. 

Jeotermal A.Ş.’nin sondaj çalışmaları sonucunda çok büyük miktarlar-
da sıcak su kaynağına ulaştıklarının altını çizen Vali Harputlu, su için ilk etapta 
Hilton, Crown Plaza, Sheraton, Almira, Kırcı Otel, Divan Otel, Acıbadem ve Bahar 
Hastaneleri’nin talepte bulunduğunu vurguladı. Bunların dışında dünyaca ünlü bir-
çok otelin Bursa’ya yatırım yapmak istediğini ifade eden Vali Harputl: “Rehabili-
tasyon merkezleri, tedavi merkezleri, SPA merkezleri yapmak isteyen çokça 
sağlık kuruluşları var, onlara sıcak su veriyoruz. Termal oteller konusunda
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PROSTAT KANSERİNE ÇÖZÜM KIRŞEHİRDE
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Mahmutlu köyünde Prostat Kanserini bitiren domates 
eksi 20 derecede topraksız üretiliyor.

Seralarda yetiştirilen çeşitlerin en ilgincinin ise kahve renkli domates ol-
duğu söyleniyor. Prostat kanserini bitiren kahverenkli domatesler yaklaşık 100 dö-
nüm arazi üzerindeki jeotermal su ile ısıtılan seralarda yetiştiriliyor. 

Yiğit Akü Grubu`nun inşa ettiği seralarda yılın 365 günü ürün alınabiliyor. 
Domates, patlıcan, biber gibi sebzeler yetiştirilerek, hem yurtiçine hem de yurtdı-
şına ihraç edyorlar. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği bu seralarla Kırşehir’in bir 
sebze üretim şehri olması hedefleniyor. Akdeniz bölgesinde üreticiler bu tür serala-
rı sobayla ısıtırken, Kırşehir’de kurulan bu seralar ise hava sıcaklığının eksi 20 dere-
ceyi bulduğu bölgede yerin bin metre altında çıkan termal su ile ısıtılıyor. 

-20 derecede bile üretim 
yapıyoruz 

Yiğit Akü Grubu yönetim Kururlu Başkanı Hamit Yiğit, yapılan bu sera-
ların tamamının jeotermal su ile ısındığını söyledi. Yiğit, “Kırşehirli olduğumuz 
için buraya bir yatırım yapmak istedik. Bunun için son dönemlerde yoğun 
olan topraksız, sadece jeotermal su ile yapılabilecek tarım seraları kurduk. 
Şu anda 100 dönüm üzerinde bunu uyguluyoruz. Bu seralar ilerleyen gün-
lerde yaklaşık 500 dönüm üzerine çıkacak.  Jeotermal seralarda yetiştirilen 

ürünlerin Türkiye ve Dünyaya ihraç ediyoruz. Kurduğumuz bu seralar saye-
sinde yılın her dönemi üretim yapabiliyoruz. Eksi 20 derecede bile yerin al-
tından çıkan termal su ile seralarımızda üretime devam ediyoruz” dedi. 

Kahverengi domatesi 
yurt dışına ihraç edeceğiz

Hamit Yiğit son olarak seralarda prostat kanserini bitiren kahve renkli do-
mates yetiştirdiklerini anlattı. Yiğit, “Seramıza gelen ziyaretçilerimize tanıtım 
seramızda ürünlerimizi gösteriyoruz. Seramızda ayrıca normal domatesin 
yanında prostat kanserine meydan okuyan kahve renkli domatesi de yetiş-
tirmeye başladık. Bu domatesi ülke içi ve ülke dışına ihraç etmeyi planlıyo-
ruz. Bu domatesin bakımı çok zor ama biz bunu başarıyoruz” ifadelerini kul-
landı.
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SİMAV’DA JEOTERMAL SERALAR KAZANDIRIYOR
Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan Eynal Kaplıcaları Bölgesinde yaklaşık 350 dekarlık 
bir alanda, jeotermal enerjiden yararlanılarak seracılık yapılıyor.

Yaz mevsimi hariç yılın 8 ayı sürekli üretim yapılan seralarda üretilen 4 
bin ton civarındaki domates ve salatalık Bursa, Balıkesir ve Eskişehir gibi büyük şe-
hirlerde tüketicilerden büyük rağbet görüyor.

Simavlı seracıları bünyesinde barındıran Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Osman Keldi, iriliği, rengi, aroması, yola dayanıklılığı ve ken-
dine özgü lezzeti ile Türkiye’de üretilen domates ve salatalıklardan çok farklı oldu-
ğu için büyük şehirlerde tüketiciler tarafından aranılan bir marka haline gelen Si-
mav domatesini bu gün için toptancılara kilosunu 2 ile 2,5 TL arasında değişen fi-
yatlardan sattıklarını söyledi.

 
Keldi, “Simav’da jeotermal enerjinin çıkış merkezi olan Eynal Kap-

lıcaları Bölgesinde yaklaşık 350-400 dekarlık bir alanda jeotermal enerji 
kullanarak seracılık yapıyoruz. Seralarımız 300 aile ile 800 işçimize ekmek 
kapısı oldu. Yılda ortalama 4 bin ton civarında yüzde 90’ı domates, yüzde 
10’luk kısmı da salatalık olan ürün elde ediyoruz. Karşılığında da Simav 
ekonomisine yılda ortalama 6-7 milyon TL dolayında bir gelir sağlıyoruz. 
Yeni sezondan, fiyatlardan ve şu anki rekolteden çok memnunuz. Devleti-
miz ve Belediyemiz bize imkânlar tanırsa sera alanlarımızı genişletmek isti-
yoruz. Böylece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de ürün satabi-
liriz. Onlara da Simav domatesinin lezzet farkını tattırabiliriz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ 76 BİN TL DESTEK ALDI
İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Balçova Termal Otel’de “İzmir 
İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İzmir İl Özel İdaresi’nin 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 
İzmir Kalkınma Ajansı’ndan İzmir ilinde Yenilenebilir Enerji Projesi için 76 bin TL’ lik 
hibe desteği almaya hak kazandığı proje iki temel faaliyeti kapsıyor. 

