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JEOTERMAL'DE YENİ BİR SEKTÖR
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak 2009 yılı Haziran ayından bu yana jeotermal enerjinin ül-
kemiz açısında öneminin ve hassasiyetinin fazlasıyla bilincinde olarak faaliyetlerimize mevzuata hâkim 
danışman hocalarımız ve ekibimizle hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda jeotermal enerjinin kullanım 
alanları ve birlik üyelerimizin jeotermal alanda yaptığı çalışmalarını tüm Türkiye’ye duyurmak ve konu 
ile ilgili bilinci artırmak gayesiyle “JeoTERMAL BELEDİYELER” adlı dergimizin 6 ncı sayısını yayımlamakta 
ve bu çerçevede eğitim ve diğer konularda ki faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Jeotermal enerjinin kullanım alanlarından biri olan meyve sebze kurutmacılığı da son yıllarda ülkemizde 
oldukça dikkat çeken bir sektör haline gelmiştir. Güneşte yapılan sebze ve meyve kurutmacılığında; ürün-
lerin kullanım ömrü azalmakta ve çürümeler oluşmakta, ayrıca bu yöntemle kurutulan ürünler üzerin-
de meydana gelen aflatoksin maddesi sağlığa zararlı bir madde olup, ürünün ihracat standartları dışı-
na çıkmasına sebep olmaktadır.

Doğalgaz, elektrik, kömür vb. enerji kaynakları kullanılarak yapılan kurutma işlemlerinde ise yüksek 
miktarda enerji kullanımı gerekmektedir. Bu tip enerji kaynakları yenilenebilir olmadığından büyük eko-
nomik ve çevresel kayıplar yaratır. Jeotermal enerji ise tamamen çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji 
kaynağıdır. Bu enerji ile kurutma yöntemi, jeotermal sıcak suyun kurutmada kullanılacak havayı ısıtma-
sı ve ısınan havanın kurutmaya uygun hale getirilmiş meyve ve sebzelerin bulunduğu dış ortamdan izo-
le edilmiş bölmeli dolaplara aktarılması prensibine dayanır. Bu yolla insan sağlığı için çok önemli olan vi-
tamin ve minerallerin kaybı önlenir. Dış etkenlerden uzak, sadece sıcak hava ile kurutulmuş bu ürünler 
önemli bir ihracat pazar payına sahip olup, yatırımcıların bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine önem-
li katkılar sağlayacak yatırımlar yapmalarına teşvik edecektir. Türkiye’de Kızılcahamam’ın öncülük ettiği 
meyve, sebze kurutma tesislerine bir yenisi de Kırşehir’de; Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir İl Özel İdaresi or-
taklığında Ahiler Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile eklendi. Simav’da da yapımına başlanan tesis 
ile jeotermal enerjinin bu alanda kullanımının yaygınlaşacağı ümit ediyorum. 

Birlik olarak faaliyetlerimizde eğitimi ön planda tutarak çalışma programımızda eğitim seminerleri ve 
teknik gezilere daha çok yer vermeyi arzu ediyoruz elbette. Ülke çapında mevzuat, jeotermal enerjinin 
kullanım alanları ve uygulamaları konularında eğitim seminerleri, konferans ve toplantılar düzenleye-
rek sektörde ki sıkıntıları dile getirmek en önemli görevlerimizden diye düşünüyorum. Yurt dışında ve 
yurt içinde jeotermal enerji ile ilgili yapılan her türlü çalışma ve platformda birlik üyelerimizi temsil etme 
çabasındayız. Ülkemiz genelinde jeotermal kaynağa sahip diğer belediyelere ulaşabilmek ve faaliyetle-
rimizden haberdar olabilmeleri amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapıyoruz. Ülke olarak 
enerjide dışa bağımlı olmadan kullanabileceğimiz yerli enerjimiz olan jeotermalin sadece şehir ısıtma-
sında değil farklı sektörlerde de kullanılmasının yaygınlaşması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Jeoter-
mal Belediyeler Birliği olarak üyelerimize daha kapsamlı teknik destek verebilmek için teknik bünyemi-
zi artırma çalışmasına girdik.  39 üye belediye ile teslim aldığımız Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği-
nin üye sayısını 3 yıl içerisinde 90’a çıkardık.  Üye sayımızı arttırmak ve daha bilinçli belediyelerin varlığı 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak sayısı hızla artan üye 
belediyelerimizden aldığımız destek ile JKBB ailemizi her geçen gün daha üst seviyelere taşıyarak siyaset 
üstü bir platform oluşturacağımız kanaati içindeyim.

Yaşar BAHÇECİ
Kırşehir Belediye Başkanı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı
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Jeotermal Belediyeler Dergisi olarak bu ay 
ki sayımızda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 
yıl içerisinde jeotermal ısıtmalı modern 
sera alanlarının mevcut alanlarla birlikte 
30.000 dekar seviyelerine çıkartılacağını 
hedeflediklerini belirten Sayın Bakan, 
Türkiye’nin jeotermal kaynakları ve 
jeotermal seracılık konularında yapılan 
yasal düzenlemeleri anlattı.
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JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanunun-
da 2008 yılında bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Son dört yılda ta-
rımda ve özellikle de jeotermal seracılık alanında ne gibi gelişme-
ler yaşandı bizimle paylaşır mısınız?

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu toprağın 
doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini en-
gelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdü-
rülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu Kanun’un; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, diki-
li tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı 
dışında kullanılmasını düzenleyen, Tarım Arazilerinin Amaç Dışı 
Kullanımını başlıklı 13. Maddesine 5751 sayılı Kanun ile eklenen 
“Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları” hükmü ile alter-
natif alan bulunmaması durumunda bu  arazilerin jeotermal se-
racılık yatırımları için kullanım talepleri bakanlığımızca değer-
lendirilmektedir. 

“Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları” ifadesi ile bir ta-
raftan tarımda teknolojinin kullanımı özendirilmeye çalışılmak-
ta, diğer taraftan da jeotermal kaynakların tarımda kullanılmak 
suretiyle düşük maliyetlerde kaliteli ürün elde edilmesi hedeflen-
mektedir. 

4342 sayılı Mera Kanununun, tahsis 
amacı değişikliklerini ilgilendiren 14 
üncü maddesine eklenen, “Jeotermal 
kaynaklı teknolojik seralar için 
ihtiyaç duyulan” hükmü ile jeotermal 
kaynakların bulunduğu bölgelerde 
meraların jeotermal seracılık amacı ile 
kullanımının önü açılmıştır. Bu kanun 
değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu amaçla yaklaşık 228 dekar 
mera alanı jeotermal seracılık amacıyla 
tahsis edilmiştir.

Jeotermal kaynağa dayalı seracılıkta 5686 sayılı kanundan önce 
ve sonra devam eden faaliyetlerde ülkemizin dünya sıralamasında 
ön sıralarda yer aldığı bilinmektedir. Bu sıralamanın değişmeme-
si için yapılmakta olan çalışmalar nelerdir?

Ülkemizde seracılık 1940 yıllarında ilk defa Akdeniz Bölgesinde 
özellikle Antalya’ da başlamış, buradan ekolojik koşullara bağım-
lı bir gelişme göstererek Ege ve Marmara bölgelerine yayılmıştır. 
Bugün ise örtüaltı yetiştiriciliği en yoğun olarak Akdeniz bölgesin-
de yapılmaktadır. Bu bölge toplam örtüaltı varlığımızın %84’üne 
sahiptir. Akdeniz bölgesinden sonra yüzde 9,4’lük pay ile Ege Böl-
gesi % 4,8 ile Karadeniz ve yüzde 1,7 ile Marmara Bölgeleri gel-
mektedir. Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan Antalya ilimiz toplam 
22.000 hektar ile ülkemiz toplam örtüaltı varlığının %37’sini oluş-
turmaktadır. 

Ülkemizdeki örtüaltı yetiştiriciliği, seralar ve plastik tünellerdeki 
üretimi kapsamaktadır. 2011 yılı itibarıyla toplam örtüaltı alanları-
mızın 60 bin hektara ulaştığı görülmektedir. 

ÖZEL RÖPORTAJ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

MEHMET MEHDİ EKER 
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Örtüaltı üretim ile gerçekleştirilen 
bitkisel üretim değeri ise yaklaşık   11 
milyar civarındadır…

2011 yılında gerçekleştirilen 6.14 milyon tonluk örtüaltı üretimin, 
5.85 milyon tonu sebze grubu ürünlerden oluşmaktadır.  Sebze gru-
bu içerisinde ise 3.01 milyon ton ile domates birinci sırada yer al-
maktadır. Bu ürünü yaklaşık 1 milyon ton ile hıyar ve 722 bin ton ile 
karpuz izlemektedir. Diğer grubu oluşturan meyvelerin ise toplam 
üretimi 287 bin ton olup, bu üretimin 161 bin tonunu muz, 125 bin 
tonunu çilek oluşturmaktadır. Son grupta ise yaklaşık 1.200 ha alan-
da gerçekleştirilen süs bitkileri yer almaktadır. 2011 yılı TÜİK veri-
lerine göre   89 milyarlık toplam bitkisel üretim değerimizin     25.5 
milyarı sebze grubu ürünlerden,    27.7 milyarı ise meyve grubu 
ürünlerden oluşmaktadır. Bunların içinde Örtüaltı üretim ile ger-
çekleştirilen bitkisel üretim değeri ise yaklaşık   11 milyar civarın-
dadır. Bu da gösteriyor ki örtüaltı yetiştiricilik oldukça yüksek kat-
ma değere sahip bir tarımsal faaliyettir.
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2010 Cam Sera Plastik
Sera

Yüksek  
Tünel

Alçak
 Tünel Toplam

Domates 818.074 1.769.075 204.083 61.631 2.852.863

Hiyar 351.848 491.402 125.574 18.888 987.712
Karpuz 2.470 8.390 5.415 677.532 693.807
Biber (Sivri) 53.432 214.022 22.696 2.575 292.725
Patlican 71.839 81.761 51.649 16.607 221.856
Kabak (Sakiz) 933 44.980 38.032 39.509 123.454
Kavun 4.664 26.527 2.506 77.617 111.314
Biber (Dolmalik) 25.643 57.834 19.405 416 103.298
Fasulye (Taze) 12.734 12.894 5.932 1.142 32.702
Marul (Kivircik) 769 15.510 9.429 846 26.554
Marul (Göbekli) 941 12.444 2.416 360 16.161
Marul (Aysberg) 2.548 2.175 600 5.323
Diğer 38 3052 7203 504 10797

Toplam 1.343.385 2.740.439 496.515 898.227 5.478.566
Çilek 1.272 4.595 104.951 11.498 122.316
Kayisi 1 1
Muz 149.233 149.233
Üzüm (Sofralik- 
Çekirdekli)

345 345

Üzüm (Sofralik- 
Çekirdeksiz)

5 5

Toplam 1.272 154.178 104.952 11.498 271.900
GENEL TOPLAM 1.344.657 2.894.617 601.467 909.725 5.750.466

  Yıllar
Cam 
sera

Plastik
Sera

Yüksek  
Tünel

Alçak
Tünel

Toplam 
Alan

Cam 
sera

Plastik
Sera

Yüksek  
Tünel

Alçak
Tünel

Toplam 
Alan

2002 64 180 61 230 536 999 1.980 369 923 4.271

2003 70 167 61 185 483 1.188 2.134 404 801 4.528

2004 72 169 66 171 478 1.218 2.041 383 713 4.354

2005 65 171 67 164 468 1.182 2.129 412 743 4.465

2006 68 182 70 149 469 1.214 2.297 431 775 4.717

2007 76 195 65 158 494 1.256 2.414 517 866 5.053

2008 82 212 67 181 542 1.287 2.333 480 963 5.063

2009 83 220 77 187 567 1.340 2.638 528 1.019 5.525

2010 81 231 81 171 563 1.345 2.895 601 910 5.750

Üretim Alanı (bin da) Üretim Miktarı (bin ton)

Tablo.1.Yıllar İtibari İle Örtüaltı Üretim Alanları Ve Miktarları

Tablo.2. 2010 Yılı Türler Bazında Örtüaltı Üretim Miktarları



TÜRKİYE, ÇİN VE GÜNEY KORE’NİN ARDINDAN 
ÜÇÜNCÜ SIRADA
Dünyada ilk kez hobi amaçlı olarak başlayan seracılık faaliyetle-
ri, Kuzey Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın başlarında ticari anlam-
da önem kazanmaya başlamış ve 1950’li yıllardan sonra ivmelen-
me hız kazanmıştır. 1960’lı yıllarda plastiğin tarımda kullanımı ile 
birlikte, dünyanın her yerinde seracılık hızlı bir şekilde artış gös-
termiştir. 

Örtüaltı tarımı günümüzde dünya üzerinde geniş bir yayılma alanı 
göstermiştir. 2010 yılı tahminlerine göre dünya üzerinde, hem sera-
ların hem de tünellerin yer aldığı yaklaşık 700 bin hektar örtüaltı 
alanı bulunduğu kabul edilmektedir. Asya kıtası 450 bin hektar ile 
dünya örtüaltı alanlarının % 64’üne, Avrupa kıtası 200 bin hektar 
ile yüzde 29’una sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Avrupa kıtasında İspanya ve Ülkemiz 60 bin hektarlık örtüaltı var-
lığı ile ilk sırayı paylaşmaktadır. Bu iki ülkeyi 30 bin ha. ile İtalya, 
12 bin ha ile Hollanda ve 10 bin ha ile Fransa izlemektedir. Dünya-
da ise Çin ve Güney Kore’nin ardından İspanya ile birlikte 3 üncü 
sırada yer almaktayız. 

Seracılık faaliyetlerinin genel yapısını ülkelerin iklim özellikleri be-
lirlemektedir. Soğuk iklim kuşağında seracılık, iklim kontrollü sera-
larda modern teknoloji ile yapılır iken, sıcak iklim kuşağındaki se-
ralarda teknoloji kullanım düzeyi düşüktür.

Ülkemizdeki örtüaltı faaliyetleri, Akdeniz ülkelerinin örtüaltı profili 
ile benzerlik göstermektedir. Bu ülkelerde genel olarak plastik örtü 
kullanımı yaygındır, ancak ülkemizdeki cam sera alanı diğer Akde-
niz ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha fazladır.

“Seracılıkta çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirlik Bakanlık olarak 
öncelikli hedeflerimiz arasında ”

Entansif tarımsal faaliyetlerin başında 
gelen seracılıkta birim alandan yüksek 
verim almak amacı ile yoğun bir şekilde 
kullanılan üretim girdilerinin, kirlilik 
ve sağlık sorunlarına neden olabileceği 
endişesi neticesinde birçok ülkede alternatif 
çevre dostu üretim tekniklerine yönelme 
başlamıştır. Bakanlığımızca örtüaltı tarımsal 
üretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler 
sonucu oluşabilecek olumsuz çevre 
etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların 
etkin biçimde kullanımının sağlanması, 
tüketici sağlığını gözeten yeterli ve pazar 
şansı yüksek ürünlerin üretimi, buna paralel 
olarak işletmelerin ekonomik devamlılığının 
sağlanması ve kırsal kesimin yaşam 
kalitesinin artırılması ile sürdürülebilirliğin 
sağlanması hedeflenmektedir.
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Tüm bu çalışmalara ilave olarak alternatif 
enerji kaynaklarının seracılık sektöründe 
kullanımının yaygınlaştırılması Bakanlığımızca 
üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu 
çerçevede Bakanlığımızca ve ilgili diğer 
kuruluşlarca alternatif enerji kaynaklarının, 
özellikle de jeotermal enerjinin örtüaltı üretimde 
kullanılması amacı ile çeşitli destekleme araçları 
kullanılmakta. Bunun yanında hazırlanan 
projeler ile jeotermal ısıtmalı örtüaltı tarımının 
gelişmesi hedeflenmektedir..

Seracılıktaki yeni gelişmeler bu sektörde sürdürülebilirliği sağla-
maya yönelik gayretler ile paralel olarak ortaya çıkmaktadır. Sera-
ların yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi, iklimlendirme ve alterna-
tif enerji kaynaklarından faydalanma, kontrollü koşullarda üretim, 
sertifikalı üretim materyali kullanımı, topraksız tarımın yaygınlaş-
tırması, entegre hastalık ve zararlı yönetimi, sertifikalı güvenli ve iz-
lenebilir gıda üretimi şeklinde özetlenebilir.
Günümüzde artan bilinç düzeyi özellikle taze tüketilen ürünlerde tü-
ketici taleplerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Çevreye ve do-
ğaya giderek daha saygılı olan tüketiciler, klasik üretim yerine çev-
re dostu üretim teknikleri ile doğal veya doğala çok yakın ortam-
larda yetiştirilmiş ürünler talep etmektedir.  Bu amaçla izlenebilir-
lik, sağlık ve çevre açısından tüketici güveninin sağlanması büyük 
önem taşımaktadır.
Seracılıkta çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliğin sağ-
lanması Bakanlık olarak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almak-
tadır. Bu amaçla; ürün kalitesinin ve veriminin artırılmasına, işlet-
me büyüklüğünün artırılmasına, üretim masraflarının azaltılması-
na, örtüaltı tarımının çevreye olumsuz etkilerinin minimuma indi-
rilmesi hedeflerine yönelik genel çalışılmalar da yürütülmektedir.
Ürün kalitesinde artış, ürünün sadece dış görünüşünde iyileşme de-
ğil, özellikle insan sağlığı ve çevre açısından risk taşımamasıdır. 
Bunun için Bakanlığımızca pestisit, kimyasal gübre ve bitki büyüme 
maddelerinin kullanımının azaltılması veya tamamen yasaklanması 
yönünde çalışılmalar yapılmaktadır. Bu anlamda önemli aşamalar 
kaydedilmiş durumdadır. Seralarda kimyasal kullanımının azaltıl-
ması yolu ile güvenilir üretimin gerçekleştirilmesi, çevresel ve eko-
nomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkı sağlaması açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.

Büyük yatırımcı gruplarının da sektöre girmesiyle hızlı bir gelişim 
gösteren modern seracılık, son on yıllık süreci göz önüne aldığımız-
da büyük bir gelişim göstererek günümüzde 1000 hektar seviyeleri-
ne ulaşmıştır. Bu rakama her yıl yaklaşık 150-200 hektar alan ek-
lenmektedir. 60 bin hektar örtüaltı alanımızın 32 bin hektarı yüksek 
örtüaltı sistemleri olarak tarif edilen seralardan oluşmaktadır. Gü-
nümüzde sera alanlarımızın yüzde 3’ünde teknolojik seracılık ya-
pılmaktadır. Önümüzdeki on yıllık süreçte bu payın %15 seviyeleri-
ne ulaşmasını hedeflemekteyiz.

Modern seracılık yatırımları ağırlıklı olarak Antalya ve Mersin il-
leri yanı sıra jeotermal kaynakların varlığı nedeniyle Aydın, İzmir, 
Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya, Kırşehir, Şanlıurfa ve 
Yozgat illerinde yer almaktadır. Bu artışta Bakanlığımızca, yapı-
lan mevzuat ve destekleme çalışmalarının katkısı oldukça büyüktür. 

Bakanlığınızca bazı illerde yürütülmekte olan “Jeotermal Seracı-
lık Geliştirme Projesi” ile hedeflenen amaç nedir? Bu proje kap-
samında neler beklenmektedir?

Ülkelerin geleceğe yönelik gereksinimlerinin, nüfus artışı da dik-
kate alınarak karşılanabilmesi için, mevcut tarımsal üretimin daha 
verimli ve nitelikli duruma getirilmesi gereklidir. Ülkemizde tarım 
alanlarının son sınırına ulaşmış olması, nüfusun hızla artması nede-
niyle, verimi artırıcı özel önlemlerin alınması gereklidir. Bu özel ön-
lemler içerisinde, meyve ve sebzelerin kontrollü ortamlarda düşük 
üretim maliyetleri ile yetiştirilmesi de yer almaktadır. 

Ülkemiz, jeotermal ısı potansiyeli bakımından Dünyanın 7 nci, 
Avrupa’nın ise 1 inci jeotermal kaynağa sahip ülkesi durumundadır. 
Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta elektrik üretimi ol-
mak üzere konut ısıtması, termal turizm-tedavi, sera ısıtması ve en-
düstri alanlarında kullanılmaktadır. Ancak bu kullanım düzeyi kay-
nakların yaklaşık %3’ü seviyesinde olup, ülke kapasitesine oranla 
oldukça düşüktür. Türkiye’nin enerji ihtiyacı da dikkate alındığında 
jeotermal kaynakların kullanımının artırılması, ülke ekonomisi açı-
sından oldukça önemlidir. 

Jeotermal seracılığın önemli avantajlarının bilinmesi nedeniyle bir-
çok kamu kurumu farklı unsurlar ile jeotermal seracılığı destekle-
mekte ve teşvik etmektedir. 



2012 yılında hayata geçirdiğimiz jeotermal seracılığı geliştirime 
faaliyetleri ile jeotermal kaynaklar bakımından yüksek potansiye-
le sahip olan ülkemizde,  sektörün tüm paydaşları ile birlikte jeo-
termal seracılık stratejik planı hazırlanarak belirlenecek bölgeler-
de çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, doğal kaynak-
ları koruyarak, sürdürülebilir ve güvenilir örtü altı üretimi yaygın-
laştırmak amaçlanmaktadır.

Faaliyet, jeotermal kaynağın seracılıkta ısıtma amacıyla kullanıl-
ması aşaması ile başlayan ve nihai tarımsal ürünün elde edilerek 
pazarlanmasını içerisine alan tüm sürecin, çevresel ve ekonomik 
sürdürebilirliği sağlamak üzere, kamu kurumları arasında eş güdü-
mü sağlayarak mevcut kapasiteyi geliştirmek amacındadır. 

Jeotermal Seracılık Geliştirme Faaliyetleri ile 
Aydın, Afyon, Denizli, Diyarbakır, Manisa, 
İzmir, Kütahya, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa 
ve Yozgat illerinde organize sera bölgeleri 
yaygınlaştırılacak. 

Mevzuattaki değişikliklerle jeotermal 
seracılığın önünü açacağız…

Ülkemizdeki jeotermal sera alanı 2012 yılı Eylül ayı itibariyle yak-
laşık 300 hektardır. Mevcut kapasite göz önüne alındığında jeoter-
mal sera alanı oldukça düşük seviyelerde olup henüz yaygın kulla-
nımı söz konusu değildir. 

