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TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLI 
BELEDİYELERİN FIRSATLARI

Türkiye önemli bir jeotermal kaynak potansiyeline sahip olup elektrik dışı 
kullanımlarda dünyada 4. ülke konumundadır. Türkiye’de jeotermal kaynak-
lar; elektrik üretimi, ısıtma (konut, şehir, sera, kurutma), endüstriyel kulla-
nım (CO2, kurubuz),kaplıca-sağlık ve termal turizm amaçlı, balık yetiştirme 
şeklinde veyahut bunların entegre uygulaması şeklinde kullanılmaktadır.
2007 yılına kadar jeotermal kaynaklar 927 sayılı kanun kapsamında özel 
idarelerce devlet adına değerlendirilmekte veyahut kullandırılmaktaydı. Be-
lediyelerin özel idarelerden devraldıkları kaynaklar ile birlikte kullanımın bü-
yük bir bölümünün yerel idarelere (kamuya) ait olduğunu görmekteyiz. Vali-
ler ve belediye başkanlarının ileri görüş ve yerinde kararları ve özel sektörün 
yönlendirmesi ile kaplıcalar (termal tesisler) hızla geliştirilmiş olup kurulan 
anonim şirketleri vasıtası ile çağdaş tesislerin sayısı arttırılmıştır.
1985 yılından sonra kimyasallarla kabuklaşma vb. sorunların çözümlenmesi 
sonunda sektörde yatırım ve işletmeler hızla artmıştır. Termal tesis ve pilot 
sera ısıtması ile 1983 yılında Balçova’da başlayan uygulamaların teknik ve 
ekonomik yönden uygun bulunması sonunda ilk jeotermal merkezi şehir 
ısıtma sistemi Gönen’de, daha sonra Simav (1991), Kırşehir (1995), Afyon, 
Kızılcahamam gibi toplam 17 yerde merkezi ısıtma sistemi kurulduğunu gör-
mekteyiz.Sistem teknik ve ekonomik şartlara uygun olarak çalıştırıldığında 
kârlı yatırımlar olup belediyeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Halen 90 bin 
konut eşdeğeri ısıtma yapılmaktadır. Yerel idarelerce özel sektöre sağlanan 
jeotermal su; arazi tahsisi ve sondaj izni sayesinde yatırımlar hızla artmıştır.
2007 yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mi-
neralli Sular Kanunu sektördeki uygulamalara bilimsel, teknik, ekonomik, 
idari ve hukuki açıdan disiplin ve yeni uygulamalar getirmiştir. Faaliyetlerin 
ruhsatlandırılması, devlet adına takibi ve denetlenmesi, gerekli izinlerin ve-
rilmesi konusunda İl Özel İdareleri yetkili kılınmıştır. Arama ve işletme ruh-
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sata bağlanması sonunda yerel idarelerin 927’ye göre tercih ve kullandırma 
karar ve yetkileri kısıtlanmış olup sadece ruhsata sahip olanların faaliyette 
bulunması esası getirilmiştir.
Belediye mücavir alanı içinde belediyeye ait işletme ruhsatlı jeotermal kay-
nağın belediyelerce değerlendirilmesi hızla gelişmekte ve entegre uygulama-
lar yaygınlaşmaktadır. Sonuç olarak belde ekonomisine ve gelişimine katkı, 
halka hizmet, önemli bir gelir kaynağı sağlanmaktadır. 
Belediye mücavir alanı içerisinde kaynak ruhsatına sahip olmayan beledi-
yeler beldedeki ruhsat sahipleri ile ortak projeler yaparak söz konusu geliş-
meleri sağlayabilirler. İhalelerden veya arama ruhsatları vasıtası ile kaynak 
temin edebilirler. Bu konuda 5686 sayılı kanunda yenilikler getirilmelidir.
Sonuç olarak mücavir alan içerisinde yapılacak olan yatırım ve işletme sa-
hipleri plan ve imar, alt yapı vb. konularında mutlaka belediye ile muhatap 
olacak olup belediye katkı ve hizmetlerinden yararlanacaktır. Avrupa ülke-
lerinde de söz konusu yatırımı ve işletmelerde belediyeler önemli rol oyna-
maktadır.
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği bugün yapmış olduğu çalışmalarla 
sektörde ve kamuda dikkat çeken etkin bir konuma gelmiştir. Birliğin görev-
leri kapsamında bilimsel, teknik, ekonomik, idari ve hukuki alanda yenilik ve 
gelişmeleri üyelerine ileterek bilgilendirmekte, eğitmekte, yönlendirmekte, 
sorunların çözümü ile önemli katkı sağlanmaktadır. Birlik her konuda Bele-
diyeler için bir fırsattır. 
2013 yılı projeksiyonunda yenilebilir enerji kaynaklarının %20’lere çıkarıl-
ması hedeflenmiştir. Gelişen teknoloji ile uygun kullanımın yaygınlaştırılma-
sı (elektrik, ısıtma, termal turizm) yöresel kalkınma için önemli bir fırsattır. O 
bölge ve belde için önemli bir faktördür.
Belediyeler ortak projeler ile özel kalkınma ajansları vasıtası ile yatırımın 
başlatılmasında önemli fırsatlar sağlayabilirler. Diğer teşviklerin de kullanıl-
ması ile projeler yatırıma dönüşebilir. Bu konuda yerel idareler ve özel sektör 
işbirliği önem arz etmektedir.
5686 sayılı kanundaki eksikliklerin giderilerek belediyelerle ilgili sorunla-
rın giderilmesi, mücavir alan içindeki kaynak değerlendirilmesinde etkin 
olmaları, kaynağı olmayan Belediyelerin de mevcut kaynaklardan yararla-
nabilmesinin sağlanması, gelişimi arttırarak belediyeler için yeni fırsatların 
oluşturulmasını sağlayacaktır.
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İZMİR TOPLANTISINDA ENERJİ KONUŞULDU
Bugüne kadar yapılan her meclis toplantısında jeotermal 

kaynak ile ilgili olarak bilimsel, teknik ve uygulama konularına yö-
nelik panel, seminer, sempozyum, konferans şeklinde gerçekleştiri-
len eğitime yönelik geleneksel toplantıların sekizincisi İzmir Kaya 
Termal ve Convention Otel’de 4 – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında 
yapıldı.

Bu olağan meclis toplantısında sıkça gündeme gelen ve ül-
kemizin özelliği gereği belediyeler açısından önem arz eden; “Ener-
ji Verimliliği, Isı paylaşımı ölçüm sistemleri, ısı pompaları ile Yeşil 
Binaları ve uygulama örnekleri” konularında bu alanlarda faaliyet 
gösteren ve konunun uzmanı olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Daire Başkanı Murat BAYRAM, Danimarkalı misafirler Lars 
Hovgaard Nielsen ve Jacop Hansen Kamstrup, Levent İME (özel 
sektör) ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Birol KILKIŞ tara-
fından JKBB’nin danışmanı Toros ÖZBEK’in yönetiminde bir kon-
ferans verildi. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KO-
NUSU

Enerji Verimliliği konusunda; iklim değişikliği, ısı yalıtımı 
yönetmeliği, ilgili TSE standartları, merkezi ısıtma sistemi (MIS), 
Enerji Verimliliği Komisyonu, Enerji Kimlik Belgesi, Performans 
Yönetmeliği gibi konularda mevzuat ve dünyadaki uygulamalara 
yönelik bilgiler verildi. Mevcut binalarda yalıtım yapılması zorun-
luluğunun hiçbir mevzuatta bulunmadığı belirtildi. Ancak Enerji 
Kimlik Belgesi alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Ayrıca ener-
ji verimliliği hususunun bilgi, bilinç ve uygulama gerektiğini belir-
ten Makine Yük. Mühendisi Murat BAYRAM; enerji verimliliğinin 
sadece tasarruf değildir, aynı zamanda yeni iş alanı, istihdam, fırsat 
ve kazanç demektir, doğru teknolojiler, toplumsal bilinç ve daya-
nışma içinde olmak demek olduğunu vurguladı. Enerji verimliliği 
politikaları; sürdürülebilir büyüme-kalkınma, arz güvenliği ve ya-
şanabilir bir çevre ile insan unsurunun sistemin her zaman içinde 
olduğunu, belediyelerin de doğrudan bu konunun için uygulamaları 
izlemesi, bu hususa yönelik eğitimleri yapması ve yaptırması uy-
gun olacaktır. Diğer taraftan; ulaşım, aydınlatma, yapılar, aletler, 
eşyalar, sanayi, enerji ekipmanları ve tüm sektörlerde büyük bir dö-
nüşüm enerji verimliğinin gereğidir. Enerji verimliliğinin sloganı: 
“Yaşanabilir çevre ve marka şehirler için binalarda Enerji Verimli-
liği” şeklinde belirlenmiş olup bu sloganın gereğinin yerine getiril-
mesinde herkese önemli görevler düştüğü belirtildi. Enerji verimli-
liği günümüzde tüm dünyanın en önem verdiği konuların başında 
gelmektedir. Enerji tüketimi ve doğanın korunması, birbiri ile doğ-
rudan ilişkili konulardır, birlikte değerlendirilmesi esastır.

ISI POMPALARI ÜLKEMİZ AÇISINDAN BİR AVAN-
TAJ 

Konferansın diğer konusu jeotermalin gücü ve ısı pompası 

Nusret Güngör
JKBB Danışma Kurulu 

Üyesi

mucizesi ile ilgilidir. Jeoloji mühendisi Levent İME tarafından bu 
konuya dair verilen bilgi şöyle özetlenebilir.

Dünyada elli yıldır deneme ve kullanma çalışmaları devam 
eden ısı pompaları sistemi, ülkemizde henüz beş yıl öncesinden kul-
lanılmaya başlamıştır. Isı pompaları sistemi, günümüz dünyasında 
kullanılan doğalgaz, klima, kömür ve diğer fosil yakıtlarına ihti-
yaç duymadan havada, suda, toprakta ve yer altı suyunda bulunan 
mevcut sıcaklığı alarak evlere, işyerlerine, alışveriş merkezlerine, 
fabrika ve fabrikaların buhar kazanlarına, otellere, seralara, tavuk 
çiftliklerine, hava limanları, uçak pistleri ile il ve ilçe bazlı merkezi 
ısıtma sistemleri gibi yerlere kısacası tüm canlıların yaşam ortamla-
rında kullanıma sunulmaktadır.

Isı pompaları ile bacasız mekanlarda patlama, zehirlenme 
riski olmadan, hava kirliliği yaratmayan %100 doğal yaşamı sun-
makla beraber, isteğinize göre ısıtma + soğutma + sıcak su veya 
ısıtma + sıcak su sistemi olarak konforlu bir yaşam alanı oluşturul-
maktadır. 

Dünyada enerji tasarrufu/verimliliği hedefine dayalı olarak 
devletler tarafından yapımına ve kullanımına teşvikler verilen, mil-
yonların üzerinde kullanıcısı olan bir sistemdir ısı pompaları. Ülke-
mizde beş yıldır deneme çalışmaları başarı ile devam eden kullanıl-
makta olan ısı pompaları sistemi ile hem yer altı zenginliklerimizin 
rezervini korurken hem de sağlıklı, doğal temiz ve çevre dostu bir 
ortamda/çevrede yaşam olanakları sunulmaktadır.

Fosil yakıt kullanımında bazı riskler (zehirlenme, patlama, 
gaz salınımı, hava kirliliği vb.) bulunurken, ısı pompalarında ba-
casız mekanlarda konforlu yaşam sunulmaktadır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakabilme açısından ısı pompaları ülkemiz 
için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. 

Yer kaynaklı ısı pompaları sistemi bina projeleri ile birlikte 
yapılabileceği gibi mevcut binalara da uygulanabilmektedir. Sadece 
ısıtma istendiği takdirde binadaki mevcut tesisatta gerekli tadilat ya-
pılarak sistem devreye sokulur (radyatör kapasiteleri, boru çapları, 
pompa vb.). Soğutma da istendiği takdirde radyatörler fan coillerle 
değiştirilip tüm binaların izolasyonu yapılması gerekir.

Isı pompalarının kullanımı, tüm dünyada hızla artmaktadır. 
Enerji tasarrufunun yanı sıra ülkelerin dışa bağımlı olmaları da orta-
dan kalkmaktadır. Ülkemizde ısı pompalarının kullanımının teşvik 
edilmesi ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Isı pompası basit olarak ısı enerjisini bir ortamdan diğer or-
tama taşıyan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Isı enerjisini bir 
ortamdan diğer ortama “pompalama” veya “taşıma” kabiliyetinden 
alır. Isı pompalarında ısı kaynağı olarak toprak, su veya hava kulla-
nılmaktadır. Özellikle toprak ısısı pompası sayesinde tek bir binayı 
bile hem ekolojik hem de ekonomik olarak uygun şekilde ısıtmak 
mümkün olmaktadır.

Yer kaynaklı ısı pompası bizi en çok ilgilendiriyor. Bazı ül-
kelerde çok kullanılan (İsviçre, ABD, Brezilya, Çin, bazı Avrupa 
ülkeleri vb.) bu sistem, her şeyi ile jeotermal sisteme dahil edil-
mektedir. Yenilebilir enerji kaynağı kapsamında değerlendirilen ısı 
pompalarının avantajları şöyle özetlenebilir: düşük maliyetlidir, ba-
sit sistemdir, 10 - 25 yıl arasında hiç bakım olmadan çalışır, yaygın 
kullanma imkanı vardır, dışa bağımlı değildir, yanma yoktur, hiçbir 
atık yoktur, yirmi dört saat sıcak su alınabiliyor, konforu talep sa-
hibi seçebilmektedir, sistem kendini kısa zamanda amorti edebil-

mektedir. Özellikle toprak kaynaklı ısı pompası, jeotermal kaynağın 
ta kendisidir mutlaka yararlanmak gerekir. Ülkemizdeki jeotermal 
kaynağın düşük sıcaklıklı olması ısı pompalarından özellikle yarar-
lanmayı ön plana çıkarır bu da ayrı bir avantaj olarak değerlendirilir.

Yabancı uzmanlar (Danimarkalı) tarafından ısı paylaşımı ve 
ölçüm sistemleri konusunda otomatik sayaç okuma, radiolink ve ra-
dio ağ olarak okuma yapıldığını, bu paylaşım ve ölçüm sisteminin 
çok pratik, kolay ve rahat uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

YEŞİL BİNALAR KARLI BİR YATIRIM
JKBB’nin eğitimi kapsamında konferansın en son konusu 

“Yeşil Binalar ve Uygulama Örnekleri” olmuştur. Prof. Dr. Birol 
Kılkış’ın verdiği konferanstan özetle şunlar söylenebilir: yeşil bina 
kavramı, bina enerjisi ile doğrudan ilgili ve vazgeçilmez ulusal bir 
konudur. Yeşil binaların enerji yaklaşımı farklılıklar sunar. Binalara 
ait olan tüketim rakamlarının büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin 
çevreye olan etkilerinin azaltılması için aynı zamanda enerji tasar-
rufu için büyük bir potansiyelin olduğu anlamına gelir. Yani binalar 
ile ilgili olan konuların neredeyse tamamı enerji tüketimi veya tasar-
rufu anlamına gelmektedir.

Dünyadaki Ulusal Yeşil Bina Konseylerinin deneyimleri, 
yeşil binaların yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yollarından bi-
rinin bu binalara bir “yeşil bina etiketi” vermek olduğunu ortaya 
koymuştur.

Yeşil binalar ulaşımı, malzeme kullanımı, enerji kullanımı, 
su tüketimi, yakıt tüketimi ve çevre etkileri optimize edilmiş yapılar, 
gerçek anlamda enerji verimli yapılardır. Yeşil bina sertifikası almış 
bir yapının enerji tasarrufu her alanda çarpan etkisi yapmaktadır.

Dünyada en çok İsviçre ve ABD’de uygulanan bu yaklaşımı 
olumlu sonuçlanmıştır. Stockholm 2050 yılında fosil kaynaklı yakıt 
kullanılmayacağını ilan etmiştir. ABD’de yapılan çalışmalar “yeşil” 
veya “çevreci” olarak adlandırılan bu sisteme dahil binaların ener-
ji tüketiminde %24-50i CO2 salınımında %33-39, su tüketiminde 
%40 ve atıklarda %70’e varan bir düşüş sağlayacağını ortaya koy-
muştur. Yatırım ve maliyet açısından da yeşil binalara yapılan yatı-
rımların orta vadede yatırımcıya geri döndüğü belirlenmiştir.
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Armutlu Belediyesi ve İller Bankası ortaklığında gerçekleşti-
rilen sondaj çalışmaları sonucunda 75o C ve saniyede 41 litre 
termal su üretimi yapıldı. Termal suyun yeryüzüne çıkarılma-
sından sonra proje çalışmalarına başlayan Armutlu Belediye-
si başarılı bir proje gerçekleştirilerek, ARJESS (Armutlu Jeo-
termal Su Sistemi) isimli proje için Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansının da desteğini aldı. 
ARJESS projesi kapsamında; kaplıcalar mevkii olarak bilinen 
ve jeotermal suyun yeryüzüne çıktığı bu bölgede termal su-
lar tek bir merkez altında toplanacak. Böylelikle dağıtım ve 
termal suyun akışının mükemmel vaziyette çalışması sağla-
nacak. Kaplıcalar bölgesi ile ilçe merkezi arasında yapılacak 
olan yaklaşık 3,5 kilometrelik isale hattı boyunca termal su ön 
izolasyonlu jeotermal borular ile ilçe merkezine getirilecek. 
Mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilen isale hattının bitim tarihi 
Eylül ayı olarak planlanıyor. 