Faaliyetler yenilenebilir enerji sektörünün dünyadaki yeri, Türkiye’nin ye-
nilenebilir enerji sektöründe dünyadaki yeri, rekabet edebilirliği, İzmir’de yenile-
nebilir enerji sektörünün ulusal bazda göreceli yeri gibi konuları kapsayacak. 

İzmir; rüzgâr, jeotermal, biyoenerji ve güneş enerjisinde şanslı
Çalıştayda, karbon kökenli endüstriyel yaşam sonucu fosil yakıtların çev-

reyi olumsuz etkilediği, bilinçsiz ve aşırı kaynak kullanımının sonucu mevcut kay-
nakların giderek tükendiği, bu sebeple güneş, rüzgâr, dalga, biyokütle, hidroelekt-
rik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmenin gerekli olduğu be-

lirtildi. Çalıştayda konuşan Vali Cahit Kıraç, alternatif enerji kaynaklarının kullanıl-
ması konusunda İzmir’de politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgu-
layarak; “Sınırlı kaynakları daha az kullanarak alternatif enerji kaynakları-
nın kullanımını arttırmalıyız. İzmir ili jeotermal, rüzgâr, biyoenerji ve gü-
neş enerjisi konusunda şanslı. Dünyanın en büyük jeotermal bölge ısıtma 
sistemlerinden biri olan Balçova Narlıdere Jeotermal Sahası bizim önem-
li zenginliklerimizden. Seferihisar ve Çeşme’de önemli jeotermal sahaları-
mız var. Buralardan verimli şekilde faydalanmak için çalışmalar sürmekte-
dir. İzmir’in enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için beyin fırtınası yapıyo-
ruz” dedi. 

Simav ekonomisine 7 milyon tl 
katkı 
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Kayseri Hilton otelinde düzenlenen sempozyuma il yöneticileri, üniversi-
teler, odalar ve sendikalardan çok sayıda katılım oldu. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şuayip 
Yalman sempozyumda yaptığı konuşmada, ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları 
açısından zengin olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda bu konuda ciddi boyutta yasal 
düzenlemeler de yapıldığını belirten Yalman şunları söyledi: 

Kayseri Hilton otelinde düzenlenen sempozyuma il yöneticileri, üniversi-
teler, odalar ve sendikalardan çok sayıda katılım oldu. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şuayip 
Yalman sempozyumda yaptığı konuşmada, ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları 
açısından zengin olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda bu konuda ciddi boyutta yasal 
düzenlemeler de yapıldığını belirten Yalman şunları söyledi: 

Yenilenebilir enerji, Türkiye’nin enerji bağımsızlığında önemli bir rol üst-
lenebilecektir. Ancak bu alana mutlaka müdahale gereklidir. Mevcut yenilenebilir 
enerji kaynakları potansiyelini değerlendirmek üzere her yıl bir kaç milyar dolar ya-
tırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımın Türkiye’deki yerli üretimle yapılması önem-
li etkilere sahip olacaktır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin tam 
olarak değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan enerji ekipmanlarının yurt içinde üre-
timi temel bir politika olmalıdır. TÜBİTAK, üniversiteler, üretici sanayi kuruluşla-
rı, meslek örgütlerinin katılımıyla; rüzgâr türbinlerinin, fotovoltaik panellerin, yo-
ğunlaştırmalı güneş elektrik üretim sistemlerinin, jeotermal ekipmanlarının, hid-
rolik türbinlerin, kazanların yurt içinde üretimini öngören strateji ve planlar uy-
gulanmalıdır. EPDK analizlerine göre Türkiye’ye 2010 - 2030 döneminde yapılacak 
enerji yatırımlarının toplamı 225.280 milyar dolardır.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürü Mustafa Kemal Büyükmıhçı, 
Türkiye’nin nükleer enerji santrallerine ihtiyacı olduğunu, güneş, hidrolik, rüzgâr, 
jeotermal, hidrojen ve biyoyakıt enerjisi gibi alternatif enerjiler konusunda, proje-
ler ürettiklerini söyledi. 2 gün sürecek sempozyumda biyoyakıt ve sektördeki so-
runlar, organik atıklardan enerji üretimi uygulamaları, rüzgâr gücü ve izlenme-
si, çöplerin enerjiye dönüştürülmesi, Türkiye’nin güneş enerjisi sektörünün gelişi-
mi ve bugünkü durumu, Türkiye’de jeotermal enerjileri uygulamaları gibi konular 
ele alındı.

2010-2030=225-289 MİLYAR DOLAR 
ENERJİ YATIRIMI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuayip Yalman, 6’ncı 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumunda yaptığı konuşmada, ülkemizde 
enerji sektörüne önümüzdeki 20 yılda 225-289 milyar Dolar yatırım yapılacağını söyledi.

Enerji ekipmanları yurt içinde 
üretilmeli

Nükleer enerji şart
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JEOTERMAL KAYNAKLARIN ÖNEMİ, 
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNİN 

ÇALIŞMALARDAKİ YERİ

Dünya ülkelerinin giderek büyümeleri ve gelişmeleri enerji gereksinimini hız-
la arttırmış, ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarını yerine alternatifler ararken, 
öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek bu kaynaklardan çok kapsamlı 
bir biçimde faydalanma yollarını araştırmaya ve kullanmaya başlamışlardır.