Bakanlığımızca 2012 yılından itibaren hayata geçirilen “Alterna-
tif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürü-
tülecek Jeotermal Seracılık Geliştirme Faaliyetleri ile Aydın, Afyon, 
Denizli, Diyarbakır, Manisa, İzmir, Kütahya, Kırşehir, Konya, Şan-
lıurfa ve Yozgat illerinde öncelikli olarak jeotermal enerji ile ısıt-
ma yapılan, organize halde modern sera tesislerini yaygınlaştırmak 
üzere mevcut durumun analiz edilerek, jeotermal seracılıkta fizibi-
lite çalışmaları yapılması, bunlardan elde edilecek veriler ışığında 
konu ile ilgili kapasite oluşturulması, aynı zamanda projenin iler-
leyen safhalarında jeotermal seracılık faaliyetleri sonucunda ulus-
lararası standartlarda ve çevre dostu üretim teknikleri kullanılarak 
elde edilen ürünler ile bitkisel üretimde ihracat potansiyelinin artı-
rılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde jeotermal ısıtmalı mo-
dern sera alanlarının mevcut alanlarla birlikte 30.000 dekar sevi-
yelerine çıkartılması ve 600.000 ton sebze  (özellikle domates) üre-
timi sağlanması bu üretimin %50’sinin ihraç edilmesi hedeflenmek-
tedir.

Bakanlığımızca Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Pro-
jesi kapsamında yürütülen jeotermal seracılık faaliyetlerinin pay-
daşları içerisinde bölgesel Kırsal Kalkınma Ajansları da yer almak-
ta olup bu kuruluşların da projeye aktif katkı yapmaları yönünde 
her türlü işbirliği sağlanacaktır

Ülkemiz 60 bin hektar örtüaltı varlığı ile Avrupa’da İspanya ile 1 
inci sırada yer almaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu ve sahip ol-
duğu ekolojik imkanları yıl boyunca örtüaltı üretimine imkan sağ-
lamaktadır. Sahip olunan bu imkanların entegre şekilde kullanımı 
ile dış pazarda rekabet şansımız güçlenmektedir. Ülkemizde son 10 
yılda ortalama örtüaltı işletme büyüklüğü 1,8 dekar seviyesinden 4 
dekara çıkmıştır. Son yıllarda Bakanlığımızca ve ilgili diğer kurum-
larca sağlanan destek, hibe ve krediler ile modern şartlarda üretim 
yapan örtüaltı işletmeleri hızla artmaktadır. Bu işletmelerin ortala-
ma büyüklükleri ise 22 dekar seviyelerindedir.
Ülkemiz için çok büyük avantaj olan, jeotermal ısıtma kapasitemi-
zin, seracılığa yönlendirilmesi sağlanarak, entegre örtüaltı üretimi-

Bölgesel kalkınma ajansları ile bakanlığınız arasında jeotermal 
kaynağın gıda ve tarımsal alanlarda kullanılması, sağlıklı ve ve-
rimli şekilde değerlendirilmesine ilişkin olarak ortak bir çalışma 
ve proje faaliyetleri var mı?

Ülkemizde daha geniş alanlarda, organize sera bölgelerinde kay-
nağa dayalı örtüaltı yetiştiriciliğe yönelik teşvik/destek çalışmala-
rınız neler?
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Tarımsal üretimin temel özelliklerinden birisi de belirli mevsimler-
de yoğunlaşmasıdır. Bu durum herhangi bir ürünün yıl boyu bulu-
nabilirliği önündeki en büyük engeldir. Seracılık veya örtüaltı yetiş-
tiriciliği bu durumu ortadan kaldırarak birçok sebze türünün sürek-
li olarak piyasada bulunmasını sağlamaktadır. Ayrıca seracılık fa-
aliyetleri ile uğraşan üreticilerin mevsimi dışında satışa sundukla-

Jeotermal kaynağın Bakanlığınız kapsamında çeşitli projelerde 
değerlendirilmesinde; meyve, sebze gibi ürünlerde fiyatların sa-
bitlenmesi ve tüketicinin de bu ürünlere kanalize edilmesi, alıştı-
rılması, teşvik edilmesi düşünülmekte midir?

nin yıl içerisine eşit olarak yayılması, üretim maliyetlerinin düşü-
rülmesi, dış pazarda rekabet şansımızı artırılması, izlenebilirliğin 
sağlanması ve güvenli gıda üretiminin yaygınlaştırılması hedeflen-
mektedir. Bu amaçla Bakanlığımızca daha önceden bahsettiğimiz 
bazı mevzuatta değişikliklere gidilerek jeotermal seracılığın önü-
nün açılması sağlanmıştır. Bununla birlikte Organize Tarım Bölge-
leri ile ilgili tüm yetkiler bu yılı itibari ile Bakanlığımıza geçmiş 
olup bu bölgelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalımalar tüm hı-
zıyla devam etmektedir.

rı ürünler üzerinden daha fazla kazanç elde etmesini de sağlamak-
tadır. 

Tüm bunlarla birlikte örtüaltı yetiştiriciliği hem oluşturduğu ihra-
cat değeri hem de yarattığı istihdam açısından önemli bir tarım ko-
ludur. Örtüaltında yetiştirilen ürünlerin tarlada yetiştirildiği dö-
nemler dışında yoğunlaşması nedeni ile karlı bir faaliyet olmakla 
birlikte, özellikle serada üretimin yüksek maliyetli olması ve teknik 
bilgiye dayalı üretim yapılması zorunluluğu ile daha fazla bilgi ve 
sermaye gerektiren bir yetiştirme dalıdır.

Ulusal ve uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, 
geçmişte tarımdan tarım dışı sektörlere olan sermaye transferi-
ni tersine çevirerek, tarım dışı sektörlerden tarıma olan sermaye 
transferini artırmıştır. Ayrıca alternatif enerji kaynaklarına artan 
ilgi özellikle modern üretim teknikleriyle (topraksız tarım vb) üre-
tim yapan jeotermal ısıtmalı sera yatırımlarını artırmaktadır. An-
cak bu üretim teknikleri, üretim kararının verilmesinden ürünün de-
ğerlendirilmesine kadar geçen süreçte yoğun teknik bilgi kullanımı-
nı gerektirmektedir. 



Yaklaşık 27,5 milyon ton sebze üretimi ile birçok üründe kendi ken-
dine yeterlilik seviyesine ulaşmış Türkiye’de, modern tekniklerle 
üterim yapan örtü altı sektörünü ihracata yöneltmekte ve uluslara-
rası alanda rekabeti zorunlu kılmaktadır. 

Uluslararası piyasalar ise çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlı-
ğına zarar vermeden üretilmiş sertifikalı güvenilir ürünler talep et-
mektedir. Bu ürünlerin arzında ihtiyaç duyulan toprak, su ve iklim 
şartlarına sahip Türkiye için en önemli unsur kalifiye iş gücü ve ta-
rımsal danışmanlıktır. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar ver-
meyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korun-
ması, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının 
sağlanması için örtü altında gerçekleştirilecek faaliyetlerde bilgiyi 
kullanan insan gücü en önemli unsur halini almıştır. 

Bu sayede sahil kuşağına oranla yaz ayları daha ılıman geçen bu 
bölgelerde yılın büyük bölümünde güvenilir, kaliteli ve daha düşük 
maliyetli üretimin sağladığı avantajlar sayesinde ürün arzının hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek fiyat seviyelerinde sey-
retmesi hedeflenmektedir.  Üretim maliyetleri düşük yüksek kalite-
li bu ürünler aynı zamanda dış pazar rekabetçiliğimizi de artırmış 
olacaktır.

Jeotermal seracılığın önemli avantajlarının bilinmesi nedeniyle 
başta Bakanlığımız olmak üzere birçok kamu kurumu farklı unsur-
lar ile jeotermal seracılığı desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Bunların başında ilk olarak mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
işbirliği halinde 2005 yılında hayata geçirilen ve amacı tarımsal 
üretimin en yoğun kolunu oluşturan örtüaltı sektöründe bitkisel üre-
timin ve buna dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürün-
lerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlama 
yöntemleri konusunda teknik destek verilmesi, rekabet edebilirliğini 
artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temini için tarım-
sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi olan, Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Tarım Bölgelerinin geliştirilmesi çalışmaları gelmektedir. 

Alternatif kaynakların seracılık faaliyetinde 
kullanımın yaygınlaşması ile ülkemizde iklim 
koşullarına bağlı olarak ağırlıklı olarak sahil 
kesiminde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, 
jeotermal bölgelerde de toplanması ile iklime 
ve özelliklede ısıtma giderlerine son derece 
bağlı olan bu sektörün ülkenin birçok yerinde 
hızla gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Jeotermal kaynağa dayalı sera kurmak isteyen yatırımcıların teş-
vik edilmesine yönelik pratik, uygulanabilir mevzuat ve örnek pi-
lot uygulamalar var mıdır? Jeotermal sera yatırımı yapmak iste-
yen yatırımcılara yönelik plastik veya cam sera yapımı, jeotermal 
kaynak temini, sera ile ilgili kısa zamanda arazi temini gibi te-
mel şartların sağlanmasında Bakanlığınızın ne gibi katkıları var?

Bu kapsamda Seracılık konusunda Bakanlığımıza bugüne kadar 9 
adet başvuru yapılmış olup bunlardan ikisi (Denizli ve Yalova) faal 
olarak kurulum çalışmalarını devam ettirmektedirler. 2011 yılı sonu 
itibari ile İhtisas Organize Tarım Bölgeleri ile ilgili tüm iş ve işlem-
leri yürütme yetkisi Bakanlığımıza verilmiş olup, bundan sonraki 
aşamalarda bu bölgelerin hızla artırılması hedeflenmektedir.

Yine Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımla-
rının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, alternatif enerji kaynak-
ları (Jeotermal, Güneş enerjisi) kullanılarak yapılan sera projeleri-
ne belirli bir üst limite kadar %50 hibe desteği sağlanabilmektedir.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kul-
landırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kont-
rollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğün-
deki seralarda Örtüaltı Üretimin Kayıt Altına Alınması Hakkında 
yönetmelik’e uygun olarak yetiştiricilik yapan üreticilere 2012 yılı 
içerisinde    7,5 milyon üst limite kadar cari faiz oranından % 25 
ile 50 arasında indirim yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmek-
tedir. 



Bu amaçla Mera Kanununda da değişiklik yapılarak; Jeotermal 
kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis ama-
cı değişikliği taleplerinde mera, yaylak ve kışlaklarda bulunan jeo-
termal kaynakların ve jeotermal kaynakların bulunduğu aynı par-
selde bu kaynakların kullanılacağı teknolojik seralar ile bu alanla-
rın dışında bulunan jeotermal kaynağın,  teknolojik seralara taşın-
ması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin, tahsis amacı de-
ğişikliği yapılabilmesinin önü açılmıştır.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 
324 ve 335 sıra sayılı Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik 
ve jeotermal sera yatırımı yapacak müteşebbislere; hazineye ait ta-
şınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebilmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde belir-
lenen bölgelere göre asgarî 10 ile 25 dekar seracılık yatırımı kapsa-
mında teşvik edilmektedir.

Avrupa birliği uyum sürecinde Ortak Tarım Politikaları (OTP) kap-
samında sektöre yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Otak tarım 
politikaları; piyasa düzenlemeleri, finansman, kamu rolü, izlenen 
politika çeşitleri, yasal düzenlemeler gibi oldukça çeşitlilik göste-
ren özelliktedir. AB, Katılım Ortaklığı Belgesinde de belirtildiği gibi 
Türkiye’den, tarım ve gıdanın geleceği ve bu konuda AB’nin önce-
liklerine paralel şekilde hareket edilebilmesi için sağlık, denetim ve 
izlenebilirlik konularını özellikle işaret etmektedir. Türkiye’de ise 
tarım politikalarında 2000 yılından sonra yeni eğilimler gerçekleş-
tirilmektedir. Nitekim bu amaçla pek çok düzenleme gerçekleştiril-
miştir

Ülkemiz örtüaltı sektörü de, Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ve 
uygulanan destekleme politikaları sonucunda 2000’li yılların ba-
şından günümüze önemli mesafeler kaydetmiştir. 

Örtüaltı işletmelerine yönelik yukarıda sayılan teşvik ve destekler 
yatırım aşamasında uygulanmakta olup İşletme aşamasında ise 
Bakanlığımızca birçok kalemde destek sağlanmaktadır. Bunlar;

- Örtüaltı İyi Tarım üretimi yapan üreticilere dekar başına   100 
destek verilmektedir.

- Örtüaltında Bombus arısı kullanan üreticilere dekara en fazla 2 
adet olmak üzere koloni başına    60 destek verilmektedir.

- Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele 
yapan üreticiler için; Örtü Altı Bitkisel  Üretime Arız Olan Zararlı 
Organizmalara Karşı Biyolojik ve/veya Biyoteknik  mücadelenin 
yaygınlaştırılması ve kimyasal İlaç  kullanımının azaltılması ama-
cıyla, dekar başına    430  destek sağlanmaktadır.

- Tarım Sigortaları Desteği kapsamında poliçe bedelinin yüzde 
50’si devlet tarafından ödenmektedir.

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık  Hizmetlerinin Desteklenmesi 
çalışmaları kapsamında işletme başına   600 destek sağlanmak-
tadır.

- Mazot, Gübre, Toprak Analizi desteği sağlanmaktadır.

Bakanlığımızca AB’ye uyum sürecinde örtüaltı sektörüne yönelik 
yapılan çalışmaları genel olarak değerlendirmek gerekirse, 

- Sera işletmelerinin yapısal özellikleri ve işletme büyüklüklerinin 
iyileştirilmesine yönelik verilen hibe ve destekleme çalışmaları,

- Sera içi iklimlendirme ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırıl-
masına yönelik verilen destekler, 

- Üretici bilincini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, 

-  Alternatif enerji kaynaklarından sektöre kazandırılması amacı 
ile hazırlanan projeler,

- Organize Tarım Bölgelerinin desteklenmesi çalışmaları,

- Kontrollü koşullarda sertifikalı fide üretiminin desteklenmesi ve 
büyük ölçüde yaygınlaşması,

- Entegre hastalık ve zararlı yönetimi çalışmaları ile Örtüaltı üre-
timde de, diğer bitkisel üretim kollarında olduğu gibi kimyasal 
kullanımının azaltılması çalışmaları

- Modern şartlarda topraksız tarım yapan işletmelerinin artması,

- Bitki Gelişim düzenleyicilerinin kullanımının yasaklanması ve 
bombus arılarının kullanımının desteklenmesi,

- İzlenebilir, kaliteli, yüksek verimli ve sertifikalı üretimin destek-
lenmesi çalışmaları sayılabilir.
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2023’DE 600 MW 
ELEKTRİK ÜRETİMİ 
HEDEFLİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner YILDIZ jeotermal 
enerjinin Türkiye’de ki kullanım 
alanları ve 2023 hedefleri 
hakkında dergimize önemli 
açıklamalar yaptı. 

Bakan YILDIZ; hükümet ve bakanlık olarak 
yerli enerjilere verdiklerini önemi vurguladığı 
konuşmasında 2023 enerji hedeflerinde en az 
600 MW jeotermal kaynaklı elektrik üretimi 
hedeflediklerini söyledi.

Ülkemizde yer alan jeotermal kaynaklar yaygın bir kullanım alanı-
na sahip. Bugün için ülkemizde; jeotermal enerjiden elektrik üreti-
mi, ısıtma (sera ve konut), termal ve sağlık turizmi, endüstriyel mi-
neral eldesi ve kurutmacılık gibi birçok alanda yararlanılıyor. 

Hükümetimizin ve Bakanlığımızın yerli kaynaklara verdiği önem, 
bu kaynakların bir an önce etkin ve verimli bir şekilde devreye so-
kulması, yerli ve yabancı yatırımcılar çekilmesi açısından olduk-
ça dikkat çekici.  Yerli kaynaklarımızın enerji üretimindeki çeşitlilik 
ve payını artırmak için büyük bir eksiklik olarak görülen bu alan-
lardaki uygulamalara ilişkin mevzuat boşluğuna dair birçok çalış-
ma yürütüyoruz.  

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaç-
lı Kullanımına İlişkin yasa ile ülkemizde Jeotermal kaynaklardan 
elektrik üretiminde teşvikler sağlanmış ve elektrik alım garantisi 
getirildi.

Bakanlığımızca başlatılan mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yeni 
kaynak alanlarının aranması seferberliği ile 1990’lı yıllardan 2002 
yılına kadar uygulanan politikalardan dolayı durma noktasına ge-
len jeotermal enerji arama çalışmalarına hız verdik.  Sondajlı jeo-
termal enerji aramaları 2.000 metreden 25.000 metreye çıkarıldı. 
Jeotermal enerji aramaları için MTA Genel Müdürlüğüne sağlanan 
ödeneği ise yaklaşık 10 katına çıkardık. 

6 yıl gibi bir sürede, 115.000 metre jeotermal arama sondajı ta-
mamlanarak 1422 MWt ısı enerjisi açığa çıkarıldı. Böylece 2002 
sonu itibarı ile 3330 MWt olan kullanılabilir ısı kapasitesi 4798 
MWt’e çıkartılarak, ülkemiz görünür ısı kapasitesi %45 arttırıldı. 
Özel sektörün de bizim dönemimizde jeotermal çalışmalarda ak-
tör olarak yer alması ile ülkemiz görünür hale getirilmiş jeotermal 
enerji ısı kapasitesi, 2000 MWt özel sektör katkısı ile birlikte 7000 
MWt e yaklaştı.

MTA’nın ödeneğini 10 katına çıkardık
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MTA tarafından keşfedilmiş jeotermal saha sayısı 172 adetten, son-
dajlı aramalarla 210 sahaya çıkarılmıştır. Şu anda Türkiye’de elekt-
rik üretimine uygun potansiyel içeren 25 adet saha bulunmaktadır. 
16 adedi elektrik üretimi ve 66 adedi ise ısıtma ve termal turizme 
uygun toplam 82 adet sahayı da yatırımcıya devrettik. Devredilen 
bu sahalar ile ülke ekonomisine 487 milyon dolar gelir kazandırıl-
dı.MTA tarafından açık ihale usulü ile yatırımcıya devredilen je-
otermal kaynakların ekonomi ve istihdama katkısı büyüktür. Buna 
ilave olarak, 11.etap ihaleler kapsamında yaklaşık 10 adet jeoter-
mal sahanın ihalesi içinde hazırlık çalışmalarımız yine  MTA tara-
fından yürütülmektedir.

Jeotermal enerji yatırımlarında 5686 sayılı Kanun ile mevcut mev-
zuat boşluğu giderilmiş, yeni teşvikler getirilmiş arama çalışmaları 
da yoğunlaştırılmıştır. Bulunan yeni sahaların MTA tarafından açık 
ihale usulü ile yatırımcıya devredilmiş olması ve 5686 sayılı yasa-
nın yürürlüğe girdiği 2008 yılı itibarı ile özel sektöründe arama ça-
lışmalarına katılması gibi önemli gelişmeler sonrasında jeotermal 
yatırımlarda son dönemde büyük artış olmuştur.

• Elektrik üretimine uygun saha sayısı 2002 yılında 16 iken 2012 yı-
lında bu 25 adede çıktı.
• Sera ısıtması 2002 yılında 500 dönüm iken 2012 yılında 2505 dö-
nüme çıkmış, % 400 artış olmuştur.
• Konut Isıtması 2002 yılında 30.000 konuttan 2012 yılında 88.893 
konuta çıkmış, % 196 artış olmuştur.
• Elektrik Üretimi 2002 yılında 15 Mw iken, 2011 yılında 114,2 
MW’a çıkmış, % 690 artış olmuştur. Sahaların geliştirme çalışma-
ları tamamlandığında bu kapasite 720 MWe’ ye çıkarılabilecektir. 
Bu sahalardan hali hazırda elektrik üreten, projelendirilmiş,  yapım 
aşamasında olan yatırımların toplam lisans miktarı 484,69 MW a 
ulaşmıştır. 
• Ülke görünür ısı kapasitesinde ise 2002 yılında 3000 Mwt den 
2012 yılında 7000 Mwt e çıkmış  % 130 artış sağlamıştır.

Jeotermal kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması ve doğru üretim ve reenjeksiyon yapılmasına yönelik jeoter-
mal işletmecilerine MTA ile kurumsal danışmanlık yapmak sureti ile 
teknik destek vermeye devam edeceğiz. Bilinen jeotermal sistemle-
rin daha derindeki uzanımlarını araştırarak jeotermal potansiyeli-
ni artıracağız.  Hükümet olarak, 2023 enerji hedeflerinde en az 600 
MW jeotermal kaynaklı elektrik üretimi hedefliyoruz.

487 milyon dolar gelir
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JKBB EDREMİT'DE TOPLANDI
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 2012 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısını ve 
 “ JEOTERMAL SERA UYGULAMALARI ” Panelini Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaptı.

Meclis toplantısına, farklı illerden JKBB üyesi birçok belediye baş-
kanı ve meclis üyesikatıldı. Yoğun bir gündemle başlayan toplantı-
da, birliğe yeni üye olan Afyonkarahisar, Sivas, Afyonkarahisar'ın 
Çobanlar Belediyesi, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu ve 
Kurtuluş belediyeleri ile Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kara-
manca Belediyelerinin üyelikleri 
kabule dildi. Manisa'nın Turgutlu Belediyesi üyelikten ayrılırken 
JKBB üye sayısını 89'a yükseltti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçilen Sultanhisar Belediye Başkanı 
Ertegün Ünal, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve Deniz-
li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Teke'nin de aynı görevi sürdürme-
leri kabul edildi.

Birliğin Denetim Komisyonu üyeliğine Mudurnu Belediye Başkanı 
Mehmet İnegöl, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan ve Kır-

şehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ergül seçilirken, Kesin Hesap 
Komisyonu üyeliklerine ise Kırşehir Belediye Meclis Üyesi Rasim 
Yazıcı, Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban ve Kuzuluk Bele-
diye Başkanı Bilal Soykan seçildi.

Encümen üyeliklerine geçen yıl seçilen Niğde Belediye Başkanı Fa-
ruk Akdoğan, Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Kula Belediye 
Başkanı Selim Aşkın, Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz, Erciş 
Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu'nun devam etmesi oy birliği ile 
kabul edilirken, yine encümen üyesi olan Buharkent Belediye Baş-
kanı Kadri Ölçenoğlu'nun vefatının ardından yerine yeni belediye 
başkanı Yusuf Vural'ın encümen üyesi olarak seçilmesine oy birli-
ği ile karar verildi. 2011 Yılı Faaliyet Raporu ve kesin hesabın da 
görüşülerek kabul edildiği toplantıda, Ekim ayı Olağan Meclis Top-
lantısının Rize'de gerçekleştirilmesine karar verildi



 “ JEOTERMAL SERA UYGULAMALARI ” PANELİ   
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Panelin açılışında konuşan Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, son günlerde jeotermal enerjinin öne-
minin oldukça arttığını, önemli olan durumun ise jeotermal kaynağı nerede, nasıl kullanılacağı-
nın belediyelerce çok iyi tespit edilip bilinmesi gerektiğini vurguladı. Balıkesir’in jeotermal re-
zervuarı hakkında da bilgiler veren Vali Arslan, panelin yararlı ve hayırlı olması temennisinde 
bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Ardından konuşan Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Edremit’in jeotermal potansiyeli hak-
kında bilgiler verdi. 1999 yılında jeotermal enerji ile tanıştıklarını belirten Kılıç, Avrupa’da jeo-
termal ile ilgili düzenlenen pekçok toplantıya katıldığını, konut ısıtma fikrini ortaya atarak yap-
tığı proje ile konut ısıtmasında büyük başarı sağladıklarını söyledi. MTA’ya kuyu açtırarak 2003 
yılında sıcak suyu Edremit’e getirdiklerini böylece açtıkları 3 adet kuyu ile Edremit’te 5000 ha-
neyi jeotermal ile ısıttıklarını ifade etti. Konuşmasında Balıkesir havzasındaki jeotermalin deniz 
seviyesinden alçakta olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılıç, jeotermal suyun Edremit’de kı-
yamete kadar çıkmaya devam edeceğini söyledi.



JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ ise yaptığı ko-
nuşmasında, meclis toplantıları ve düzenledikleri panellerle jeoter-
mal konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayarak gün geçtik-
çe tecrübe sahibi olduklarını belirtti. Başkan BAHÇECİ, Belediye 
Başkanı olmadan öncesi ile Belediye Başkanı olduktan sonra jeo-
termale olan bakış açılarının değiştiğini, bu yüzden bu enerjiyi en 
verimli ve en etkili şekilde kullanarak kaynağın öneminin farkına 
varılması gerektiğini söyledi. Bizler Belediyeler olarak jeotermal 
kaynakları verimli bir şekilde kullanmak için alt yapıları hazırla-
mayız diyen Bahçeci, “Jeotermal konusunda birlik üyesi belediyele-
rimizin bilgi dağarcığını geliştirirken aynı zamanda MTA, MİGEM, 
İller Bankası gibi kurumlarla da iyi ilişkiler içerisinde olmalıyız. 
Bugün düzenlediğimiz panelimiz ile jeotermal sera uygulamaları 
konusunda özel sektör temsilcileri ve çeşitli kurumlar bizlere çok 
önemli bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Bu konuda edindiğimiz bil-
gilerle yeni yatırımcılarımızı sera konusunda daha ileriye taşıyaca-
ğız.  Jeotermal konusunda maalesef bilgi kirliliği olduğu için yatı-
rımcılarımız nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar. Bu yüzden se-
racılık konusunda çekimser davranıyorlar ve sektörde boşluk olu-
şuyor. 

Bizler Belediye başkanları olarak bir araya gelip farklı jeotermal 
uygulamaları görüp, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ül-
kemizin her bölgesinin farklı zenginlikleri var. Önemli olan bu kay-
nakları, sürdürebilirliğini sağlayarak, halkımızın hayatını kolaylaş-
tırmak için hizmete sunmaktır. 
Geçtiğimiz ay içerisinde Yalova’nın Termal ilçesinde yapmış ol-
duğumuz kanunla ilgili çalıştayımız da çok güzel neticeler elde et-
tik. Sürecin takibindeyiz, tüm kurumlarla iletişimizi sürdürüyoruz” 
dedi. 

Ardından JKBB Danışmanı Dr. Toros Özbek başkanlığında Jeo-
termal Sera Uygulamaları konulu panele geçildi.Panelde sırası ile 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Mü-
dürlüğü Birim koordinatörü Ercan Türktemel “Jeotermal Seracı-
lıkta T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygulamaları” , 
Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 
Arzu Sehim “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera 
Bölgesi Örneği”, Sera Teknolojileri İnş. Müh. Ltd. Şti. Genel Müdü-
rü Vural Özdemir “Modern Sera Teknolojileri”, Yiğit Akü Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamit Yiğit “Kırşehir’de Bir Başarı Öyküsü; Çi-
çekdağı Jeotermal Serası” konulu bildirileri sundular.
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Panelin ardından karşılıklı soru ve cevapların yeraldığı değerlen-
dirme bölümünde ise toplantının oldukça verimli geçtiği ve amacı-
na uygun bir şekilde tamamlandığı belirtildi. 

Programın gerçekleştiği günün akşamında Edremit Jeotermal A.Ş 
tarafından Saruhan Termal Otel’de konuklara verilen Hoşgeldin 
Yemeğinde yöresel türküler ve halk oyunları vardı. 

Programın son günü olan 28 Nisan’da ise Edremit Belediyesi tara-
fından düzenlenen teknik ve kültürel gezi yapıldı.

Gezide ilk olarak Güre Belediyesine ait olan Afrodit Termal Tesisle-
ri gezilerek, Güre Belediye Başkanından işletme ile ilgi bilgiler alın-
dı. Kaz Dağlarında yapılan doğal gezinin ardından Ülkü Tepe’de 
öğle yemeği yenildi. Jeotermal Vakfı Başkanı Mehmet  Ali Doğan 
tarafından Hattuşa Termal Tesislerinde verilen akşam yemeği ile 
program sona erdi. 



HATTUŞAŞ TERMAL TESİSLERİ



A.SIDIKA ERKE ETNOGRAFYA MÜZESİ

A.SIDIKA ERKE ETNOGRAFYA MÜZESİ

A.SIDIKA ERKE ETNOGRAFYA MÜZESİ



AFRODİT  TERMAL TESİSLERİ
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ÖRNEKLERLE JEOTERMAL SİSTEMLERDE

Sürdürülebilirlik kavramının en çok bilinen tanımlarından biri olan sürdürülebilir kalkınma Brundtland 
raporunda (1987), "günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından 
fedakârlık yapılmaksızın, karşılanabilmesi süreci" olarak tanımlanmaktadır. Aynı kavramı enerji sektö-
rüne uygular isek; yerüstü ve yer altı kaynaklarının günümüz ihtiyaçlarının yanı sıra gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanılması ve yönetilmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Artan enerji talebi, yenilenemeyen fosil enerji kaynaklarının bilinçsiz tüketimi ve sürdürülebilir kalkın-
ma hedefi, ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yerkürenin sahip olduğu ısı enerji-
si olarak tanımlanan jeotermal enerji sıklıkla yenilenebilir enerji kaynakları arasında listelenmektedir. 
Doğal dengesi içerisinde jeotermal sistemler yenilenebilir olarak nitelendirilse de, bu konunun yerinde 
ısı ve ısıyı yeryüzüne taşıyacak akışkan açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kaynak-
lardaki yerinde ısının büyük yüzdesi (% 90 ve fazlası) kayacın sahip olduğu ısı olup, yerkürenin sahip 
olduğu ısı akısı nedeniyle yenilenebilir olarak kabul edilmesi olağandır. Ancak, bu ısının yüzeye taşınıp 
kullanımını mümkün kılan bir taşıyıcıya ihtiyaç vardır. Jeotermal sistemlerin doğal ısı taşıyıcısı olan sı-
cak su veya buhar fazındaki su aynı oranda yenilenebilir olmayabilir. Jeotermal kaynağa, üretim amaç-
lı açılan kuyulardan yapılan üretim debisinin kaynağın doğal beslenmesinin çok üstüne çıkması duru-
munda bu kaynak yenilenebilir özelliğini koruyamaz. Jeotermal kaynaklardan yapılan ve ısı madencili-
ği olarak nitelenebilecek olan enerji üretimi uygun mühendislik uygulamaları ile sürdürülebilir sistem-
lere dönüşebilmektedir.  

Jeotermal rezervuarlarda iki temel bileşen; kayacın ısı enerjisi ile bu enerjiyi iletebilecek olan suyun 
miktarıdır. Şekil 1a da sunulan şematik rezervuar modelinde görülebileceği gibi, rezervuarın doğal du-
rumunda rezervuara giren doğal besleme ile doğal çıkışlar dengede olup sistem yenilenebilir nitelikte-
dir. Ancak Şekil 1b de gösterildiği gibi doğal çıkışlar yanı sıra açılan kuyular vasıtasıyla yapılan üretim-
le sistemden alınan akışkan miktarı doğal besleme hızından yüksek olur ise, rezervuarın zamanla hem 
basınç değerleri hem de akışkan üretim değerleri düşecektir. Basınç düşümünü ve akışkan üretim debi-
sini dengede tutmak ve doğanın genel çevrimini tamamlamasına yardımcı olmak adına genellikle geri 
basım (re-enjeksiyon) uygulaması yapılmaktadır. Bu yöntemle doğal besleme hızı ve üretim hızı arası 
farktan kaynaklanan kayıpları, üretilen akışkanın bir kısmını veya tamamını geri basarak dengeleme-
ye çalışılmaktadır. Geri basım uygulaması her ne kadar basınç ve üretim debilerini olumlu yönde etkile-
se de, rezervuarda oluşabilecek olası soğumaya yol açmamak için çok dikkatli incelenmesi gereken kri-
tik bir konudur.  

Jeotermal sistemlerde sürdürülebilirliği bir kez daha tanımlamak gerekirse; jeotermal kaynakların kısa 
vadede değil uzun vadede değerlendirilip, yönetilmesi ayrıca jeotermal süreçlerin yaratmış olduğu do-
ğal güzelliklerin korunmasıdır. Sürdürülebilirlik; rezervuarın kapasitesi, tüketim hızı ve kaynağın ken-
disini yenileme hızıyla doğrudan ilişkilidir. Ekonomik açıdan sürdürülebilirlik; proje ömrü boyunca je-
otermal kaynağı ekonomik olarak uygulanabilir durumda üretimde tutma yetisidir. Jeotermal sistemle-
rin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde sürdürülebilirliği sağlamak adına; uzun dönemde gerek-
li gözlemler yapılarak gerçeğe yakın saha modellerinin oluşturulması, devlet tarafında ihtiyaç duyulan 
yasal düzenlemelerin oluşturulması ve sistemin yenilenebilirliğini sağlamak için üretilen akışkanın kul-
lanım sonrası tekrar üretildiği jeolojik yapılara geri basılması uygulamalarının geliştirilmesi gerekmek-
tedir. Tüm bu süreçte sistemin akışkan üretimi/geri basımına vereceği tepkinin gözlemlenmesi (monito-
ring) ve kayıt altına alınması da ayrı bir önem arz etmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ayşe Merve TURANLI
ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

Mahmut PARLAKTUNA
ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

AFRODİT  TERMAL TESİSLERİ



Sürdürülebilir kalkınma dikkate alındığında; jeotermal enerji üreti-
cilerinin çevreyi dışlayan bir ekonomik anlayışı yerine doğa ile bü-
tünleşmiş bir ekonomik sistem kurmaları gerekmektedir. Doğru mü-
hendislik uygulamaları jeotermal sistemlerin sürdürülebilirliği için 
büyük önem teşkil etmektedir. Sadece ekonomik açıdan ele alınan 
yani araştırma ve işletme aşamasında yapılan ilk yatırım maliyet-
lerini en kısa zamanda karşılamak veya belli bir sistemden kendini 
yenileyebileceğinden daha fazla üretim yapılması ya da yanlış geri 
basım uygulamaları hem rezervuar sıcaklığını hem de rezervuar ba-
sıncını düşürmektedir.  

Sürdürülebilirlik konusunda verilebilecek en tipik örnek 
Kaliforniya’daki Geyser Jeotermal Sahasıdır. Geyser jeotermal sa-
hası Dünyanın en büyük jeotermal sahasıdır. 1960 yılında 12 MWe 
lik ilk santral ile elektrik üretimine başlanılan sahada kısa zaman-
da kurulu güç artmış ve 1987 yılında 1500 MWe ile zirveye ulaşmış-
tır. Ancak, üretilen akışkanın sadece kızgın kuru buhar olması ve 
geri basım için yalnızca santralde yoğuşturulan buhar ve mevsim-
sel olarak akan derelerden elde edilebilen akışkan toplamının üreti-
len akışkanın sadece % 25 kadarı olması sonucu sahanın basınç ve 
üretim debilerinde hızlı bir düşüm gözlenmeye başlanmıştır. 1987 
yılında 112 milyar kg olan yıllık toplam buhar üretiminin 1995 yı-
lında 60 milyar kg seviyesine düşmesi sonucu Geyser sahası yöneti-
mi radikal bir tedbirle sahaya yakın iki küçük kasabanın atık sula-
rını arındırdıktan sonra rezervuara geri basmaya başlamıştır. Ha-
len sahada üretilen toplam akışkanın % 85 ine eşdeğer akışkan bu 
yöntemle geri basılmaktadır. Bu uygulama sonucu sahada gözlenen 
üretim düşümleri durdurulmuş ve sabitlenmiştir (Şekil 2) [1]. 

Ülkemizden verilebilecek ilk örnek merkezi ısıtma uygulamasıy-
la günümüzde yaklaşık 30000 konut eşdeğeri ısıtmanın yapıldığı 
Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasıdır. 1963 yılında MTA tarafın-
dan başlatılan çalışmalar sonucu geliştirilen sahada açılan kuyu-
lardan elde edilen sıcak akışkanın kullanılmasıyla merkezi ısıtma 
uygulaması 1996 yılında başlamış ve yoğun taleple hızla büyümüş-

tür. Hızlı büyüme sonucu 2003 ve 2004 yılı ısıtma dönemlerinde sa-
hada görülen kalıcı basınç (su seviyesi) düşümü ND-1 gözlem kuyu-
sunda gözlenmiş ve uygulamanın değişmeden sürdürülmesiyle 2007 
yılı itibariyle sahada 80 metre seviyelerinde su seviyesi düşümü tah-
min edilmiştir (Şekil 3) [2]. 

Ancak, sahada ilerleyen yıllarda yapılan doğru uygulamalarla tah-
min edilenin aksine ND-1 kuyusu su seviyeleri yükselmiştir (Şekil 
4). Sahada 2003 – 2004 yılında görülen düşümler ile sonrasında 
gözlenen artışların sebepleri tartışılacak olur ise: 

1.2000-2005 yılları arasında ısıtılan alanda olan artışa para-
lel olarak akışkan üretimi artar iken geri basım miktarında ar-
tış olmaması sonucu sahanın su bütçesi açık vermeye başlamış-
tır. 2000 - 2001 yıllarında ortalama % 80 olan geri basım/üretim 
oranı 2005 yılında % 47 seviyesine düşmüştür (Şekil 5). Bu ise Şe-
kil 3 te görülen su seviyesindeki düşme eğiliminin temel nedenle-
rinden birisidir. Ancak, 2005 yılı sonrasında üretim debisinde ar-
tış devam eder iken geri basımda olan göreli yüksek artış geri ba-
sım/üretim oranını % 85 ler seviyesine arttırmış (Şekil 6) ve Şe-
kil 4 te görülen yıllar içinde giderek artan su seviyesi kurtarımı ile 
sonuçlanmıştır. 
2.Balçova sahası uygulamasında bir diğer değişim üretilen akış-
kanların taşındığı boru hatlarındaki kayıp-kaçak oranlarının 
azaltılmasıdır. 2004 yılı ısıtma döneminde 140 m3/saat debiye ula-
şan ve 2005 te ortalama 100 m3/saat seviyelerinde seyreden kayıp-
kaçak miktarı alınan tedbirlerle giderek azalmış ve 2008 yılı son-
rası 10 m3/saat düzeyine indirilmiştir (Şekil 7). Üretilip enerjisin-
den faydalanılamayan veya geri basılamayan bu miktarın azaltıl-
masıyla sahanın verimliliği arttırılmıştır.
3.Jeotermal sistemler incelendiğinde, sistemden çekilen ısı mik-
tarının o alanda ikamet eden kişilerin enerji kullanım alışkan-
lıklarıyla da doğrudan alakalı olduğu ortaya çıkmıştır. Jeotermal 
ısıtmacılıkta verilecek ısı miktarı, kullanıcının talebiyle belirlen-
mektedir. Balçova’da enerji iki şekilde ücretlendirilmektedir. Bi-
rincisi jeotermal tesisin ilk kurulma aşamasında hayata geçirilen 
alan bazında ücretlendirme, diğeri ise kalorimetre bazında ücret-
lendirmedir. Alan bazında ısıtma isminden de anlaşılacağı üzere 
kişilerin oturduğu alan bazında ücretlendirme yapmaktadır. Ka-
lorimetre bazında ücretlendirmede ise kişiler harcadıkları ener-
ji karşılığı ödeme yapmaktadır. Alan bazında ödemenin harcanan 
enerjiye bağlı olmaması nedeniyle kullanıcılar enerji tasarrufuna 
önem vermemekte, konutlarını gereğinden yüksek sıcaklık değer-
lerine ısıtabilmektedirler. Bu ise sonunda enerjinin verimli kul-
lanılmaması sonucunu doğurmaktadır. 2010 yılı istatistikleri de-
ğerlendirildiğinde, aynı miktarda alanı ısıtmak için, alan bazın-
da enerji kullanan abonelerin ortalama olarak kalorimetre bazın-
da ödeme yapan abonelerin iki katı enerji tüketmektedirler. Öte 
yandan, enerjiyi tasarruflu kullanan kalorimetre bazlı abonele-
rin yıllık enerji ödemeleri alan bazlı abonelere göre daha düşük-
tür (Şekil 8). 

Şekil 1. Şematik Rezervuar Modeli, a) Doğal durum b)  Sondajlı üretim

Şekil 3. Balçova Sahası ND-1 Kuyusu Su Seviyesi Değerleri (2001-2004) [2]

Şekil 2. Geyser Sahası Üretim Değerleri [1]



Ülkemizden verilen ikinci örnek yüksek sıcaklık ve basınç değer-
leriyle Türkiye’nin jeotermal akışkan kullanılarak elektrik enerjisi 
üretilen Kızıldere sahasıdır. Santralin devreye alındığı 1984 yılın-
dan ilk geri basım uygulamasının başladığı 2002 yılına kadar sa-
hada akışkan üretimine tepki olarak gözlem kuyuları (KD-8 ve KD-
1A) su seviyelerinde düşümler yaşanmıştır. 2001 yılında R-1 kuyusu 
üretime alınmasından ve 2002 yılında R-2 kuyusunda geri basımın 
başlamasıyla su seviyeleri dengelenmiştir (Şekil 9) [3].
Jeotermal sistemlerde sürdürülebilirlik için bir diğer önemli fak-
tör rezervuarın tek elden yönetilmesidir. Yerin altındaki bir bü-
tün olan jeotermal sistemin birden çok ruhsat sahibinin bağım-
sız uygulamalarıyla üretilmeye çalışılması rezervuardan gereken-
den fazla akışkan üretimine yol açabilmektedir. Bu tür uygulamalar 
Afyon-Gazlıgöl, Denizli-Karahayıt ve Balıkesir-Edremit sahaların-
da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Öte yandan günümüzde yüksek 
entalpili bazı jeotermal sahaların ruhsatlandırmalarında benzer sı-
kıntılar yaratacak uygulamaların yapıldığı gözlenmektedir.
Son olarak, sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz koşulu olarak, uzun 
soluklu projelerin hayata geçirilebilmesi için yapılan ilk yatırımdan 
( jeolojik, jeofizik,  kuyu sondaj-test, rezervuar modelleme maliyet-
leri, işletme tesisleri yatırım maliyetleri) oldukça düşük harcama-
larla yapılabilecek gözlem/kayıt altına alma uygulamalarının, jeo-
termal enerjiye yatırım yapmış tüm kurum ve kuruluşların mutlaka 
gündeminde olması gerekmektedir.

Şekil 4. Balçova Sahası ND-1 Kuyusu Su Seviyesi Değerleri (2004-2007)

Şekil 8. Alan bazında ve Kalorimetre bazında ücretlendirme

Şekil 5. Balçova Sahası Üretim/Geri Basım Debileri (2000-2005) [2]

Şekil 6. Balçova Sahası Üretim/Geri Basım Debileri (2004-2008) 

Şekil 7. Balçova Sahası Kayıp-Kaçak Debileri (2004-2008) 

Şekil 9. Kızıldere sahası su seviyeleri [3]
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YAZ-KIŞ SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

MUDURNU
Geçmişin ve geleneğin omurgasında çağın ihtiyaçlarına uygun modern malzeme ve 
teknik ekipmanların kullanılmasıyla biçimlendirilerek adeta yeni bir dil oluşturulmuş 
bölgede.
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Tarihi zenginlikleri, yaylaları, ovalarının güzelliği, 
farklı iklimlerin buluşma noktası oluşu, muhteşem 
göllerinin cazibesi ve şifalı sularının zenginliği ile 
insanları tarihten bugüne her zaman kendine çekmiş 
bir il olmuştur Bolu. 
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Tarihi zenginlikleri, yaylaları, ovalarının güzelliği, farklı iklimlerin 
buluşma noktası oluşu, muhteşem göllerinin cazibesi ve şifalı su-
larının zenginliği ile insanları tarihten bugüne her zaman kendine 
çekmiş bir il olmuştur Bolu. 

Mudurnu’da  hayat bulan “ Mudurnu Termal Otel ve Hisseli Gayri-
menkul” projesi; ulaşım olanaklarının geniş olması, Bolunun konu-
mu itibari ilede metro şehirlere yakınlığı ile da her açıdan ilgi çeki-
ci bir tesis olmaya devam ediyor. Bu özellikleri sayesinde de turizm-
cilerin vazgeçilmezleri arasında yer alması aşikâr. 

Proje hisseli bir gayrimenkul olmasının yanı sıra, sağlıklı bir yaşam 
arayışında olanlara hizmet verebilen, gençleri sosyal aktiviteleri ile 
farklı boyutlara taşıyan, Türkiye standartlarının üstünde geniş bir 
konsepte sahip. Şifalı suyun 40 derece oluşu ısıtma ve soğutma işle-
mine tabii tutulmadan girilebilir olması da yine önemli bir artısı te-
sisin. Termal turizmin 12 ay yapılabilir olması göz önünde bulundu-
rulur ise; Mudurnu Termal Otel ve Hisseli Gayrimenkul projesi in-
sanlara doğa içinde yaz - kış sağlıklı bir yaşam sunacak. 

Bolu kent merkezinin 52 km. güneybatısında bulunan Mudurnu İl-
çesinin 1.5 km. güneyinde, Fındıcak Köyü yakınında yer alan tesis; 
İstanbul’a 296 km, Ankara’ ya 208 km, Abant’ta ise 18 km. mesafe-
de bulunuyor. 

Tesis 5 yıldız standardında olup, Bölgenin toplantı –seminer gibi 
birçok organizasyonuna cevap verebilecek nitelikte düşünülerek ta-
sarlanmış. Konumu itibariyle Mudurnu manzarasına hâkim, gözalı-
cı doğası ve tarihi perspektifleriyle misafirlerin Mudurnu ile görsel 
temasının sağlanması ve doğa ile bütünleşmesi amaçlanmış. Yakla-

şık 90 oda ve 270 yatakla hizmet verecek olan tesis içerisinde; açık 
ve kapalı yüzme havuzları, Türk Hamamı ve sosyal tesisler yer alı-
yor. 