Termal su sadece turizm amaçlı 
kullanılacak
İlçe merkezine getirilen termal suların bir merkezde toplan-
ması ile termal turizm tesislerine bu merkezden su sağlana-
cak ve Belediyenin Meclis kararı doğrultusunda jeotermal su 
sadece termal turizm amaçlı kurulan ticari işletmelere veri-
lecek. 
Armutlu Belediyesi’nin termal turizm ve jeotermal enerji 

alanında yaptığı çalışmalar kap-
samında; Turizm Bakanlığı tara-
fından termal turizm alanı olarak 
belirtilen yaklaşık 75 Hektarlık 
bir alanda 1/5.000 ölçekli nazım 
ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar 
planlarının yapılması çalışmasın-
da da son aşamaya gelindi. 
Armutlu Belediye Başkanı Meh-
met BİRKAN yaptığı açıklamada; 
“1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planında ‘’Turizm Tesis Alanı’’ 
olarak planlanan alanların imar planlarının yapılması Kültür 
ve Turizm Bakanlığının talimatları doğrultusunda Belediye-
miz tarafından 2012 yılında çalışmalara başlandı. Bozburun 
mevkii 100 hektarlık turizm alanı hâlihazır harita yapımı işi 
ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüd raporları 
hazırlanmıştır. 
İlçemiz turizmine büyük bir katkıda bulunacak olan ARJESS 
projesi sonucunda ise 40 lt/sn suyla asgari 5.000 kişilik ter-
mal turizm yatırımları yapılabilecek ve yapılması planlanan 
termal ve turistik tesisler ile ilçe dört mevsim turizmin yaşa-
nacağı yeşilin, denizin ve termalin bir arada olacağı bir turizm 
bölgesi haline getirilecektir.” dedi. 

GÖLCÜK BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK TERMAL TESİS 

TERMAL, DENİZ VE DOĞA ARMUTLU’DA BULUŞUYOR

Termal Tesisin açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Milletvekilleri Zeki Aygün ve Fikri Işık, Kocae-
li Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda va-
tandaş katıldı.   

Açılış konuşmasını ev sahibi sıfatıyla Başkan Ellibeş yaptı. 
Ellibeş; “ Yazlık Ilıca Termal Tesisimizin temelini geçtiğimiz 
yıl atmıştık. Hamdolsunki 1 yıl gibi kısa sürede tamamladık 
ve bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürdük. Osmanlı mima-
risiyle yaptığımız termal tesisimiz ustalarımızın maharetli 
elleriyle tamamlandı. Bu tesis artık Kocaeli’nin bir eseridir. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün ise yaptığı konuşma-
da; “Yazlık Ilıca birçok yönden önemli bir yatırım. Öncelikle 
1800 yıl önce insanlar burada yaşıyordu. Eserler bıraktılar. 
Şimdi ise biz yaşıyoruz. Kim ne eser bıraktıysa bunlara sa-
hip çıkmak, bunları sahiplenmek bugün bizim görevimizdir. 
Roma’dan kalsa da Bizans`tan kalsa da Osmanlı’dan kalsa 
da bu eserler bizimdir. Hepsini yaşatmak bizim vazifemizdir. 
Gölcük Belediyesi’nin çalışmaları ile geçmişten bir miras 
olan Yazlık Ilıca bugün burada hizmetinize açılıyor. Kocaeli 
için gerçekten özel ve güzel bir tesis olarak hizmet verecek. 
” dedi.

Gölcük Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği Yazlık Ilıca Termal Tesisi’nin açılışı 
yoğun bir katılım ile görkemli bir şekilde gerçekleşti. 

Marmara denizi ile çevrili olan Armutlu ilçesi jeotermal çalışmalar ile göz doldurmaya devam ediyor. 

ŞİFALI SULAR
Bolu’ya 55 km mesafede yer alan Mudurnu, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı’dan izler taşıyan bir ilçe. Anadolu’da ilk Osmanlı 
yerleşim merkezlerinden birisi olan Mudurnu, yüzyıllar 
boyunca önemli kervanların ve ticaret yollarının kavşağında 
bulunuyor. İlçe, bin yıl öncesine ait termal kalıntılarıyla 
dikkat çekiyor.
Tüm güzellikleriyle dikkat çeken Mudurnu, yeni bir tatil bel-
desi olma yolunda önemli bir yatırımla tanışıyor. Bölgede bin 
yılı aşkın zamandır bilinen Babas, şifalı suyuyla yeni bir tatil 
imkânı sunmaya hazırlanıyor.
Şehrin sokaklarında gezerken sizi selamlayan Osmanlı şe-
hir mimarisinin nadide örnekleri geçmişin büyülü dünyasına 
götürüyor. Mudurnu şehir merkezinden 3-4 km mesafede ise 
ormanın içinde, bir huzur adası sakinliğiyle tatilin yeni yıldızı 
Babas doğuyor.

OKSİJEN ZİYAFETİ SUNUYOR
Türkiye’nin en yoğun orman varlığına sahip Mudurnu, şöhre-
ti Türkiye sınırlarını aşan Abant, Karagöl ve Sünnet Gölü’yle 
çevrili bir yeşil cenneti koynunda saklıyor. Bölge, 365 gün bo-
yunca binlerce ziyaretçiyi cennetinde misafir ediyor. Attığınız 
her adımda, geçtiğiniz her patikada gürül gürül akan bir dere 
ya da buğulu mavisiyle bir göl size eşlik ediyor, yolunuzu ke-
siyor.
Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesinde yer almasına kar-
şın her daim parlak ve iç açıcı havası ise yükseklerin oksijen 
ziyafetini sunuyor.  Oksijen vadisi Mudurnu, en temiz havaya 
sahip ilçelerden biri olarak, astım ve nefes darlığı çeken has-
taları tedavi için davet ediyor.

ULAŞIMI KOLAY
Babas; Ankara, İstanbul ve Bursa’ya 246 km ile eşit mesafede 
yer alıyor. Bolu’nun 50 km güneybatısında yer alan bu eşsiz 
yamaca, iki tarafı ağaçlarla kaplı bir yoldan keyifli bir seya-
hatle varılıyor.
Abant, Karagöl ve Sünnet Gölü milli parklarının güzelliklerine 
yolculuk yarım saat, Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezle-
rine 1 saat sürüyor.
Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın, Kütah-
ya, Bilecek ve Yalova gibi ülkemizin gözbebeği şehirlerinden 
Mudurnu’ya en fazla 1-2 saat içinde ulaşılıyor. Ankara-İstan-
bul otoyolundan Abant çıkışını takip ederek, önce Abant’a, 17 
km sonra da Mudurnu’ya ulaşabiliyor.

SAĞLIK KAYNAĞI
Antik medeniyetlerden bu yana sıhhat kaynağı olarak bilinen 
Babas kaplıca suyu, doğal bir yamacın içerisinde yer alıyor. 
Yeryüzüne 41 derece sıcaklıkta çıkıyor. Cildin yenilenmesine, 
organ fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına faydalı ve kemik 
hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.
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JEOPARK VE KIZILCAHAMAM JEOPARK PROJESİ 
Doğada yürüyüş yaparken çevrenizde gördüğünüz kayaçla-

rın çeşitliliği karşısında etkilendiğiniz ve bunların nasıl olup da bu 
çeşitlilikte olabildiklerini hiç merak ettiğiniz oldu mu? Ya da tepele-
rin, dağların ve vadilerin nasıl bu denli farklı biçimlerde oluştukla-
rını? Sahilde dolaşırken, bir çakıl tanesini elinize alıp onun kim bilir 
nerelerden taşınmış olabileceğini kendi kendinize hiç sordunuz mu? 
Bu sorularınıza şimdiye değin pek yanıt bulamadıysanız, merakını-
zı, hem gezerek hem öğrenerek hem de eğlenerek giderebileceğiniz 
jeoparkları ziyaret etmenizi öneririz.

Yerkürenin Haklarına İlişkin Uluslararası Bildirge'ye göre 
özetle, "Nasıl ki yaşlı bir ağaç, büyümesinin ve yaşamının tüm iz-
lerini taşıyorsa, üzerinde yaşadığımız gezegenimiz Dünya da geç-
mişiyle ilgili anılarını içinde barındırıyor. Kayıtlara da benzetebile-
ceğimiz bu anılar, hem yerkürenin derinliklerinde, hem yüzeyinde, 
hem kayaçlarında, hem diğer oluşumlarda yazılı. Bugüne kadar, 
daha çok kültürel mirasımızın korunmasına önem verdik. Ancak, 
artık doğal mirasımızı, çevremizi korumanın zamanı geldi. Yerkü-
renin geçmişi, insanlığın geçmişinden daha az değerli değil; onu 
korumayı öğrenmemizin zamanı geldi. 

Bunun için, geçmişini öğrenmemiz, yani insanlığın ortaya 
çıkışından çok önce yazılmaya başlanan ve pek çok anıdan oluşan 
bu 'kitabı' okumamız, kısaca jeolojik mirasımıza önem vermemiz 
gerekiyor. Biz insanlar yerküreyi korumakla yükümlü olduğumuz 
ortak bir mirası paylaşıyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki, çevreye 
verilen en küçük bir zarar bile geri dönüşü olmayan kayıplara yol 
açmakta. Bu nedenle 'gelişme' uğruna atılan adımlar sırasında bu 
mirasın tek olduğu hiç bir zaman unutulmamalı, ona saygı duyul-
malıdır.

Jeopark kavramı 1991 yılında, Fransa'nın Digne kentinde 
düzenlenen Birinci Uluslararası Jeolojik Mirasın Korunması Sem-
pozyumu sırasında 30'dan fazla ülkeden gelen 100'ü aşkın katılımcı 
tarafından imzalanan bu bildirgede ortaya çıktı.

Bildirgede de vurgulandığı gibi, o güne değin pek çok ülke-
de kültürel mirası ya da belli bir bölgedeki bitki örtüsünü koruma-
ya yönelik stratejiler uygulanmaktaydı. Ne var ki, bilimsel açıdan 
önemli, yerkürenin oluşumuna ışık tutan, ya da estetik değeri olan 
jeolojik oluşumların korunmasıyla ilgili herhangi bir önlem alın-
mamış, yürürlükte olan pek çok çevre koruma programı, jeolojik 
oluşumların bilimsel ve estetik değerini önemseyecek biçimde ta-
sarlanmamıştı. Oysa jeolojik miras niteliğindeki yerler, hem yerkü-
renin oluşumunu daha iyi anlamamız, hem de bu bilgilerin gelecek 
kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli.

Muzaffer Eker / Emekli öğretmen-Araştırmacı
Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Proje Koordinatörü

Abacı Peribacaları

Mahkeme Ağacı Yeraltı Şehri Pelitçik Yahşıhan Fosil Ormanı

Acı Deresi Traverten

Y. Kise Kömürocağı

Jeopark Nedir?

Jeopark deyince akla, başta jeolojik miras niteliğindeki öğe-
ler olmak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı, 
ancak, bu yapılırken sosyoekonomik kalkınmanın da amaçlandığı, 
sınırları belirlenebilen bir bölge gelmeli. Bir başka deyişle bir jeo-
park;

• Yerel bölgesel ekonomik gelişmeyi (jeoturizm yoluyla) 
sağlayacak kadar geniş bir alana sahip olmalı;

• Bilimsel açıdan önemli, seyrek rastlanan ya da estetik de-
ğeri olan jeolojik miras niteliğindeki yerleri kapsamalı. Ancak, jeo-
lojik öneme sahip oluşumların dışında, bölgedeki arkeolojik, ekolo-
jik, tarihsel ya da kültürel açıdan önemli yerler de jeoparkın önemli 
öğeleri olarak kabul edilmeli;

• Bir jeoparkın kapsadığı tüm bu önemli öğeler (yerler) bir-
birleriyle ilişkilendirilerek, bölgeyi gezmeye gelecek olan ziyaret-
çilerin bilgilenmesini sağlayacak biçimde düzenlenmeli (parkurlar, 
bilimsel bilgi içeren levhalar, panolar, broşürler, müzeler gibi).

• Bir jeopark, tıpkı bir ulusal park gibi, korunma statüsüne 
sahiptir. Yerel yönetim, kendi yerel sürdürülebilir sosyo-ekonomik 
kalkınma politikalarını bu yeni oluşumla uyumlu hale getirerek je-
oparkı yönetir. Bu tür politikalar bölgeyi doğrudan etkiler. Örneğin 
yerel halkın bölgeye özgü yaratıcı ve yenilikçi ürünler oluşturması 
özendirilerek yeni iş olanakları elde edilmiş, böylece de bölgedeki 
yaşam kalitesinde artış sağlanmış, bir ölçüde göç engellenmiş, yerel 
halkın kendi bölgesine sahip çıkması sonucu da yerel kimlik güç-
lenmiş olur. 

O halde bir jeopark oluşturulurken şu üç amaç gö-
zetilmeli:

 
1.Geniş halk kitlelerinin yerbilim ve çevre konularında 

eğitimi; 

2.Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; 
3.Jeolojik mirasın gelecek kuşaklar için korunmaya alın-

ması.

Peki biz Kızılcahamam olarak bugüne 
kadar neler yaptık? 

• 13 Kasım 2009 Ankara Üniversitesi ile ortaklık sözleşmesi.
• Jeopark üst kurul ve koordinasyon komitesinin oluşturul-

ması.
• 2010 yılı içinde jeopark kavramının Ankara Valiliği, Kültür 

ve Turizm ve Orman bakanlığı yetkililerine sunumu.
• 2010 Şubat-Mayıs aylarında jeopark alanlarının plan-kote 

ölçümleri ve peyzaj projelerinin yapılması
• 2011 Mayıs ayında önde gelen jeositler için karayolu üze-

rine yön ve mesafe levhaları konulması
• 2010 yılı içinde farklı tarihlerde bu jeositlere tanıtıcı pa-

noların konulması ve Kızılcahamam Belediyesi imkanları ile basit 
çevre tanzimleri yapılması.

• İkisi Almanlarla, biri uluslararası ve beş adedi yurt içinde 
olmak üzere sekiz çalıştay organizasyonu. Özellikle 16-18 Mayıs 
2013 tarihinde Asya Termal Tatil Köyü’nde düzenlenen uluslararası 
çalıştay simültane tercüme, yüksek düzeyde katılım ve bildirileri ile 
oldukça başarılı geçti. 

• Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri okullarında ve esnaf 
kuruluşlarına bilgilendirici jeopark sunumu yapılması.

• 15 mayıs 2012 Almanya Westerwald-lahn-Taunus jeoparkı 
ziyareti ve işbirliği anlaşması.

•İlki Haziran 2010 ve ikincisi Şubat 2011 de olmak üzere iki 
dönem Tübitak destekli jeopark doğa eğitimi etkinliği.

• 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Midilli Veslos Jeopark’ı zi-
yaret edildi.

• Jeoparkla ilgili yurt içinde bir çok yazılı ve görsel medya 
organında canlı ve paket program yayınlandı. National Geographic 
ve Atlas dergilerine ilmi makale ve haberlerle konu olundu.

• Tanıtım amacıyla türkçe-ingilizce jeopark broşürü, afişi 
bastırıldı ve roll-ab stantları yaptırıldı. Ayrıca belediyemiz kültür 
yayınları arasında jeopark sürecini anlatan “Hayalden Gerçeğe - Bir 
Projenin Öyküsü” isimli kitap hazırlandı.

• Yurtiçi ve dışından birçok resmi ve sivil kurum, özel ve 
resmi çerçevede jeositleri ziyaret etti.

• 2012 yılı Ekim ayında Mahkeme Ağacin Köyümüzdeki bir 
köy evi jeopark üst kurulunca 10 yıllığına kır turizmine uygun ola-
rak restore edilip işletilmek üzere devralındı.

• 2012 yılı Kasım ayında Doğa Koruma ve Milli parklar 
Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi’nin ortak projesi kap-
samında Soğuksu Milli Parkı Kuzcapınar Fosil Ormanı jeositinin 
standartlara uygun ve Türkiye’ de ilk jeopark düzenlemesi yapıldı.

40 İzmir Toplantısında Enerji Konuşuldu
Nusret Güngör / JKBB Danışma Kurulu Üyesi

06 Gölcük Belediyesi'nden Örnek Termal Tesis 

19 Tatilin Yeni Adresi Mudurnu’da  

52   Jeopark ve Kızılcahamam Jeopark Projesi
 Muzaffer EKER  /  Emekli öğretmen-Araştırmacı Kızılcahamam Belediyesi 
Jeopark Proje Koordinatörü
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ve
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görüşü olarak değerlendirilemez. 

1. BASKI

Makissos Thermal 
Hotel & SPA’yı 
diğer termal 
otellerden ayıran 
en büyük fark,  
Türkiye’nin en 
büyük SPA tesisi 
olması. SPA 
uygulamalarının 
şifasıyla termal 
suyun şifasını bir 
arada ve tek çatı 
altında sunuyoruz.

MakissosMakissos
Thermal Hotel & SPA
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ve kullanımını da zorunlu kılmışlardır. Bunun gibi uygulama-
larla en çok enerji üreten ülkeler en az enerji tüketmeye baş-
lamışlardır.Artık insanlar merkezi ısıtmada ''Dilediğin kadar 
ısın, ısındığın kadar öde'' sistemi sayesinde bireysel ile  mer-
kezi sistemin avantajlarını bir arada kullanmaktadırlar.

Bir ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaran alternatif 
enerji kaynakları arasında olan JEOTERMAL ile ısınma, ge-
lişmiş toplumlarda kullanılması en öncelik arz eden ısınma 
biçimidir. Diğer ülkelere oranla daha şanslı bir konumda olan 
ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı son yıl-
larda hızlı bir şekilde büyümektedir. 
Ülkemizde jeotermal ile bölgesel ısınma artış gösterirken 
bunun yanında uygulamadaki ve işletme biçimindeki hatalar-
dan dolayı sistemde bazı sorunların olduğu da gözlenmekte-
dir. Özellikle jeotermal kullanan konutlard a m2 üze-
rinden alınan sabit ısınma aidatları nedeniyle kullanıcılar 
radyatör vanalarını sonuna kadar açmakta, bu durumda çok 
fazla enerji israfına neden olmakta ve jeotermalin daha faz-
la kullanıcıya erişimini engellemektedir. Bu durum çok ısın-
maktan veya ısınamamaktan şikâyetlere yol açmaktadır. Çare 
kullanılan ısının ölçülmesi ve termostatik olarak tasarruflu 
kullanılması idi. 2 Mayıs 2007 tarihinde 5627 sayılı Enerji Ve-
rimliliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle bu konuda önemli 
bir adım atılmış oldu. Bu kanunla birlikte merkezi veya böl-
gesel ısınma sistemiyle ısınan binalarda kanunun 7. Maddesi 
gereğince geçtiğimiz yıldan itibaren ısı ölçümlemesini yapan 
cihazlar(kalorimetre ve payölçer) ve ısının tasarruf edilme-
sine yarayan termostatik radyatör vanalarının kullanımı zo-
runlu hale gelmiştir. Daha önce metrekare üzerinden hesap-
lanan yakıt bedelleri artık kalorimetre veya ısı pay ölçerlerle 
ölçülecektir. Bu cihazların konutlara takılmasıyla birlikte, 
Türkiye genelinde yüzde 40'lık enerji tasarrufu sağlanması 
hedeflenmiştir. 