Geçtiğimiz 25 yıla bakıldığında Dünya enerji talebi ortalama olarak yılda %2 
oranında artmış, önümüzdeki 25 yılda ise yılda ortalama olarak %1-2 oranında artış 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu talebin 2007 yılından beri Dünya’da görülen global 
ekonomik krizin etkisi ile bir miktar düşebileceği öngörülse de; özellikle 1980’li yıllar-
dan sonra Afganistan ve Irak’da askeri operasyonla başlatılan, 2010 yılından beri “Arap 
Baharı” adı altında Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Suriye ile devam eden, emperyal ül-
kelerin vahşi ve sınırsız tanımaz talan özgürlüğü ile enerji hammaddelerine el koyma 
stratejisine bakıldığında enerjiye olan talep bir miktar düşsede fiyatların yükseleceği 
tahmin edilmektedir.

Son beş yıldır dünyada yaşanan global ekonomik krize rağmen, birincil ener-
ji fiyatlarının tümünde yüksek artışlar meydana gelmiştir. Enerji fiyatlarındaki yüksek 
artışlar ülkeleri enerji ithalatından uzaklaşmaya, buna karşın yerli üretimin arttırılma-
sı politikalarına yönlendirmiş bulunmaktadır. Örneğin,2007 yılında ABD’nin enerji tü-
ketiminin %29’u ithalatla karşılanırken, 2009 yılında bu %24’e düşürülmüş, 2035 yı-
lında ise %17’ye düşürüleceği öngörülmektedir. “ABD ‘de enerjide yerli payının artışına 
seyl gazı ve biyoyakıtların yön vereceği belirtilmekte hatta bu amaçla çeşitli petrol şir-
ketlerin oluşturduğu bir konsorsiyumun,   bu konuda Yüksek Lisans ve Doktora yapacak 
başarılı örgencilere burs vererek destekleyeceklerini duyurmuşlardır.”

ABD’de enerji tüketiminin yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik çaba-
lar Avrupa Birliğinde de görülmektedir. Özellikle Almanya’da tüm nükleer santrallerin 
2022 yılında kapatılması politikası, Almanya’nın yenilenebilir kaynaklardan karşılana-
cak enerji talebi hedefini her geçen gün arttırmaktadır. 

Ülkemiz açısından ise; birincil enerji tüketiminde petrol ve doğalgaz payının 
%61’lere ulaştığı, toplam enerjide %74 ( petrolde %93 ve doğal gazda ise %97) ora-
nında dışa bağımlı olduğu, global ekonomik kriz nedeniyle enerji tüketiminde daralma 
olmasına rağmen 2010 yılında enerji ithalatına 38.4 milyar dolar, 2011 yılında ise 54.1 
milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye’nin enerji konusunda bir çok problemi olması-
na rağmen, öne çıkan en önemli sorun dışa bağımlılıktır. Dışa bağımlı olan ülkemizde 
petrol ve doğal gaz aramalarında arzu edilen sonuçlara ulaşılamaması, yerli ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı  ulusal bir enerji politikasının oluşturulması gereği-
ni açık olarak ortaya çıkarmaktadır.Bu nedenle doğru işletildiğinde  yenilenebilir ener-
ji kaynaklarımızdan biri olan jeotermal enerjiye olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yeralan ülkemizin potansiyeli hakkın-
da farklı görüşler bulunmakla birlikte, MTA tarafından 2011 yılı itibariyle tespit edi-
len yaklaşık 200 adet jeotermal sahanın %6’sının elektrik, %39’unun konut ısıtması ve 
%55’nin ise kaplıca vb gibi diğer kullanımlar için uygun olduğu bilinmektedir.  

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımına(kaplıcalar, bölgesel konut ısıtma-
cılığı, sera ısıtması, endüstriyel, tarımsal kurutma, jeotermal ısı pompası vb.) bakıldı-

Hüseyin ALAN
Jeoloji Mühendisi
( TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel
 Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı)
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ğında, 2010 yılı itibariyle 78 ülkede jeotermal enerjinin doğrudan kullanma 
kapasitesinin toplamı 50.583 MWt ‘ dir.Türkiye ilk on ülke arasında 2 084MWt 
ile ABD, Çin, İsveç,Norveç,Almanya, Japonya’dan sonra yedinci sırada bulun-
maktadır.Dünyada toplam 50 583MWt  jeotermal enerjinin doğrudan kulla-
nım kapasitesinin uygulamalarına göre dağılımına bakıldığında; “jeotermal 
ısı pompaları 35 206 MWt, yüzme havuzları/kaplıcalar 6 689 MWt, bölgesel 
konut ısıtmacılığı 5 391 MWt, sera ısıtması 1 544 MWt, balık çiftlikleri 653 
MWt, endüstriyel kullanımlar 533 MWt, soğutma/ kar eritme 483MWt, ta-
rımsal kurutma 127 MWt ve 72 MWt   diğer kullanımlar” şeklinde sıralan-
maktadır.

Ülkemizde jeotermal kaynakların doğrudan kullanımına bakıldığın-
da, sera ısıtmasında ilk sırada, bölgesel konut ısıtmacılığında ve kaplıca kul-
lanımında ilk beş ülke arasında üçüncü sırada,  balık çiftlikleri, tarımsal ku-
rutma uygulamaları, endüstriyel kullanım soğutma/kar eritme gibi uygula-
malarda yeterince iyi konumda olmadığı görülmektedir. Ayrıca jeotermal kay-
nakların doğrudan kullanımına bakıldığında;  dünyada ilk sırada  “jeotermal 
ısı pompası” uygulamaları yer alırken, ülkemizde bu uygulamanın oldukça az 
veya hiç olmayışı oldukça dikkat çekicidir.  