Osmanlı mimarisindeki sokak zenginliği ön plana çıkarılan tesis de 
1+1, 2+1, 2+1 dublex ve 3+1 dublex seçenekleri de yer alıyor. Geç-
mişin ve geleneğin omurgasında çağın ihtiyaçlarına uygun modern 
malzeme ve teknik ekipmanların kullanılmasıyla biçimlendirilerek 
adeta yeni bir dil oluşturulmuş bölgede. Böylece 4 mevsim gece ve 
gündüz yaşayacak bir tesis tasarlanmış. 



10

Öz
el 

Rö
pö

rta
j

KAPLICA’NIN ÖZELLİKLERİ

Kaplıca Bünyesinde;

a) Balneoterapi bölümü
   • Termal tedavi havuzları ( Tedavi havuzu; soyunma-
giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluş-
maktadır.. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç met-
rekare olacak şekilde düzenlenmiştir. Havuzun derinliği 
150 santimetredir),
    • Bay Havuz,Bayan Havuz
    • Mini Aqua Park ,
  • 15 Adet Aile İçin Özel Havuzlar ,
  • Şok Havuzları.

b) Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon 
     Birimleri 
   • Egzersiz birimi; 50 metrekarelik 
bir alanda yer alıp , toplu egzersizler 
ve aletli egzersizler için düzenlenmiştir,
    • Masaj birimleri,
  • Fizik tedavi birimi ,
  • Hidroterapi birimi .
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AYDIN’DA 100 BİN DEKAR SERA ISITILABİLİR
 İlimiz, jeotermal kaynaklar açısından Ülkemizin en zengin illeri arasında. Jeotermal kaynakların 
seracılıkta kullanımı sağlandığı takdirde, ısıtma maliyetleri düşeceğinden, ilimizde seracılık hızla 
gelişecektir.

Bu proje sayesinde Aydın'ın jeotermal 
potansiyeli  ile  2012 yılı sonuna kadar 600MW 
elektrik kurulu gücü elde edilebileceği jeotermal 
kaynakların tamamının değerlendirilmesiyle 
bunun 1000MW kurulu güce ulaşacağı ve 
elektrik üretimi ile birlikte 100 bin dekar sera 
alanının ısıtılabileceği tespit edilmiştir. 

GEKA 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında geliştirilen proje ile yüksek tarım po-
tansiyeli ve jeotermal kaynaklarının zenginliği ile öne çıkan Aydın’ın tarımsal katma de-
ğerini artırabilmek adına jeotermal seracılığın önündeki engeller tespit edildi. Ortaya ko-
nulan raporda aşağıdaki bilgilere yer verilirken söz konusu rapor ile yatırımcıların ve dev-
letin sonraki çalışmaları içinde ciddi bir kaynak ortaya konulmuş oldu. 

GEKA Genel Sekreteri Mehmet Aydıner yaptığı açıklama-
da şunları söyledi; “ Aydın, Akdeniz İklim kuşağında yer al-

ması nedeniyle seracılığa çok uygun. Hatta rüzgâr hızının 
ve nispi nemin düşük oluşu açısından seracılık ile öne çıkan 
Antalya ilinden bile daha elverişli denilebilir. Yıllardır sera-

cılığın gelişmesi için teknik teşkilatlarca çalışmalar yapılmış 
olmasına rağmen seracılık Aydın’da istenilen ölçüde gelişme-

miştir. Bunun en büyük nedeni ise kış aylarındaki sıcaklıkların 
güney illerimize göre bir kaç derece düşük oluşudur.

Seralarda ısıtma maliyetleri aşağıya çekilebilirse, Aydın’da seracılığın gelişmesi mümkün 
hale gelecektir. Bilindiği gibi İlimiz, jeotermal kaynaklar açısından Ülkemizin en zengin il-
leri arasında. Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı sağlandığı takdirde, ısıtma ma-
liyetleri düşeceğinden, ilimizde seracılık hızla gelişecektir. Aydın’ın jeotermal kaynakları-
nın seracılıkta kullanılması ve dolayısı ile seracılığın gelişmesi hedeflenen projede aşağı-
daki amaçlara da ulaşılması beklenmektedir.

•Aydının seracılık için elverişli iklim verilerinin jeotermal seracılıkla değerlendi-
rilmesi, 

•Yapılacak çalışmalar sonucunda jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı ile 
İlimizdeki seracılığın gelişmesi ve dolayısı ile Aydın İli ekonomik gelirinin ve istih-
dam imkânlarının arttırılması,

•Seracılık alanında faaliyet gösterecek müteşebbislere uygun zemin 
hazırlanması,

•Jeotermal seracılık yapılarak gıda güvenliği açısından daha sağlıklı bir üretimin 
gerçekleştirilmesi,

•Jeotermal seracılıktan sağlanacak yüksek gelirle diğer sektörlere kaynak akta-
rılması sağlanarak Aydın’da ekonomik canlılığın artırılması,

•Bu yapılan çalışmalar ile GEKA ve diğer kuruluşların bu alanda yapacakları çalış-
malara ışık tutulması hedeflenmiştir. 

•Proje çalışmaları sonucunda jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımının önün-
deki yasal ve yasal olmayan engeller dokuz ana başlık altında toplanmıştır. Pro-
je ile Aydın İlinin jeotermal potansiyeli ile 2012 yılı sonuna kadar 600MW elektrik 
kurulu gücü elde edileceği ve jeotermal kaynakların tamamının değerlendirilme-
si durumunda bunun 1000MW kurulu güce ulaşacağı ve elektrik üretimi ile birlik-
te 100.000 dekar sera alanının ısıtılabileceği tespit edilmiştir. 

Ayrıca jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılması durumunda jeotermal sahalardaki sera 
kurulabilecek hazine arazileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Aydın yüzölçümü-
nün yaklaşık %70’ini kapsayan 5531 km² alana sahip jeotermal sahalarda 9377 hazine 
parseli olduğu ve bunların toplam alanının 93.674,83 dekar olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Aydın’ın jeotermal kaynaklarının seracılıkta kullanımı, en az elektrik enerji-
si üretimi kadar önemlidir. Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı sonucu ülke ve ili-
miz ekonomisine sağlayacağı katkı tahminlerin üzerinde olacaktır. GEKA sağladığı faali-
yet desteği ile devletin yatırımcılar için önümüzdeki dönemde yapması gerekenleri orta-
ya koymuş ve bu noktada çözüm üretilmesine katkı sağlamıştır. Söz konusu rapor ile yatı-
rım ortamındaki devlet – özel sektör arası bilgi akışı ve mevcut durum analizi ortaya kon-
muştur. Bu çerçevede yetkili kurumlar tarafından sorunların çözümüne yönelik önlemler 
geliştirilebilecektir.
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BERGAMA TEKNOLOJİK SERACILIĞIN MERKEZİ OLUYOR
Yaklaşık 80 bin m² ’si belediye tüzel kişiliğine ait bu alan, bölgemizde seracılığın gelişiminde 
önemli bir adım olacak. Projeyle Bergama’nın çehresi değişecek ve yeni iş sahaları doğacak.

Son yıllarda tüm dünyada hızla artan teknolojik seraların kurulması ve kentteki jeotermal 
zenginliklerin değerlendirilmesi için hareket geçen Bergama Belediyesi, bölgeyi seracılık 
alanında çekim merkezi yapacak adımları hızla atıyor.
Fatih Mahallesi Dübek Mevkii’nde yaklaşık 380 bin m2 ’lik alanı teknolojik seracılıkta kul-
lanmak üzere planlayan Bergama Belediyesi, İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca pla-
nın ada ve parsellerini oluşturdu. 2010 yılında başlatılan çalışmalarla daha önce mera 
vasfındaki alan, İl Tarım Müdürlüğü’nce ot parası bedelinin yatırılması ve alınan izinler 
sonrasında seracılık için kullanılabilecek duruma getirildi. 2011 yılında ise, bu alan için 
yapılan imar uygulaması sonuçlandırılarak tapu tescil işlemleri tamamlandı.
İmar Planı’nda Teknolojik Sera olarak ayrılan alanda Bergama Belediyesi’ne ait Ertuğrul 
Mahallesi Kanlıazmak Mevkii’nde  78 bin 147, 79  m2 ’lik alanda Teknolojik Seracılık Tesis-
leri yapılması amacıyla, 2886 sayılı kanunun 51.maddesinin g bendine istinaden 29 yıl 5 
ay süreyle pazarlık usulü  ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi (İrtifak Hakkı) ihalesi yapıldı.

Kurulacak seraların Bergama’yı kısa sürede teknolojik seracılık-
ta önemli bir merkez haline getireceğini, ilçede yaşayanlara 

yeni iş olanakları sağlayacağını belirten Belediye Başka-
nı Mehmet Gönenç,  “ Proje, jeotermal kaynakların 
değerlendirilmesi açısından oldukça önemli. Yakla-
şık 80 bin m² ’si belediye tüzel kişiliğine ait bu alan, 

bölgemizde seracılığın gelişiminde önemli bir adım 
olacak. Projeyle Bergama’nın çehresi değişecek ve yeni 

iş sahaları doğacak. 

Son yıllarda hızla artan jeotermal enerjiyi yakın zamanda Bergamalıların hizme-
tine sunacağız. Seracılıkta maliyeti artıran en önemli unsur ısıtma giderleridir. Je-
otermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılması maliyetleri de en aza indire-
cektir. Gerçekleştirilecek ihale projenin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım-
dır” dedi. 
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Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) desteği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Özgür Avşar’ın yürütü-
cülüğünde, Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Prof. Dr. Fikret Kaçaroğlu, Doç Dr. Gonca Kuşcu ve 
Doç. Dr. Semih Gürsu’nun da yer aldığı “Muğla’nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineral-
li Sularının Envanteri” proje çalışması tamamlandı. Proje Güney Ege Kalkınma Ajansı’dan 
75 bin lira hibe destek aldı.
 
Projenin temel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji ve doğal 
mineralli suların Muğla ilindeki envanterini çıkarmak olup, sonra ki çalışmalara bilimsel 
altyapı, özel sektör yatırımcısına doğru, güvenilir bilgi sağlayarak sağlıklı yatırımların ya-
pılmasını sağlamak olarak ifade edildi.  

Proje boyunca yapılan arazi çalışmaları ile Muğla İlinde 19 sahada; 29 termal kaynak, 14 
mineralli su kaynağı ve 10 adet sondaj kuyusundan olmak üzere toplam 53 noktadan ör-
nek toplandı. Kaynakların yeri, debisi, tuzluluğu, PH ve alansal dağılımı gibi özellikle-
ri tespit edildi. Ayrıca kaynakların jeolojik haritası da yine proje ekibince çıkarıldı. Topla-
nan su örneklerinin, elde edilen kayaç örneklerinin incelenmesi ile birlikte ortaya çıkan 
sonuçlar rapor edilerek Muğla İlindeki jeotermal kaynakların ve kaynak sularının özellik-
lerini, dağılımını ve yapısını gösterir bir adet envanter, kaynak haritası, dairesel diyag-
ramlar oluşturuldu. 

Muğla sınırları içindeki jeotermal kaynaklar ve mineralli sularının envanterini çıkarmayı 
amaçladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Özgür Avşar, “4 ay süren çalışma kapsamında 9’u 
jeotermal 10’u mineralli su özelliğinde toplam 19 sahadan 53 su örneği alınarak 
kimyasal analizleri yaptırıldı. Mineralli sular genellikle iç kesimlerde yer alırken 
jeotermal sular ilimizin kıyı kesiminde yer almakta ve çıkış sıcaklıkları 18-39 san-

tigrat arasında değişmekte. Bu yaptığımız çalışmada, Milas’ta 8, Yatağan’da 8, 
Kavaklıdere’de 1, Bodrum’da 5, Datça’da 8, Marmaris’te 1, Köyceğiz’de 7, Ortaca’da 
3, Dalaman’da 9, Fethiye’de 2, Merkez İlçede 1 adet noktada (kaynak veya sondaj) 
ölçüm ve örnekleme yapıldı. Proje raporu su kimyası bilgisinin yanında kaynak 
ve sondajların koordinat bilgisini, sıcaklık değerlerini, fotoğraflarını ve sahaların 
detaylı jeolojik haritalarını içermekte” diye konuştu.

Bölgede Jeotermal konusunda mevcut durumunun ortaya konulmasının sonraki çalışma-
lar için çok önemli olduğunun altını çizen GEKA Genel Sekreteri Mehmet AYDINER TR 32 
Güney Ege bölgesinin tüm şehirlerinde çok ciddi bir çalışma yürütüldüğünü, önümüzde-
ki dönemde Muğla’da yapılan bu envanter çalışmasının Aydın ve Denizli için de yapılma-
sının hedeflendiğini söyledi. 

Bölgenin yüksek jeotermal potansiyelinin gerek özel, gerekse devlet yatırımlarına ka-
nalize etmenin ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacağının altını çizen AYDINER bu faali-
yet desteği ile “Bugüne kadar jeotermal konusunda ön plana çıkmadığı düşünü-
len Muğla’nın özellikle turizm de kullanılabilecek çok ciddi kaynaklara sahip ol-
duğunun ortaya konulmuştur, bundan sonraki çalışmalar elimizdeki bu kaynağı 
ekonomiye kazandırmak üzerine yoğunlaşacaktır” dedi. Yatırım kararlarına etki 
edebilecek verileri oluşturma noktasında Ajansın önemli bir rolü olduğunu sözle-
rine ekleyen Mehmet AYDINER “İnşallah önümüzdeki dönemde bu değerlerin ya-
tırıma dönüştüğü günleri de göreceğiz, bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

MUĞLA’NIN JEOTERMAL ENVANTERİ ÇIKARILDI
Muğla sınırları içindeki jeotermal kaynaklar ve mineralli sularının envanterini çıkarmayı 
amaçladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Özgür Avşar, “4 ay süren çalışma kapsamında 9’u 
jeotermal 10’u mineralli su özelliğinde toplam 19 sahadan 53 su örneği alınarak kimyasal 
analizleri yaptırıldı.
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ÇARŞAMBA JEOTERMALİN KARADENİZ’E AÇILAN KAPISI
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Türkiye Petrol Ortakları Anonim Şirketi (TPAO) tarafından 
petrol ve doğalgaz araması için ocak ayında açılan ‘Çarşamba 1’ kuyusunda sıcak su olduğu 
tespit edildi. Kuyudan çıkan 75 derecelik su termal yatırımları da gündeme taşıması ile bölgede 
sevinçle karşılandı. 
Samsun’un Çarşamba İlçesi’ndeki jeotermal kaynakların araştırılması amacıyla başlatı-
lan çalışmalar sonuçlandı. Yerin yaklaşık bin 850 metre derinliğinde bulunan Jeotermal 
kaynaktan elde edilen suyun sera ve konut ısıtma yanında sağlık turizminde de kullanı-
lacağı söyleniyor.  

Çarşamba’da Türkiye Petrol Ortakları Anonim Şirketi (TPAO) tarafından ocak ayında petrol 
ve doğalgaz araması için açılan Çarşamba 1 kuyusundaki sıcak su bölgede sevinçle kar-
şılanırken, açılan kuyudan bin 200 metrede 65, bin 830 metrede ise 75 derece su bulun-
duğu tespit edildi. 

Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız, jeotermal kayna-
ğın bulunmasıyla ilçede bir atılım yapılacağını belirterek, “İl-
çemizde termal otellerin kurulması için girişimlerde bu-
lunacağız. Ayrıca havaalanına yakınlığımızı da fırsat bi-
lip, burayı turizm merkezi yapmak için çalışacağız. Böy-
lece ilçemiz hızlı bir gelişim sürecine girmiş olacak” dedi. 
AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ile iletişime 
geçen Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız ilçede çıkan jeoter-

mal kaynakların değerlendirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat 
Mercan’la görüştü. 

Çarşamba’nın üstü kadar yeraltındaki kaynaklarının da değerli olduğunu kaydeden Yıl-
dız, “Çarşamba’da çıkan sıcak suyun miktarının belirlenmesi, her alanda ilçemize 
olumlu katkılar sağlayacaktır. Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu 
kendisine iletir iletmez bize öncülük etti. Bu alandaki 350-400 metrelik kum sahil 

ve ormanlık alan tam bir tabiat harikası. Uluslararası hava alanının da bulundu-
ğu Çarşamba jeotermalin Karadeniz’e açılan bir kapısı olacak. Buradaki kum nor-
malin 80 katı Mn ve 200 katı Fe minerallerine sahip bir sahil. Kumun insan vücu-
dunun manyetizmasını düzenlediği ve mineralinin erkeklerde cinsel gücü artırdı-
ğı da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan özelliklerinden” dedi. 

Jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması ve kullanılması konusunda da özel sektöre her 
türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Yıldız;  jeotermali; termal turizm, sera ısıtması, 
merkezi şehir ısıtması gibi birçok alanda kullanmayı istediklerini söyledi.  
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JEOTERMAL ENERJİYİ ÜRETİME KAZANDIRMALIYIZ
“Zorlu Enerji olarak, ülkemizin jeotermalde hedeflediği 600 MW kurulu gücün üçte 
birine talibiz”

Zorlu Enerji jeotermal yatırımlarını hızlı bir şekilde ilerletiyor. Denizliye kurulan santra-
lin Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali olacağı söylenirken, Simav ve Alaşehir’de ki 
çalışmalarda jeotermalin gelişime büyük bir katkı sağlayacak. Zorlu Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Kindap Zorlu Enerji’nin 2013 yılı hedeflerini anlatırken jeotermal enerjinin 
sonsuz ve tükenmez olmadığına dikkat çekti.

Kindap yaptığı açıklamada;  “2008 yılından bu yana yenilenebilir enerji yatırımlarına ön-
celik veriyoruz. Geçtiğimiz dört yıl içinde yurtiçindeki yatırım portföyümüzde bulunan ye-
nilenebilir enerji santrallerimizde 262,6 MW kurulu güce ulaştık. Bu rakam, toplam 770 
MW’lık kurulu gücümüzün yaklaşık %35’ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda, öncelik-
li olarak jeotermal, ardından da rüzgar ve hidroelektrik yatırımlarımızla bu oranı artır-
mayı hedefliyoruz.

Ülkemiz jeotermal potansiyeli açısından dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ilk üç ülkesi ara-
sında yer alıyor. Ancak bu potansiyelin gerektiği gibi değerlendirildiğini söylememiz ol-
dukça güç. Ülkemizde bugün elektrik üretiminin sadece yüzde 0,3’ünü jeotermalden sağ-
lıyoruz. Oysa ülkemiz ciddi bir enerji darboğazı ile karşı karşıya. Bu nedenle jeotermal gibi 
yerli enerji kaynaklarımızın enerji üretimine kazandırılmasının arz güvenliğimiz açısın-
dan önemli olduğuna inanıyorum.

Gücümüzü 200 MW’a yükselteceğiz

Jeotermal çalışmalarımızı, Ege Bölgesi’nde bulunan, ülkemizin jeotermal araştırmaları-
nın ve yatırımlarının yoğunlaştığı üç önemli sahada sürdürüyoruz. Bu alandaki yatırım 
projelerimizi önümüzdeki üç yıl içinde faaliyete geçirerek, jeotermal kurulu gücümüzü 
200 MW’a yükselteceğiz. Bir başka deyişle ülkemizin 2023’e kadar jeotermalde ulaşmayı 
hedeflediği 600 MW kurulu gücün üçte birine talibiz.

Denizli’de en büyük jeotermal santrali 
yapıyoruz

Jeotermal alanındaki yatırımlarımıza 2012 yılında hız verdik. Bu alandaki ilk önem-
li adımımızı, Türkiye’nin enerji üretim amaçlı keşfedilen ilk jeotermal sahası olan Deniz-
li Kızıldere’de attık.  Bu sahada 80 MW kurulu güce sahip olacak ülkemizin en büyük jeo-
termal santralini, 2013 yılında üretime almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Santral 
tam kapasite olarak üretime geçtiğinde, 600 milyon kWh elektrik enerjisinin yanı sıra, 30 
MW’ı sera ısıtmasında, 20 MW’ı ise Sarayköy ilçesindeki konutların ısıtılmasında kullanıl-
mak üzere, toplam 50 MW ısı enerjisi üretecek. Böylece 2500 konut ile 500 dönüm sera-
nın ısıtma ihtiyacını karşılayabileceğiz. Santral toplam 600 milyon kWh/yıl kapasitesi ile 
79 milyon ton/yıl fuel-oil ve bunun karşılığında 86 milyon USD/yıllık dış kaynaklı ener-
ji gideri ikame edilebilecek. Bu üretimle, dışa bağımlılığı yüksek olan enerji sektörümüze 
önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum.

Kızıldere’de, 2008 yılında yapılan ADÜAŞ ihalesi sonucunda 30 yıllık işletim hakkını dev-
raldığımız, halen faaliyette olan 15 MW kapasiteli bir santralimiz var. Bu santralde, geç-
tiğimiz dönemde bir dizi iyileştirme çalışmaları yürüttük. Kızıldere Santrali’ni devraldı-
ğımızda santralin mevcut şartları iyi değildi. Kullanım kapasitesi yarı yarıya düşmüştü 
ve sahayı besleyen rezervuar sürdürülebilir bir şekilde işletilemiyordu. Üretim kuyuların-
da, suyun mineral yapısından dolayı kireçlenme sorunu vardı. Bu kireçlenme de kuyu ci-
darlarını daraltarak üretimin düşmesine neden oluyordu.  Teknolojik rehabilitasyon ça-
lışmaları sayesinde 6 MW’a kadar düşen üretim kapasitesini kurulu kapasitesi olan 15 
MW’a yükselttik.

Bir yıl içinde faaliyete geçecek yeni 
santralimiz ve faaliyette olan mevcut 
santralimizle Kızıldere’de kurulu 
gücümüzü 95 MW’a yükselteceğiz.



“Yatırımlarımızda bölgesel kalkınmaya 
destek olmak önceliğimiz”

jeotermal yatırımlarımızda da kamu yararını gözetmek, bölgesel kalkınmaya destek ol-
mak önceliğimiz. Araştırmaların da bizim doğru alanlara, gerçek ihtiyaçlara yönelmemi-
zi sağlayacağına inanıyoruz. 

Öte yandan enerji santralleri emek yoğun olmasalar da faaliyet gösterdikleri bölgeler-
de destekledikleri yeni iş kolları ile istihdama çok önemli katkıda bulunuyorlar. Bu ne-
denle, jeotermal kaynakların verimli kullanıldığı bölgelerde, farklı iş kollarının doğma-
sı, gelişmesi ve bunun bir sonucu olarak da istihdam olanaklarının artması  kaçınılmazdır. 
Bu değerli kaynağın, Kızıldere, Alaşehir ve Simav’da yaygın olarak kullanımını sağlaya-
rak, turizm, tarım, seracılık gibi birçok iş kolunun gelişmesine katkı sağlayacağımıza ina-
nıyorum”

2012 yılında çalışmalarımızın hız kazandığı bir diğer sahamız ise Kü-
tahya Simav’da bulunuyor. Kısa zamanda sahada enerji üretimi için en 
uygun bölgeleri saptayarak sondaj yapılacak yerleri belirleyeceğiz. Böl-
gedeki yatırım kararımıza ise bu süreç sonunda elde edeceğimiz bulgu-
lar yön verecek. Eğer veriler, öngördüğümüz gibi sonuç verirse, ilk aşa-
mada hedefimiz, 20 MW kapasiteli bir santralin inşasına önümüzdeki 
yıl içinde başlamak olacak.