Sistem nasıl çalışıyor?
Yeni sistemde daire girişine bir ısı ölçüm cihazı olan kalo-
rimetre veya her radyatöre bir pay ölçer takılarak, tüketilen 
enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli hesaplanıyor. 
Bu ekipmanlar sayesinde dairelerin ısı tüketimini daireye 
girilmeden ölçülebiliyor. Ayrıca her radyatörün girişine oda 
sıcaklığına göre çalışan termostatik vana takılıyor. Böylelikle 
daire sakinleri dairelerinin sıcaklık seviyesini tercih ettikleri 
seviyede sabit tutabiliyor. Bu sayede yük- sek ısı tasarrufu 
sağlanmış olunuyor. Jeotermal uygula-
malarda bu sistemlerin kullanılması ile 
birlikte kullanıcılar tükettikleri enerji 
kadar yakıt bedeli ödedikleri için, 
termostatik vanalarını uygun konfor 
düzeyine getirecek ve jeotermal ısı 
daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek-
tir. Böylece jeotermal bölgelerde az 
ısınma çok ısınma sorunları ortadan 
kalkacaktır.

Kalorimetre Nedir?
Daire ısıtmasının girişi tek bir noktadan ise ölçüm kalorimet-
re ile yapılır. Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı 
enerjisi miktarını, suyun debisini ve sıcaklık farklarını  ölçe-
rek hesaplayan cihazdır. Mekanik ve Ultrasonik  olmak üzere 
iki tipi vardır. Mekanik kalorimetre içerisindeki iletken metal 
yapı ve çarklı tasarımı ile çabuk korozyona uğradığı için pek 
tercih edilmeyen bir kalorimetre tipidir. Ultrasonik kalori-
metrelerde ise ölçümleme ses dalgaları ile yapıldığından ve 
hareketli bir parça olmamasından dolayı daha uzun ömürlü-
dür ve bu sebeple daha çok tercih edilmektedir. Kalorimetre 
üzerinde bir debi ölçer ve iki adet sıcaklık sensörü yer alır. 
Bu sayede daire içerisinde kullanılan enerji miktarı net olarak 
kWh birim üzerinden hesaplanır. Bunun dışında kalorimetre-
de hesaplanan tüketim bilgilerinin değerlendirilebilmesi için 
değişik haberleşme alternatifleri kullanılabilmektedir. 

Isı Payölçer Nedir?
Daire ısıtmasının girişi tek bir noktadan değil de, çok kolon-
lu sistem ise ölçüm ısı payölçerler ile yapılır. Isı payölçerler 
merkezi sistem ile ısınan konutlarda her radyatöre monte 
edilerek daire bazında tüketim değerlerinin hesaplanabil-
mesini sağlar. Radyatörlerin içerisindeki suyun sıcaklığını ve 
ortam sıcaklığını ölçer, iki sıcaklık değeri arasında özel bir 
hesaplama ile tüketim değerini hesaplar. 
Son teknoloji haberleşme sistemleri sayesinde fazla personel 
çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldıra-
cak ve bütün sistemin kontrol edilme-
sini sağlayacaktır. Özellikle kalorimet-
reli uygulamalarda sistemden alınan 
sıcaklık ve debi bilgileri sayesinde arı-
za tespiti daha kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilecektir.  Isı paylaşım 
sistemlerinde sayaç okuma işlemle-
ri çeşitlilik göstermektedir. İstenirse 
gezici ekiplerle el terminali ile  okuma 
yapılabilir veya kurulacak olan haber-
leşme ağı ile tek bir merkezden bina-
ların yanına gitmeye gerek kalmadan 
ölçümleme yapılabilir.

Sonuç olarak, yasaların da öngördüğü 
gibi bölgesel ve merkezi ısıtma sistem-
lerinde tasarrufa yönelik uygulamalar, 
enerji verimliliği açısından ileri dere-
cede önem teşkil etmektedir. Bölgesel ve merkezi sistemler-
de kalorimetre, ısı payölçer ve termostatik vana kullanılması 
ise, kullanıcı açısından  konforlu, adil bir kullanım, dolayısı ile 
önemli bir tasarruf sağlar. Jeotermal işletmesi için de işlet-
mede ekonomiklik ve kolaylık sağlar ve daha fazla yeni abone 
kazanılmasını sağlar. Böylelikle mevcut enerjinin optimum 
kullanımı ile daha çok aboneye hizmet götürülebilir.  
 

LARDERELLO, İTALYA

Ökem Çelem
Hidrojeoloji Mühendisi

1913 yılında dünyanın ilk jeotermal enerji santralinin kurulmasının ardından içinde 
bulunduğumuz 2013 yılında santral yüzüncü yılını kutluyor

Larderello, İtalya’nın Tuscany Bölgesi’nde, jeotermal faaliyetlerin 
yoğun yaşandığı aktif bir volkanik alanda bulunmaktadır.
Dünyada kurulu jeotermal elektrik santrallerinde üretilen elektriğin 
%10’u Larderello’da üretilmektedir. Senede toplam 4.8 GWh 
elektrik üreterek İtalya’daki yaklaşık bir milyon haneye de güç 
sağlamaktadır. Bölgenin jeolojisi jeotermal enerji üretimine müsait 
olup, sıcak granitlerin yüzeye yakın olması nedeniyle 202 �C 
sıcaklıkta buhar üretimine müsaittir.
Bölge antik çağlardan beri volkanik doğası ve sıcak kaynakları ile 
anılmakta olup, Romalılar burada sülfürlü kaynakları banyo suyu 
olarak kullanmışlardır.
19. yüzyıla kadar Montecerboli olarak bilinen bölge, 1827 yılında 
François de Larderel isimli bir Fransız’ın icadı ile jeotermal 
enerjinin merkezi haline gelmiştir. Larderel’in çalışmalarından 
sonra bölgede bir köy Larderello ismini almıştır.
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Geleceğin termal turizm kentini inşa etmek 
arzusundayız…
Bir şehirdeki oteller ise kentlerin başarısında temel faktörlerin 
sadece bir parçasıdır. Bir kentin otelinden faydalanabilmek 
aynı zamanda o kentin size neler verebileceğini gösterir. 
Kocaeli’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olan The Ness Termal 
Hotel;  konumu, şifalı suyu, hizmet anlayışıyla ilçemiz 
sınırlarında yükselmiş ve ilçemize gelen misafirlerimize 
neler sunabileceğimizin bir göstergesi olmuştur. İlçemizin 
ilk termal oteli The Ness Termal Hotel, 5 bin metrekarelik 
SPA merkezinin yanı sıra ihtişamlı görüntüsüyle de bölgede 
oldukça dikkat çekiyor. Bin kişilik kongre merkezi hem ilimiz 
hem de bölge açısından birçok organizasyona ev sahipliği 
yapabilecek nitelikte. 

Jeotermal kaynaklara sahip olmanın ne derece önemli oldu-
ğunun her zaman bilincinde olduk. Kaynaklarımızı korumak 
ve doğru kullanmak adına çıktığımız bu yolda şükürler ol-
sunki ilçemiz bugün yatırımcıların gözbebeği. Biz Başiskele 
Belediyesi olarak termal turizm yolunda ilk termal otelimiz 
ile başladığımız hedefimizi nice otellerle desteklemeyi, bağlı 
olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin sağla-
dığı bilgi ve tecrübe paylaşımları ile de birleştirerek geleceğin 
termal turizm kentini inşa etmek arzusundayız.” dedi. 

Turizm ve kültür bir elmanın iki yarısı gibidir. Birbirlerinden 
ayrı düşünülemez. Önemli olanbir kentin özünü, kültürünü ve 
doğal kaynaklarını koruyarak bir turizm kenti yapmaktır.  

Jeotermal kaynaklarımızı korumak ve 
doğru kullanmak adına çıktığımız bu yolda 
şükürler olsunki ilçemiz bugün yatırımcıların 
gözbebeği. 

Kültürel özellikleri, denizi, yeşili, doğası ve sahip olduğu 
termal kaynakları ile adeta Kocaeli’nin parlayan yıldızı olan 
Başiskele’nin Belediye Başkanı Hüseyin AYAZ, yerel yönetim 
anlayışlarında her zaman ön planda tuttukları turizmin geli-
şimi için önemli adımlar attıklarını söyleyerek termal turizm 
hedeflerini şöyle anlattı. 

Hüseyin AYAZ; “Kocaeli’nin genç ilçesi, 
Marmara’nın yıldızı Başiskele Türkiye’nin 
yaşanılabilir örnek ilçesi olma yolunda hızlı 
ve sağlam adımlarla ilerlerken “Termal Şe-
hir” özelliği ile de anılıyor artık. Bir kent kur-

mak mutluluğa ulaşmak içindir ve sadece doğal kaynakların 
olması yeterli değildir. Bizler kentlerimizi kendimiz tasarla-
malıyız çünkü doğanın bunu kendiliğinden yapması mümkün 
değildir.  İşte bu yüzden öncelikle buna inanmamız ve kendi-
mizi bu hedefe adamamız gerekiyor.  

Her şehrin bir marka olmasına inandığımız için ilçemizin de 
markalaşma yolunda her geçen gün hızla ilerlemesi için ça-
lışıyoruz. Turizm ve kültür bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir-
birlerinden ayrı düşünülemez. Önemli olan bir kentin özünü, 
kültürünü ve doğal kaynaklarını koruyarak bir turizm kenti 
yapmaktır.  

MARMARA’NIN TERMAL KENTİ BAŞİSKELE

34
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Makissos Thermal&Spa Otel
Mehmet MALKOÇ  / Makissos Thermal &Spa Otel Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara'nın Termal Kenti Başiskele

31 Larderello,İtaly
Ökem Çelem  /  Hidrojeoloji Mühendisi
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BURSA’DA 47 BİN EVİN ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN 
SAĞLANACAK

    ‘Sağlıklı, planlı ve çağdaş bir Bursa için sürdürülebilir çev-
re’ ilkesiyle çalıştıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, insan sağlığı için büyük tehdit oluştu-
ran metan gazının enerjiye dönüştürüldüğünü ve bu enerjiden 
üretilen elektrikten binlerce insanın faydalanacağını söyledi.
İTC Bursa Enerji Üretim Sanayi A.Ş. işbirliğiyle yap-işlet-
devret modeliyle kurulan Metan Gazından Elektrik Üretim Te-
sisi, Hamitler Çöplüğü’nde düzenlenen törenle hizmete alın-
dı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin ev 
sahibi olduğu törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Vali Şahabettin Harput, Bursa Milletvekilleri Mustafa 
Öztürk, İsmail Aydın, Hüseyin Şahin ve Önder Matlı, AK Parti 
İl Başkanı Sedat Yalçın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Depolama alanında bulunan sulu çöplerin her biri 1.4 mega-
wat gücündeki 7 adet jeneratör vasıtasıyla saatte 5 bin 400 
metreküp metan gazına dönüştürüleceğini ve metan gazın-
dan 9.8 megawat elektrik üretileceğini kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Jeneratörlerde enerjiye dö-
nüştürülen deponi gazı, borularla enerji üretim tesisine geti-
rilecek. Üretilen elektrik, nakil hattı üzerinden TEİAŞ’a verile-
rek şebeke içi dağıtım sağlanmış olacak” dedi.

Altepe; 76 milyon metreküp elektrik 
sağlanacak

Bursa’da 47 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak Hamitler Katı Atık Depolama alanına 
kurulan Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın da katılımı ile hizmete alındı.

 Kurulan sistemden 76 milyon metreküp elektrik sağlanaca-
ğını ve bundan yaklaşık 47 bin konutun faydalanacağını vur-
gulayan Başkan Altepe, “Tesis, elektrik üretiminin yanında 
metan gazının sera etkisini azaltmakta, enerji kaynaklarının 
kullanımını dengelemekte ve sağlık risklerini de minimize 
etmektedir. Yerel hava kalitesine katkı sağlayarak, kötü koku 
problemini ortadan kaldırmaktadır” diye konuştu.



Kazan Belediyesi’nin İller Bankası’ndan satın aldığı sondaj 
makinesiyle ilçede 3 yıldır sürdürdüğü jeotermal su arama 
çalışmaları başarıyla sonuçlandı. İlçenin Soğulcak Köyü ya-
kınlarında yürütülen sondaj çalışmasında yerin 400 metre al-
tında 25 m³ / sn sıcak su bulundu. Jeotermal suyun bulunma-
sı ilçede büyük heyecana neden oldu. 

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçenin çeşitli yerlerinde öl-
çüm çalışmaları yaptırdıklarını belirterek, yaptırılan ölçümler 
sonucu termal su kaynaklarının bulunması muhtemel yerlerin 
tespit edildiğini ve bir süredir yürütülen sondaj faaliyetlerinin 
olumlu sonuç vermesiyle de 400 metre derinlikte yaklaşık 45 
derecede jeotermal su bulduklarını söyledi. Ertürk yeni son-
dajların da devam ettiğini belirterek, “ İlk kuyumuzdan sonra 
4 kuyuda daha çalışma yaptık. Son olarak bir kuyumuzdan 465 
metre derinlikte 50 derece su çıktı. Bu konudaki çalışmaları-
mızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu. 

Bölgede bulunan jeotermal suyun ilçe ekonomisine ciddi an-
lamda katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Ertürk, “Son 
yıllarda yapılan yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Kazan, 
jeotermal turizmin de merkezi olmaya aday. Bu sevindirici ge-
lişme ilçemizde yeni yatırım alanlarının açılmasına da öncü-
lük edecektir.” dedi.

Damar hastalıklarına iyi gelen bir su 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidrokli-
matoloji Ana Bilim Dalı’nda yapılan analizlerine göre suların 
oldukça yüksek mineralde oldukları açıklandı. Rapora göre 
termomineral suyun,  esansiyonel hipertansiyon ve damar 
hastalıklarına da iyi gelebileceği söyleniyor. 
Kazan Belediyesi daha önceden belirlediği 5 ayrı noktaya son-

daj yaparak su arama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 
Mayıs ayının ortalarında sondaj yapılan bir noktadan daha sı-
cak su çıkarıldı. 

KAZAN’DA JEOTERMAL SU HEYECANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, tesisin devreye 
alınmasıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’yi kutladı. Hükümet olarak Türkiye’de nükleer santral-
den doğalgaza, kömür santralinden HES’lere kadar enerji fır-
satı adına ne varsa bunları değerlendirmeye odaklandıklarını 
belirten Bakan Yıldız, “Geleceğimiz adına bunları değerlen-
dirmek durumundayız. Enerjinin çevreye rağmen değil çev-
reyle birlikte yürütülmesini istiyoruz. Oldukça hassas olduğu-
muz bu ortamda Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yaptı. Bu 
proje, çevre faktörünü dikkate aldığımız en önemli projeler-
den birisidir ve doğru projedir” şeklinde konuştu.

Yıldız; bu proje önemli ve doğru bir projedir…

Ankara’nın Kazan ilçesi sahip olduğu doğal güzellikleri, sanayisi ve bereketli topraklarının 
yanısıra artık jeotermal turizmin de merkezi olmaya hazırlanıyor.
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GÖLCÜK BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK TERMAL TESİS 

Termal  tesisin açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Milletvekilleri Zeki Aygün ve Fikri Işık, Kocae-
li Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda va-
tandaş katıldı.   

Açılış konuşmasını ev sahibi sıfatıyla Başkan Ellibeş yaptı. 
Ellibeş; “ Yazlık Ilıca Termal Tesisimizin temelini geçtiğimiz 
yıl atmıştık. Hamdolsun ki 1 yıl gibi kısa sürede tamamladık 
ve bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürdük. Osmanlı mima-
risiyle yaptığımız termal tesisimiz ustalarımızın maharetli 
elleriyle tamamlandı. Bu tesis artık Kocaeli’nin bir eseridir. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün ise yaptığı konuşma-
da; “Yazlık Ilıca birçok yönden önemli bir yatırım. Öncelikle 
1800 yıl önce insanlar burada yaşıyordu. Eserler bıraktılar. 
Şimdi ise biz yaşıyoruz. Kim ne eser bıraktıysa bunlara sa-
hip çıkmak, bunları sahiplenmek bugün bizim görevimizdir. 
Roma’dan kalsa da Bizans`tan kalsa da Osmanlı’dan kalsa da 
bu eserler bizimdir. Hepsini yaşatmak bizim vazifemizdir. Göl-
cük Belediyesi’nin çalışmaları ile geçmişten bir miras olan 
Yazlık Ilıca bugün burada hizmetinize açılıyor. Kocaeli için 
gerçekten özel ve güzel bir tesis olarak hizmet verecek.” dedi.

Gölcük Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği Yazlık Ilıca Termal Tesisi’nin açılışı 
yoğun bir katılım ile görkemli bir şekilde gerçekleşti. 
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Armutlu Belediyesi ve İller Bankası ortaklığında gerçekleşti-
rilen sondaj çalışmaları sonucunda 75�C ve saniyede 41 litre 
termal su üretimi yapıldı. Termal suyun yeryüzüne çıkarılma-
sından sonra proje çalışmalarına başlayan Armutlu Belediye-
si başarılı bir proje gerçekleştirilerek, ARJESS (Armutlu Jeo-
termal Su Sistemi) isimli proje için Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansının da desteğini aldı. 
ARJESS projesi kapsamında; kaplıcalar mevkii olarak bilinen 
ve jeotermal suyun yeryüzüne çıktığı bu bölgede termal su-
lar tek bir merkez altında toplanacak. Böylelikle dağıtım ve 
termal suyun akışının mükemmel vaziyette çalışması sağla-
nacak. Kaplıcalar bölgesi ile ilçe merkezi arasında yapılacak 
olan yaklaşık 3,5 kilometrelik isale hattı boyunca termal su ön 
izolasyonlu jeotermal borular ile ilçe merkezine getirilecek. 
Mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilen isale hattının bitim tarihi 
Eylül ayı olarak planlanıyor. 