Jeotermal kaynakların dünyada ki elektrik enerjisi üretiminde kulla-
nımına bakıldığında,” 2010 yılı verilerine göre, jeotermal santrallerin toplam 
kurulu gücünün 10.715 MWe, olduğu görülmekte olup, bunun büyük bir bö-
lümü ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika, İtalya gibi ilk beş ülke tarafından 
üretilmektedir.Ülkemizin ise; 100 MWe,kurulu gücü bulunmakta olup, MTA 
tarafından 2011 yılı da dahil olmak üzere ihale edilen ve elektrik üretme ka-
pasitesine sahip sahalar da dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte kapasi-
tesinin 600 MWe çıkaracağı öngörülmektedir”

Yukarıda belirtilen veriler dikkate alındığında jeotermal kaynaklar, 
ülkemizin değeri yok sayılmayacak önemli bir yer altı kaynağıdır. Anayasa’da 
belirtildiği şekli ile kamunun malıdır ve Devlet’in hüküm ve tasarrufu altın-
dadır. Statik maden kaynaklarından (metalik maden, mermer ve doğal taş-
lar, petrol gibi) farklı olarak sürekli ve dinamik özelliğinden dolayı çıkarılmasa 
da bulunduğu ortamda sürekli  ısı yüklenmekte ve ısı yitirmektedir. Aynı şey 
ısıyı taşıyan akışkan içinde geçerlidir.İnsanlar bu kaynağı üretmese de siste-
me yeni akışkan, su ve gaz katılması ve sistemden dışarıya akışkan göçü ol-
maktadır.Bu akışkanda bulunan çözünmüş mineral ve gazlar içinde aynıdır.
Bu nedenle ekonomik olarak yapılabilirliği olan her türlü yolla bu kaynaktan 
yararlanılması, bunun ısı içeriğinin doğrudan ya da dönüştürülerek kullanıl-
ması kamu yararınadır.

Doğru işletme öngörü ve teknolojileri kullanılarak işletildiğinde sü-
rekli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması,ülkemiz gibi jeotermal enerji 
açısından şanslı ülkeler için öz kaynak oluşturması, ucuz, temiz ve çevre dos-
tu olması, sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi, konutlarda, tarımda, en-
düstride, sera ısıtmasında vb alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için 
ideal şartlar sunması, yerel niteliği nedeniyle doğrudan ihracının mümkün 
olmaması nedeniyle uluslararası konjüktür, krizler, savaşlar gibi faktörlerden 
etkilenmemesi, konutlarda kullanım rahatlığı gibi nedenlerle büyük avantaj-
lar sunan jeotermal kaynakların aranması, araştırılması, işletilmesi süreçleri-
nin doğru tanımlanması, kaynağın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
üretimin sağlanması ejeksiyonu, reenjeksiyonu gibi çalışmalar özel önem ta-
şımaktadır.Bu amaçların hayata geçirilmesinde jeoloji mühendisliği hizmet-
leri temel faktör olup, bu faktörlerin yerine getirilmesi süreçlerinde de jeoloji 
mühendisliğin farklı alanlarındaki uzmanlıklara ihtiyaç olduğu bilinmektedir.

Jeotermal kaynak elde eldebilme amacına yönelik teknik çalışmala-

rını bakıldığında bu çalışmaları, üç ana başlık altıda toplamak mümkündür.
Bunlar, 1- Arama- araştırma, 2- İşletme, 3- İzleme, Kontrol ve Denetim süreç-
leri olarak tanımlanabilir.Bu aşama süreçlerinin tamamına bakıldığında  jeo-
loji mühendisleri etkin görev alırlar.Bu süreçlere tek tek incelecek olursa;

1-Arama-Araştırma

 Arama-araştırma;  “Jeotermal sistemden akışkan elde etmek ama-
cıyla jeolojik araştırmalarla başlatılan, hidrojeolojik, jeokimyasal ve jeofizik 
çalışmalarla desteklenen, yapılan tüm çalışmalara ait verilerin değerlendiril-
mesi sonucu belirlenen lokasyon veya lokasyonlarda amaç ve tekniğine uy-
gun olarak jeolojik takiple açılan sondaj çalışmaları ile üretime yönelik test 
çalışmalarını da içeren faaliyetlerinin bütününü” olarak tanımlanmaktadır. 

Arama ve araştırma süreçlerine bakıldığında, yukarıda belirtilen ta-
nımlamaya uygun olarak aşağıda belirtilen çalışmaların;

 -Uydu veya hava fotoğraflarının incelenmesi,
 -Eldeki mevcut verilerin ( jeolojik,hidrojeolojik,jeokimyasal v.b) der-

lenerek toplanması ve değerlendirilmesi,
 -Havadan manyetik veya termal infrared ölçümler,
 -Arama yapılacak bölgede yer alan litolojik birimlerin uygun ölçekte  

ayrıntılı jeolojik harita, kesit ve stratigrafisinin hazırlanması,
 -Bölgenin tektonik yapısı ile arama yapılacak alanın yapısal jeoloji 

haritalarının hazırlanması (fay, kırık ve çatlak sisteminin tespit edilmesi, bun-
ların birbirleriyle ve stratigrafik çökellerle olan ilişkilerinin ortaya konulması),

 -Bölgede volkanizmanın bulunup  bulunmadığı, varsa bunun dağı-
lımı, yaşı,ürün gelişim dereceleri, 

 -Bölgede yer alan sıcak ve soğuk su kaynak ve akiferlerinin tespit 
edilmesi,   hidrolojik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal araştırmaların yapılarak 
rapor ve haritaların hazırlanması,

-Uygun lokasyonlardan alınan örnekler ile çatlak ve kırıklardan alı-
nan dolgu örnekleri üzerinde jeokimyasal ve jeokronolojik incelemeler yapıl-
ması,

 -Hidrotermal alterasyon zonlarının tespit edilmesi, alterasyonun yo-
ğunluğu, yayılımı, şekli konularında inceleme, analiz, harita ve kesitlerin ha-
zırlanması,

-Jeolojik bilgi ve veriler dikkate alınarak jeofizik çalışma yapılacak 
alan veya güzergahların belirlenmesi ve elde edilen sonuçların jeolojik veri-
lerle deneştirilmesi,