Jeotermalde faaliyet gösterdiğimiz bir diğer saha olan Manisa Alaşe-
hir jeotermal sahasında ise 2040 yılına kadar üretim lisansımız bulu-
nuyor. Bu saha, Batı Anadolu’nun en büyük grabenlerinden olan Gediz 
Grabeni üzerinde yer alıyor. Burada açtığımız ilk kuyuda yüksek sıcak-
lıkta üretken bir jeotermal kaynağa ulaştık. 10 MW jeotermal güce sa-
hip bu kuyu, bölgede elektrik üretimine uygun olarak keşfedilen ilk ti-
cari kuyu. Rezervuar değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından 30 MW kurulu güce sahip olacak bölgenin ilk jeo-
termal santralinin inşasına başlamayı planlıyoruz.

Önümüzdeki günlerde hem Simav’da hem de Alaşehir’de yatırımlarımızın yöreye etkile-
rini anlamak, yöre halkının değerlendirmelerini almak amacıyla “Sosyal Etki Araştırma-
sı” başlatacağız. Bu araştırmaların yörenin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru tanımlamamıza 
yardımcı olacağını düşünüyoruz. İşletmelerimizin bulunduğu yörelerdeki yaşama katkı-
da bulunmak kurumsal ilkelerimiz arasında yer alıyor. Tüm yatırımlarımızda olduğu gibi, 

 “Jeotermal kaynaklar sonsuz ve tükenmez 
değil”

Ülkemiz için doğru olan enerjiyi, doğru kaynaklardan, doğru teknolojilerle üret-
meyi ilke ediniyoruz. Bir başka deyişle, işimizi, enerji kaynaklarımızı koruyarak 
onların sürekliliğini sağlayarak enerji üretmek olarak tanımlıyoruz. 
Jeotermal, bilinenin aksine, tükenen bir kaynaktır. Eğer jeotermal kaynak, doğ-
ru teknolojiler kullanılarak çıkartılmaz ve işletilmezse yenilenebilir özelliğini kay-
beder.

Bu nedenle yatırımlarımızda, jeotermal kaynağın sürdürülebilirliğini sağlama-
da en etkin çözümlerden biri olan reenjeksiyon sisteminin kurulmasına özellikle 
önem veriyoruz. Sahanın kaynak dengesini korumak için reenjeksiyon işlemi ya-
pıyoruz. Bu işlem sayesinde, jeotermal suyun, enerjiye dönüştükten sonra geri ka-
lan kısmını tekrar rezervuara bırakıyoruz. Bu şekilde kaynağı koruyoruz. Yatırım-
larımızla, bölgelerde yer yer halen devam etmekte olan ve kaynağın sürdürüle-
bilirliğini olumsuz etkileyen yöntemlerin yerini verimli ve çevreyle uyumlu geliş-
miş teknolojilere bırakmasını sağlayarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağla-
ma sözü veriyoruz.



Zorlu Enerji’nin faaliyet gösterdiği 
sahalar 

• Kızıldere jeotermal sahası 
Türkiye’nin enerji üretim amaçlı keşfedilen ilk sahası olma özelliğine sahip Kızıldere jeoter-
mal sahasında ilk jeolojik ve jeofizik çalışmalar MTA tarafından 1965 yılında başlatıldı. 1968 
yılında 540 metre derinliğindeki ilk kuyu açıldı ve  rezervuar sıcaklığı olan 198°C’a ulaşıldı. 
1968-1973 yılları arasında, 370 metre ile 1241 metre derinliklere ulaşan 16 kuyu daha açıl-
dı. Yapılan kuyu testleri sonucunda, toplam 17 adet kuyudan 6’sının elektrik üretimine uy-
gun olduğu anlaşıldı. 1974 yılında üretim amaçlı 500 kW gücünde prototip bir türbin jene-
ratör grubu kuruldu ve üretime geçilerek 4 yıl boyunca çevre köylere ücretsiz elektrik sağ-
landı. 1984 yılında EÜAŞ tarafından 15 MW kapasiteli bir santral kurularak devreye alındı. 
Kızıldere Jeotermal Santrali’nin 30 yıllık işletme hakkı, 2008 yılında gerçekleştirilen ADÜ-
AŞ ihalesi sonucunda Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’ne dev-
redildi. 

• Simav Jeotermal Sahası 
Simav, Kütahya iline bağlı ve şehir merkezine yaklaşık 140 km uzaklıkta, jeotermal doğal 
kaynaklara sahip olan bir ilçe. Burada bulunan jeotermal kaynaklar Naşa, Çitgöl ve Eynal 
bölgelerinde yoğunlaşıyor.  
Simav Grabeni, Batı Anadolu’da Büyük Menderes Grabeni, Gediz Grabeni gibi önemli tekto-

nik yapılardan biri. Simav’da 1985-2004 yılları arasında MTA tarafından 58-163°C akışkan 
sıcaklıklarına sahip, derinlikleri 68 m ile 950 m arasında değişen 15 jeotermal kuyu açıldı.
Günümüzde Eynal’da 163°C ve 108°C akışkan sıcaklığa sahip EJ-1 ve EJ-10 nolu kuyular-
dan şehir ısıtmacılığı yapılıyor. 1992 yılından bu yana bölgede yaklaşık 6000 konut jeoter-
malle ısıtılıyor. 

Simav jeotermal sahasında jeotermometreler ile yapılan rezervuar sıcaklık hesaplamaları 
bölgede 200°C ve üstü sıcaklıklara işaret ediyor.

• Alaşehir Jeotermal Sahası
Alaşehir Jeotermal Sahası, Batı Anadolu’nun en büyük grabenlerinden biri olan Gediz Gra-
beni üzerinde bulunuyor. Yapılan son çalışmalar, Büyük Menderes Graben’i gibi önemli bir 
jeotermal potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’nin sahada açtığı ilk kuyuda yüksek sıcaklıkta jeotermal kapasi-
teye ulaşıldı. Bu kuyu, bölgede keşfi yapılan elektrik üretimi amaçlı kullanılabilecek ilk tica-
ri kuyu olma özelliğine sahip.  Bu ilk kuyunun ardından sahada benzer özelliklere sahip ikin-
ci kuyunun açılması ile kaynak keşfi teyit edildi.
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ŞAPHANE-KARACADERBENT 
JEOTERMAL ENERJİ ÇALIŞMALARI

SİVAS’DA MADEN ZİRVESİ  

ORYA Jeotermal Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu Şaphane jeotermal işletme 
sahasında sondaj çalışmalarına başladı. 

ORYA Jeotermal önceki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilmiş olan Şap-
hane jeotermal alanının işletme ruhsatını devralarak, kurmayı planladığı 4.9 MVe kurulu 
güçte elektrik santralini besleyecek üretim sondajlarını açmak üzere, Çin Cumhuriyetin-
den ithal ettiği kendi kulesi ile çalışmalara başladı. 4 bin metre derinlikte kuyu açabile-
cek kapasiteye sahip sondaj kulesi ile Şaphane’de 2750 metre derinlikte bir kuyu açılma-

sı planlanıyor. Kurulacak santrali besleyebilmek için 4 adet üretim kuyusu ve 2 adet re-
enjeksiyon kuyusunun açılması düşünülürken, sondaj çalışmalarının yaklaşık 18 ay sür-
mesi bekleniyor. 

Sondaj çalışmaları esnasında 3 mühendis, 3 sondör ve yaklaşık 20 işçinin görev yapaca-
ğını söyleyen ORYA Jeotermal yetkilileri; beklenen rezervuar sıcaklığının 200 C civarın-
da olup toplam üretim debisinin 180-200 L/s civarında olmasını beklediklerini söylediler. 

Yeraltı zenginlikleri ile ülkemizin en önemli illeri arasında yer alan Sivas’da, 5 yıl aradan 
sonra, 18-19-20 Nisan 2012 tarihlerinde Maden Kenti Sivas Zirvesi’nin ikincisi düzenlendi. 

Sivas Valiliğinin öncülüğünde, MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğünün koordinatörlü-
ğünde ve çeşitli kurum, kuruluş ve şirketlerin katkılarıyla gerçekleştirilen zirvede; sektö-
rün bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, doğru yönlendirilmesi, mevcut yatırımların geliş-
tirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik konular ele alındı. 
Toplam 3 gün süren zirvede açılış konuşmalarını takiben toplam 7 oturumda 32 sunum 

yapıldı. Zirvenin son gününde ise Divriği-Kangal yörelerine teknik bir gezi yapıldı. Yellice 
(Kangal) yöresinde ülkemizin en büyük krom zenginleştirme tesisi, Divriği’de ise en bü-
yük demir yatağı ve dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olan Divriği Ulu Camii 
ziyaret edildi. Daha sonra ise Kangal yöresinde doktor balıklarıyla ünlü kaplıcada incele-
melerde bulunuldu. 

Uzmanlar, katılımcılar ve sektör çalışanları tarafından oldukça beğenilen zirve ile maden-
cilik sektörü tüm boyutlarıyla ele alınmış, Sivas’ın maden potansiyeli ve bu zenginliğin 
nasıl değerlendirileceği ve ekonomik bağlamda istihdam, katma değer ve ihracat getirisi 
sağlayacak önemli yeraltı zenginlikleri tartışılarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. 
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ÇUBUK İÇİN, TERMAL TESİS YATIRIM RAPORU 
HAZIRLANIYOR
Çubuk ilçesi sınırları içerinde bulunan jeotermal sahaların ter-
mal potansiyeli tanımlanarak, turizm stratejisi ve işletme politika-
larının belirlenmesi için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından, 
Ankara Kalkınma Ajansı’na “ Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fi-
zibilite Raporu” projesi hazırlandı.

Projeyle ilçe sınırları içerisinde bulunan toplam 18 bin 300 hek-
tarlık 4 adet sahada kurulacak tesislerin yatırım modelleri, pazar 
analizleri, kuruluş yeri analizleri, kuruluş yeri alternatifleri, tek-
nik, teknolojik analiz ve finansal analizleri yapılacak.

Ankara Kalkınma Ajansının Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesine hazırlattığı “Alternatif Turizm 
Fizibilite Raporu” bölgemize yatırım yapacak 
firmalara yönelik hazırlanmış bir rehber 
niteliğindedir.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN, Esenboğa 
Havalimanının ilçe sınırları içerisinde olduğunu ve Özlüce Jeotermal sahasının Esenboğa 
Mahallesine sadece 23 km. uzaklıkta olduğunu söyledi. İlçeye yapılacak termal yatırım-
ların havalimanına en yakın tesisler olacak olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirti. 

 ÖZDEN; “ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hazırlanan Alternatif Turizm 
Projesinin amacı, ‘’Ankara ilinin ve özelinde Çubuk İlçesi’nin (Esenboğa havalimanı çevre-
sinde) termal turizm potansiyelinin tanımlanarak yerel ve yabancı turist için bölgenin çe-
kim merkezi olmasını sağlamak. 

Ankara ilinin termal turizmi potansiyelini uygulamaya geçirecek strateji ve somut yatırım 
projelerinin tanımlanması, Üniversite bünyesinde kurulacak olan termal tesisin en op-
timal şekilde planlanması ve uygulamaya geçirilmesi için yol haritasının tanımlanması, 
termal turizm altyapısının geliştirilmesi için üniversite-yerel yönetim-sivil toplum kuru-
luş işbirliğinin oluşturularak bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması, bölgenin alter-
natif turizm yatırımları ile istihdam potansiyelinin arttırılması, uzmanlık gerektiren ter-
mal hizmetlerin üniversite bünyesinde tedavi hizmetlerini sağlayacak olan hastane, kür 
merkezi, turizm tesisi gibi altyapı içeren bir kaplıca turizm kompleksi bünyesinde sunul-
ması yine projenin amaçları arasında. 

Termal Tesis Yatırım Analizi ve Fizibilite Raporu Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar so-
nucunda bölgede bir sağlık ve termal tedavi merkezi yatırımının yapılması 10 yıllık bir dö-
nemde finansal olarak karlı görünüyor. Finansal özelliklerinin yanısıra bölgeye sağlayaca-
ğı kültürel ve ekonomik katkısının da zaman içinde alternatif turizm açısından çok önem-
li olacağını düşünüyorum. 

Diğer yandan bölgedeki potansiyel termal kaynakların ortaya çıkarılması, yapılacak son-
daj çalışmalarına bağlı. Bu çalışmalar, sadece termal ve sağlık turizmini değil bunun dı-
şında rapor içinde belirtilen çeşitli kullanım alanlarını da ortaya çıkarma potansiyeli ile 
değerli olacaktır.

Bölgede, Aydos Dağı’nın doğa turizmine etkisi ile sağlık, doğa ve termal turizm alanları-
nın birlikte ortaya çıkabileceği bir potansiyelin yanısıra özellikle göğüs hastalıklarıyla ve 
fizik tedavi ilgili tıp alanlarını destekleyecek imkânı da sunuyor.

Sonuç olarak ilçemizin doğal güzellikleri, jeotermal kaynakları, Esenboğa Havalimanı’na 
yakınlığı, barajları, mesire alanları, ulaşım kolaylığı vb. etkenleri bir araya gelerek bölge-
yi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hazırlamış olduğu 
“Alternatif Turizm Fizibilite Raporu” sonucunda yapılacak yatırımların kısa vadede ken-
dini amorti edeceğini, yatırımcı açısından da çok cazip imkânlar sunulduğunu ortaya çı-
karmıştır. Ankara Kalkınma Ajansının Yıldırım Beyazıt Üniversitesine hazırlattığı “Alterna-
tif Turizm Fizibilite Raporu” bölgemize yatırım yapacak firmalara yönelik hazırlanmış bir 
rehber niteliğindedir” dedi. 



40

Je
ot

erm
al 

 Kö
şe

BELEDİYELERİMİZ VE JEOTERMAL İŞLETMELERİMİZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DANIŞMAN

JKBB DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Biliyoruz ki ülkemiz, jeotermal kaynaklar yönünden oldukça zengin bir potansiyele sa-
hiptir. Diyadin’den Dikili’ye, Hatay’dan Havza’ya kadar bütün Anadolu sanki ocak 
üzerindeki bir sıcak su kazanına benzemektedir. Kapağın neresinde bir delik ya da çat-
lak varsa, sıcak su ve buhar oradan dışarıya çıkmaya hazır bekliyordur sanki.

Yer altında uyuyan bir dev olan bu jeotermal enerji potansiyelinin büyük bir bölümü 
belediyelerimiz mücavir alan sınırları içinde kalmaktadır. Dolayısıyla bu jeotermal 
kaynaklar, hem külfetleri hem de nimetleri yönünden belediyelerimiz için büyük öne-
me sahiptirler.

Ülkemiz jeotermal kaynaklarının kullanımı yönünden, belediyelerimiz genelde, birkaç 
belediye hariç nimetlerinden pek yararlanamazlar. Çünkü 5686 sayılı jeotermal kay-
naklar ve doğal mineralli sular hakkındaki yasaya göre ruhsat müracaatı yapanlar 
(Kamu kurumu, firma ya da özel kişiler) eşit haklara sahiptirler. Bu nedenle yasanın 
yürürlüğe girdiği (2007) tarihten itibaren gerçek yatırımcı kuruluşlardan çok “Çan-
tacı” diye tabir edilen ve tamamen “rant” hesabına yönelik ruhsat alan, kurum ya da 
kişiler ön plana çıkmışlardır. Belediyelerimiz gibi kamu kurumlarımız ruhsat müraca-
atlarında değişik nedenlerle geç kalmışlardır. Bu çaresizliği de en iyi dile getiren rah-
metli Kadri Ölçenoğlu Başkanımızın sağlığında sıklıkla dile getirdiği bir sözü ile ha-
tırlatmak isterim “Ben buharı sadece çaydanlıkta gören Buharkent Belediyesi Başka-
nıyım”. Ruhu şad olsun...

Ruhsat müracaatı yönünden geç kalan belediyelerimizi erken bekleyen bir külfet karşı-
lamıştır. Bu külfet, ilgili jeotermal ruhsat alanlarında alt yapı yatırımları ile başlayıp, 
işletme ruhsatına geçişte büyüyen, daha sonraki yıllarda da büyüyerek devam edecek 
olan hizmet istekleri olarak kendini göstermektedir. Ne acıdır ki jeotermal yatırımlar-
da her türlü alt yapı ve işletmeye geçişlerde belediyelerimiz muhatap alınarak hizmet 
(ruhsat vb.) beklenmektedir. Tabir-i caiz ise; işin kaymağını yiyenler başkaları, külfe-
tini çekenler başkaları.

Belediyelerimizi zora sokan, gelir elde etmeden hizmet üretmeye zorlayan olayların 
başında da jeotermal sondaj kuyularının açılışı sırasında ortaya çıkan talihsizlikler 
ya da kazalar gelmektedir. Özellikle istenmeden çevreye verilen tahribatlar, kontrolsüz 
akışkan çıkışları (Blow-out) ve içerisinde bol miktarda Bor (B) gibi tarımsal alanlara 
zarar veren mineraller bulunduran jeotermal akışkanlar sonradan yerel yönetimlerin 
başına dert olmaktadırlar. Bu durumda yörede yaşayan halk daha çok belediyeyi za-
man zaman da il özel idarelerini muhatap almaktadırlar. Yani çözüme belediyeleri or-
tak ederler. Jeotermal yatırımların başlangıç aşamasındaki en büyük riski, jeotermal 
kuyu açılması öncesi ve sonrasında karşılaşılan zorluklardır.

Ortaya çıkan zorlukların sonucu olarak, hem ülkemiz ekonomisi kayba uğruyor hem 
de yer altı jeotermal kaynaklarımız heba edilmiş oluyor. Sonuçta yine külfet belediye-
lerimizin omuzlarına yükleniyor. Bu külfeti belediyelerimiz belki diğer ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşları ile ortaklaşa gidermeye çalışıyorsa da çoğu zaman özellikle müca-
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vir alan içinde kalan iş belediyelerimizin üzerine kalmaktadır. Bun-
ca külfetle karşı karşıya kalan belediyelerimizin kaynak sorununu 
çözebilmesine yardımcı olması için bölgesindeki sadece jeotermal 
kaynaklardan değil, her türlü ekonomik kaynağın gelirinden uygun 
ölçüde pay alması gerekir.

Jeotermal kaynaklar, belediyelerimizin bir bölümünde (Afyonka-
rahisar, Simav, Balçova, Dikili, Kırşehir, Sorgun, Bergama, Gö-
nen vd.) kentsel ısıtma enerjisi olarak kullanılmaktadır. Kullanı-
lan bu enerji ise altyapı yatırımları anlamında belediyelerimize bü-
yük maddi (korozif) ve manevi (isale hattı inşası sırasında halkla 
yüz yüze gelmek vb.) zorluklar getirmektedir. Jeotermal alanın mo-
dellemesi yapılmadan üstünkörü yapılan rezervuar enerji kapasite-
si hesaplarına göre hazırlanan, yetersiz fizibilite raporları verileri-
ne göre yatırım yapmak durumunda kalan belediyelerimiz işletme-
ye geçtikten sonra büyük sıkıntılar çekmektedirler. Çünkü halkımız 
nerede olursa olsun olumsuzluk durumlarında belediyelerimizi mu-
hatap almakta ve çözümü bu kurumlardan ve özellikle Sayın Baş-
kanlarımızdan beklemektedirler. Başkanlarımızın ellerinde “sihir-
li değnek” olmadığına göre olumsuzluklar haksız da olsa tamamen 
belediyelerimizin üzerine yıkılmaktadır.

Özellikle Büyük Menderes ve Gediz grabenleri içinde yer alan yük-
sek entalpili jeotermal alanlardaki elektrik üretimine yönelik yatı-
rımlar ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirler düşünüldüğünde, 
ilgili işletmeye her türlü (yasal) desteği veren, bir ölçüde bölgesel 
sorumluluk taşıyan belediyelerimizin de pay alması gerekmektedir.  
İl Özel İdare payları ve MTA’nın aldığı payların taraflarca (makul) 
kabul edilebilir bir bölümünün de belediyelere aktarılarak, bir öl-
çüde sorumluluklarının karşılığını alması gerekmektedir. Tabii 
ki bu konudaki en büyük sorun 5686 sayılı yasa ve getirdik-
leri olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Ama unutmayalım ki, bu kaynakların adil paylaşımın-
dan her ne kadar belediyeler yeterli pay alamıyorlarsa 
da, İl Özel İdarelerinin de elde ettikleri gelirlerden, kay-
nakların bulunduğu alanlar içinde kalan, küçük - bü-
yük yerleşim yerlerinin de (Köy, belde vb.) hakkaniyet 
ölçülerinde yatırımlardan yeterli payı aldıkları söy-
lenemez.

Ülkemizde ”Termalin Başkenti” diye tanımlanan ya 
da tanımlanabilecek birçok kentimizde  jeotermal 
kaynaklardan gelir elde edilirken, bir taraftan ilgi-
li köylerin yer altı sularını tüketerek tarımsal faali-
yetlerini öldürürken, diğer taraftan da yeraltını sö-
mürdüğümüz yerleşim yerlerini sefalete terk etmek-
te hakkaniyet ölçülerini aşmaktadır.
 
Bütün bu sorunların ortaklaşa çözümü ve alınacak ön-
lemlerin başarısı, belediyelerimizle İl Özel idarelerinin 
uyum içinde olmasının yanında çevre ve bölge halkı ile de 
dengeli bir iletişim kurmasından geçmektedir. Yerel yönetimler, 
işletmelerden yasanın verdiği ölçüler dâhilinde gelir sağlarken, 
öncelikli görevlerinin yatırımların sürdürülebilirliğini de sağlamak 
olduğunu da asla unutmamaları gerekmektedir.

Jeotermal alanın 
modellemesi yapılmadan 

üstünkörü yapılan 
rezervuar enerji 

kapasitesi hesaplarına 
göre hazırlanan, yetersiz 

fizibilite raporları 
verilerine göre yatırım 

yapmak durumunda kalan 
belediyelerimiz işletmeye 

geçtikten sonra büyük 
sıkıntılar çekmektedirler.
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BALÇOVA’DA ISITMAYA III. ETAP  
Teleferik Mahallesi’nin tamamı ve Çetin Emeç Mahallesi’nin bir bölümüne 4 bin 300 konut 
eşdeğeri jeotermal enerji verilecek ve vatandaşlar Aralık ayında jeotermal enerjiyi kullanmaya 
başlayacaklar.