Termal su sadece turizm amaçlı 
kullanılacak
İlçe merkezine getirilen termal suların bir merkezde toplan-
ması ile termal turizm tesislerine bu merkezden su sağlana-
cak ve Belediyenin Meclis kararı doğrultusunda jeotermal su 
sadece termal turizm amaçlı kurulan ticari işletmelere veri-
lecek. 
Armutlu Belediyesi’nin termal turizm ve jeotermal enerji 

alanında yaptığı çalışmalar kap-
samında; Turizm Bakanlığı tara-
fından termal turizm alanı olarak 
belirtilen yaklaşık 75 Hektarlık 
bir alanda 1/5.000 ölçekli nazım 
ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar 
planlarının yapılması çalışmasın-
da da son aşamaya gelindi. 
Armutlu Belediye Başkanı Meh-
met BİRKAN yaptığı açıklamada; 
“1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planında ‘’Turizm Tesis Alanı’’ 
olarak planlanan alanların imar planlarının yapılması Kültür 
ve Turizm Bakanlığının talimatları doğrultusunda Belediye-
miz tarafından 2012 yılında çalışmalara başlandı. Bozburun 
mevkii 100 hektarlık turizm alanı hâlihazır harita yapımı işi 
ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporları 
hazırlanmıştır. 
İlçemiz turizmine büyük bir katkıda bulunacak olan ARJESS 
projesi sonucunda ise 40 lt/sn suyla asgari 5.000 kişilik ter-
mal turizm yatırımları yapılabilecek ve yapılması planlanan 
termal ve turistik tesisler ile ilçe dört mevsim turizmin yaşa-
nacağı yeşilin, denizin ve termalin bir arada olacağı bir turizm 
bölgesi haline getirilecektir.” dedi. 

TERMAL, DENİZ VE DOĞA ARMUTLU’DA BULUŞUYOR
Marmara denizi ile çevrili olan Armutlu ilçesi jeotermal çalışmalar ile göz doldurmaya devam ediyor. 
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TÜRKİYE’NİN İKİNCİ PAMUKKALESİ AKKAYA
Yıllardır üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan ve yöre halkı tarafından Akkaya hamamı olarak 
bilinen Akkaya termal kaynakları yapılan sözleşme ile artık markalaşmaya hazırlanıyor.

Eskipazar ilçesi İmanlar Köyü sınırları  içinde bulunan Akkaya 
Hamamı’nın en az ilçenin tarihi kadar eski bir oluşum olduğu 
biliniyor. Tarım arazilerinin ortasında bulunan kayalığın doğal 
çatlak ve yapısal boşluklarından çıkan 37 derece sıcaklığında-
ki su zaman içinde kaya üzerine aktığı yerlerde hem traverten 
hem de havuzcuklar oluşturmuş. 
Bölgenin yapılacak çalışmalar sonucunda yeni bir Pamukkale 
olarak Türkiye’ye kazandırılacağını söyleyen Eskipazar Bele-
diye Başkanı Dursun Baş; “ Akkaya Termal ve Travertenleri-

nin ilçemize sağlayabileceği katkıların geçte olsa fark edil-
mesi üzerine 1997 yılında İstanbul  Üniversitesi Tıbbi Ekoloji 
ve Hidro Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezine çeşitli 
testler yaptırılmış. 2005 yılında ise MTA Genel Müdürlüğü’ne 
Termomineral sıcak su elde edilmesi için su örnekleri gönde-
rilerek analizler yaptırılmış. Şimdilerde yoğun uğraş ve çaba-
larımız sonucu Akkaya jeotermal kaynağının yatırama kazan-
dırılması için Aslan Demir Çelik ve Dış Ticaret Ltd. Şti ile bir 
sözleşme imzaladık.” dedi.



Başkan Baş; “ Sevdalıysanız ve sevdanız 
da haksa sonuca mutlaka ulaşıyorsunuz. 
Büyüklerimizin söylediği bir söz var; Allah 
kendi yolunda gidenlerin yardımcısıdır. Bu 
sözleşme Eskipazar’ımız için bir dönüm noktası 
olacak.

Yıllardır üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan ve yöre halkı ta-
rafından Akkaya hamamı olarak bilinen Akkaya termal kay-
nakları yapılan sözleşme ile artık markalaşmaya hazırlanıyor. 
Başkan Dursun Baş tarafından uzun yıllar üzerinde çalışılan 
bir proje olan Akkaya termal suyunun ihalesi yapılarak, firma 
ile sözleşme imzalandı. Başkan Baş yüzyılın projesi olarak 
ifade ettiği bu yatırımın her aşamasını yer aldığını termal te-
sisin mimarisine kadar ilgilendiğini söyledi.

Akkaya jeotermal kaynağının yatırıma dönüştürülmesinin 
çok uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Başkan Baş “ Sev-
dalıysanız ve sevdanız da haksa sonuca mutlaka ulaşıyorsu-
nuz. Büyüklerimizin söylediği bir söz var; Allah kendi yolunda 
gidenlerin yardımcısıdır. Bu sözleşme Eskipazar’ımız için bir 
dönüm noktası olacak. Eskipazar’da kurulacak termal tesis; 
saray tipi Osmanlı modeli bir yapı olacak. Kervansaray tipi 
salonlarımız, kongre merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz 
bu projenin içerisinde yer alacak. Tıp merkezinin de içinde 
bulunacağı tesiste; sporcu tedavi ve rehabilitasyon merkezi 
de hizmet verecek. Spor komplekslerimiz, spor alanlarımız 
göletlerimiz, aqua parklarımız ve diğer taraftan helikopter 
pistimiz, mümkün olursa akaryakıt istasyonlarımız, ihtiyaç 
duyulan diğer sağlık tesisleri ile birlikte ciddi bir yatırımı ger-
çekleştirmiş olacağız. Bu yatırımın gerçekleşmesinde cesa-
ret edip bölgemizi tercih eden yatırımcı kuruluşa teşekkür 
ediyorum.”dedi.

Türkiye coğrafyasına ve dünya coğrafyasına Pamukkale tra-
vertenlerinin yanında yeni bir Akkaya travertenlerini kazan-
dırdıklarını vurgulayan Başkan Baş “19.750 m² alanda bir 
traverten oluşumu gerçekleştirilecek. O bölgeyi Pamukkale 
travertenleri gibi hem turizm amaçlı hem de sağlık amaç-
lı gelenler ziyaret edebilecek. İnanın Pamukkale’ye ziyarete 
gelen turistlerin bile ilgisini çekecek ciddi bir gezinti alanı 
olacak. Aynen Pamukkale misali yeni bir oluşumla Türkiye’ye 
yeni bir traverten kazandıracağız. Bunun adı da inşallah Ak-
kaya Termal Travertenleri olacak.”  dedi.

İhalesi yapılarak yatırımcı firmayla sözleşmesi imzalanan 
Akkaya jeotermal kaynağının yatırıma kazandırılması için ge-
rekli etüt ve proje çalışmaları devam ederken, kısa süre içeri-
sinde inşaatına başlanması bekleniyor. 
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Turizm ve kültür bir elmanın iki yarısı gibidir. Birbirlerinden 
ayrı düşünülemez. Önemli olanbir kentin özünü, kültürünü ve 
doğal kaynaklarını koruyarak bir turizm kenti yapmaktır.  

Kültürel özellikleri, denizi, yeşili, doğası ve sahip olduğu 
termal kaynakları ile adeta Kocaeli’nin parlayan yıldızı olan 
Başiskele’nin Belediye Başkanı Hüseyin AYAZ, yerel yönetim 
anlayışlarında her zaman ön planda tuttukları turizmin geli-
şimi için önemli adımlar attıklarını söyleyerek termal turizm 
hedeflerini şöyle anlattı. 

Hüseyin AYAZ; “Kocaeli’nin genç ilçesi, 
Marmara’nın yıldızı Başiskele Türkiye’nin 
yaşanılabilir örnek ilçesi olma yolunda hızlı 
ve sağlam adımlarla ilerlerken “Termal Şe-
hir” özelliği ile de anılıyor artık. Bir kent kur-

mak mutluluğa ulaşmak içindir ve sadece doğal kaynakların 
olması yeterli değildir. Bizler kentlerimizi kendimiz tasarla-
malıyız çünkü doğanın bunu kendiliğinden yapması mümkün 
değildir.  İşte bu yüzden öncelikle buna inanmamız ve kendi-
mizi bu hedefe adamamız gerekiyor.  

Her şehrin bir marka olmasına inandığımız için ilçemizin de 
markalaşma yolunda her geçen gün hızla ilerlemesi için ça-
lışıyoruz. Turizm ve kültür bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir-
birlerinden ayrı düşünülemez. Önemli olan bir kentin özünü, 
kültürünü ve doğal kaynaklarını koruyarak bir turizm kenti 
yapmaktır.  

MARMARA’NIN TERMAL KENTİ BAŞİSKELE



Geleceğin termal turizm kentini inşa etmek 
arzusundayız…
Bir şehirdeki oteller ise kentlerin başarısında temel faktörlerin 
sadece bir parçasıdır. Bir kentin otelinden faydalanabilmek 
aynı zamanda o kentin size neler verebileceğini gösterir. 
Kocaeli’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olan The Ness Termal 
Hotel;  konumu, şifalı suyu, hizmet anlayışıyla ilçemiz 
sınırlarında yükselmiş ve ilçemize gelen misafirlerimize 
neler sunabileceğimizin bir göstergesi olmuştur. İlçemizin 
ilk termal oteli The Ness Termal Hotel, 5 bin metrekarelik 
SPA merkezinin yanı sıra ihtişamlı görüntüsüyle de bölgede 
oldukça dikkat çekiyor. Bin kişilik kongre merkezi hem ilimiz 
hem de bölge açısından birçok organizasyona ev sahipliği 
yapabilecek nitelikte. 

Jeotermal kaynaklara sahip olmanın ne derece önemli oldu-
ğunun her zaman bilincinde olduk. Kaynaklarımızı korumak 
ve doğru kullanmak adına çıktığımız bu yolda şükürler olsun 
ki ilçemiz bugün yatırımcıların gözbebeği. Biz Başiskele Be-
lediyesi olarak termal turizm yolunda ilk termal otelimiz ile 
başladığımız hedefimizi nice otellerle desteklemeyi, bağlı ol-
duğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin sağladığı 
bilgi ve tecrübe paylaşımları ile de birleştirerek geleceğin ter-
mal turizm kentini inşa etmek arzusundayız.” dedi. 

Jeotermal kaynaklarımızı korumak ve 
doğru kullanmak adına çıktığımız bu yolda 
şükürler olsun ki ilçemiz bugün yatırımcıların 
gözbebeği. 
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BİGADİÇ’TE SICAK SUDA SORUN YAŞANMIYOR 
Bigadiç Hisarköy jeotermal sahasında önceki yıllarda açılan 8 adet jeotermal sondaj kuyusu ile 
mevcut kuyulardan HK-2, HK-6 ve HK-8 tam kapasiteyle sorunsuz olarak işletilmeye devam ediyor. 

Hisarköy jeotermal sahasına ait ruhsatlandırılan 8 kuyuda 
toplam 171,00 L/sn sıcak su potansiyeli bulunmakta olup, 
üretime alınan 3 kuyudan hali hazırda maksimum 36,00 L/sn 
debiyle sıcak su Bigadiç jeotermal ısıtma sistemini beslemek 
üzere yaklaşık 18 km. uzunluğunda isale hattı ile Bigadiç’e 
isale ediliyor. 

Hisarköy jeotermal sahasından 98 �C - 93 �C arasında deği-
şen sıcaklıklarda alınan jeotermal akışkan ile Bigadiç Beledi-
yesine ait termal otel ve Bigadiç Belediyesinin şehir ısıtması 
yapılıyor. Şehir ısıtmasından artan su ise Hera Termal Tesis-
lerine veriliyor. 

JEOTERMAL FAALİYETTEKİ KUYULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KUYU POMPALARININ ÖZELLİKLERİ

KUYU 

ADI

AÇILDIĞI 

YIL

DERİNLİK

(m)

SICAKLIK

(�C)

BASINÇ

(bar)

DEBİ

(m³/h)

SEVİYE

(m)

İŞLETME DURUMU 

(REENJEKSİYON SERVİS 

DIŞI ÜRETİM)

HK-2 2000 429 98
Pompa ile 

alınmamaktadır
60L/sn 65

Reenjeksiyon 

bulunmamaktadır.

HK-6 2006 624 70
Pompa ile 

alınmamaktadır
60L/sn 23

Reenjeksiyon 

bulunmamaktadır.

HK-8 2008 630 93
Pompa ile 

alınmamaktadır
60L/sn 35

Reenjeksiyon 

bulunmamaktadır.

POMPA NO DERİNLİK  (m) DEBİ  (m³/h) HM  (mSS) GÜÇ  (kW) DEVİR  (d/d)

HK-2 97,5 13 L/sn 75 55 2940

HK-6 108 8 L/sn 75 55 2900

HK-8 90 15L/sn 75 55 2900



ISITMA SİSTEMİNDEN YARARLANAN ABONE SAYI VE TÜRLERİ İLE 
SİSTEMDE BULUNAN BİNALARIN KAPALI ALANLARI

ISITILAN BİNA TÜRÜ ABONE SAYISI KAPALI ALAN (m²)

MESKEN 960 104.000
TİCARETHANE 70 6952
RESMİ KURUM 20 21898

CAMİ 10 1600

PASİNLERE  30 MİLYONLUK TERMAL YATIRIM 

Erzurum'un kaplıcaları ile ünlü Pasinler İlçesi'ne Çağ Grubu 
tarafından 30 milyon liralık büyük bir termal yatırım yapılıyor. 
Akasya Vadisi Hasankale Termal Tatil Köyü'nün temeli il pro-
tokolünün de yoğun bir katılım sağladığı bir programla atıldı.
Tesisin, 13 bin olan ilçe merkez nüfusunun iki katını bir yılda 
konuk olarak ağırlayacağını söyleyen Çağ Grubu Onursal Baş-
kanı Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu, "Bin yatak kapasiteli tesisi-
mizde 3 blokta 215 oda olacak. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu 
Karadeniz Bölgesi termal turizm merkezi haline getirilebil-

mek amacıyla yola çıktık" dedi. Pasinler'deki termal suyun 
değerlendirilmesi için bu şekilde bir çalışma başlattıklarını 
söyleyen Sunguroğlu, Pasinler Kalesi manzaralı Akasya Vadi-
si Hasankale Termal Tatil Köyü’nün 10 bin 500 metre karelik 
alana inşa edileceğini söyleyerek 6 katlı 3 blok yapılacağını 
belirtti. Sunguroğlu, 'Tesisimiz bin yatak kapasiteli 215 daire-
den oluşacak. Erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı termal havuz, 
hamam, sauna, spor salonu, kafeterya, restorant, alış veriş 
merkezleri yapacağız. Dairelerde termal su, jakuzili gömme 



banyo bulunan 5 yıldızlı bir otel gibi kampüs yapılacak. Mali-
yeti 30 milyon lirayı bulacak bu yatırımın ilk etabı 2013, ikinci 
etabı ise 2014 yılında hizmete açılacak. Tesisimizde ortalama 
200 personelin çalışacağı düşünülürse Pasinler ilçesi açısın-
dan istihdam da artacak. Hesaplamalarımıza göre mülk sa-
hibi ve aile olarak 24 bin kişinin yılda kalacağı düşünülürse, 
ilçeye yılda 7 milyon 600 bin lira civarında ekonomik destek 
sağlanmış olacak." dedi. 
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KOZAKLI ŞEHİR ISITMASINDA ATAĞA GEÇİYOR

2004 yılında şehir şebeke altyapı ça-
lışmaları başlatılan jeotermal ısıtma 
sisteminde bugün itibariyle 2000 abo-
ne var. Ayrıca ilçede bulunan 26 adet 
termal tesisin (yaklaşık 7000 yatak 
kapasiteli) tamamı jeotermal enerji ile 
ısıtılıyor. Yine 60.000 m²’lik kapalı ala-
na sahip seranın ısıtılması jeotermal 
enerjiden faydalanılarak yapılmaya de-

vam ediyor. Jeotermal ısı merkezi şu an itibari ile ortalama 
300.000 m² kapalı alan ısıtıyor. Isı merkezine giren 96 ˚C su, 
eşanjörlerden 77 ˚C olarak dağıtıma veriliyor, yalıtımlı boru-
lar sayesinde ise 55 �C olarak da tekrar dönüşü sağlanıyor. 

Her abone tükettiği kadar ödeyecek
Jeotermal kaynakları arttırma ve abonelerin daha sağlıklı 
ısınmasına yönelik çalışmalarını devam ettiren Kozaklı Be-
lediyesi, 2013 yılı itibari ile kalorimetre montaj çalışmalarına 
başlayarak jeotermal enerji kullanan tüm abonelerinin kalo-
rimetre ile ödeme sistemine geçmesini sağlayacak. Böylece 
her abone tükettikleri kadar enerji bedeli ödeyecek. Artan 
enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri hali-
ne geldiği belirten Kozaklı Belediye Başkanı Erdoğan ÇELİK 
şunları söyledi;”Günümüzde enerjinin verimli kullanılmasını 
teşvik edecek ve herkesin sadece kendi kullandığı kadar öde-
mesini sağlayacak bir sistem bu. Biz de bu sistemi ilçemizde 
kullanarak enerji verimliliğini uygulamak istedik. Amacımız 
herkesin kullandığı kadar ödemesini sağlamak. İstediğiniz 
kadar ısının, ısındığınız kadar ödeyin istedik. Böylece ihtiya-
cımız kadar tüketip, %30’a varan enerji tasarrufu sağlayabili-
yoruz. Paramız boşa gitmiyor, yaktığımız (kullandığınız) kadar 
ödüyoruz.”

Çelik; yılda bir milyon turisti misafir 
ediyoruz
Çelik ayrıca ilçeye termal yatırım yapmak isteyenlere kapıları-
nın sonuna kadar açık olduğunu söyleyerek, Kozaklı’nın hava 
ve karayolu ulaşımındaki kolaylığını vurguladı. Çelik; ”Nevşe-
hir, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir’e ortalama 100 km uzaklıkta 
olan ilçemiz, Kapadokya’nın tarihi güzelliklerine sadece 30 
dakika mesafede. Ayrıca Türkiye’nin en önemli kayak mer-

Türkiye’nin 15 önemli jeotermal alanından birisi olan Kozaklı şehir ısıtmasında atağa geçerek ilçe 
merkezindeki bütün konutları, mevcut termal tesisleri ve seraları merkezi olarak ısıtmayı planlanıyor. 

kezlerinden olan Erciyes’e 1 saat uzaklıktayız. Yine Kayseri 
ve Nevşehir’de bulunan havaalanlarına da 1 saat mesafemiz 
var. İlçemizde ciddi bir alternatif turizm, termal sağlık turiz-
mi var. İlçemizde bulunan termal tesislerin yatak kapasitesi, 
ilçe nüfusumuzdan daha fazla. Yılda tamamını yerli turistlerin 
oluşturduğu 1 milyon turisti misafir ediyoruz. Termal turizm 
yatırımlarının ilçemize gelmesi bölgenin kalkınmasında, eko-
nomisinin gelişmesinde ciddi bir rol alıyor. “ dedi. 
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TURİZM DE YENİ BİR İLÇE DOĞUYOR
Olur ilçesinde yapılması dü-
şünülen Jeotermal Tesis ve 
Organik Tarım çalışmaları 
ihale edilmiş, ilgili firma ta-
rafından 350-500 m. derin-
liğinde sondaj yapılması ile 
ilgili çalışmalara başlanmış-
tır. Uzmanlara göre bölgede 
çıkacak suyun 80-90 C ola-

cağı tahmin edilmekte, kaynağın debisinin de yüksek olacağı 
öngörülüyor. 