 -Yapılan tüm inceleme araştırmalar sonucunda sondaj lokasyon 
veya lokasyonlarının belirlenmesi,

 -Yapılacak sondajın planlanması, sondaj sırasında litolojik logun ta-
kibi, uygun derinliklerde numune alınması, alınan numuneler üzerinde ince-
leme yapılması ve verilerin toplanması,

  -Sondajlar sırasında test ve ölçümlerin yapılması ve değerlendiril-
mesi,

yapılarak sonucunda;  tüm arama, araştırma ve sondaj verileri ile 
sondaj esnasında veya sonrasında yapılacak test ve izleme çalışmaları ile je-
otermal sahanın üç boyutlu jeolojik, hidrojeolojik modelinin oluşturulması ve 
günün teknolojik imkanlarıyla işletilebilir muhtemel ve görünür rezerv mikta-
rının ve özelliklerinin belirlenmesi gereklidir.
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  2-İşletme ve Geliştirme

İşletme; “arama ve araştırma sürecinde belirlenen kaynağın uygun 
teknolojiler kullanılarak ekonomik değer elde etmek amacıyla üretilmesi ça-
lışmaların bütünü” olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama dikkate alındığın-
da, aşağıda belirtilen çalışmaların işletme süreçleri boyunca yerine getirilme-
si gereklidir.İşletme süresince

-Jeotermal kaynağın geliştirilmesi kapsamında yapılacak arama ve 
araştırma çalışmaları,

-Yapılacak ilave sondaj ve bu sondajların açılması sırasında veya 
sonrasında yapılması gereken debi, sıcaklık, basınç –derinlik profili gibi ça-
lışmalar,

-Jeotermal akışkanın sıcaklık –basınç- debi ve kimyasal durumunda 
meydana gelen değişiklilerde dikkate alınarak sürekli takip ve kontrolünün 
yapılması, bu suretle üretim miktarının planlanması,

-Enjeksiyon ve re-enjeksiyonun kuyularının planlanması, açılması, 
takip edilmesi ,

-Üretim, enjeksiyon ve re-enenjeksiyon kuyularında meydana gele-
bilecek hasar  ve deformasyonlar ile kuyu içine dışarıdan soğuksu ve benze-
ri girişimlerinin önlenmesi amacıyla kuyuların düzenli olarak takip ve kont-
rol edilmesi,   

-İşletme esnasında arama, geliştirme, üretim ve akışkanın deşarj-
zı esnasındaki faaliyetlerin kamu sağlığı ve güvenliği ile çevreye olabilecek 
olumsuz etkilerin önlenmesi kapsamında yapılan hizmetler,

yerine getirilmesi gereken çalışmalardır. 

3- İzleme, Kontrol ve Denetim

Jeotermal kaynağın ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması, çevreye,insana doğaya zarar vermeden işletilebilmesi, kaynağın koru-
narak gelecek nesillere aktarılması ancak ve ancak sıkı bir izleme, kontrol ve 
denetimle mümkündür.İzleme kontrol ve denetimin sağlanması amacıyla;

   -Arama ve işletme proje  ve raporlarında taahhüt edilen tüm 
arama,araştırma, işletme ve geliştirme hizmetlerin denetlenmesi,

   -Jeotermal akışkanın üretim, enjeksiyon, re-enjeksiyon sıcaklık, 
basınç, debi ve kimyasal derişiminin düzenli olarak takip edilmesi ve buna 
göre üretim miktarının düzenlenmesi,

   -Kuyu  dışı hasar ve deformasyonların takip edilmesi , 
     -Hayata, sağlığa ve doğal kaynaklara bir zarar gelmesini önlemek, 

jeotermal rezarvuarı bozulmadan korumak, kamunun içme, kullanma ve su-
lama veya diğer amaçlarla kullanabildiği yüzey veya yer altı sularına zararlı 
maddelerin sızması önlemek amacıyla gerekli olduğu varsayılan her türlü test 
ve iyileştirmelerin yapılması,izlenmesi, kontrol edilmesi, 

 -Üretim,enjeksiyon, re-enjeksiyon ve deşarj işlemlerinin çevreye 
olan etkilerin takip ve kontrol edilmesi,

 -Üretim,enjeksiyon ve re-enjeksiyon kuyularının,kuyu başı, çimento 
ve kuyu içi donanımının düzenli olarak takip ve kontrolünün yapılması,

gereklidir.

Sonuç olarak; gerek yukarıda belirtilen arama-araştırma, işletme, iz-
leme, kontrol ve denetim süreçleri, gerekse de ülkemizdeki yasal mevzuat ve 

uluslararası uygulamaların tamamına bakıldığında farklı meslek disiplinle-
rinden veri girişimi de olsa bunların jeolojik bilgi temelinde jeoloji mühen-
disleri tarafından yorumlanarak kaynağın sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 
işletilmesi gereklidir.Tüm bu süreçlere bakıldığında jeoloji mühendisliği hiz-
metleri de çeşitlilik arz eder.Bu hizmetlerin her biri jeolojinin faklı uzmanlık 
alanıyla ilgili olması nedeniyle birden çok jeoloji mühendisi bu çalışmalarda 
yer alabilir.Bu çeşitlilik açısından bakıldığında jeoloji mühendisleri jeotermal 
kaynak arama-araştırma, işletme, izleme, kontrol ve denetim süreçlerinde; 

1-Arama ve işletme döneminde yapılan ve yukarıda kısaca tarif edi-
len hizmetlerin gerçekleştirilmesinde  “Saha Mühendisi” olarak;

2-Arama ve işletme esnasında; kaynak bölgelerinin hidrolik, hidro-
jeolojik, hidrojeokimyasal özelliklerin ortaya çıkarılması ve sahanın 3 boyut-
lu hidrojeolojik  modelin ortaya çıkarılması çalışmalarında “Hidrojeoloji Mü-
hendisi” olarak,