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklığı ile kurulan İzmir Jeotermal 
A.Ş tarafından Balçova’nın Teleferik ve Çetin Emeç Mahalleleri’ne jeotermali ulaştırmak için 
yeni etabının temeli atıldı. 

İzmir Jeotermal A.Ş Genel Müdürü Sinan Arslan, şirketin kurulmasından sonra kaynağı gözle-
yerek yeni yatırım imkânları aramak için bir proje geliştirdiklerini projenin kusursuz işlemesi 
sonucunda yeni etap inşaatına başladıklarını söyledi. Teleferik Mahallesi’nin tamamı ve Çetin 
Emeç Mahallesi’nin bir bölümüne 4 bin 300 konut eşdeğeri jeotermal enerji verileceğini belir-
ten Arslan, bu mahallelerde oturan vatandaşların Aralık ayında jeotermal enerjiyi kullanma-
ya başlayacaklarını belirtti. 
Balçova Jeotermal Isıtma III. Etap Projesi; İzmir İli, Balçova İlçesi Çetin Emeç ve Teleferik Ma-
hallelerinde 262.000 m² ‘lik alanını kapsıyor. Proje şirketinin 2006 yılından beri uyguladığı,  
2007 yılında kanunlaşan ve 2012 yılında geçiş süreci biten yeni Enerji Verimliliği Kanununa ve 
ilgili yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandı. 

Proje içinde 426 adet mevcut, 32 adet potansiyel olmak üzere toplam 458 adet bina yer alıyor.  
Isı büyüklüğü ise 22.113.000 kcal/h = 4.344 KE. ( 1 KE=100 m² )

19.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan proje kapsamında en düşük fiyatı veren yüklenici ile söz-
leşme imzalandı. Proje ihale bedeli 4.529.000 TL olup, idarenin mal alımları ve diğer ihaleleri 
ile işin toplam bedeli     6.000.000 ’yi buluyor.

Isı Merkezinin kaba inşaatı bitme noktasına gelerek, mekanik montaj işleri eylül ayı içerisin-
de başlayacak.  İzmir Jeotermal A.Ş tarafından mevcut boru hatlarının yenilenmesi, ısı mer-
kezlerinin ve kuyu başlarının revizyonu ile 2012 yılı içerisinde toplam    3.000.000 ’lik bir ye-
nileme yatırımı da devam edecek. Yenileme yatırımlarıyla ekonomik ömrünü doldurmuş boru 
hatları da yenileriyle değiştirilerek kayıp kaçak miktarı sıfır mertebelerine indirilmeye çalışı-
lacak. Eski tip elektrik motorlara sahip olan düşük verimli pompalar yeni tip enerji verimlili-
ği yüksek pompalar ile değiştirilerek işletme enerji giderlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.
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YAZLIK ILICA 2013 YILINDA AÇILIYOR 
Kocaeli Gölcük İlçesinde Roma Mimarisi bakımından tek örnek yapı olduğu tespit edilen Yazlık 
Ilıca 1900 yıllık uykudan uyandırılıyor.

Gölcük Belediyesi’nin maliki olduğu Yazlık Beldesi 281 ada 1 parselde bulunan eski ılıcaya ait to-
noz ve kanal kalıntısı Kültür Bakanlığı İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 03.10.1996 tarih ve 4276 sayılı karar ile tescillendi. 

2010 yılında Bakanlık izni ile Müze Müdürlüğü kontrolünde Gölcük Belediyesi tarafından arke-
olojik kazıları tamamlanan yazlık ılıcada yeni yüzüyle yükseliyor. 

Tarihi Ilıca’yı yeniden canlandırarak termal turizm merkezi oluşturmak amacı ile termal tesis-
ler projesi Gölcük Belediyesi tarafından hazırlandı. 10 dönümlük bir alan içinde yapılacak proje-
de zemin katta bay bayan olmak üzere iki adet yetişkin havuzu, çocuk havuzu, Türk Hamamı, 8 
adet özel aile havuzları ve bodrum katında bay bayan soyunma odaları, saunalar ayrıca lokan-
ta ve mutfağı ile çamur havuzları bulunuyor. Otopark, çocuk oyun alanları ve sergi alanları açık 
alanda yer alacak proje Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun 21.02.2011 tarih ve 2049 
sayılı kararı ile onaylandı. 

Projenin ihalesi yapıldıktan sonra, yer teslimi de yapılarak görkemli bir temel atma töreni ger-
çekleştirildi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından yapılan açıklamaya göre Yazlık 
Ilıca Termal Turizm Tesisi 2013 yılının mart ayında halkın hizmetine açılmış olacak. 
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JEOTERMAL’DE YENİ KUYU SEVİNCİ
1999-2004 tarihleri arasında Edremit Belediye Baş-
kanı Av. Tuncay Kılıç’ın hayali olarak nitelendirilen 
ve gerçekleştirilen jeotermal ısınma projesi her geçen 

gün büyüyerek güçlenmeye devam ediyor. Yeni açılan 
dokuzuncu kuyu ile artık Edremit çok daha kaliteli ve 
iyi ısınacak.

Jeotermal hayali gerçek yapan Edremit Belediye Başkanı Av. Tuncay Kılıç çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Edremit Jeotermal Anonim Şirketi tarafından çalışmaları tamam-
lanan yeni kuyunun müjdesini veren Başkan Kılıç; “Edremit’i daha iyi ve kaliteli ısıt-
mak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yeni kuyu çalışmaların en önem-
li noktası. 330 metre derinlikte açılan yeni kuyu ile 56.7 derecelik bir suya ulaşıl-
dı. Bu yeni kuyumuzda saniyede 30-40 litre arasında bir debili bir sıcak su mev-
cut. Edremit’te bu kış geçtiğimiz sezonlarda eski yönetimlerin yanlış uygulamalar 
ile gerçekleşen birçok sıkıntının önüne geçilecek ve Edremitliler çok daha iyi ve ve-
rimli bir şekilde ısınma imkânı bulacak” dedi. 

Yeni açılan kuyunun çalışmalarını yakından takip eden Başkan Kılıç, Edremit Jeotermal 
Anonim Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Kazdal ile birlikte sıcak suyun gün yüzüne çıkışını 
bizzat şahit oldu. Edremit Anonim Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Kazdal, yaklaşık 400 bin 
liraya maal olan kuyunun 2 aylık teknik ve mekanik çalışma ile gerçekleştirildiğini vurgu-
ladı. Kazdal “Edremitlileri daha iyi ısıtmak için Edremit Belediye Başkanımız Tun-
cay Kılıç’a söz verdik. Büyük bir uyum içinde bu yönde hızla ilerliyoruz. Bu kap-
samda 9. kuyumuzu başkanımız ile birlikte aktif hale geçirdik. Başkanımızın baş-
lattığı bu çalışmaları çok daha iyi ve güzele getirmek için yoğun bir mesai harcı-
yoruz. Edremit’te mevcut 5 bin konutumuzu bu sezon çok daha iyi ve kaliteli bir şe-
kilde ısıtacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum. Ayrıca Eylül ve Ekim aylarında 
yapacağımız reenjeksiyon kuyuları ile de kuyularımızın ömrünü ve kalitesini sağ-
lıklı bir şekle sokacağız ”dedi.

Başkan Kılıç; “Edremit’i daha iyi ve kaliteli 
ısıtmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.”
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ERZİNCAN’DA KAPLICALAR ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Erzincan Belediyesi tarafından işletilen 
Kaplıca Tesisi Türkiye’nin dört bir yanından 
ziyaretçi alıyor.

Sağlıklı ve hijyen bir ortamda hizmetini sürdüren tesisi altı ay içerisinde 11 bin kişi ziyaret 
etti. Tesis hakkında bilgiler veren Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır; Kaplıca havuzla-
rının zeminlerinin temizlenerek yeniden yapıldığını ve daha modern bir hale getirildiğini 
söyledi. Çakır, “Erzincan’ın önemli merkezlerinden biri olan kaplıca tesislerini daha kulla-
nışlı bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız çerçevesinde 12 
havuzumuzun içme suyu tesisatını yeniledik. Hepsinden önemlisi vatandaşlarımızın bu 
imkânlardan daha iyi faydalanması amacıyla havuzlarımızdaki suların hıfzısıhha mecli-
si tarafından devamlı kontrolleri yapılıyor. 2011 yılı Kasım ayında KUDAKA’ya (Kuzeydo-
ğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Kaplıca Tesislerine ait alt yapı iyileştirme projesi hazırladık. 

Hazırlanan proje kapsamında; tesis içerisinde içmesuyu için yeni bir sondaj kuyusu açıl-
ması, Derinkuyu su sondaj kuyularından tesislere ulaştırılacak termal suların iletim hat-
larının iyileştirilmesi, yer altı su kaynaklarının korunması amacı ile kullanılmayan termal 
suların reenjeksiyon kuyusuna geri beslemesinin yapılması, sıcaklığın yaklaşık 10 0C yük-
seltilebilmesi amacı ile hassas solar sistemlerin kurulması, çevre yollarının asfaltlanması, 
fosseptik kuyusu açılarak kanalizasyon hatlarının bağlanması ve bölgede seracılık faali-
yetlerinin yapılabilmesi için termal sera alt yapısının hazırlanması yer alıyor. 

Şifalı çamura ilgi büyük 

Özellikle son yıllarda kaplıcaların arka kısmında bulunan alandaki şifalı çamur çevre il-
lerden ve yurt dışından gelenler tarafından büyük ilgi görüyor.  İçeriğinde radyoaktif ele-
mentler ve kükürt bulunan çamurun romatizma, cilt hastalıkları, ciğer ve dalak rahatsız-
lıklarına iyi geldiği, sindirim ve sinir sistemiyle ilgili yararlarının olduğunu söyleyen yet-
kililer ilerleyen yıllarda şifalı çamurun Erzincan için bir turizm kapısı olacağının altını çiz-
diler.
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DORA-3 AYDIN’DA YÜKSELİYOR

BERGAMA’DA TEKNOLOJİK SERA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin ilk jeotermal enerji santralini kuran MB Holding 34 MWe (Megavat) kurulu güçte 
hizmet verecek Dora-3’ün temellerini Mayıs ayında Aydın’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımları ile attı.
MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat; ‘’Aydın’da yaptırılan Türkiye’nin 
ilk jeotermal elektrik santrali olan 8,5 megavat kurulu gücündeki DORA-1’in ve 
11,5 megavat kurulu gücündeki DORA-2 santralinin ardından bugün 34 megavat 
gücünde DORA-3’ün temelini atıyoruz. Santral yatırımlarıyla jeotermal saha po-
tansiyelini değerlendirmenin yanında Türkiye ekonomisine dinamizm kazandır-
dık. Hava kirliliği yanında da petrol için harcanan döviz girdilerini azalttık. DORA 
tesislerinden üretilen elektrik enerjisi vasıtasıyla yılda yaklaşık 25.000.000.-USD 
mertebesinde doğalgaz ve/veya petrol ürünü karşılığı döviz harcanmamış olacak-
tır’’ dedi. 

YILDIZ: 350 milyon Aydın’da…

Açılışı gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bizler yerli kaynak-
larımıza, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza önem vereceğimizi söylemiştik. Bu 
proje ülkemiz için en önemlilerinden. Biz yerli kaynak deyince kömür diyorduk. 
Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarını söyleyebiliyoruz. Aydın jeotermal enerji-
de kapasite olarak Avrupa birincisi, dünyada da yedinci. 2007 yılından bu güne 
kadar 488 milyon dolarlık jeotermal ihalesi yapıldı. Bunun 350 milyon doları 
Aydın’da. Bütün bu işler tamamlanınca 150 milyon Valilik ve Özel İdare’ye akta-
rılacak” dedi.

Fatih Mahallesi Dübek Mevkii’nde yaklaşık 380 bin m² ’lik alanı seracılık için planlayan 
Bergama Belediyesi, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca planın ada ve parsellerini 

oluşturarak alınan izinler sonrasında kullanılabilecek duruma getirdi. 2011 yılında ise 
tapu tescil işlemleri de tamamlandı.
İmar Planı’nda Teknolojik Sera olarak ayrılan alanda Bergama Belediyesi’ne ait Ertuğrul 
Mahallesi Kanlıazmak Mevkii’nde 78 bin 147, 79 m² ’lik alanda Teknolojik Seracılık Tesis-
leri yapılması amacıyla, 2886 sayılı kanunun 51.maddesinin g bendine istinaden 29 yıl 5 
ay süreyle pazarlık usulü ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi (İrtifak Hakkı) ihalesi yapılacak. 

Seralarda maliyet jeotermal ile 
düşecek…

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “ Proje, jeotermal kaynakların değerlen-
dirilmesi açısından oldukça önemli. Yaklaşık 80 bin m² ’si belediye tüzel kişiliği-
ne ait bu alan, bölgemizde seracılığın gelişiminde önemli bir adım olacak. Projey-
le Bergama’nın çehresi değişecek ve yeni iş sahaları oluşacak. Seracılık da ciddi bir 
gelir gerektiren ısıtmayı jeotermal enerji ile en aza indireceğiz “ dedi. 

Seracılık da gelişen teknoloji takip ederek en az maliyetle Bergama’ya jeotermal ısıtmalı seralar kuracak olan 
Bergama Belediyesi jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KITALARARASI YOLCULUK

Bölgedeki AFP muhabiri, İsviçreli pilot Bertrand Piccard’ın kullandığı uçağın 
2 ay sonra TSİ 02.27’de Rabat Sale havaalanına indiğini belirtti.  Havaalanın-
da Piccard’ı eşi ve uçuşu düzenleyenler karşıladı.  Şiddetli rüzgâr nedeniy-
le yolculuğu ertelenen “Solar Impulse”, uzun süredir beklediği Madrid’den 
Fas’ın başkenti Rabat’a doğru havalandı. 

İlk uçuşunu İsviçre-Brüksel, ikinci uçuşunu ise geçen yıl Paris-Brüksel arasın-
da yapan “Solar Impulse”, bir damla yakıt kullanmadan İsviçre’den Fas’a ka-
dar 2 bin 500 kilometreden uzun yolu katetti. 

Dört motorlu Solar Impulse, 63 metre kanat genişliğine ve enerji depolayan 
12 bin güneş hücresine sahip.  Deneme uçuşunun ilk ayağında 24 Mayıs’ta 
İsviçre’nin Payerne kentinden kalkan ve pilotluğunu Andre Borscberg’in yap-
tığı güneş uçağı, saatte ortalama 89 km hızla 17 saatte Madrid’e ulaşmıştı.  
İlk kıtalararası deneme uçuşunun ikinci ayağını, Piccard tamamladı.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak Solar Impulse 24 
Mayıs’ta başladığı yolculuğu 2 ayda tamamlayarak 
son durağı olan Fas’a ulaştı.
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Zafer Kalkınma Ajansının açtığı “Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Prog-
ramı (SÜKAP)” çerçevesinde Simav Belediyesinin sunduğu proje kabul edildi.

Simav Belediyesi ile Simav Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte hazırladığı Zafer Kalkınma 
Ajansı tarafından kabul gören projeyle ilgili mali destek protokolü Kütahya Matem Tesis-
lerinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansın merkezinde 03.07.20102 tarihinde gerçekleşti. 
İmza törenine Simav Belediye Başkanı Kasım KARAHAN, Simav Teknoloji Fakültesi Öğre-
tim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nurullah KIRATLI, Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Gö-
revlisi Kudret ARMAĞAN, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürü Ömer ÖZDO-
ĞAN ve Ajans Genel Sekreteri Dr. Yılmaz ÖZMEN katıldı.

“Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Otomasyonla Kontrolü” isimli projenin bütçesi top-
lam     586.746,13  olup,  %50’lik kısmı olan      293.373,07 Zafer Kalkınma Ajansı tarafın-
dan hibe olarak,  diğer kalan %50’si ise Simav Belediyesinin öz kaynaklarından karşılana-
cak. Proje Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Nurullah KIRATLI, Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret ARMAĞAN ve Si-
mav Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürü Ömer ÖZDOĞAN tarafından hazırlana-
rak uygulaması 11 ay sürecek. 

Yetkililer tarafından yapılana açıklamaya göre; proje kapsamında 1. Jeotermal Eşanjör 
Merkezi’nde ana otomasyon merkezi kurulacak olup, ilk olarak 101 Evler Mahallesi oto-
masyona alınacak. Böylelikle 101 Evler Mahallesinin ısıtma hattı tamamen kontrol altın-
da tutularak, sensörler vasıtası ile elde edilen veriler radyo frekans yardımıyla ana merke-

ze gönderilecek ve gerektiğinde müdahale ana merkezden yapılacak. Söz Konusu yerde 
projeye bağlı olarak belirli aralıklarla her ada girişinde sıcaklık, debi ve basınç sensörle-
ri ve her ada çıkışında ise sıcaklık ve debi sensörleri yerleştirilerek her sensörün bulundu-
ğu noktadaki ısı sürekli kontrol edilebilecek. Sensörlerin bulunduğu her noktada olası bir 
ısı düşüklüğü gözlendiğinde ise önceden olduğu gibi ısı düşüklüğü yaşanan hattın tama-
mı açılmayıp  sadece bir noktaya müdahale edilecek. Böylelikle hem zaman kaybı, hem-
de genel manada enerji kesintisi önlemiş olacak. 

Proje kapsamında jeotermal enerji ile ısıtılan ve pilot olarak seçilecek 30 konuta kalori-
metre uygulamasının yapılacağını, enerji verimliliği açısından konutların ısıtılması sıra-
sında fazla enerjinin başka bölgelere yönlendirileceğini söyleyen yetkililer; bu şekilde ye-
terince ısınan konuttaki fazla enerji ile havayı değil, ısı düşüklüğü yaşanan bölgelerdeki 
konutlara yeterli ısı verilmesi amaçladıklarını belirttiler. 

Jeotermal enerjinin konut ısıtılmasında kullanılmasında Simav Belediyesine önemli bir 
güç katacak olan bu proje jeotermal alanda hayata geçirilecek ilklerden biri olacak. 

BU PROJE, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK
“Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Otomasyonla Kontrolü” Projenin toplam bütçesi;    586.746, 13

Proje kapsamında jeotermal enerji ile ısıtılan 
ve pilot olarak seçilecek 30 konuta kalorimetre 
uygulamasının yapılacak.
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YÜZDE 30 TASARRUFLA 4 BİN YENİ KONUT 
Ulutürk; “Sistemin 1 milyon 200 bin liraya 
maloldu. Elektrik ve kimyasal ilaç tüketiminin 
azalması ile yapılan tasarrufta yüzde 60’ı 
bulacak.”
Afyonkarahisar’da 11 bin konutun jeotermal enerjiyle ısıtmasını yapan Afyon Jeotermal 
A.Ş (AFJET) 1,2 milyon liralık yeni bir teknolojiyle jeotermal sudan yüzde 30 tasarruf sağ-
ladı. Yeni otomasyon sistemi sayesinde tasarruf edilen suyla gelecek yıl 4 bin yeni konut 
daha ısıtılacak. 

AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, yeni otomasyon sistemi sayesinde sıcak sudan yüz-
de 30 tasarruf sağladıklarını aynı zamanda kireçlenmeyi de önlediklerini söyledi. Ulutürk 
bu başarıyı bölgesel ısıtma sistem ile ve ‘sabit sıcaklık değişken debi’ yöntemi sağladık-
larını böylece ısı terfi binasıyla birlikte apartmanların girişlerine ve konutlara akıllı vana-
lar yerleştirdiklerini kaydetti.

Sistemin dijital bir sistem olmasından dolayı mahallelerdeki suyun ısı derecesini görebil-
diklerini söyleyen Ulutürk; “ Kontrol odamızdan mahallelere giden suyun sıcaklığı-
nı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Sisteme istenilen değerler girildiğinde sıcak-
lık sabit kalmak şartıyla, otomatik olarak kuyulardan yeterli derecece sıcak su çe-
kiliyor. Böylece mahallerdeki ısı farklılıkları ortadan kaldırılarak, kuyulardan ge-
reksiz su çekilmesinin önüne geçilmiş oluyor. Sistemin 1 milyon 200 bin liraya ma-
loldu. Elektrik ve kimyasal ilaç tüketiminin azalması ile yapılan tasarrufta yüzde 
60’ı bulacak. Yapılan tasarruf sayesinde 2013 yılında 4 bin yeni konutu daha ısı-
tacağız. Bu işlemler sonrası Afyonkarahisar’da daha çok ve daha kaliteli ısınma 
hizmeti vereceğiz” dedi. 

YOZGAT'TA JEOTERMAL ENERJİ SONDAJI DEVAM EDİYOR

 Yozgat Merkez ve Şefaatli ilçesinde İl Özel idare kaynaklarıyla MTA tarafından yapılan 
araştırma kapsamında belirlenen alanlarda sondaj çalışmaları sürüyor. Yozgat Cezaevi 
mevkiinde 500 metre altı 100 metre derinlikte olarak sondaj çalışması yapılacak. Yetkili-
ler tarafından yapılan açıklamada daha önce Çatak Mevkiinde sondaj çalışmasının yapıl-
dığı fakat yeteri sıcaklık da su elde edilemediği söylendi. 

Yozgat İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Maden 
Teknik Arama (MTA) tarafından yürütülen 
jeotermal enerji sondaj çalışmaları Yozgat 
Kapalı Cezaevi mevkiinde devam ediyor. 
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SAHİL TURİZİMİ İLE TERMAL TURİZİM
DAVUTLAR’DA BULUŞUYOR
Davutlar;  geniş, temiz ve halka açık plajları ile yine bölge turizminde oldukça ilgi çeken bir yer. 
Belediyemiz tarafından temizlenip inşa edilen ve yaşanır alan hale getirilen Davutlar Sevgi Plajı 
ve Balıkçı Barınağı ilçemizin gözde mekânlarından.

Amacımız yazın açık olan sahil otellerinde 
kışında termal turizm yapılmasını sağlayarak, 
ilçemizde 12 ay turizmi canlı tutmak.  

Davutlar Belediye Başkanı Tuncay UYSAL beldelerinin Milli 
Park sınırları içerisinde yer alması, sahilleri ve doğal gü-
zelleri ile diğer termal bölgelere göre çok farklı olduğunu 
belirttiği konuşmasında;  “Davutlar Kültür Turizm Ba-
kanlığı tarafından Termal Turizm alanı ilan edilmiş 
bir bölge. İlçemiz jeotermal kaynaklar açısından ol-
dukça zengin. Buna bağlı olarak da ilçemizde birçok 
termal otel ve sağlık merkezi mevcut.  Davutlar hem 

termal turizm hem de sahil turizmine hitap eden bir yer. Bu yüzden hem yurt içi, 
hem yurt dışından oldukça yoğun bir turist akımı var. Kaplıcalarımızdan aynı za-
manda sağlık ve kür merkezi olarak da yararlanılmakta.  