Olur Belediye Başkanı Rüstem Polat konu ile ilgili yaptığı 
açıklamalarda şunları söyledi. “ Araştırmalar ile ilgili jeofizik 
profesörlerinin vermiş olduğu raporlar çok olumlu diyebili-
rim. Ayrıca ilçemizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı teknik ela-
manları tarafından jeolojik yapısı ve tespit edilen bitki örtüsü-
ne yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. İlçemizde bulunan 
Zamp Dağı’nın güney yamaçlarında kornişler boyunca doğa-
da ender rastlanan kovuklu çözülme şekilleri görülmektedir. 
Doç.Dr. İbrahim KOPAL ve JEOMİRKO Yönetim Kurulu üyesi 
Dr. Fuat ŞAROĞLU tarafından etütleri yapılan çözülme şekil-
leri görünümleri ile insanların dikkatini çekmekte, hatta olu-
şumu konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan pek çok insanı 
hayrette bırakmaktadır.

İlçemizin jeoturizm için önemli bir kaynak değeri olduğu, Tu-
rizm Bakanlığı yetkilileri tarafından jeopark ilan edilmesi ile 
ispat edilmiştir. İlçemizin jeolojik yapısını ve bitki örtüsünü 
dikkate alırsak doğa ve yayla turizmine çok elverişli olduğu, 
TEMA Vakfı ve Çevre Bakanlığı Biyolojik Arıtma Merkezi ile 
ODTÜ işbirliği neticesinde gerçekleştirilen çalışmalarla do-
ğada ender rastlanan bir bitki örtüsü ve değişik çiçek yoğun-
luğu olduğu görülmektedir.İlçemiz Karadenize en yakın yer-
leşim merkezi olmasından mikro klima özelliği taşımaktadır. 
Bu özelliği de ilçemizdeki meyvelerin ve çiçeklerin yetişmesi-
ne katkı sağlamaktadır. İlçemiz turizm bölgesi olarak, bölge 
turizmine çok önemli katkı sağlayacaktır. 

Olur (Erzurum) Yöresi Kovuklu Çözülme 
Şekilleri
Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları için-
de yer alan Olur (Erzurum) ilçe merkezi, Yalnızçam Dağları 
(3054 m) ile Kargapazarı silsilesini (3045 m) birbirinden ayı-

Olur kuzeyindeki Zamp Dağı’nın güneye bakan yamaçlarında 
çok sayıda kovuklu çözülme şekli yer almaktadır.

ran Oltu Çayı’nın açtığı derin olukta kurulmuştur. İlçe yerle-
şim alanının hemen kuzeyinde Yalnızçam Dağlarının güney 
kanadını oluşturan ve doğu batı doğrultusunda uzanan Zamp 
Dağı’nın (2745 m) güney yamaçlarında kornişler boyunca do-
ğada ender rastlanan kovuklu çözülme şekilleri görülmekte-
dir. Yan yana ve üst üste gelişmiş çok sayıda oyuk barındıran 
bu dik yamaçlara doğu-batı ekseninde Eğlek köyü ile Boğaz-
gören köyleri arasındaki 8 km lik hat boyunca sadece belli bir 
kayaç birimi üzerinde rastlanmaktadır 

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fiziki Coğrafya Ana-
bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim KOPAR ve Jeolojik Mirası 
Koruma Derneği (JEOMİRKO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fuat 
ŞAROĞLU tarafından etütleri yapılan çözülme şekilleri gö-
rünümleriyle insanların dikkatini çekmekte, hatta oluşumu 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan pek çok insan bu 
oluşumu doğaüstü güçlerin işi olarak yorumlamaktadır. Jeo-
turizm için önemli bir kaynak değer olan bu oluşumların yer 
aldığı sahanın yöre için korunmaya değer ender görülen bir 
alan olduğu açıktır. Bu sahanın turizm envanterine alınması 
yöre turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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KULA TÜRKİYE'NİN İLK, DÜNYANIN 58. JEOPARKI 
İLAN EDİLDİ

İtalya'da yapılan toplantıya katılan Kula Belediye Başkanı 
Selim Aşkın ve Jeopark Koordinatörü Erdal Gümüş, Jeopark 
sertifikasını aldı. Bu yıl İtalya'nın Napoli şehrinde 12.'si dü-
zenlenen uluslararası Avrupa jeopark konferansında ara-
larında Türkiye'de ilk olan Kula jeoparkının da bulunduğu 4 
yeni jeopark dünyanın en prestijli jeoparkları arasına katıldı. 
Konferansta değerlendirilen jeopark alanlarından sadece 4 
bölge kabul edilirken Kulada bu güzide kuruluş içerisinde 
yerini almayı başardı. Bu jeopark alanları Geopark Idrija (Slo-
venia), The Geopark Hondsrug (first geopark in the Nether-
lands), The Geopark of Kula (Türkiyedeki ilk jeopark) ve The 
Geopark Sesia oldu.Alınan kararla birlikte Türkiye'nin ilk jeo-
parkı olan Kula'nında arasında yer aldığı UNESCO jeopark ağı 
58 ülkeye ulaşmış oldu. Bu yeni 4 üye ülkeden sonra dünya 
genelinde 92 tane olan jeoparklar 96’ya çıkmış ve uluslara-
rası arenada UNESCO tarafından tanınmışlar listesine girdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kula Belediye Başkanı Selim 
Aşkın, "Türkiye'nin ilk jeoparkı olmanın gururunu yaşıyoruz. 
İlçemize hayırlı uğurlu olsun  dedi.

Türkiye'nin Uluslararası alanda ilk Jeopark'ı olma yolunda ilerleyen toplamda 300 kilometre karelik 
bir alanı kapsayan Kula Volkanik Jeopark alanı için UNESCO'dan onay çıktı.



JEOPARK İLE İLGİLİ BASIN TOLANTISI DÜZENLENDİ
Kula Volkanik Jeoparkı'nın, Türkiye'nin ilk Avrupa ve Unesco Jeoparkı ilan edilmesi ile ilgili, 
Belediye Ek hizmet binası toplantı salonunda basına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kula Belediye Ek Hizmet Binasında yapılan basın bilgilendir-
me toplantısına, Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, Kayma-
kam Vekili Selendi Kaymakamı Yasin Ortakcı, AK Parti Manisa 
Milletvekili ve MKYK Üyesi Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Mani-
sa Milletvekili Selçuk Özdağ, Celal Bayar Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süheyla Kömürcü, Kula Belediye Başkanı 
Selim Aşkın, Kula Protokolü, Basın Mensupları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Jeopark Genel Koordinatörü Erdal Gümüş yaptığı tanıtımda 
Kula Jeopark ağı adaylık süreci ve İtalya’da gecen heyecan 
dolu bekleyişi anlattı. Gümüş yaptığı sunumda, Kula ve çev-
resinde yer alan doğal güzelliklerin ve volkanik oluşumların 
hakkında bilgi verdi. 

Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın ‘’ Bir hayal ile çıktığımız 
yolda başarıya ulaşmak bizler ve Kulalı vatandaşlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Renklerin neşeli kenti Ku-
layı anlatmak için kelimeler yetmez. Ünlü tarihçi Strabon’un 
adlandırması ile Katakekaumene yani Yanık Ülke adıyla ilham 
alarak çıktığımız bu yol, en sonunda Dünyada adından söz 
ettiren bir yer haline gelme konusunda ilk adımını atmıştır. 
Yüzlerce yıldır sevgi ve hoşgörünün sembolü haline gelmiş 

Kula, kültürünü koruyabilen ender kentlerdendir. Jeotermal 
kaynakları, Ege bölgesinin en ciddi mutfak kültürlerini içinde 
barındırması ve en önemlisi Yunusun diyarı olması Kula’yı çok 
özel bir ilçe yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye’de en son fa-
aliyet gösteren yanardağlar Kula’da yer almaktadır. Çok zorlu 
bir süreçten geçen adaylık sürecimiz, başarıyla sonuçlanarak 
UNESCO listesinde yer almayı başardık. Türkiye’ye, Manisa’ya 
ve Kula’ya hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Hüseyin Tanrıver-
di ise ‘’Bugün Kula’mız ve Türkiye’miz için önemli bir serti-
fikanın alınması sonrası sevincimizi paylaşmak, geleceğimizi 
daha aydınlık yapma adına bir güzel töreni gerçekleştiriyoruz. 
Zor ve çileli bir süreç oldu. Bu süreç, sertifika için kısa fakat 
bizler için çok uzun oldu.  Yunus’un mekanında yürüyen iş-
ler kolay olur. Geleceğimizi sağlıklı bir hale kavuşturacak bir 
sertifika olmuştur. Kula'da herkes bir sorumlulukla üzerini 
düşen görevi ifa etti böylesi yüzümüzü güldüren ve geleceği-
mizi sağlıklı bir hale kavuşturacak anlamlı bir sertifika Türki-
ye'mize kazandırılmış oldu. Kula volkanik jeoparkı'nın Avrupa 
ve Unesco jeoparkı ilan edilmesi ile yeni bir doğa koruma ve 
alan yönetimi olan Jeopark kavramını Türkiye'ye kazandırmış 
olduk.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Toplantı sonrası Kula Belediye başkanı Selim Aşkın tarafın-
dan Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve Manisa Valisi 
Abdurrahman Savaş'a Jeopark Sertifikası verildi daha sonra 
Kula Jeoapak ziyaretçi merkezi gezildi.
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Tatilin yeni yıldızı Bolu'nun Mudurnu ilçesi yapılan yatırımla yükseliyor.

TATİLİN YENİ ADRESİ MUDURNU’DA  

Bolu/Mudurnu’nun hemen yanı başındaki şifalı suların bu-
lunduğu mevki ilk olarak Romalılar tarafından keşfedilirken, 
Babas’ın şifa serüveni iki bin yıl öncesinden başlıyor.
İşte Babas Termal Turizm Şirketi, bu tarihi cevheri ortaya çı-
karmak için kolları sıvadı. Tatili bir eylemsizlik olmaktan çı-
karıp, bir sağlık kazanımına ve aktivite fırsatına dönüştürmek 
için planlar yaptı.
Yapılan planlamalarda bölgenin orman varlığı, termal suyu, 
çok çeşitli organik mahsulleri ve çiftlik hayvanları, benzersiz 
bir doğa deneyimine dönüştürmek üzere bir araya getirildi.
Her bölgeden kolay erişilebilen konumu, dokunulmamış 
doğası, tarihsel kökleri ile farklılaşan proje misafirlerine 
sükûnet ve hareketi, sağlık ve keyfi birlikte sunuyor.
Doğal yaşam alanları, havuz seçenekleri, modern tasarımlı 
hamamlar, alternatif ve modern sağlık üniteleri ve sosyal te-
sisleri de barındıran Babas, ulusal ve uluslararası kongre ve 
konferans merkezi olarak da hizmet vermeye hazırlanıyor.



ŞİFALI SULAR
Bolu’ya 55 km mesafede yer alan Mudurnu, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı’dan izler taşıyan bir ilçe. Anadolu’da ilk Osmanlı 
yerleşim merkezlerinden birisi olan Mudurnu, yüzyıllar 
boyunca önemli kervanların ve ticaret yollarının kavşağında 
bulunuyor. İlçe, bin yıl öncesine ait termal kalıntılarıyla 
dikkat çekiyor.
Tüm güzellikleriyle dikkat çeken Mudurnu, yeni bir tatil bel-
desi olma yolunda önemli bir yatırımla tanışıyor. Bölgede bin 
yılı aşkın zamandır bilinen Babas, şifalı suyuyla yeni bir tatil 
imkânı sunmaya hazırlanıyor.
Şehrin sokaklarında gezerken sizi selamlayan Osmanlı şe-
hir mimarisinin nadide örnekleri geçmişin büyülü dünyasına 
götürüyor. Mudurnu şehir merkezinden 3-4 km mesafede ise 
ormanın içinde, bir huzur adası sakinliğiyle tatilin yeni yıldızı 
Babas doğuyor.

OKSİJEN ZİYAFETİ SUNUYOR
Türkiye’nin en yoğun orman varlığına sahip Mudurnu, şöhre-
ti Türkiye sınırlarını aşan Abant, Karagöl ve Sünnet Gölü’yle 
çevrili bir yeşil cenneti koynunda saklıyor. Bölge, 365 gün bo-
yunca binlerce ziyaretçiyi cennetinde misafir ediyor. Attığınız 
her adımda, geçtiğiniz her patikada gürül gürül akan bir dere 
ya da buğulu mavisiyle bir göl size eşlik ediyor, yolunuzu ke-
siyor.
Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesinde yer almasına kar-
şın her daim parlak ve iç açıcı havası ise yükseklerin oksijen 
ziyafetini sunuyor.  Oksijen vadisi Mudurnu, en temiz havaya 
sahip ilçelerden biri olarak, astım ve nefes darlığı çeken has-
taları tedavi için davet ediyor.



ULAŞIMI KOLAY
Babas; Ankara, İstanbul ve Bursa’ya 246 km ile eşit mesafede 
yer alıyor. Bolu’nun 50 km güneybatısında yer alan bu eşsiz 
yamaca, iki tarafı ağaçlarla kaplı bir yoldan keyifli bir seya-
hatle varılıyor.
Abant, Karagöl ve Sünnet Gölü milli parklarının güzelliklerine 
yolculuk yarım saat, Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezle-
rine 1 saat sürüyor.
Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın, Kütah-
ya, Bilecek ve Yalova gibi ülkemizin gözbebeği şehirlerinden 
Mudurnu’ya en fazla 1-2 saat içinde ulaşılıyor. Ankara-İstan-
bul otoyolundan Abant çıkışını takip ederek, önce Abant’a, 17 
km sonra da Mudurnu’ya ulaşabiliyor.

SAĞLIK KAYNAĞI
Antik medeniyetlerden bu yana sıhhat kaynağı olarak bilinen 
Babas kaplıca suyu, doğal bir yamacın içerisinde yer alıyor. 
Yeryüzüne 41 derece sıcaklıkta çıkıyor. Cildin yenilenmesine, 
organ fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına faydalı ve kemik 
hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.



Proje ile ilgili detaylar için: http://www.babas.com.tr

DÖRT MEVSİM BİR ARADA
Sağlık tatili konsepti içinde inşa edilen Babas Tatil Köyü te-
sisleri, bir tatilcinin hayal ettiği bütün imkanları ve aktivite-
leri bir arada sunmaya hazırlanıyor. Dört mevsim tatil vaa-
deden Babas Tatil Köyü’ne, Mudurnu’nun içinden ormana 
doğru devam eden asfalt yoldan 4 km ilerleyince ulaşılıyor. 
Yolun solunda kalan derin vadiye nazır tatlı bir yamaçta yer 
alıyor.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ KARŞILANIYOR
Babas Tatil Köyü içinde sağlık, termal, spor tesisleri ile sos-
yal donatıların yanı sıra alış veriş merkezi, kümes, küçükbaş 
ve büyükbaş hayvan çiftlikleri ile atlı spor tesisleri yer alıyor.
Ülkemizin tanınmış markaları, mini alışveriş merkezinde 
misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamayı bekliyor. Her türlü ihti-
yacı karşılayacak AVM ve süpermarket, eğlence alanlarında-
ki farklı stand ve satış nokları keyifli bir alışveriş imkânı su-
nuyor. Tatil köyü içerisinde planlanan küçük ve büyük kongre 
salonları ise, her türlü kongre, seminer, konferans, düğün 
gibi organizasyonları karşılayacak düzeyde inşa ediliyor.
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Proje ile ilgili detaylar için: http://www.babas.com.tr

POLATLI TERMAL TURİZME HAZIRLANIYOR
Polatlı’da kendisini Ankara’nın diğer ilçeleri gibi, hatta onlardan çok daha güçlü biçimde termale 
hazırlıyor. Belediye olarak bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaların artık meyvelerini almaya 
başlıyoruz. 

Polatlı, termal turizmin merkezi olma 
yolunda hızla ilerliyor. Kendi sondaj ma-
kinesi ile gerçekleştirdiği termal kaynak 
arayışlarını sürdüren Polatlı Belediyesi 
Çağlayık kuyularından 340 metrede 45 
santigrat derece çıkan suyu yaklaşık 
22 kilometre mesafedeki Gordion Antik 
Kenti’ne taşıyor. 

2013 yılı eylül ayına kadar termal suyun taşınma işlemiyle 
paralel yürütülen Yassıhöyük Gordion Termal Tesisleri inşa-
sı tamamlandığında Başkent Ankara yeni bir termal turizm 
merkezine sahip olacak.
 
Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, şehrin termal turizm 
alanında gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ve bu kap-
samda termal tesisleri kamu ve özel sektör eliyle yürütmek 
için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Frig Kraliçesi Nana’nın güzellik suyu 
Polatlı’da 

Polatlı Belediyesinin Yassıhöyük Köyü Gordion Antik Ken-
tinde Ekim ayında hizmete girmesi planlanan tesis hakkın-
da bilgi veren Çelik, ‘’Ankara ili çevresinde Haymana’da, 
Beypazarı’nda, Ayaş’ta ve Kızılcahamam’da termal tesisler 
var.  Gün geçtikçe yenileri de yapılıyor. Polatlı’da kendisini 
Ankara’nın diğer ilçeleri gibi, hatta onlardan çok daha güçlü 
biçimde termale hazırlıyor. Belediye olarak bu çerçevede yü-
rüttüğümüz çalışmaların artık meyvelerini almaya başlıyoruz. 