3-Arama ve işletme sırasında kaynak bölgelerinde gerek yüzeysel 
gerekse de sondajlarda alınan numuneler üzerinde hidrotermal alterasyo-
nun mevcudiyetinin ortaya konulması, şekli, yayılımı ve yoğunluğunun bu-
lunması ile akışkan kayaç ilişkisinin ortaya konulması çalışmalarında “Jeo-
kimyacı” olarak,

4-Arama ve işletme esnasında planlanan sondajın niteliği ve derin-
liği de dikkate alınarak, sondaj makinesi tipinin seçilmesi, kuyunun yapıla-
cağı lokasyona yerleştirilmesi, kuyu başı inkişafının yapılması, litolojik yapı-
ya bağlı donanımın tespiti, sondajın delinmesi gibi sondaj yapımı esansında 
gerekli olabilecek her türlü çalışmayı yapmak ve sondaj delinmesini sağlama 
konularında “Sondaj Mühendisi” olarak, 

5-Yapılan sondajlar esnasında; litolojik birimlerin takip edilmesi, ku-
yularda gerekli derinliklerde numuneler alınarak gözlem ve analizlerin ger-
çekleştirilmesi, sondaj çamurunun sıcaklık ve yoğunluğunun takibi gibi rezer-
vuar hakkında bilgi verilmesini sağlayacak verilerin toplanması konularında 
sondaj başında “Kuyu Jeologu” olarak,

6-Alanda yer alan birimlerin fiziksel, kimyasal dinamik v.b özellikle-
ri ile akışkanın sıcaklık, basınç, debi ve kimyasal özelliklerindeki değişiklikleri 
de dikkate alarak  beslenim-boşalım- üretim ilişkisini ortaya koyarak, saha-
nın sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde  işletilmesini sağlamaları çalışmaları 
kapsamında  “Rezervuar Mühendisi” olarak,

7-Arama ve işletim hizmetlerinin gerek yapılması, gerekse de sevk 
ve idaresinde idareye karşı sorumluluğu da bulunan çalışmalar kapsamında 
“Teknik Sorumlu”  olarak,

8-Bina veya tesislerin ekonomik olarak işletilmeleri, minimum ener-
ji harcanarak ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla son yıllarda hızlı bir şekil-
de gelişen  Yer Kaynaklı İklimlendirme/ Jeotermal Isı Pompalarının gerçekleş-
tirilmesi esnasındaki jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yerine getirilmesi sü-
reçlerinde “Proje Mühendisi” olarak,

9-İdari, mali ve teknik olarak bir jeotermal sahasının izlenmesi, 
kontrolü ve denetimi hizmetlerini yapmak üzere “Kontrol Mühendisi” olarak,

10-Bir jeotermal işletmenin idari,mali ve teknik altyapısının oluştu-
rulması ile sevk ve idare edilmesi kapsamında  “Yönetici” olarak,

 görev almaktadırlar.
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Zorlu Enerji Grubu, yılda 575 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürete-
cek tesis yapmak için kolları sıvadı. 70 dönümlük arazi üzerine kurulacak jeoter-
mal santral için önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar, 2013 yılı ortasında 
tamamlanacak. Santralin yapılacağı yerin tahsisi için Denizli Valiliği’nde protokol 
töreni düzenlendi. 

Denizli Kızıldere Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı, Vali Abdülkadir Demir ile Zorlu Enerji Grubu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Zeki Zorlu, protokolü imzalayarak, yatırımın yapılacağı arazinin devri-
ni gerçekleştirdi. Vali Demir, “Bölgemizde zengin doğal kaynaklar var. Bu ala-
na yapılacak olan bu dev yatırımı destekliyoruz. Santralden üretilecek ener-
ji konutlara ve seralara verilecek. Sera Organize Sanayi Bölgesi için yer tah-
sisi işlemleri bitti. 2013 yılında sera yatırımları için parsel dağıtımı başla-
yacak. Zorlu Enerji Grubu ile seralar birbirini tamamlayan entegre tesis ola-
cak. Türkiye’nin en büyük jeotermal santralinin Denizli’ye kurulacak olma-
sından büyük mutluluk duyuyoruz. Bölgemizde, 30 ile 250 derece arasın da 
değişen sıcaklığa sahip yer altı suları var. Bu yatırım diğer yatırımların da 
önünü açacak” dedi.

75Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANTRALİ 
DENİZLİYE YAPILIYOR 

ZORLU Enerji Grubu, Denizli’nin Sarayköy İlçesi yakınlarındaki Kızıldere Mevkii’nde, 
230 milyon dolar yatırımla Türkiye’nin en büyük jeotermal santralini yapacak.

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zorlu da memleketi Denizli’ye 
bu önemli yatırımı yapacak olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını kaydet-
ti. Tesisin çevreci olacağını, tek bir yeşil dokuya zarar vermeyeceğine dikkati çeken 
Zorlu, “Kızıldere’de faaliyete geçecek Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali, jeo-
termal potansiyeli açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’de 
yeni yatırımların da öncüsü olmasını diliyoruz” dedi.

Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kindap ise 230 milyon dolarlık yatırım ya-
pacaklarını ve yılda 575 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceklerini vurgula-
dı. Kindap, “Yapacağımız santral, teknolojik donanımıyla dünyanın örnek te-
sislerinden biri olacak. En üst seviyede teknoloji kullanılıp, çevreye karşı du-
yarlı bir tesis ortaya çıkacak. Üreteceğimiz elektrik enerjisi binlerce konut 
ile sera tesislerine verilecek. Tesisin inşaatına yeni yılla birlikte kazma vu-
racağız” diye konuştu.