İlçemizin kendi sınırları içerinde yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil bandı bulun-
maktadır. Körfeze hâkim olan Davutlar;  geniş, temiz ve halka açık plajları ile yine 
bölge turizminde oldukça ilgi çeken bir yer. Belediyemiz tarafından temizlenip 
inşa edilen ve yaşanır alan hale getirilen Davutlar Sevgi Plajı ve Balıkçı Barına-
ğı ilçemizin gözde mekânlarından. Hem halkımız ve hem de çevre illerden gelen 
konuklar bu plajlardan faydalanarak bu güzel doğanın zevkini çıkarıyorlar” dedi.  



Her zaman yatırımcının yanında olduklarını belirten UYSAL, amaçlarının beldelerinde 12 
ay turizmi canlı tutmak olduklarını belirttiği konuşmasına şöyle devam etti.   

Belediyemize ait 2 adet jeotermal kuyumuz var. Kuyulardan biri 2011 yılın MTA’nın açmış 
olduğu ve bölge sahası imtiyaz hakkı, belediyemiz tarafından ihale ile alınan kuyu. Kuyu-
larımızdan bir diğeri ise; 1998/23 ruhsat numaralı olup belediyemiz tarafından açılmış-
tır. 200 metre derinlikte, 42 derece sıcaklığa, 50 lt/sn debiye sahip olan suyumuz işletme-
lere kiraya verilmektedir.

MTA tarafından açılan J/845 kuyumuz ise; 815 metre derinlikte, 58 derece sıcaklıkta, 50 
lt/sn debiye sahip doğal mineralli bir jeotermal kaynaktır. 2011 yılında MTA tarafından 
kuyunun ve 2300,00 HA alanın imtiyaz satış ihalesi yapılmış olup ihale 1.320.000,00 Do-
lar +KDV ile belediyemiz tarafından alınmıştır. 

Bölgemizde, özellikle alternatif turizm ile birlikte termal turizmi geliştirmeyi hedefliyo-
ruz.  Beldemizde önemli bir işletme olan Radon Termal Tesisleri’nin kendilerine ait bir iş-
letme kuyusu var. Ayrıca yeni bölgelerde açılan özel şirketlerde kendilerine ait kuyula-
ra sahip. 

Davutlar Belediyesi olarak her zaman yatırımcının yanında olduğumuzu, her türlü plat-
formda dile getiriyoruz. Beldemizin turistik bir bölge olması, deniz ve Milli Park ile iç içe 
olması,  termal turizm açısından bizi diğer bölgelerden farklı kılıyor. Amacımız yazın açık 
olan sahil otellerinde kışında termal turizm yapılmasını sağlayarak, ilçemizde 12 ay tu-
rizmi canlı tutmak.  

Şu an beldemizde bulunan iki termal tesisin yanında inşaatı devam eden orta ölçekli 2 
termal tesis daha var.  Ayrıca proje aşamasında 5 yıldız bir termal otel ve çok amaçlı bir 
kompleks bulunmakta. “ dedi. 

Radon Thermal

Radon Thermal

Naturmed Thermal

Naturmed  Açık Thermal Havuz

Naturmed Thermal

Radon Thermal
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KIRŞEHİR’DE KURUTMA, JEOTERMAL İLE YAPILIYOR
Jeotermal enerji, ısınma ve turizm sektöründen sonra, meyve sebze kurutma tesis-
lerinde de kullanılmaya başlandı. Kırşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin işbirliğiyle 
Kırşehir’in Karakurt Beldesinde kurulan kamunun ilk jeotermal sebze ve meyve kurut-
ma tesisi faaliyete geçti. Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Müdürü ve Kır-
şehir Belediyesi Başkan Danışmanı İrem Çigci, yaptığı açıklamada, jeotermal meyve ve 
sebze kurutma tesisinin, Kırşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin hazırladığı bir proje-
nin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Kamu eliyle yapılan ilk tesis 

Ajansın 850 bin lira hibe desteği sağladığını, belediye ile özel idarenin de 150 bin lira 
kaynak aktardığını ifade eden Çigci, tesisin, kamu sektörünün açtığı ilk jeotermal mey-
ve ve sebze kurutma tesisi olduğunu, enerji maliyetinde büyük bir düşüş sağlandığını 
bildirdi. Çigci, şöyle konuştu; “ Türkiye’de jeotermal ısı ile meyve sebze kurutulma-
sı yönünde fazla bir çalışma yapılamamış. Kızılcahamam’da özel sektöre ait bir 
çalışma var. Türkiye’de daha çok kömür, doğalgaz, elektrik gibi maliyeti yüksek 
olan enerji kaynakları ile kurulan tesisler mevcut. Kamu eliyle ve jeotermal kay-
nakla meyve ve sebze kurutması yapılan tek tesis Kırşehir’de kuruldu.  Kaplıca-
ları ve jeotermal kaynağı ile ünlü olan Kırşehir’in Karakurt Beldesi’ndeki tesis 2 
aşamada yapıldı.  Birinci etap ısı merkezi, ikinci etap ise kurutma tesisi. Isı mer-
kezi toplam 470 bin lira, kurutma tesisi ise 360 bin liraya mal oldu. Toplamda 
850 bin liralık bir hibe destek alındı. Diğer yatırımlarla birlikte maliyeti 1 mil-
yon lirayı bulan bir tesis inşa ettik. 

Kuyudan çıkan 15 lt/sn debideki 52 derece termal su, izolasyonlu hatlar ile jeo-
termal ısı merkezine giderek, eşanjörler yardımıyla buradaki şebeke suyunu ısı-
tıyor. Isınan su, kurutma tesisi binasına giderek klima santrallerinden sıcak ha-
vanı çıkmasına böylece fırınları ısıtıyor. Kurutma işlemi; oda tipi, tepsili, tünel-
li kurutma sistemi ile yapılıyor. Suyun çıkış sıcaklığı 52 derece, meyveleri ise 48 
derecede kurutuyoruz. Ortalama kurutma süremiz 5-6 saati buluyor, meyvele-
rin özelliklerine göre ise bu süre değişebiliyor” dedi. 
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YOZGAT’DA JEOTERMAL SERALAR BÜYÜYOR

GAZLIGÖL’DE SU İSRAFI ÖNLENECEK 

Hava sıcaklıklarının eksi 30'a kadar düştüğü Yozgat'da, jeotermal ile ısınan seraların alanı 25 
bin metrekareye çıkarıldı.

Gazlıgöl’de tesislere tek kaynaktan su verilmesini 
sağlayacak hat için engeller aşılıyor. 

İlkser Seracılık’dan Oktay Künbetli Sorgun ilçesinde 2009 yılında kurdukları seralarda topraksız doma-
tes ürettiklerini söyledi.
Künbetli; "10 bin metrekare alanda kurduğumuz seramızda yetişen domateslere talep artın-
ca, serayı 25 bin metrekareye çıkardık. Topraksız salkım domates üretimi yapılan serayı iler-
leyen yıllarda 50 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Seralarda toplam 25 kişinin çalıştığını, yılda, yaklaşık bin ton domates ürettiklerini belirten Künbetli; 
"Sorgun domatesinin özel müşterileri var artık. İlçemizde yaz aylarının serin geçmesi, kışın da serala-
rı jeotermal suyla ısıtmamız sebebiyle, seracılıkta başarı sağladık. Hedefimiz Sorgun domatesini sof-
ralarda markalaştırmak.

Yeterli sıcak ve soğuk su temin etmeleri halinde, yılda 200-300 ton daha fazla domates yetiştirebile-
ceklerini söyleyen Künbetli, "Alanlarımızı büyütmemizle birlikte, özellikle sıcak su konusunda, 
yeterli ısıyı veremediğimiz için ürünlerimiz geç büyüyor. Sıcak ve soğuk su konusunda yetkili-
lerden destek bekliyoruz" dedi.

23 tesisin, 60 bin devremülkün ve beş yıldızlı otelin bulunduğu bölgede döşenecek hat ile 
su dağıtımının tek hattan yapılması hedefleniyor.

AFJET tarafından Türkiye'de ilk defa uygulanan ve termal otellere tek elden sıcak su da-
ğıtımını sağlayacak 8 kilometrelik turizm hattının benzeri Gazlıgöl’de de uygulanacak.
 Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, su birliğinin oluşturulmasında Gazlıgöl ve Yay-
labağı Belediyeleri arasında yöntem farkından doğan bir problem olduğunu, ancak bu-
nun giderildiğini söyledi. Balkanlıoğlu, "Afyon merkezde su birliğini gerçekleştirdik. 
Ömer-Gecek termal havzasının bulunduğu kaynaktan oteller bölgesine 8 kilomet-
relik turizm hattını tamamladık. Bunu da şehrin ısıtmasını sağlayan AFJET aracılı-
ğıyla yaptık. Artık termal sularımız gelişi güzel kullanılmayacak ve israf edileme-
yecek. Biz termal suyu otellerin önüne kadar getirdik, vanasını koyduk. İhtiyacı 
kadar kullanacak ve parasını ödeyecek" dedi.  

Balkanlıoğlu, sistemin benzerini Gazlıgöl’de kurmaya çalıştıklarını söyleyerek; “ İlk adımı 
attık, problemlerimizi aştık ve yatırımcılarla anlaştık. Kısacası olaya el koyduk ve 
her kesimi ikna ettik " dedi.

KIRŞEHİR’DE KURUTMA, JEOTERMAL İLE YAPILIYOR
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13 bin konut ve iş yerinin tamamını jeotermal enerji ile ısıtarak Guinnes Rekorlar Kitabına girme-
yi hedefleyen  Simav Belediyesi, ilçenin en kırsal kesiminde 123 öğrencinin barındığı yurt binasını 
da jeotermalle ısıttı. 

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Simav Belediyesinin 10 bin dolayında mesken ve 
iş yerinin jeotermal ile ısıtarak Türkiye’de liderliği elinde bulundurduğu söylendi. Gelecek yıl içersin-
de ilçenin tamamını jeotermal ile ısıtarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini kay-
deden yetkililer ilçe merkezinden 920 metre daha yükseklikte bulunan öğrenci yurdunu jeotermal 
enerji ile ısıtarak bu işte ne kadar iddialı olduklarını ispatladıklarını söylediler. 

Yapılan ısıtma işlemi ile 123 öğrencinin rahat bir kış geçireceğini belirten yetkililer; “  75. Yıl Cum-
huriyet Öğrenci Yurdu artık 24 saat sıcak suya ve jeotermal enerjiye kavuştu” dedi. 

ARABAN’DA JEOTERMAL UMUDU

SİMAV’DA MEYVE KURUTMA TESİSİ KURULUYOR 

ÖĞRENCİ YURDUNA JEOTERMAL ISITMA 

Simav’da jeotermal enerjinin ısısıyla meyve ve sebze kurutmak için 1 milyon liraya tesis kuruluyor.   

Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan; “ Simav'da jeotermal enerji ile 10 bin konut 
ve iş yeri ısıtılıyor, aynı zamanda kaplıcalarımız var. Seracılıkta da yararlanılan 
jeotermal enerjimizi artık yeni bir sektörde, meyve ve sebze kurutma tesislerinde 
kullanmaya başladık” dedi.  

Eynal Kaplıcaları mevkinde özel sektör tarafından sebze ve meyve kurutma tesisi kuruldu-
ğunu belirten Karahan, iki ay sonra tesiste deneme kurutmaların başlanacağını söyledi.
Karahan, 1 milyon lira maliyete sahip ihracata yönelik tesisin gelecek yıl haziran ayında 
tam kapasiteyle faaliyete geçirileceğini belirterek, burada kurutulacak çilek, kavun, kar-
puz, domates gibi sebze ve meyvelerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracının planlandı-
ğını dile getirdi.

“ Başlangıçta tesiste yıllık 60 ton meyve ve sebze kurutulmasının hedefleniyor. 
Simav'da yatırım yapmak isteyen herkesin önünü açmak suretiyle istihdam oluş-
turmak, işsizliği önlemek için her türlü yatırımcıya desteğe hazırız” dedi. 
Tesis ortağı Gıda Mühendisi Eren Özbayrak ise; "400 metrekare kapalı alana sahip te-
sisimizi ileride büyütmeyi düşünüyoruz.  Yıllık 600 ton yaş sebze ve meyveyi bu te-
siste kurutmayı planlıyoruz” dedi.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Ziyaret Köyü Ören mevkiin-
de jeotermal su arama çalışmaları için sondaj çalışmaları sürüyor. MTA yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamalara göre etüd çalışmaları tamamlanan bölgede, 1 adet araştırma sondajı açma çalışmala-
rı ise yoğun bir hızla devam ediyor.  

1969 yılında halkın su gözünde patlattığı dinamit nedeniyle kuruduğu iddia edilen şifalı kaynak da, 
44 yıl sonra yeniden çalışmalar başlatıldı. 
MTA yetkililerinin yaptığı çalışmalar ve uzman ekiplerin bölgede yaptığı inceleme ve araştırmala-
rın tamamlanmasının ardından, 1968 yılında kendiliğinden artezyen şeklinde çıkan ve 1969 yılında 
kuruduğu iddia edilen jeotermal su için sondaj çalışmalarını başlatıldı. 
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Denizli İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu; Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) İk-
tisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Denizli İl Özel İdaresi tarafından "Ye-
nilenebilir Enerji ve Entegre Kullanımı" adlı proje kapsamında Denizli’nin Sarayköy ilçesi 
Tekkehamam mevkiinde yeni bir jeotermal sondaj kuyusu açıldığını söyledi.

Oklu; 100 lt/sn debide ve 160˚C sıcaklıkta çok yüksek kapasiteye sahip  olan kuyudan 
elektrik üretimi, termal turizm ve seracılık alanlarında faydalanılabileceklerini söyledi.
Bu proje sayesinde bölgede seracılık ve termal turizm sektöründe yatırım miktarının çok 

daha aratacağını böylelikle bölgede 400 dekar alanda tarım faaliyetinin mümkün olaca-
ğını söyleyen Oklu şöyle konuştu: 

"Bölgede halen 5 adet termal turizm tesisi ve 3 sera işletmesi bulunuyor. Proje so-
nunda termal turizm tesislerinin sayısının 10'a, sera işletmeye sayısının ise altı-
ya çıkmasını bekliyoruz. Böylece bölgede ki tesislerden yılda yaklaşık 5 bin yerli ve 
yabancı turist yararlanacak. Bölgede kurulacak işletmelerde ise bu kapsamda 100 
kişi istihdam edilebilecek. Turizmin bölge ekonomisine katkısı da böylelikle arta-
caktır. İşletme sayısının da ki artış daha fazla sayıda çalışan anlamına geldiğin-
den, bölgede işsizlik oranında düşüş meydana gelecektir" dedi.

Hollandalı Transmark Şirketi, Manisa'nın tarihi ilçesi Kula'nın Sandal Beldesi Küçük Divlit 
Yanardağı Mevkii'nde jeotermal sondaj çalışmalarına başladı. 

Transmark Yönetim Kurulu Başkanı Gerald Krans, Türkiye’de gerekli izinleri ve ruhsatla-
rı alıp, Kula'nın yanı sıra dokuz bölgede daha sondaj çalışması başlattıklarını söyledi. Çı-
karacakları jeotermal suyun derecesine çalışmalar yapacaklarını söyleyen Krans, yüksek 
derecede su bulmaları halinde elektrik santralı kurmayı düşündüklerini belirtti. Gerard 
Krans, " Türkiye'de üç yıldır sürdürdüğümüz inceleme ve etüt çalışmasını tamam-
ladık. Kula'da üç mühendis ve 22 elemanımız ile sondaj çalışmalarına başladık. 
Bu alanda yaklaşık BİN metreye kadar inmeyi planlıyoruz. Bölgeden çok ümitli-
yiz. Amaçlarımız arasında Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklarını dünyaya ta-
nıtmak var” dedi. 

DENİZLİ’DE YENİ KUYU 

TRANSMARK ŞİRKETİ KULA’DA 

Bu proje ile bölgede, 400 dekar alanda tarım faaliyeti mümkün olacak. 

Transmark Yönetim Kurulu Başkanı Gerald 
Krans; “ Yüksek derecede su bulabilirsek bölgeye 
elektrik santrali kurmayı düşünüyoruz.”



56

Je
ot

erm
al 

 H
ab

erl
er

SALİHLİ’DE SIKINTILAR KALKIYOR

KIRŞEHİR’DE ISINMAYA ZAM YOK

Salihli Belediyesi jeotermal kuyularda çalışmalar başlattı. Yapılan işler kapsamında; Yıl-
maz Beldesinde 1500 metrelik yeni bir kuyu açılmasına, mevcut bir kuyudaki problem 
nedei ile de 500 metrelik bir derinleştirme işlemi yapılmasına karar verildi. Isıtma prob-
lemi yaşanan Kurtuluş Mahallesi'nde ki sıkıntı için ise, Yerliler Cami mevkisine istasyon 
pompası yerleştirmek için çalışmalar başlatıldı. 

Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Je-
otermal ile ilgili olarak şehir içi iyileştirme çalışmalarımız yapıldı.  Bina altı eşan-

jörlerimizinde kontrolleri sürüyor. İşletme ile ilgili çalışmaları müdürlüğümüz çok 
başarılı bir şekilde yürüttü. 1750 metre derinliğindeki yeni kuyu ve geçen sene aç-
tığımız kuyulardan birinde yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Eski kuyu 
içim 500 metrelik derinleştirme ve yeni kuyumuz olmak üzere yaklaşık 2 bin 250 
metre derinliğinde kuyu ihalesine çıktık.    2 milyon 400 bin civarında bir bedel 
tutan iş için sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak. Firma ekipmanı şu anda 
getiremiyor. Yılmaz bölgesinde, daha önce istimlakını yaptığımız lokasyonda bir 
kuyu daha kazacağız. Yerliler Camisi'nin doğusu, Kurtuluş Mahallesi'nde ki ısıt-
mayla ilgili ve suyun dolaşımı ile ilgili problemler yaşadığımız bir bölgemiz daha 
var. O bölgeyi rahatlatmak adına Yerliler Camisi civarına bir istasyon pompası ku-
rarak iyileştirme çalışması yapacağız” dedi. 

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş AYDOĞAN tarafından yapılan açıklamada; 
“Jeotermal birim fiyatlarına zam yapılmaksızın aynı birim fiyatların 2012/2013 
kış döneminde de uygulanması kararlaştırmıştır. Buna göre 2012/2013 kış sezo-
nu jeotermal ısınma bedeli ve uygulama yöntemleri, Şirketimizce jeotermal ener-
ji ile ısıtılan resmi kurum binaları için metrekare ısıtma bedeli      11,02, konutlar 
için metrekare ısıtma bedeli      8,91  ve işyerleri için metrekare ısıtma bedeli      9,94 
olarak tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada, fiyatlara KDV’nin dâhil olduğu, ısıtma bedellerinin tamamının Eylül 2012 ayı 
sonuna kadar peşin ödenmesi halinde yüzde 5 indirim uygulanacağı ve isteyenlerin ise 5 
eşit taksitte ödeyebilecekleri bildirildi

Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi Anonim 
Şirketinden yapılan açıklamada 3 dönemdir 
aynı olan ısınma bedellerinin bu dönemde de 
uygulanacağı bildirildi. 





JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN 
SARAYKÖY TARIMA DAYALI 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ülkemizde zengin jeotermal kaynaklara sahip bir konumunda olan 
Denizli; bu zenginliği, gerek doğal çıkışlar ve açılan sondajların 
verimliliği, gerekse kaynakların içerik ve sıcaklığı bakımından oldukça ilgi 
çekici bir bölge. Son zamanlarda ülkemizde oldukça ilerleyen jeotermal 
sera konusunda da yine Denizli bir öncülük yaparak ilk organize sera 
bölgesini kurdu. Denizli Valisi Abdülkadir DEMİR Denizli’nin sahip 
olduğu bu avantajları ve Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kuruluş hikâyesini anlattı.
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JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN 
SARAYKÖY TARIMA DAYALI 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Sarayköy TDİ OSB’nin bu alanda yapılan çalışmaların ilki olması nedeniyle gerek altyapı 
gerekse işletilmesi konusunda örnek teşkil edecek şekilde eksiksiz olarak tamamlanması için 
kalan süreçlerin en iyi şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Demir Denizli’nin sahip olduğu en büyük avantajın, kaynakların 
farklı jeolojik katmanlardan ve fay zonlarından beslenmesi olduğu-
nu söyleyerek bu durumun termal suların sıcaklık, basınç ve kimya-
sal özelliklerinde de değişiklikler göstermesine neden olduğunu be-
lirtti. 

Demir açıklamasına şöyle devam etti;
“ Büyük Menderes ve Gediz çöküntü ovalarının kesiştiği çok özel 
bir bölgede yer alan bu zengin kaynaklar, yüzyıllar boyu bu coğraf-
yada hüküm sürmüş pek çok medeniyet tarafından kullanılmış. Gü-
nümüzde,  kaynakların yenilenebilir özelliğinin korunarak ve daha 

etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması amacı ile 2008 
yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanunu ile hukuki düzenleme yapılmıştır.   

Bu mevzuatın hazırlanıp yürürlüğe girmesi ve ülkemizin ilk jeo-
termal elektrik santrali olan Kızıldere Elektrik Santralinin özelleş-
me kapsamına alınması eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Bununla 
birlikte Elektrik üretimine en uygun ve en verimli alan olan Kızılde-
re- Tekkehamam jeotermal sahası, santral ile özelleşme kapsamın-
da değerlendirilerek ilk saha satışı da gerçekleşmiştir. 

OSB alanında kurulacak olan seralarda dekar 
başına bir kişi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 
500 kişiye ise imkânı sağlanmış olacak.
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5 yıl içinde yaklaşık 600 dekar sera 
yatırımı gerçekleşti

Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Organize Sanayi Bölgesinin 
(OSB) kuruluşuna ilişkin ilk çalışmalar, bu bölgede, 2004 yılında 
Denizli Tarım İl Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Devlet tasar-
rufunda bulunan santralde etkin bir şekilde re-enjeksiyon çalışma-
ları gerçekleştirilemediği için artan termal su ile bölgede sera ve 
konut ısıtmasında kullanılmıştır.  Seracılık çalışmaları İl Özel İda-
resi ve Tarım İl Müdürlüğünce alanda kurulan seraların yatırımcı-
ya açılması şeklinde olmuştur. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi fikrinin oluşturulmasının ardından o dönemdeki isim-
leriyle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı arasında seracılık sektöründe faaliyet gösterecek olan tesislerin 
bir arada kurulmasını sağlamak amacı ile TDİ OSB’lerin kurulu-
şuna ilişkin bir protokol imzalanmıştır. 

Sarayköy TDİ OSB bu protokole istinaden, 2008 yılında, 4562 sayı-
lı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu kanun kapsamında yer 
alan “Yer Seçimi Yönetmeliği” ve “Uygulama Yönetmeliği” esas-
larına göre ilan edilmiştir.  Denizli İl Özel İdaresi, Denizli Ticaret 
Odası ve Denizli Ticaret Borsası OSB’mizin kurucu ortaklarıdır. 
Sarayköy TDİ OSB’nin kuruluşuna ilişkin iş ve işlemleri, hukuki ve 
teknik konular olmak üzere iki başlık altında yürütülmüştür. Plan-
lama ve kamulaştırma işlemleri hukuki konular olup altyapı proje-
leri ise teknik konular kısmında incelenmiştir. 