Termal suyumuz dünyada florür bakımından en zengin kay-
naklardan birisi. Bir rivayete göre de Çağlayık’taki termal su-
yun, Frig Kraliçesi Nana’nın güzellik suyu olduğu söyleniyor. 
Kraliçe Nana’nın güzellik suyu ile insanlarımızı Yassıhöyük 
Köyü’müz de Sakarya Irmağının kenarındaki Gordion Antik 
Kentinde buluşturuyoruz.
İhalesini gerçekleştirdiğimiz projemizi 2014 yılı Ocak ayında 
işletmeye açmayı planlıyoruz. Tesisimiz Polatlılı hemşerile-

rimize, Polatlı çevresine ve Ankara’ya hizmet verecek. Günü-
birlik kullanımın yanında 36 odasıyla bir haftalık, 2 haftalık ve 
3 haftalık rezervasyonlarla da tesiste konaklanabilecek. Cid-
di bir rekreasyon alanına sahip tesisimizin yanı başında yeni 
otellerin yapılabilmesi için de 136 ve 70 dönümlük iki arsamız 
daha var. Yakında buraları da termal su garantili olarak ihale-
ye çıkacağız.’’ dedi.



JEOTERMAL UŞAK’IN GELECEĞİ OLACAK
Bu yılın sonunda apart tesislerimizi hizmete açıp, başta Uşaklı vatandaşlarımız olmak üzere ülkemize 
şifa dağıtacağız

Günübirlik termal tesis olarak tasarlanan projenin toplam 
alanı; 27.011.49 m² olup özellikleri şu şekildedir.

• Bay - Bayan ayrı olmak üzere havuzlar ve SPA bölümü
• Bay-bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 65 m² lik termal 
havuzlar
• Termal havuzlar etrafında jimnastik-aerobik salonu
• Türk hamamı, sauna, cilt bakım-solaryum-masaj üniteleri 
• 36 odadan oluşan tesiste odaların bir kısmı büyük termal 
havuzlu, diğerleri de normal küvetli olarak tasarlanmıştır.

• Tesis yataklı olarak 72,  günübirlik olarak da 120 kişiye hiz-
met verebilecek.

• Yerleşim alanı dışındaki alanlar açık yüzme havuzu, yüzme 
havuzuna hizmet eden havuz-bar, spor alanı ( basketbol, vo-
leybol, mini futbol, tenis ), otopark alanı ve 2500 m² lik mini 
golf sahası için düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra yürüme 
yolları, saha satrancı, dart, gibi açık alan düzenlemeleri ve 
ağaçlandırma yapılacaktır

Uşak Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN, 4 yıldır devam eden 
çalışmalarla Uşak’ı ve Uşaklı’yı jeotermal’le tanıştırma adı-
na önemli bir mesafe kaydettiklerini, Uşak’ı jeotermale sahip 
kentler arasına sokmak adına yapılan çalışmalarda son viraja 
girdiklerini belirterek 2013 yılı Ağustos ayında Uşaklı’ya çifte 
bayram yaşatacağız dedi. 
Erdoğan, kentin jeotermal projesinin Uşak’ın geleceğinde en 
önemli yere sahip olacağı söyledi. Uşak Belediyesi’nin jeo-
termal konusunda kapsamlı bir çalışma yaptığına dikkat çe-
ken Erdoğan, çalışmaların her yönü ile Uşak’ın menfaatleri 
doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Termalde öncelikli olarak 
kentin faydalanması için çalışmaların son hızla devam ettiği-
ni belirten Erdoğan, “ Jeotermalden faydalanmak en büyük 
hayallerimizden birisiydi. Vatandaşlarımızın başka şehirler-

den şifa aramaları yerine ilimizin değerini ortaya çıkarmak 
için çaba verdik. En geç Eylül ayı gibi termal havuzlar- sau-
na, Türk hamamı, jakuzi, açık ve kapalı havuzlar gibi birçok 
bölümden oluşan günü birlik termal tesislerimizi vatandaş-
larımızın hizmetine açacağız. Bu yılın sonunda da apart te-
sislerimizi hizmete açıp, başta Uşaklı vatandaşlarımız olmak 
üzere ülkemize şifa dağıtacağız ” dedi. Termalle isim yapmış 
iller ile yarışacak duruma geleceklerinin altını çizen Erdoğan, 
Türkiye’nin en şifalı termal sularından birine sahip oldukları-
nı, tesislerimizin hemen önünden geçecek olan Ankara-Uşak-
İzmir Çevre yolunun açılması ile de yakın zamanda yatırımcı-
ların kente akın edeceğine inandıklarını dile getirdi.
Jeotermalde daha büyük hedefler için de çalışmaların devam 
ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Jeotermal enerji ile kısa vadede 



kentimizin en azından bir bölümünün ısınmasını sağlamak, 
uzun vadede ise bu potansiyeli enerjiye dönüştürmeyi hedef-
lemekteyiz. Ruhsat alanımızın farklı bölümlerinde yaptırdığı-
mız çalışmalar ile daha sıcak suya ulaşılabileceğimiz yönünde 
olumlu sonuçlara alınmıştır. Çalışmaları sonlandırdığımızda 
kent ısıtması ve akabinde de enerji için düğmeye basacağız. 
İnanıyorum ki jeotermal, ilimizin yakın gelecekte en önemli 
kaynakları arasında yerini alacaktır.” dedi.

Jeotermal enerji ile kısa vadede kentimizin en 
azından bir bölümünün ısınmasını sağlamak, 
uzun vadede ise bu potansiyeli enerjiye 
dönüştürmeyi hedeflemekteyiz.

Uşak’ın potansiyelinde bulunan jeotermal suyun çok kaliteli 
olduğunu raporlar ile tespit ettiklerini açıklayan Başkan Erdo-
ğan, “İlimizde termal hamam ve tedavi kültürünü tanıştırmak 
istiyorduk. 2009 seçiminden sonra ruhsatımızı aldık. Üç ku-
yumuzu kazdıktan sonra değerler bakımından önemli verilere 
ulaştık. Kuyumuzun bir tanesinde 220lt/sn gibi dereceye gire-
bilecek muazzam bir debi elde ettik ve toplamda da 350lt/sn 
suya sahibiz şu anda.  Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme 
Kurulunca yapılan değerlendirmede  mineralizasyon değeri 
bakımından da ( 4363 mg/Lt) suyumuzun Türkiye’nin en iyileri 
arasında olduğunu gördük.  Tıbbi Değerlendirme raporunda 
suyumuzun 39 çeşit hastalığa iyi geldiği açıkça belirtilmiştir. 
Kaplıca yönetmeliği kapsamında tesisleşme için gerekli izin-
ler alınmış, tedavi merkezi kurulabileceğine dair ruhsat ve-
rilmiştir. Jeotermal projesi en büyük hayalimizdi. Bu şehirde 
termal suyun olduğuna en başından beri inandık ve bu uğurda 
dur durak bilmeksizin gece gündüz yaptığımız çalışmaların 
karşılığını aldığımız için de ayrıca mutluyum. Tespit ettiğimiz 
suyun ruhsatını belediyemiz adına aldık, 5.000 hektar gibi ol-
dukça geniş bir alanda 2041 yılına kadar  işletme ruhsatımız 
var.  Burada yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. 3 
bin 500 metrekarede kapalı kadın erkek ayrı girebileceği bir 
alan var. Sonra müşterek alan olmak üzere termal ve SPA 
merkezi olan projemizi hayata geçiriyoruz. Akabinde ise 120 
konutluk apart projemizin ilk etabının ihalesini yaptık, inşaa-
tına başlandı. İlk etapta yapacağımız 18 apartlık tesisimizi yıl 
sonuna doğru hizmete geçireceğiz. Günü birlik tesislerimizi 
ise Ağustos ayında açarak vatandaşıma çifte bayram yaşat-
mayı planlıyoruz.” dedi. 

Jeotermal kaynakların doğru kullanılması durumunda termal 
ile anılan illeri geçeceklerine inandıklarını söyleyen Erdoğan, 
“Ankara-Uşak-İzmir Çevre yolu termal tesislerimizin proje-
mizin hemen 50 metre üzerinden geçiyor. Hızlı tren ağının bu 
bölgeye oldukça yakın olması da konunun tabiî ki başka güzel 
bir yanı. Bizim termalde öncelikli amaçlarımızdan birisi de 
turizm amaçlı kullanılmasıdır. Termal turizm potansiyelimi-
zin zamanla Afyonkarahisar’ın önüne geçeceğine inanıyorum. 
Hem suyumuzun kalitesi, hem de diğer çevresel koşullar, 
tesislerimizin hemen karşısındaki 4.000 yıllık kral mezarları 
başta olmak üzere bulunduğu bölgenin doğa güzelliği  bölge-
mizi  daha önemli hale getiriyor ve gelecek için bizlere umut 
veriyor.  İzmir’e yakın olması da bizim için ayrıca önemli bir 
avantajdır. Bu nedenle bölgede jeotermal bakımından en 
önemli iller arasında yer alacağımıza inanıyorum. Projemiz 
hayata geçtikten sonra yatırımcılar da kentimize gelecektir 
ve bu şehir artık çok daha hızlı adımlarla büyüyecektir” diye 
konuştu.

Jeotermalde daha büyük hedeflerinin olduğuna dikkat çeken 
Erdoğan, “ Şimdi 800 metre derinde kuyu çalışmamız devam 
ediyor. Burada 70 derece üzerinde suyu bulmaya çalışıyoruz. 
Bulduğumuz takdirde kent ısıtmasını termal suyla yapacak 
duruma geleceğiz. Eğer istediğimiz olursa çevreci olan pro-
jemize Ekim ayı gibi startı vermiş oluruz. Diğer yandan enerji 
konusunda da çalışmalarımız olacak. Bilindiği gibi ülkemiz 
enerji kaynakları konusunda avantajlı bölgede değil. Ancak 
depremsellik anlamında riskli bölgede olmamıza rağmen 
jeotermal kaynaklarının enerjiye dönüşmesi yüzde bir ora-
nındadır. Avrupa’da jeotermal kaynakları bakımından ikinci 
dünyada ise yedinci ülke olmamıza rağmen bundan faydalan-
mayan birinci ülkeyiz. Biz bu konuda da çalışma yapıyoruz. 
Kimyasal analizimizle 150 dereceye kadar suyu bulabileceği-
mizi gördük. Eğer bu suyu bulabilirsek enerjiye çevireceğiz” 
şeklinde konuştu.

Daha büyük projeler geleceğe damga vuracak

Afyonkarahisar’ı geçeriz

Suyumuz birçok hastalığa şifa 



26

Be
led

iye
 H

ab
erl

eri

Simav’ın % 85’inin jeotermal enerji ile ısıtılarak elektrik gi-
derinde % 40 tasarruf sağlandığı, en kısa sürede tüm Simav’ı  
% 100 jeotermal enerjiyle ısıtıp, guinness rekorlar kitabına 
girmek istediklerini söyleyen Simav Belediye Başkanı Kasım 
Karahan, merkezi ısıtma sisteminde karşılaşılan problemler 
ve Enerji Verimliliği Kanununu göz önünde bulundurularak 
dengeli ekonomik ısınma ve yeraltı kaynaklarının ömrünün 
uzatılması ile ilgili hedefleri hakkında şunları söyledi. 
“Ekonomik kalkınma ve sosyal refah enerji tüketiminde artan 
bir talep oluşturuyor. Hem aynı refahı yaşamak hem de enerji 
tüketimindeki artışları dengelemek için tek yol enerji verimli-
liğinin arttırılması ve kullanılan elektrik enerjisinde tasarruf 
sağlanmasıdır. Enerji verimliliği, harcanan her birim enerji-
nin daha çok hizmet ve ürüne dönüşmesidir. Dünyanın en çok 
konuştuğu ve çalıştığı konuların başında enerji verimliliğinin 
arttırılması geliyor. 
Yerli enerji kaynaklarının ülke ekonomisine en verimli biçim-
de katılması amacıyla gösterilen çabaların desteklenmesi, 
enerji-ekonomi ilişkisine pozitif katkılar sağlayacaktır. Böl-
gesel ısıtmada dengeli bir dağıtımın yapılması gerekiyor. Bu-
nun sağlanabilmesi için ise enerjinin üretimden, dağıtımına 
kadar kullanılan bütün ekipmanların (örneğin pompaların, 
eşanjörlerin, dağıtım hatlarının, kolon vanalarının, yalıtımın, 
vb.) değişen ısı yüklerine göre en verimli şekilde çalıştırılması 
gerekli.” 

Karahan Simav’da uygulayacakları ısınma ve yeraltı kaynak-
larının ömrünü uzatmaya yönelik projelerinin amacının mev-
cut ısıtma sisteminin daha verimli hale getirilmesi, kaçakların 
önlenmesi ve aynı enerji ile daha fazla konutun ısıtılması ol-
duğunu söyledi. Mevcut ısıtma sistemiyle her bölgeye istenen 
değerde ısı enerjisinin verilememesinden dolayı bir bölge çok 
rahat ısınırken, bir başka bölgenin ise ısınmasında sıkıntılar 
oluştuğunu belirten Karahan, “Şu an jeotermal enerji ile 8000 
konut ısıtılırken, sistem otomasyonu sağlandıktan sonra aynı 
enerji ile ve aynı giderlerle ısıtılacak konut sayısı yaklaşık 
10.000’e çıkacak.”dedi.  
Karahan, “ Bu proje ile ülkemizde önemli bir ısıtma potan-
siyeline sahip olan jeotermal kaynakların çevreci bir yakla-
şımla “enerji yönetimi” esasları dikkate alınarak konforlu 

bir ısınma aracı olarak kullanıla-
bilmesi ve “enerji izleme ve kontrol 
sisteminin” Kütahya ili Simav ilçesi 
örneğinde kurularak diğer bölge-
sel ısıtma sistemlerine örnek teşkil 
edilecek. Bu amaçla ilçemizdeki 8.000 
konutluk ısıtma sistemi örnek bir uygulama alanı olarak 
belirlendi. Sistem üzerinde ön incelemeler yapılarak mevcut 
sistem içerisinde de bir pilot bölge seçildi. Böyle bir çalışma-
nın ülkemizde benzer sorunlar yaşayan diğer bölgelerdeki 
ısıtma sistemleri için de iyi bir örnek teşkil edeceğine kanaat 
getirilmiştir. Bu çalışma ile konutların optimum ısıtılması ve 
sistemin geriye dönük ve anlık izlenebilmesi, ısıtma sistemi-
nin kontrolü ve optimizasyonun gerçekleştirilmesi, mevcut 
sistemde harcanan elektrik enerjisinde de büyük oranda ta-
sarruf sağlayacağı ve önemli bir yönetim sisteminin mevcut 
sisteme entegresi sağlanacak.
Projede, pilot bölge ısıtma sistemi üzerinde tespit edilen kritik 
noktalardan alınacak ve sistemin verimliğini karakterize eden 
basınç, debi ve sıcaklık parametrelerine ait değerler, ısıtma 
adalarının topoğrafik yapısına da bağlı olarak radyo frekansı 
ile abonelerden alınan bilgilerin ısıtma merkezine,  oradan da 
tüm bilgilerin yine radyo frekansı kullanılarak ana merkeze 
aktarımı ve bilgilerin burada toplanması sağlandı. 
Ana kontrol merkezinde toplanan veriler bir yazılım aracıy-
la değerlendirildikten sonra sistem balansını etkileyen kritik 
noktalardaki kontrol vanalarına gerekli komutları göndererek 
basınç ve sıcaklık değerleri olması gereken düzeyde tutulu-
yor. 

Simav bu proje ile örnek olacak 

SİMAV, GUİNNESS’E GİRMEYE HAZIRLANIYOR
Karahan, “Şu an jeotermal enerji ile 8000 konut ısıtılırken, sistem otomasyonu 
sağlandıktan sonra aynı enerji ile ve aynı giderlerle ısıtılacak konut sayısı 
yaklaşık 10.000’e çıkacak.”dedi.  

Ara istasyon scada



Ara istasyon scada

• 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile birlikte oluşturu-
lan ülkemiz enerji politikasının jeotermal sahalara uygulan-
ması
• Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin, bu du-
rumdan kurtarılabilmesi için gösterilen çabalara katkıda 
bulunulması,
• Ucuz ve konforlu ısıtmanın gerçekleştirilmesiyle, alterna-
tif bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin kullanımına 
olan talebin arttırılması, 
• Yer altı jeotermal kaynaklarımız daha verimli bir şekilde 
kullanılacak, dolayısı ile rezervuar kullanım ömrü de uza-
yacaktır. 
• Enerji kaynaklarının kullanım ömrünün uzatılması sure-
tiyle ekonomik olarak tasarruf sağlanması,
• Etkin bir enerji yönetimiyle hem enerjinin verimli kullanı-
mı hem de enerji ve personel giderlerinin düşürülebilmesi,
• Bu hizmeti yapan Simav Belediyesi hem daha az enerji 
harcayarak mali tasarrufta bulunacak, hem de üzerindeki iş 
yükü azalmıştır. 
• Mevcut sistem ile önlenemeyen hat ve bina içi kaçaklar, 
otomasyon sistemi kurulduktan sonra önlenecektir.
• Projenin uygulanması ile jeotermal enerji ile ısınan konut 
sahipleri daha rahat, konforlu ve ekonomik şekilde ısınma-
ları sağlanmıştır. 
• Hedef grupların özellikle kış aylarında ısınamama gibi bir 
kaygıları olmayacaktır. 