Santralden üretilecek enerji 
konutlara ve seralara verilecek

Çevreci bir tesis kuracağız

Ekonomiye yılda 60 milyon dolar 
katkı sağlayacağızZeki  ZORLU

Zorlu Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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İZMİR’DE HEDEF; 32 BİN ABONE
Balçova-Narlıdere jeotermal sahasında 27 
bin konut olan abone sayısı önümüzdeki yıl 
32 bine çıkarılacak

Seferihisar’daki jeotermal sahasında turizm ve sera çalışmaları başlatan 
İzmir Jeotermal AŞ elektrik üretim projesini de burada hayata geçirecek.  Genel 
Müdür Sinan Arslan, projeler ile ilgili şu açıklamaları yaptı. 

Arslan, “ Balçova-Narlıdere sahasının Türkiye’deki toplam ısıtma 
projelerinin yaklaşık yüzde 34’ünü oluşturduğunu söyleyerek; “ Bir konutu 
100 metrekare olarak alırsak İzmir’de 27 bin konutun jeotermalle ısıtıldı-
ğını söyleyebiliriz. Bunun 16 bini bireysel abone. Diğerleri kamu kurum ve 
kuruluşları, hastaneler, üniversiteler, oteller. Yatırımlara devam edeceğiz. 
Önümüzdeki yıl 4 bin 400 konutu daha jeotermalle ısıtacağız. Bir sene sonra 
yaklaşık 32 bin konut eşdeğerine ulaşacağız. 

Seferihisar jeotermal sahasının ruhsat ve işletme hakkı bize ait. Bu alan-
da öncelikle turizm ve seracılık projelerini gündeme getiriyoruz. Sahada ki araştır-
ma geliştirme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Şu anda yatırım aşamasın-
dayız. Ama turizm alanı, askeri alan ve doğal arkeolojik sit alanı gibi arazi kullanı-
mına yönelik ciddi engeller söz konusu, bunları da aşmak üzereyiz. Turizm proje-
sinde ilgili bakanlıkla paralel çalışıyoruz. Çünkü imar yetkisi, planlama onlara ait. 
Onlar planlayacak, biz turizm tesislerine enerji veya su vereceğiz.

Seracılık için de hazine arazisi tahsisi istiyoruz. Burada ciddi bir alanı se-
racılığa açacağız. Dolayısıyla o sahada istihdam da oluşacak. Jeotermal enerji-
den elektrik üretme projemize benzer projeler Türkiye’de var ama bizim projemiz 
İzmir’de ilk olacak. 

Cittaslow ağına (Sakin Şehir) katılan Türkiye’nin ilk yerleşim yeri olan 
Seferihisar’da jeotermalden elektrik enerjisi üretmek için yapılacak ihalede de 
şartnamemiz hazır ” dedi. 

Yatırım aşamasındayız İlk proje Sakin Şehir’e

KADINHANI’NDA 35 ºC SU UMUT VERDİ
Konya Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 
girişimleriyle MTA Genel Müdürlüğü 
Jeofizik Ekibi tarafından yapılan 
çalışmalarla belediyenin sahasında 35 ºC 
sıcak suya ulaşıldı.

Kadınhanı Belediye Başkanı Hulusi Çökgel, “ Jeotermal kaynak arama 
amaçlı kapatmış olduğumuz ruhsat sahası içerisinde yapılan çalışmalarda 
35 ºC’lik sıcak suya ulaşıldı.   Yaptığımız jeofizik çalışmaları ile daha yük-
sek sıcaklıkta su alabileceğimiz bir sondaj lokasyonu tespit edeceğiz. Jeo-
termal kaynağın Kadınhanı’na ekonomik ve sosyal anlamda çok şey kata-
cağı kesin. Bu önemli çalışmamızda bizlere destek veren MTA Genel Müdür-
lüğü ve MTA Konya Bölge Müdürlüğü personeline özverili çalışmalarından 
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 güç-
leriyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdiler. 
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HARRAN OVASI BEREKETİN SEMBOLÜ OLDU
Gaziantepli Altunkaya Şirketler Grubu, jeotermal enerji ile ısıtılan Türkiye’nin en büyük 
cam seralarından birini kurdu.

Yıllık 4 bin ton domates rekoltesinin hedeflendiği 100 dönümlük serada 
üretim otomatik sistemlerle insan eli değmeden gerçekleştiriliyor. Bambus arıları-
nın aşılama için kullanıldığı serada hormonsuz yetiştirilen salkım domatesler dün-
yanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.  Jeotermal bir bölgenin üzerinde olmasına 
rağmen yaşadığı kuraklıklar nedeniyle birçok Türk filmine konu olan Harran Ovası, 
yeni bir tarım kültürü olan jeotermal seracılıkta bereketin sembolü oldu. 

Gaziantep’te faaliyet gösteren Altunkaya Şirketler gurubu tarafından 
Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Karaali Köyü yakınlarında kurulan 100 dönüm-
lük domates serası yeraltından elde edilen sıcak sularla ısıtma yapılarak üretime 
geçti. 

Serada jeotermal ısıtma ile elde edilen ürünlerin hormonsuz, natürel ve 
lezzetli olması bölge çiftçisinin yüzünü güldürürken, birçok işsize de ekmek kapı-
sı oluyor. 

Ameliyathane gibi steril 
Jeotermal ısıtma sisteminin kullanıldığı 100 dönümlük cam seranın Gü-

neydoğu Anadolu Bölgesinde tek olduğunu ifade eden Altunkaya, salkım doma-
tes üretiminin yapıldığı serada kendileri için önemli olan tek şeyin rekolteden çok, 
sağlıklı, hijyenik ve lezzetli ürün üretimi olduğunu söyledi. Bambus arıları tarafın-
dan aşılama yapılarak hormonsuz ürün yetiştirilen serada ameliyathane titizliği ve 
hassasiyeti uygulanıyor. Tüm çalışanların, bone, galoş, eldiven ve özel giysiler giye-
rek içeri girebildiği işletmede, domateslere elle temas kesinlikle yasak.  
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TERMAL SU BUHARINDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK
Kütahya’nın Simav ilçesinde, sondajla elde edilen 150-170 derece arasındaki sıcaklığa 
sahip termal suyun buharıyla elektrik enerjisi üretilecek.

Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan, ilçeye bağlı Yeşilova Köyünde je-
otermal kaynak bulunması için Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne 
sondaj yaptırdıklarını bildirdi. 

Yaklaşık 1 milyon lira harcayarak bir özel şirkete açtırdıkları 1300 metre 
derinlikteki kuyudan saniyede 70 - 80 litre debisi bulunan 150 - 170 derecelik sı-
cak suya ulaştıklarını belirten Karahan; “Elde ettiğimiz 150 - 170 derecelik sıcak 
su buharıyla önce belediye olarak elektrik üreteceğiz, daha sonra bu enerji-
yi şehre vererek 5 mahallemizle TOKİ konutlarının ısıtılmasını sağlayacağız. 
9’uncu kuyumuzda bulunan kaynağın, Eynal Kaplıcaları’ndaki diğer kuyu-
lara göre iki misli daha verimli olduğu MTA’nın raporlarına göre kesinleşti. 
1300 metre derinlikteki kuyunun 600 metresine önceden boru döşemiştik. 
Kalan 700 metresine boru döşemek için başlattığımız çalışma tamamlan-
mak üzere. Bunu bitirdiğimizde MTA yetkilileriyle görüşeceğiz. Onların öne-
rileri doğrultusunda kuyuyu üretime açmayı planlıyoruz “ dedi.

78 Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği
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ALAŞEHİR’DE JEOTERMALE DİKKAT ÇEKİLDİ
Manisa`nın Alaşehir ilçesinde, “Jeotermal Enerji Kaynakları ve Alaşehir’in Geleceği” 
konulu bir panel düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD)`nin 
ortaklaşa düzenlediği panele Alaşehir Kaymakamı Musa Uslan, Belediye Başkanı 
Gökan Karaçoban, ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çeltikoğlu, Sarayköy Tarı-
ma Dayalı İhtisas OSB Müdürü Arzu Sehim, Zorlu Enerji Yatırımlar Direktörü Osman 
Karabay, Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Edip Yılmazlı, Akça 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ali Atlamaz, Pekdemir Yönetim Ku-
rulu Başkanı Halil Pekdemir konuşmacı olarak katıldı. Davetliler arasında ise ASİ-
AD Yönetim Kurulu üyeleri Erol Cin, Mustafa Karaoğlan, Mehmet Açar, Serkan Soy, 
Mehmet Engür, Ahmet Kuzey, Tamer Tatlıoğlu ve İlhan Özkan katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Başkan Karaçoban, jeotermal enerjiyle 
Alaşehir`in marka şehir olacağını söyledi. Jeotermal sayesinde birçok sera kurula-
cağını ve ilçe ekonomisinin canlanacağını ifade eden Karaçoban, işsizliğin de aza-
lacağını vurguladı. 

Kaymakam Uslan ise ilçe ve çevresinde son iki yılda 10`dan fazla şirke-
tin sondaj yapmaya başladığını belirterek, “Demek ki Alaşehir, jeotermal açı-
sından iyi bir kaynak. MTA tarafından açılan kuyuda da Türkiye`nin en sı-
cak suyu bulundu.” dedi. 

Alaşehir`de gümrük müdürlüğü olduğunu hatırlatan Uslan, “Buradan 
yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu da ilçenin yatırıma müsait bir böl-
ge olduğunu gösteriyor. İşadamlarını ve yatırımcıları davet ediyorum. Bu-
rası doğal kaynaklar bakımından zengin, ihracat için her türlü imkânın ve 
kolaylıkların olduğu bir ilçe” şeklinde konuştu. 

Zorlu Enerji Yatırımlar Direktörü Karabay “Jeotermal Enerjinin Elektrik 
Üretimi ve Diğer Entegre Kullanımları”, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yıl-
mazlı “Jeotermal Sahalarda Planlama Çalışmaları ve Uygulamaları”, Akça Holding 
Genel Müdürü Atlamaz “Bir Sanayici Gözünden Jeotermal Enerji Yatırımları ve Pek-
demir Çiftliği”, Yönetim Kurulu Başkanı Pekdemir “Seracılıkta Jeotermal Enerji Kul-
lanımı ve Yararları” konularında bilgiler verdi. Paneli yöneten ASİAD Başkanı Çelti-
koğlu ise Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü sıradaki sıcak suyunun Alaşehir`de 
olduğunu belirterek, jeotermal sayesinde yıllık 40 milyon dolar tasarruf edileceği-
ni vurguladı. 

TERMAL SUYUN KULLANIM HAKKI 
AKDAĞMADENİ’NDE

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan; Akdağmadeni’ne 
15 kilometre uzaklıkta bulunan Karadikmen köyü yakınlarında, MTA tarafından ya-
pılan sondaj çalışması neticesinde saniyede 100 litre debili 51ºC sıcaklıktaki termal 
suyun kullanım hakkını aldıklarını kaydetti. 

Daştan, “Belediyemiz, Karadikmen köyündeki mevcut suyu satın 
aldığı için, 2 bin 400 dönüm arazi üzerinde su arama hakkı bizde. Yapılan 
araştırmalarda, bölgede 300-400 litre sıcak su debisinin olduğu tahmin edi-
liyor. Şu anda mevcut su artezyen olarak çıkıyor, biz biraz daha derine inip 
daha yüksek derecede bir su çıkarmak arzusundayız. Bu yönde çalışmaları-
mız devam ediyor “ dedi.
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