İlan edilen alanda yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan par-
sellerin satış yolu ile OSB üzerine devri yapılmış olup şahıs parseli 
için kamulaştırma çalışması tamamlamak üzeredir.  OSB alanının 
yüzölçümü 540 dekar olup planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Altyapı çalışmaları OSB’nin sulama suyu, kanalizasyon, arıtma, 
yağmur suyu drenaj, elektrik, karbondioksit gübrelemesi ve ısıtma 
projelerinin uygulaması ile tamamlanacaktır. Altyapının tamam-
lanması yaklaşık bir yıl sürecek olup arazi tahsislerinin ardından 
bu çalışmalara başlanacaktır. Sulama suyu OSB Alanına yaklaşık 
20 km mesafeden kapalı boru sisteminde taşınacaktır. OSB Yöne-
tim tarafından seralarda karbondioksit gübrelemesi uygulamasının 
yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirilme-
si kararı da alınmıştır. Sera ısıtması jeotermal enerji ile gerçekleş-
tirilecektir. 
İlimizde son 5 yıl içinde yaklaşık 600 dekar sera yatırımı gerçekleş-

miştir. Sarayköy TDİ OSB’nin faaliyete geçmesi halinde bu rakam 
iki kat artmış olacak, bu durum İlimiz ve bölge ekonomisine ciddi 
katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte OSB Alanında kurulacak olan 
seralarda dekar başına bir kişi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 
500 kişiye ise imkânı sağlanmış olacaktır.  

İlan edilen alan itibariyle 2012 yılı sonunda OSB Alanında yer alan 
sera parselleri yatırımcıya tahsis edilebilecek şekilde çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Önümüzdeki günlerde yeni OSB’ler 
geliyor 

Sarayköy TDİ OSB ülkemizin ilk Tarıma Dayalı İhtisas OSB olma-
sı nedeni ile çalışmalar OSB’nin bir an önce faaliyete geçmesi için 
ivedilikle sürdürülmektedir. 2012 yılı Kasım ayı itibarı ile Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, TDİ OSB’ler konusunu tamamen Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devretmiştir. Bu nedenle mevcut 
mevzuatın revize çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle önü-
müzdeki günlerde özellikle jeotermal kaynağa sahip ve kaynağın 
sera ısıtmasına uygun olduğu bölgelerde yeni TDİ OSB’lerin ku-
rulması gündeme gelecektir. Sarayköy Tİ OSB’nin bu alanda yapı-
lan çalışmaların ilki olması nedeniyle gerek altyapı gerekse işletil-
mesi konusunda örnek teşkil edecek şekilde eksiksiz olarak tamam-
lanması için kalan süreçlerin en iyi şekilde sonuçlandırılması he-
deflenmektedir.” 
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Bazı olaylar vardır, yazarken ya da anlatırken keyif verir, bazı olaylar da vardır ki yazarken 
içiniz acır. Hafifletici nedenler ararsınız acınızı azaltacak, bazen de çaresiz kalırsınız, çöze-
mezsiniz  acınızın nedenini, hele hele bir de çevrenize karşı, doğaya karşı duyarlı iseniz acı-
nız binlerce kat daha artar. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz mayıs ayı içinde Alaşehir-Piyadeler-Alkanlı köyü  yakınlarında 5686 
sayılı yasaya uygun olarak alınan jeotermal arama ruhsat alanı içinde yapılan sondaj çalış-
maları sırasında, önce buhar çıkışları sonrasında da patlamalar olmuştu. Bu olayda ilginç 
olan ya da diğer bir deyimle olağan dışı olan şey, buharın açılan sondaj kuyusundan değil de 
kuyu lokasyonundan yaklaşık 150m uzaklıktan çıkması idi. Elbette buhar çıkışı civarda ya-
şayanlarca şaşkınlıkla izlenmişti ama asıl tehlike henüz fark edilmemişti. Yeriçinin derinlik-
lerinde yüksek basınç altında (yüzlerce PSI) hapsolmuş olan korkunç enerji, yeriçinde buldu-
ğu en zayıf ortamdan yeryüzüne doğru kendine yol aramaya başlamıştı bile. Ve çok geçme-
den aranan zayıf ortam bulunur bulunmaz, içerdiği yüksek orandaki CO  gazının ve yüksek 
sıcaklığın (83  °C ) etkisiyle oluşan aşırı hidrostatik basınçla korkunç bir patlama oldu. Artık 
doğanın bu kontrolsüz enerji boşalımının önünde durmak ve akışkan çıkışını önleme  şansı 
yoktu. Yani; yerin yüzlerce metre derinliklerinde ki Uyuyan dev uyanmıştı Tek yapılacak şey 
tarım arazilerine (özellikle üzüm bağlarına), doğaya ve sondaj şantiyesine en az zararla bu 
felaketin atlatılması için acil önlem almaktı. 

Jeotermal akışkanların en önemli çevresel etkileri, tarım arazilerinde, ekili- dikili alanlar-
da, hava, nehir ve göl yataklarında oldukça endişe verici kirliliğe neden olmasıdır. Jeotermal 
akışkanlar; rezervuarı oluşturan  kayaçların cinsine ve yer yüzüne ulaşıncaya kadar geçtikle-
ri yol içerisindeki mineral çeşitliliğine bağlı olarak kimyasal içerikleri bölgeden bölgeye fark-
lılık gösteren akışkanlar olup, CO, HS, NH, CH, N, H gibi yoğuşmayan gazlar ve Hg, B 
ve Rn gibi elementler içerirler. Özellikle bu Alaşehir-Salihli alanındaki jeotermal akışkanlar 
içeriğinde Bor ve CO oldukça bol bulunmaktadır. Bu nedenle de jeotermal akışanların kont-
rolsüz çıkışlarını sadece sıcaksu ve çamur olarak görmemek gerekir 
Peki medya bu jeotermal patlamayı nasıl haber olarak duyurdu acaba?  Aslında olayın med-
yatik olmasını birazda abartılı haberler sağlar. Ne yazık ki biz okuyucular için de haber ni-
teliği böyle belli olur. 
Medyada nasıl bir başlıkla haber olarak verilirse verilsin ortada bir tek gerçek vardır. Bu ger-
çek ise yer altında “Uyuyan Dev” diye tanımladığımız enerji ortamı yara almıştır. Bu yara-
nın acilen sarılması gerekir. 

Alkanlıdaki kuyu ağzı patlaması (Blow-out) değil, kuyu dibindeki yüksek basınçlı ortamın, 
daha düşük hidrostatik basınca sahip zayıf ortama doğru olan bir göçü şeklinde gelişmiş-
tir. Üstelik bu yüksek basınç boşalımı, yeriçinin anizotropik yapısı nedeniyle tek yönlü olma-
yıp değişik yönlerde olmuş ve bu nedenle de bu göçün yüzeydeki çıkışları da (patlamalar) 
6 farklı noktada olmuş ve zamanla çıkış ağızları geniş çukurluklara dönüşmüştür  Bu arada 
Alkanlı kuyusunun yaklaşık doğusunda yer alan ve kuyuya komşu bağlar hasar görmezken, 
güney ve güney doğusunda yer alan bağlar çamur tabakasıyla örtülmüştür. Bunun nedeni 
hem yüzeye patlayarak çıkan çamurlu sularun güneyde yoğunlaşması hem de o an ki hakim 
rüzgarların kuzey, kuzeybatı yönlü oluşlarından kaynaklanmaktadır.

ALAŞEHİR ALKANLI JEOTERMAL PATLAMALARI
İHMAL Mİ ?  KAZA MI ?

Alaşehir Alkan Köyü Yakınlarında Patlayan(Blow-out) Kuyunun Yaklaşık Konumu

Patlama Öncesi Buhar Çıkışları ve Çamurlu termalsu Fışkırması

Patlama Sonrası Çamur Felaketi ve Sıcak Buhar +Su Çıkışı( 83 °C )

Yard.Doç.Dr. MEHMET ALİ  DANIŞMAN

JKBB Danışma Kurulu Üyesi



Yerin yaklaşık 1013m derinliğinde oluşan ve önlenemeyen enerji boşalımı kuyu içindeki ağır 
sondaj çamuru nedeniyle de bastırıldığı için ( kuyu güvenliği nedeniyle gerekli) büyük olası-
lıkla Gediz Grabeninin ortalarında yer alan ve örtülü olan kırıkların makaslama zonlarında 
oluşan jeolojik zayıflık enerji boşalımına klavuzluk etmiş olmalı. Bu zonlar sondaj öncesi ya-
pılmış veya yapılması gerekli detaylı ve uygun Jeofizik yöntemler kullanılarak belirlenebilir 
ve belki de böylesi bir felaket önceden önlenebilirdi. 

Detaylı jeofizik etüdler, gerek arazide veri toplama aşamasında, gerekse veri-işlem aşama-
larında oldukça fazla deneyim ve zaman isteyen çalışmalar olduğu için, bazı firmalar 5686 
sayılı yasa ile kazanılan Arama-araştırma haklarını kullanırken, yeterli zamanı bulamaya-
caklarını düşünerek, en pahalı araştırma yöntemi olan Sondaj aşamasına erken geçmek zo-
runda kalabiliyorlar. Bu ise yapılmış olan jeolojik ve Jeofizik çalışmalarının sonuçlarının Jeo-
lojik olarak ta hakkıyla değerlendirilmesine zaman bırakmıyor demektir( Mesleki şövenizm 
hariç!). Böylece tam anlamıyla yeriçinin gerçeğe yakın modellemesi yapılamadığından, za-
ten riski büyük olan sondaj işlemleri daha da riskli duruma gelmiş oluyor.

Alkanlıda Kuyubaşı Emniyet Vanası ve Yakınında Oluşan Dev Çukur 

Alkanlı Kuyusuna Çok Yakın Fakat Patlamalardan Zarar Görmemiş Bir Bağ

Amerikan Şirketi Hallıburton’un Kurtarma ve İyileştirme Çalışmaları

İlgili firma, kurtarma ve iyileştirme çalışmaları için Ülkemizdeki teknolojilerle yetinmeyip 
İtalya ve Amerikadan, bu önlenemeyen kazayı bertaraf edebilecek teknoloji transferi yolu-
na giderek hiçbir masraftan kaçınmamıştır.  Buna rağmen benim inancım o dur ki, bu fela-
ketin izleri uzun yıllar silinmeyecek, hatta gönül istemez ama burada teknolojilerin de yeter-
siz kalacağını düşünüyorum. Bu tür kazalar konusunda dünyanın en iyilerinden olduğu ka-
bul gören Halliburton (USA) şirketi teknik ekibi ve donanımları da patlamanın oluş meka-
nızmasına göre bu kazayı bertaraf etmeye yetmeyecektir, tabi ki bu konuda yanılmayı ger-
çekten çok istiyorum.

Gerçekten de patlamanın üzerinden neredeyse 4 ay gibi bir süre geçmesine rağmen kont-
rolsuz jeotermal akışkan çıkışları(boşalımları) devam etmektedir. Her ne kadar bu kontrol-
suz akışkan(gaz+sıcaksu) boşalımları nedeniyle rezervuar basıncı düşmüş gibi görünse de, 
özellikle kuyu başına yakın çıkış izlendiğinde hala aşırı gaz boşalımının devam ettiği görül-
mektedir 
Gerçekten sahada dolaştıkça doğanın yarattığı zıtlıkları görünce insanın ya da teknolojinin 
doğanın gücü karşısındaki acizliğini çok daha iyi kavrıyor insan. Bir tarafta metrelerce (ha-
berlere göre 100m) yukarıya fışkıran buhar ve sıcak su karışımı yöredeki bağları kalın bir ça-
mur tabakası ile örterek yıldız savaşların sonrası ortamı yansıtıyor gibiyken, diğer tarafta da 
kuyunun çok yakınında olmasına rağmen tek bir üzüme bile zarar gelmemiş bağların varlığı 
zıtlığın, sanki ressamın aynı tualinde yer alan iki farklı ortamı yansıtıyor gibi duruyor. Ger-
çekten şaşılacak bir zıtlık ortamı.

Yapılan Kurtarma ve Hasar Önleme 
Çalışmaları;

Bu durmda kontrolsuz çıkış yapan kuyuları kurtarmanın genelde iki yolu vardır. Birincisi 
kuyu içinden müdahele etmek, ikincisi ise kuyu dışından müdahale etmektir. Şayet bu ku-
yuda kuyu ağzı koruma borusu (arkası enjeksiyonla çimentolanmış) içinden üretim borusu 
gibi bir Casing ile techiz yapılmış olsaydı( 0-1000m arasında herhangi bir derinlik) kuyu için-
den müdahale yapılabilirdi. Tabii ki buna kuyu ağzından delme işlemi sırasında çıkan kırın-
tılı numunelerin kuyu jeologları ve sondaj sorumlusu teknik ekip tarafından incelenerek lito-
lojik özellikler belkirlendikten sonra karar verilebilmektedir. Şantiyede görüştüğümüz teknik 
ekibin programında bu casingin yaklaşık 1030mden sonrası için yapılacağı belirlenmiş fakat 
işlem yapılamadan kuyu dışındaki alanlarda buhar sızmaları başlamış. Burada sadece şöyle 
bir soru akla gelebilirdi; Şayet kuyu etrafındaki kontrolsüz çıkışlar fark edildiğinde kuyu için-
deki sondaj dizisi çekilmeden yapılacak bir müdahale zararı minimize edermiydi? Tabii ki bu 
soru dahi tartışmalı kabul edilmelidir.

İkinci yol olan kuyu dışından müdahale, kontrolsuz çıkışlar nedeniyle en mantıklı yol gibi gö-
rünse de teknik olanakların yanında  (yönlü sondaj teknikleri vb.) ve yer içinde oluşan geniş 
boşalım kanallarının hangi malzeme ile ve nasıl doldurulacağı da ayrı birer sorun olarak dü-
şünülmektedir. Bu yolu Hallıburton(USA) şirketi denedi ama başarılı olamadı. Bildiğim ka-
darıyla da bu yazının yazıldığı tarihte (01.09.2012) Hallıburton firması da sahadan ayrılma 
kararı aldı. Yerel firmalar sahanın kurtarılması ve bundan sonra ortaya çıkabilecek zararların 
önlenmesi konusunda hala ümitlerini yitirmiş değiller. Dileriz başarılı olurlar. Ama Ülke ola-
rak Jeotermal aramalarda unutmamamız bir gerçek şunlar olmalıdır;  

Alkanlı Kuyusu Yakınlarındaki 
Bağların Görünümü 

Patlayan Jeotermal Kuyunun Alkanlı Köyü
Üzüm Bağlarına Etkisi



Unutmayalım ki;
 
Bilgi- Deneyim- Doğru yöntem- doğru 
veri toplama- Doğru yazılım-Doğru Veri 
– İşlem tekniği ve Entegre grup çalışması 
aramalardaki ekonomik ve teknik riskleri 
en aza indiren en sağlıklı yöntemdir. 
  

 
− Jeotermal ruhsat alanlarında mutlaka sistematik aramalar yapılmalıdır,

− Saha çalışmalarında bilimsel veriler belli bir sıra ile toplanmalıdır,

− Genel jeolojiden yapısal jeolojiye, 1/25.000 ölçekten gerekirse 1/5.000 ölçeğe
detay jeoloji yapılmalı,

− Sadece klasik jeotermal izler gözlenerek sondaj yeri verme hastalığına
son verilmeli,

− Jeokimyasal analizler ve hidrojeolojik çalışmalar mutlaka yapılmalı,

− Bütün bu yukarıda yazılanlar yeryüzündeki izlere göre olan aramalardır,

− Unutmamak gerekir ki yeriçi ile yüzey  bilgileri kesinlikle çakışmayabilirler,

− Yeriçinin derinlikleri doğru jeofizik yöntemler ışığında mutlaka araştırımalı,

− Mutlaka arazi yapısına uygun jeofizik yöntemler( yöntem değil!) 
seçilmeli, ucuz diye yöntem seçilmemeli,

− Jeofizik yöntemlerden derinlerden bilgi alabilecek  birden fazla yöntem
seçilmeli ve mutlaka alınan verilerin sonuçları ile korelasyona gidilmeli

− Sadece bir tek jeofizik DES yöntemi kullanma hastalığı olan araştırıcıla
dan uzak kalınmalı, mutlaka teknik danışmanlık hizmeti alınmalı,

− Bilgisayar ortamında elde edilen Jeofizik veriler, mutlaka jeotermal 
jeolojisini iyi bilen bir jeoloji mühendisi ile birlikte değerlendirilmelidir.
 Bu yazılanları çoğaltmak mümkündür. 

  Kurtarma Çalışmasında Yönlü Sondajı Gerçekleştiren Sondaj Kulesi
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MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılı içerisinde jeotermal enerji aramaları amaçlı açılan tamamlanmış sondaj çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılı içerisinde jeotermal enerji aramaları amaçlı açılan ve halen devam eden sondaj çalışmaları

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN JEOTERMAL ALANDAKİ 
ÇALIŞMALARI VE JEOTERMAL ALAN İHALELERİ



MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İHALE EDİLEN SAHALAR
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İHALE EDİLEN SAHALAR
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1 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Merkez

1  Kırşehir Belediyesi Kırşehir Merkez
2 Denizli  Belediyesi Denizli Merkez
3 Amasya  Belediyesi Amasya Merkez
4 Niğde  Belediyesi Niğde Merkez
5 Kütahya Belediyesi Kütahya Merkez

6 Erzincan Belediyesi Erzincan Merkez
7 Bolu Belediyesi Bolu Merkez
8 Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Merkez
9 Sivas Belediyesi Sivas Merkez

1 Çobanlar Belediyesi Afyonkarahisar Çobanlar  
2 Diyadin Belediyesi Ağrı Diyadin  
3 Çubuk Belediyesi Ankara Çubuk  
4 Hamamözü Belediyesi Amasya Hamamözü  
5 Haymana Belediyesi Ankara Haymana 

6 Ayaş Belediyesi Ankara Ayaş  
7 Kızılcahamam  Belediyesi Ankara Kızılcahamam  
8 Polatlı Belediyesi Ankara Polatlı  
9 Sultanhisar Belediyesi Aydın Sultanhisar  

10  Buharkent Belediyesi Aydın Buharkent  
11  Germencik Belediyesi Aydın Germencik 
12  Kuyucak Belediyesi Aydın Kuyucak 
13  Nazilli Belediyesi Aydın Nazilli 
14  Bigadiç Belediyesi Balıkesir Bigadiç  
15  Edremit Belediyesi Balıkesir Edremit 
16  Gönen Belediyesi Balıkesir Gönen  
17  Mudurnu Belediyesi Bolu Mudurnu  
18  Seben Belediyesi Bolu Seben  

2012 ÜYE LİSTESİ
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19 Mustafakemelpaşa Belediyesi Bursa Mustafakemelpaşa  
20 Buldan Belediyesi Denizli Buldan  
21 Karahayıt Belediyesi Denizli Karahayıt 
22 Sarayköy Belediyesi Denizli Sarayköy  
23 Olur Belediyesi Erzurum Olur 
24 Aziziye Belediyesi Erzurum Aziziye  
25 Pasinler Belediyesi Erzurum Pasinler  
26 Alpu Belediyesi Eskişehir Alpu  
27 Mahalıçık Belediyesi Eskişehir Mahalıçık  
28 Balçova Belediyesi İzmir Balçova  
29 Bayındır Belediyesi İzmir Bayındır  
30 Bergama Belediyesi İzmir Bergama 
31 Çeşme Belediyesi İzmir Çeşme  

32 Ilıca Belediyesi Kahramanmaraş Ilıca  
33 Eskipazar Belediyesi Karabük Eskipazar  
34 Akpınar Belediyesi Kırşehir Akpınar  
35 Çiçekdağı Belediyesi Kırşehir Çiçekdağı  
36 Kaman Belediyesi Kırşehir Kaman  
37 Mucur Belediyesi Kırşehir Mucur  
38 Başiskele Belediyesi Kocaeli Başiskele  
39 Gölçük Belediyesi Kocaeli Gölçük  
40 Ilgın Belediyesi Konya Ilgın  
41 Gediz Belediyesi Kütahya Gediz  
42 Hisarcık Belediyesi  Kütahya Hisarcık   
43 Simav Belediyesi Kütahya Simav  
44 Şaphane Belediyesi Kütahya Şaphane  
45 Alaşehir Belediyesi Manisa Alaşehir  
46 Gördes Belediyesi Manisa Gördes  
47 Kula Belediyesi Manisa Kula  
48. Avanos Belediyesi Nevşehir Avanos  
49 Kozaklı Belediyesi Nevşehir Kozaklı  
50 Çamlıhemşin Belediyesi Rize Çamlıhemşin  
51 İkizdere Belediyesi Rize İkizdere  
52. Akyazı Belediyesi Sakarya Akyazı  
53 Havza Belediyesi Samsun Havza  
54 Erciş Belediyesi Van Erciş  
55 Armutlu Belediyesi Yalova Armutlu  
56 Termal Belediyesi Yalova Termal  
57 Saraykent Belediyesi Yozgat Saraykent  

58 Sarıkaya Belediyesi Yozgat Sarıkaya  
59 Sorgun Belediyesi  Yozgat Sorgun   
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1 Çağa Belediyesi  Ankara Güdül
2 Bağarası Belediyesi  Aydın Söke
3 Atça Belediyesi Aydın Sultanhisar
4 Davutlar Belediyesi Aydın Kuşadası
5 Hıdırbeyli Belediyesi Aydın Germencik

6 İsabeyli Belediyesi Aydın Nazilli
7 Pamukören Belediyesi Aydın Kuyucak
8 Horsunlu Belediyesi Aydın Kuyucak
9 Kurtuluş Belediyesi  Aydın Kuyucak

10 Pamukçu Belediyesi  Balıkesir Balıkesir
11 Ilıcalar Belediyesi   Bingöl Bingöl
12 Karacasu Belediyesi Bolu Bolu
13 İsmil Belediyesi   Konya Karatay
14 Çitgöl Belediyesi   Kütahya Simav
15 Karamanca Belediyesi Kütahya Şaphane
16 Kavaklıdere Belediyesi   Manisa Alaşehir
17 Çiftehan Belediyesi   Niğde Ulukışla
18 Kuzuluk Belediyesi   Akyazı Sakarya
19 Bekdiğin Belediyesi Havza Samsun
20 Ilıca Belediyesi   Havza Samsun
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BELEDİYELER ADET

BÜYÜKŞEHİR 1
İL 9
İLÇE 59
BELDE 20
TOPLAM ÜYE 89





Sizi bekliyoruz, sudan sebeplerle...

Kırşehir