Karahan, projenin sonuçlanması ile 
birlikte meydana gelecek sonuçları şu 
şekilde açıkladı; 

Jeotermal ısı verilerinin toplandığı merkezden scada 
görüntüsü,

Jeotermal ısı verilerinin toplandığı merkezden scada görüntüsü,

Eşanjör binası proje sunumu, Eşanjör binası montaj resmi

• Mevcut ısıtma kapasitesi ciddi oranda artacaktır.
• Ayrıca ilçedeki bu ısıtma sistemi, diğer merkezi ısıtma ile 
ısınan yöreler baz alındığında proje bittikten sonra en son 
teknolojiye sahip olacağından dolayı diğer işletmelerle de 
rekabet gücü en yüksek düzeyde olacaktır.
• Diğer taraftan belediyemizin jeotermal enerji ile ısıtmadaki 
en büyük gideri olan elektrik enerjisinde yaklaşık %40 civa-
rında tasarruf beklenmektedir.
• Simav'da 12 mahallede konutların % 85’i jeotermal enerji 
ile ısıtılmaktadır. Kalan yüzde 15’lik kısım için planlamalar 
ve çalışmalar devam etmekte olup amaç en kısa sürede tüm 
Simav’ı  % 100 jeotermal enerjiyle ısıtıp, guinness rekorlar 
kitabına girmektir.
• Yine aynı şekilde tüm sistem devreye girdiğinde katı yakıt 
tüketimi azalacak, çevre ve hava kirliliği minimize edilmiş 
olacak. 
• Bu sayede Simav temiz havası ve enerjisiyle, Eynal Kaplı-
caları işletmesiyle termal turizm merkezi olma yolunda da 
ilerlemektedir.
• 350 dönüm olan sera ısıtmasının arttırılması sağlanmış 
olacaktır.
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ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 
NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Ülkemiz içerisinde tüketilen enerjinin % 30’luk kısmı binalar-
da kullanılmakta; bu oranın % 85’lik kısmı ise ısıtma için kul-
lanılmaktadır. Tükettiğimiz yakıtların % 72 sinin ithal olduğu 
noktasına dikkat edecek olursak yapılacak en ufak tasarruflar 
bile ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Unutulma-
malıdır ki tasarruf etmek demek az ısınmak, konfordan ödün 
vermek demek değildir; gerektiği kadar ısınmak ve bunun 
karşılığında da hem ülke bazında hem bireysel bazda gerekti-
ği kadar ödeme demektir.
Konut ısıtması konusunda ülkemizde yaşayan insanlar ısın-
mak için değişik alternatiflere sahiptiler, Soba ile ısınmanın 
dışındaki iki alternatiften birincisi eskiden beri var olan ve ha-
len gelişmiş ülkelerde de uygulamaya devam edilen bölgesel-
merkezi ısıtma sistemi; ikincisi ise ülkemize son 20 yıla yakın 
süredir büyük oranda kullanımı artmış olan bireysel-kombi 
ile ısıtma sistemidir.
Mühendislik bilimi her zaman merkezi ısıtma sistemlerini 
daha ekonomik bulmuş sadece çözümsüz kalınan noktalar-
da ferdi ısıtma sistemlerinin kullanılmasını önermiştir. An-
cak bir arada yaşama alışkanlığı çok fazla olmayan, bir arada 
yaşarken her konuda olduğu gibi ısınma sistemi konusunda 
da sorun yaşayan Türk halkı sürekli ferdi siteme daha yakın 

olmuştur. Yakın olmuştur çünkü ferdi olarak kendisinden so-
rumludur ve kimse ile yakıt-ısınma konusunda irtibatta olma-
yacaktır. Halbuki bu tip bir seçim ile daha pahalıya, daha kon-
forsuz ısınacağını bilmektedir. Elbette ki bu seçimde merkezi 
sistem ısıtma yapılırken yapılan hataların da etkisi büyüktür. 
Güney-Kuzey cephelerinin farklı miktarlarda ısıtılmasına 
rağmen her ay aynı sabit ücretin alınması, farklı yüklerde ısı 
enerjisi kullanan farklı kullanıcıların aynı sabit ücreti ödemesi 
, hatta yakıt için ödenmesi gereken aidatları ödemeyen kişile-
rin olması insanları merkezi sistemde tasarruftan uzaklaştır-
mıştır.Yalıtım malzemesi kullanılmaması, ısı kontrol sistem-
lerinde otomasyona yeterince önem verilmemesi, merkezi 
sistem ısıtma maliyetlerini artırarak ferdi sisteme göre olan 
ekonomiklik özelliğini azaltmıştır.
İşte bu konuların bilincine daha önce varan gelişmiş ülkeler 
daha ekonomik bulmuş sadece çözümsüz kalınan noktalar-
da ferdi ısıtma sistemlerinin kullanılmasını önermiştir. An-
cak bir arada yaşama alışkanlığı çok fazla olmayan, bir arada 
yaşarken her konuda olduğu gibi ısınma sistemi konusunda 
da sorun yaşayan Türk halkı sürekli ferdi siteme daha yakın 
olmuştur. Yakın olmuştur çünkü ferdi olarak kendisinden so-
rumludur ve kimse ile yakıt-ısınma konusunda irtibatta olma-
yacaktır. Halbuki bu tip bir seçim ile daha pahalıya, daha kon-
forsuz ısınacağını bilmektedir. Elbette ki bu seçimde merkezi 
sistem ısıtma yapılırken yapılan hataların da etkisi büyüktür. 
Güney-Kuzey cephelerinin farklı miktarlarda ısıtılmasına 
rağmen her ay aynı sabit ücretin alınması, farklı yüklerde ısı 
enerjisi kullanan farklı kullanıcıların aynı sabit ücreti ödemesi 
, hatta yakıt için ödenmesi gereken aidatları ödemeyen kişile-
rin olması insanları merkezi sistemde tasarruftan uzaklaştır-
mıştır.Yalıtım malzemesi kullanılmaması, ısı kontrol sistem-
lerinde otomasyona yeterince önem verilmemesi, merkezi 
sistem ısıtma maliyetlerini artırarak ferdi sisteme göre olan 
ekonomiklik özelliğini azaltmıştır.
İşte bu konuların bilincine daha önce varan gelişmiş ülkeler 
kanunlar ile ülkeleri için en az enerji tüketimini desteklemiş, 
sorunlara çözüm olacak sitemler geliştirmişlerdir. Bu konuda 
da en çok Kalorimetre - Isı Payölçer kullanımı ile binalarda 
tüketilen enerji ölçülerek insanlardan bu ölçümün karşılığın-
da ücretler talep edilmiştir. İnsanların kullandıkları enerjiyi 
kontrol altında tutabilmelerini sağlamak için ise termostatik 
radyatör vanaları, oda kontrol termostatları hatta dış ortam 
sıcaklığına göre kontrol sağlayan termostatlar geliştirmişler 



ve kullanımını da zorunlu kılmışlardır. Bunun gibi uygulama-
larla en çok enerji üreten ülkeler en az enerji tüketmeye baş-
lamışlardır.Artık insanlar merkezi ısıtmada ''Dilediğin kadar 
ısın, ısındığın kadar öde'' sistemi sayesinde bireysel ile  mer-
kezi sistemin avantajlarını bir arada kullanmaktadırlar.

Bir ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaran alternatif 
enerji kaynakları arasında olan JEOTERMAL ile ısınma, ge-
lişmiş toplumlarda kullanılması en öncelik arz eden ısınma 
biçimidir. Diğer ülkelere oranla daha şanslı bir konumda olan 
ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı son yıl-
larda hızlı bir şekilde büyümektedir. 
Ülkemizde jeotermal ile bölgesel ısınma artış gösterirken 
bunun yanında uygulamadaki ve işletme biçimindeki hatalar-
dan dolayı sistemde bazı sorunların olduğu da gözlenmekte-
dir. Özellikle jeotermal kullanan konutlard a m2 üze-
rinden alınan sabit ısınma aidatları nedeniyle kullanıcılar 
radyatör vanalarını sonuna kadar açmakta, bu durumda çok 
fazla enerji israfına neden olmakta ve jeotermalin daha faz-
la kullanıcıya erişimini engellemektedir. Bu durum çok ısın-
maktan veya ısınamamaktan şikâyetlere yol açmaktadır. Çare 
kullanılan ısının ölçülmesi ve termostatik olarak tasarruflu 
kullanılması idi. 2 Mayıs 2007 tarihinde 5627 sayılı Enerji Ve-
rimliliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle bu konuda önemli 
bir adım atılmış oldu. Bu kanunla birlikte merkezi veya böl-
gesel ısınma sistemiyle ısınan binalarda kanunun 7. Maddesi 
gereğince geçtiğimiz yıldan itibaren ısı ölçümlemesini yapan 
cihazlar(kalorimetre ve payölçer) ve ısının tasarruf edilme-
sine yarayan termostatik radyatör vanalarının kullanımı zo-
runlu hale gelmiştir. Daha önce metrekare üzerinden hesap-
lanan yakıt bedelleri artık kalorimetre veya ısı pay ölçerlerle 
ölçülecektir. Bu cihazların konutlara takılmasıyla birlikte, 
Türkiye genelinde yüzde 40'lık enerji tasarrufu sağlanması 
hedeflenmiştir. 

Sistem nasıl çalışıyor?
Yeni sistemde daire girişine bir ısı ölçüm cihazı olan kalo-
rimetre veya her radyatöre bir pay ölçer takılarak, tüketilen 
enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli hesaplanıyor. 
Bu ekipmanlar sayesinde dairelerin ısı tüketimini daireye 
girilmeden ölçülebiliyor. Ayrıca her radyatörün girişine oda 
sıcaklığına göre çalışan termostatik vana takılıyor. Böylelikle 
daire sakinleri dairelerinin sıcaklık seviyesini tercih ettikleri 
seviyede sabit tutabiliyor. Bu sayede yük- sek ısı tasarrufu 
sağlanmış olunuyor. Jeotermal uygula-
malarda bu sistemlerin kullanılması ile 
birlikte kullanıcılar tükettikleri enerji 
kadar yakıt bedeli ödedikleri için, 
termostatik vanalarını uygun konfor 
düzeyine getirecek ve jeotermal ısı 
daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek-
tir. Böylece jeotermal bölgelerde az 
ısınma çok ısınma sorunları ortadan 
kalkacaktır.

Kalorimetre Nedir?
Daire ısıtmasının girişi tek bir noktadan ise ölçüm kalorimet-
re ile yapılır. Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı 
enerjisi miktarını, suyun debisini ve sıcaklık farklarını  ölçe-
rek hesaplayan cihazdır. Mekanik ve Ultrasonik  olmak üzere 
iki tipi vardır. Mekanik kalorimetre içerisindeki iletken metal 
yapı ve çarklı tasarımı ile çabuk korozyona uğradığı için pek 
tercih edilmeyen bir kalorimetre tipidir. Ultrasonik kalori-
metrelerde ise ölçümleme ses dalgaları ile yapıldığından ve 
hareketli bir parça olmamasından dolayı daha uzun ömürlü-
dür ve bu sebeple daha çok tercih edilmektedir. Kalorimetre 
üzerinde bir debi ölçer ve iki adet sıcaklık sensörü yer alır. 
Bu sayede daire içerisinde kullanılan enerji miktarı net olarak 
kWh birim üzerinden hesaplanır. Bunun dışında kalorimetre-
de hesaplanan tüketim bilgilerinin değerlendirilebilmesi için 
değişik haberleşme alternatifleri kullanılabilmektedir. 

Isı Payölçer Nedir?
Daire ısıtmasının girişi tek bir noktadan değil de, çok kolon-
lu sistem ise ölçüm ısı payölçerler ile yapılır. Isı payölçerler 
merkezi sistem ile ısınan konutlarda her radyatöre monte 
edilerek daire bazında tüketim değerlerinin hesaplanabil-
mesini sağlar. Radyatörlerin içerisindeki suyun sıcaklığını ve 
ortam sıcaklığını ölçer, iki sıcaklık değeri arasında özel bir 
hesaplama ile tüketim değerini hesaplar. 
Son teknoloji haberleşme sistemleri sayesinde fazla personel 
çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldıra-
cak ve bütün sistemin kontrol edilme-
sini sağlayacaktır. Özellikle kalorimet-
reli uygulamalarda sistemden alınan 
sıcaklık ve debi bilgileri sayesinde arı-
za tespiti daha kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilecektir.  Isı paylaşım 
sistemlerinde sayaç okuma işlemle-
ri çeşitlilik göstermektedir. İstenirse 
gezici ekiplerle el terminali ile  okuma 
yapılabilir veya kurulacak olan haber-
leşme ağı ile tek bir merkezden bina-
ların yanına gitmeye gerek kalmadan 
ölçümleme yapılabilir.

Sonuç olarak, yasaların da öngördüğü 
gibi bölgesel ve merkezi ısıtma sistem-
lerinde tasarrufa yönelik uygulamalar, 
enerji verimliliği açısından ileri dere-
cede önem teşkil etmektedir. Bölgesel ve merkezi sistemler-
de kalorimetre, ısı payölçer ve termostatik vana kullanılması 
ise, kullanıcı açısından  konforlu, adil bir kullanım, dolayısı ile 
önemli bir tasarruf sağlar. Jeotermal işletmesi için de işlet-
mede ekonomiklik ve kolaylık sağlar ve daha fazla yeni abone 
kazanılmasını sağlar. Böylelikle mevcut enerjinin optimum 
kullanımı ile daha çok aboneye hizmet götürülebilir.  
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LARDERELLO, İTALYA

Ökem Çelem
Hidrojeoloji Mühendisi

1913 yılında dünyanın ilk jeotermal enerji santralinin kurulmasının ardından içinde 
bulunduğumuz 2013 yılında santral yüzüncü yılını kutluyor

Larderello, İtalya’nın Tuscany Bölgesi’nde, jeotermal faaliyetlerin 
yoğun yaşandığı aktif bir volkanik alanda bulunmaktadır.
Dünyada kurulu jeotermal elektrik santrallerinde üretilen elektriğin 
%10’u Larderello’da üretilmektedir. Senede toplam 4.8 GWh 
elektrik üreterek İtalya’daki yaklaşık bir milyon haneye de güç 
sağlamaktadır. Bölgenin jeolojisi jeotermal enerji üretimine müsait 
olup, sıcak granitlerin yüzeye yakın olması nedeniyle 202 �C 
sıcaklıkta buhar üretimine müsaittir.
Bölge antik çağlardan beri volkanik doğası ve sıcak kaynakları ile 
anılmakta olup, Romalılar burada sülfürlü kaynakları banyo suyu 
olarak kullanmışlardır.
19. yüzyıla kadar Montecerboli olarak bilinen bölge, 1827 yılında 
François de Larderel isimli bir Fransız’ın icadı ile jeotermal 
enerjinin merkezi haline gelmiştir. Larderel’in çalışmalarından 
sonra bölgede bir köy Larderello ismini almıştır.
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Enel Yeşil Enerji firmasının sahibi olduğu 
ve dünyanın en büyük jeotermal enerji 
santrallerinden biri olan tesiste, toplam 34 
santralden 769 MW üretim yapılmakta ve 
yılda yaklaşık 5 TWh enerji açığa çıkmaktadır.

Jeotermal Enerji
1904 yılında bölge jeotermal enerji üretim denemelerinin yapıldığı 
bir merkez halini almış ve bu denemelerde jeotermal enerjiden elde 
edilen elektrik kullanılarak beş adet ampulün yakılması ile başarıya 
ulaşmıştır.

Denemelerin sonucunda jeotermal enerji jeneratörünün ilk testi 
4 Temmuz 1904 tarihinde Prens Piero Ginori Conti tarafından 
yapılmıştır. Bu küçük jeneratör (10 kW) tarafından dört adet ampul 
yakılmış ve 1911 yılına gelindiğinde ise dünyanın ilk jeotermal 
enerji santralı Valle del Diavolo’da (Şeytanın Vadisi) inşasına 
başlanmıştır. 1913 yılına gelindiğinde ticari çalışmalara başlayarak 
elektrik enerjisi üretimine geçen santrale kurulan türbinden 250 
kW güç elde edilebiliyordu. Türbinin çalışmasını sağlayan buhar, 
sıcaklıkları 200 – 250 �C arasında değişen iki kuyudan sağlanıyordu. 
Tesiste üretilen elektrikten santralin ana binaları ve çevredeki köyler 
yararlanıyordu. Bu santral 1958 yılında Yeni Zelanda, Wairakei’de 
kurulan ikinci santrala kadar dünyanın tek jeotermal enerji santralı 
unvanını korumuştur.

Larderello’da üretilen elektriğin birçok yere enerji sağlaması, 
santrale stratejik bir önem kazandırmıştır. 1944 yılında II. Dünya 
Savaşı sırasında bölgenin de savaşın içine çekilmesiyle beraber, 
İtalya’nın merkez tren ağına da elektrik sağlayan santral bir hedef 
haline gelmiştir. Savaş sırasında bölgedeki santraller çok ağır 
şekilde bombalanarak neredeyse tüm üretim kuyularının tahrip 
olmasına neden olmuş, bu yıkım sonucunda sadece 23 kW güç 
üretebilen bir santral ayakta kalabilmiştir. Savaşın ardından yapılan 
yoğun çalışmalar ile birlikte tekrar inşa edilen santrallerde 1950 
yılına gelindiğinde 300 MW güç üretilebilmekteydi.



Kaynaklar:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Larderello
2. http://www.enelgreenpower.com/en-GB/doc/plants/geoter-
mia.pdf
3.John W. Lund (2004). 100 Years of Geothermal Power Pro-
duction, Vol. 25, No. 3

1904 yılında Larderello’da jeotermal kaynaktan üretilen 10 kW’lık 
bu deneysel başlangıçtan sonra günümüzde 25’ten fazla ülkede 
jeotermal kaynaktan enerji üretimi başta olmak üzere birçok alanda 
yararlanılmaktadır. Bu kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinden 
dünya üzerinde 60 milyondan fazla insan yararlanmakta olup, bu 
sayı dünya nüfusunun yaklaşık %1’ine denk geliyor. Uluslararası 
boyutta üretilen enerji ise, yeni gelişmelere ve teknolojilere de bağlı 
olarak, gün geçtikçe artmaktadır.

1913 yılında dünyanın ilk jeotermal enerji santralinin kurulmasının 
ardından içinde bulunduğumuz 2013 yılında santral yüzüncü yılını 
kutluyor. Dünyanın birçok yerinde çalışmalarını sürdüren Enel Yeşil 
Enerji firmasının sahibi olduğu ve dünyanın en büyük jeotermal 
enerji santrallerinden biri olan tesiste toplam 34 santralden 769 
MW üretim yapılmakta ve yılda yaklaşık 5 TWh enerji açığa 
çıkmaktadır. Bu enerji miktarı bölgenin toplam ihtiyacının %26’sına 
denk gelmekte ve bu yüzdeyle beraber yıllık yaklaşık iki milyon 
ailenin tüketimini karşılamaktadır. Elektrik enerjisi üretiminin 
yanında 8700 kişisel ve kurumsal kullanım amaçlı konut ısıtması ve 
25 hektar seranın da ısıtılması yapılmaktadır. (Mayıs, 2013 verileri)
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Makissos Thermal 
Hotel & SPA’yı 
diğer termal 
otellerden ayıran 
en büyük fark,  
Türkiye’nin en 
büyük SPA tesisi 
olması. SPA 
uygulamalarının 
şifasıyla termal 
suyun şifasını bir 
arada ve tek çatı 
altında sunuyoruz.

MakissosMakissos
Thermal Hotel & SPA
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Şifasıyla efsanelere konu olmuş ve eşine nadir rastlanan 
termal suyumuzdan yola çıkarak, tüm insanların bu şifa 
kaynağından faydalanabilmesi için Makissos Thermal Hotel 
& SPA projesini hayata geçirmeye karar verdik. Bu projeyle, 
memleketimiz Kırşehir’in tanıtımına ve ekonomisine katkıda 
bulunmayı aynı zamanda turistik değeri olan bir otel sunmayı 
hedefledik. Ayrıca ülkemizin termal turizmine de büyük bir 
tesis kazandırmış olduk. 

•MAKİSSOS THERMAL&SPA OTEL’İN DİĞER TERMAL OTEL-
LERDEN FARKI NEDİR?
Makissos Thermal Hotel & SPA’yı diğer termal otellerden 
ayıran en büyük fark, Türkiye’nin en büyük SPA tesisi olmasıdır. 

•MEHMET BEY, SİZDEN ÖNCELİKLE MAKİSSOS THERMAL&
SPA OTEL’İN HİKAYESİNİ DİNLEYEBİLİR MİYİZ?

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SPA MERKEZİNE SAHİBİZ

Bozkır’ın ortasında dev bir yatırım 
olan Makissos Thermal&SPA Otel’in 
Yöentim Kurulu Üyesi Mehmet 
Malkoç ile bu yatırım hikayesini, 
dününü ve bugünü konuştuk. 10.000 
m2 SPA merkezi ile Türkiye’nin 
en büyük SPA’sına sahip olmanın 
onuru yaşadıklarını söyleyen Malkoç 
termal severler, suyumuzun üçü 
birarada özelliği ile yeniden bir doğuş 
yaşayacaklar, dedi.

Mehmet MALKOÇ
Makissos Thermal&SPA Otel 
Yöentim Kurulu Üyesi
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SPA uygulamalarının şifasıyla termal suyun şifasını bir arada 
ve tek çatı altında sunuyoruz. Otelimize gelen misafirlerimiz, 
SPA merkezimizde rahatlayıp dinlenirken, termal suyumuzun 
iyileştirici özelliklerinden de faydalanıyor. Yüksek oranda 
mineral içeriğe sahip termal suyumuz aynı zamanda içilebilir 
bir özellik de taşımaktadır. Bu anlamda türüne az rastlanan, 
değerli bir suya sahibiz. Ayrıca otelimiz, Kırşehir’in ilk 5 
yıldızlı oteli olması nedeniyle bölgemiz açısından da büyük bir 
fark oluşturmakta. 

KONGRE TURİZMİ OTELİNİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ? AN-
KARA BÜROKRASİSİNİ ARTIK KIRŞEHİR’DE GÖREBİLECEK 
MİYİZ?
Öncelikli hedeflerimizden biri de Kırşehir’i bir kongre şehri 
haline getirmek. Bu hedefimizi göz önünde bulundurarak, 
otelimizdeki 800 kişilik balo salonu ve farklı amaçlarla 
kullanılabilecek 5 adet toplantı salonu ile “Convention 
Center” olma özelliğini taşıyoruz. Salonlarımız gerek 
tasarımı gerekse donanımıyla kurum ve kuruluşların hem 
kongre, eğitim, seminer, şura gibi organizasyonlarına ve hem 
de yemek davetleri, düğün, kokteyl gibi özel organizasyonlara 
ev sahipliği yapabilecek niteliktedir. Otelimiz Ankara 
bürokrasisine, Türkiye’nin ileri gelen kurum ve kuruluşlarına 
her derde deva termal suyumuz eşliğinde hizmet etmek için 
kapılarını açmıştır.

Hedefimiz Kırşehir’i Kongre 
Merkezi Yapmak



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPA MERKEZİNE SAHİP OLDUĞU-
NUZ SÖYLEDİNİZ. PEKİ BU OTELDE SAĞLIK TURİZMİ AÇI-
SINDAN NE GİBİ FARKLILIKLAR SUNUYORSUNUZ?
Tesisimiz, 10.000 m2’lik alanıyla Türkiye’nin en büyük SPA 
tesisi olma özelliğini taşıyor. SPA tesisimizde; açık-kapalı 
yüzme havuzları, karma-özel termal havuz ve jakuziler, Türk 
hamamları, masaj terapileri, cilt ve vücut bakım merkezi, 
çamur banyosu, fitness center, sauna, buhar odaları, tuz 
odası, VIP termal havuzlu odalar, Sebestian Kneipp’in tedavi 
terapisinin bir parçası olan ve Türkiye’de çok ender sunulan 
Kneipp refleks havuzu gibi bölümlerle hizmet veriyoruz. 
Misafirlerimiz, her biri alanında uzman ve deneyimli olan 
personellerimiz tarafından bilgilendirilip yönlendiriliyor. 
Yüksek kalitede hizmet anlayışımız ile tüm hizmetlerimizi en 
profesyonel şekilde sunuyor, misafirlerimizi daima konforlu, 
sağlıklı ve huzurlu bir atmosferde ağırlıyoruz.
 
HEDEF KİTLENİZ HANGİ BÖLGELER?
Öncelikli olarak Ankara, Kayseri, Afyon ve çevre illeri 
hedeflemekle birlikte, kitle ayrımı yapmaksızın ülkemiz 
genelinde ve dünyada şifalı suyumuzu tanıtmayı, sağlığa 
faydalarını duyurmayı, kendine vakit ayırmak ve doğal 
tedavi yöntemlerini denemek isteyen herkese hitap etmeyi 
amaçlıyoruz. 

TERMAL TURİZMDE ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNİZ NELERDİR?
Termal turizmde öncelikli hedefimiz, Makissos Thermal 
Hotel & SPA’yı ve şehrimiz Kırşehir’i gerek Türkiye’de 
gerekse dünya çapında tanınan, tercih ve tavsiye edilen bir 
marka haline getirmek. 

DERGİMİZ ARACILIĞI İLE TERMAL SEVERLERE SON OLARAK 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Tüm termal severleri, dünya standartlarındaki otelimizin 
SPA tesisinde suyumuzun şifalarından  yararlanmaya 
ve deneyimlerini herkesle paylaşmaya davet ediyoruz. 
Suyumuzun üçü birarada özelliği ile yeniden bir doğuş 
yaşayacaklar. Hem banyo olarak, hem çamur olarak, hem 
de içerek suyumuzdan faydalanacakları bu tesisi ne kadar 
anlatırsak anlatalım yaşamadan farkımızı hissedemezsiniz. 

10.000 m² 
SPA MERKEZİ
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Otelimizdeki 800 kişilik balo salonu ve farklı amaçlarla kullanılabilecek 5 
adet toplantı salonu ile “Convention Center” olma özelliğini taşıyoruz. Ankara 
bürokrasisine, Türkiye’nin ileri gelen kurum ve kuruluşlarına her derde deva 
termal suyumuz eşliğinde hizmet etmek için hazırız. 
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İZMİR TOPLANTISINDA ENERJİ KONUŞULDU
Bugüne kadar yapılan her meclis toplantısında jeotermal kaynak ile 
ilgili olarak bilimsel, teknik ve uygulama konularına yönelik panel, 
seminer, sempozyum, konferans şeklinde gerçekleştirilen eğitime 
yönelik geleneksel toplantıların sekizincisi İzmir Kaya Termal ve 
Convention Otel’de 4 – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında yapıldı.
Bu olağan meclis toplantısında sıkça gündeme gelen ve ülkemizin 
özelliği gereği belediyeler açısından önem arz eden; “Enerji Verim-
liliği, Isı paylaşımı ölçüm sistemleri, ısı pompaları ile Yeşil Binaları 
ve uygulama örnekleri” konularında bu alanlarda faaliyet gösteren 
ve konunun uzmanı olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dai-
re Başkanı Murat BAYRAM, Danimarkalı misafirler Lars Hovga-
ard Nielsen ve Jacop Hansen Kamstrup, Levent İME (özel sektör) 
ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Birol KILKIŞ tarafından 
JKBB’nin danışmanı Toros ÖZBEK’in yönetiminde bir konferans 
verildi. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONUSU
Enerji Verimliliği konusunda; iklim değişikliği, ısı yalıtımı yönet-
meliği, ilgili TSE standartları, merkezi ısıtma sistemi (MIS), Enerji 
Verimliliği Komisyonu, Enerji Kimlik Belgesi, Performans Yönet-
meliği gibi konularda mevzuat ve dünyadaki uygulamalara yönelik 
bilgiler verildi. Mevcut binalarda yalıtım yapılması zorunluluğunun 
hiçbir mevzuatta bulunmadığı belirtildi. Ancak Enerji Kimlik Bel-
gesi alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Ayrıca enerji verimlili-
ği hususunun bilgi, bilinç ve uygulama gerektiğini belirten Makine 
Yük. Mühendisi Murat BAYRAM; enerji verimliliğinin sadece ta-
sarruf değildir, aynı zamanda yeni iş alanı, istihdam, fırsat ve kazanç 
demektir, doğru teknolojiler, toplumsal bilinç ve dayanışma içinde 
olmak demek olduğunu vurguladı. Enerji verimliliği politikaları; 
sürdürülebilir büyüme-kalkınma, arz güvenliği ve yaşanabilir bir 
çevre ile insan unsurunun sistemin her zaman içinde olduğunu, be-
lediyelerin de doğrudan bu konunun için uygulamaları izlemesi, bu 
hususa yönelik eğitimleri yapması ve yaptırması uygun olacaktır. 
Diğer taraftan; ulaşım, aydınlatma, yapılar, aletler, eşyalar, sanayi, 
enerji ekipmanları ve tüm sektörlerde büyük bir dönüşüm enerji 
verimliğinin gereğidir. Enerji verimliliğinin sloganı: “Yaşanabilir 
çevre ve marka şehirler için binalarda Enerji Verimliliği” şeklinde 
belirlenmiş olup bu sloganın gereğinin yerine getirilmesinde herke-
se önemli görevler düştüğü belirtildi. Enerji verimliliği günümüz-
de tüm dünyanın en önem verdiği konuların başında gelmektedir. 
Enerji tüketimi ve doğanın korunması, birbiri ile doğrudan ilişkili 
konulardır, birlikte değerlendirilmesi esastır.

ISI POMPALARI ÜLKEMİZ AÇISINDAN BİR AVANTAJ 
Konferansın diğer konusu jeotermalin gücü ve ısı pompası mucize-
si ile ilgilidir. Jeoloji mühendisi Levent İME tarafından bu konuya 
dair verilen bilgi şöyle özetlenebilir.
Dünyada elli yıldır deneme ve kullanma çalışmaları devam eden ısı 

Nusret Güngör
JKBB Danışma Kurulu Üyesi



pompaları sistemi, ülkemizde henüz beş yıl öncesinden kullanılma-
ya başlamıştır. Isı pompaları sistemi, günümüz dünyasında kullanı-
lan doğalgaz, klima, kömür ve diğer fosil yakıtlarına ihtiyaç duy-
madan havada, suda, toprakta ve yer altı suyunda bulunan mevcut 
sıcaklığı alarak evlere, işyerlerine, alışveriş merkezlerine, fabrika 
ve fabrikaların buhar kazanlarına, otellere, seralara, tavuk çiftlikle-
rine, hava limanları, uçak pistleri ile il ve ilçe bazlı merkezi ısıtma 
sistemleri gibi yerlere kısacası tüm canlıların yaşam ortamlarında 
kullanıma sunulmaktadır.

Isı pompaları ile bacasız mekanlarda patlama, zehirlenme riski ol-
madan, hava kirliliği yaratmayan %100 doğal yaşamı sunmakla be-
raber, isteğinize göre ısıtma + soğutma + sıcak su veya ısıtma + 
sıcak su sistemi olarak konforlu bir yaşam alanı oluşturulmaktadır. 
Dünyada enerji tasarrufu/verimliliği hedefine dayalı olarak devletler 
tarafından yapımına ve kullanımına teşvikler verilen, milyonların 
üzerinde kullanıcısı olan bir sistemdir ısı pompaları. Ülkemizde beş 
yıldır deneme çalışmaları başarı ile devam eden kullanılmakta olan 
ısı pompaları sistemi ile hem yer altı zenginliklerimizin rezervini 
korurken hem de sağlıklı, doğal temiz ve çevre dostu bir ortamda/
çevrede yaşam olanakları sunulmaktadır.

Fosil yakıt kullanımında bazı riskler (zehirlenme, patlama, gaz 
salınımı, hava kirliliği vb.) bulunurken, ısı pompalarında bacasız 
mekanlarda konforlu yaşam sunulmaktadır. Gelecek nesillere yaşa-
nabilir bir dünya bırakabilme açısından ısı pompaları ülkemiz için 
önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. 
Yer kaynaklı ısı pompaları sistemi bina projeleri ile birlikte yapıla-
bileceği gibi mevcut binalara da uygulanabilmektedir. Sadece ısıtma 
istendiği takdirde binadaki mevcut tesisatta gerekli tadilat yapılarak 
sistem devreye sokulur (radyatör kapasiteleri, boru çapları, pompa 
vb.). Soğutma da istendiği takdirde radyatörler fan coillerle değişti-
rilip tüm binaların izolasyonu yapılması gerekir.
Isı pompalarının kullanımı, tüm dünyada hızla artmaktadır. Ener-
ji tasarrufunun yanı sıra ülkelerin dışa bağımlı olmaları da ortadan 
kalkmaktadır. Ülkemizde ısı pompalarının kullanımının teşvik edil-
mesi ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Isı pompası basit olarak ısı enerjisini bir ortamdan diğer ortama ta-
şıyan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Isı enerjisini bir ortamdan 
diğer ortama “pompalama” veya “taşıma” kabiliyetinden alır. Isı 
pompalarında ısı kaynağı olarak toprak, su veya hava kullanılmak-
tadır. Özellikle toprak ısısı pompası sayesinde tek bir binayı bile 
hem ekolojik hem de ekonomik olarak uygun şekilde ısıtmak müm-
kün olmaktadır.

Yer kaynaklı ısı pompası bizi en çok ilgilendiriyor. Bazı ülkelerde 
çok kullanılan (İsviçre, ABD, Brezilya, Çin, bazı Avrupa ülkeleri 
vb.) bu sistem, her şeyi ile jeotermal sisteme dahil edilmektedir. Ye-
nilebilir enerji kaynağı kapsamında değerlendirilen ısı pompalarının 
avantajları şöyle özetlenebilir: düşük maliyetlidir, basit sistemdir, 
10 - 25 yıl arasında hiç bakım olmadan çalışır, yaygın kullanma im-
kanı vardır, dışa bağımlı değildir, yanma yoktur, hiçbir atık yoktur, 
yirmi dört saat sıcak su alınabiliyor, konforu talep sahibi seçebil-
mektedir, sistem kendini kısa zamanda amorti edebilmektedir. Özel-
likle toprak kaynaklı ısı pompası, jeotermal kaynağın ta kendisidir 
mutlaka yararlanmak gerekir. Ülkemizdeki jeotermal kaynağın dü-
şük sıcaklıklı olması ısı pompalarından özellikle yararlanmayı ön 
plana çıkarır bu da ayrı bir avantaj olarak değerlendirilir.

Yabancı uzmanlar (Danimarkalı) tarafından ısı paylaşımı ve ölçüm 
sistemleri konusunda otomatik sayaç okuma, radiolink ve radio ağ 
olarak okuma yapıldığını, bu paylaşım ve ölçüm sisteminin çok pra-
tik, kolay ve rahat uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

YEŞİL BİNALAR KARLI BİR YATIRIM
JKBB’nin eğitimi kapsamında konferansın en son konusu “Yeşil 
Binalar ve Uygulama Örnekleri” olmuştur. Prof. Dr. Birol Kılkış’ın 
verdiği konferanstan özetle şunlar söylenebilir: yeşil bina kavramı, 
bina enerjisi ile doğrudan ilgili ve vazgeçilmez ulusal bir konudur. 
Yeşil binaların enerji yaklaşımı farklılıklar sunar. Binalara ait olan 
tüketim rakamlarının büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin çevreye 
olan etkilerinin azaltılması için aynı zamanda enerji tasarrufu için 
büyük bir potansiyelin olduğu anlamına gelir. Yani binalar ile ilgili 
olan konuların neredeyse tamamı enerji tüketimi veya tasarrufu an-
lamına gelmektedir.

Dünyadaki Ulusal Yeşil Bina Konseylerinin deneyimleri, yeşil bi-
naların yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yollarından birinin bu 
binalara bir “yeşil bina etiketi” vermek olduğunu ortaya koymuştur.
Yeşil binalar ulaşımı, malzeme kullanımı, enerji kullanımı, su tüke-
timi, yakıt tüketimi ve çevre etkileri optimize edilmiş yapılar, ger-
çek anlamda enerji verimli yapılardır. Yeşil bina sertifikası almış bir 
yapının enerji tasarrufu her alanda çarpan etkisi yapmaktadır.
Dünyada en çok İsviçre ve ABD’de uygulanan bu yaklaşımı olumlu 
sonuçlanmıştır. Stockholm 2050 yılında fosil kaynaklı yakıt kulla-
nılmayacağını ilan etmiştir. ABD’de yapılan çalışmalar “yeşil” veya 
“çevreci” olarak adlandırılan bu sisteme dahil binaların enerji tü-
ketiminde %24-50i CO2 salınımında %33-39, su tüketiminde %40 
ve atıklarda %70’e varan bir düşüş sağlayacağını ortaya koymuştur. 
Yatırım ve maliyet açısından da yeşil binalara yapılan yatırımların 
orta vadede yatırımcıya geri döndüğü belirlenmiştir.



42

Bir
lik

 Fa
ali

ye
tle

ri

3 – 7 Haziran 2013 tarihleri arasında İtalya’nın Pisa şehrinde 
gerçekleştirilen Avrupa Jeotermal kongresi, kongrenin ilk 
günü kayıt işlemlerinin ve hoşgeldiniz kokteylinin ardından, 
4 Haziran Salı günü açılış konuşmalarının yapılması ile res-
men başladı. 1998 yılında kurulan EGEC (Avrupa Jeotermal 
Enerji Konseyi) tarafından organize edilen kongreye dünya-
nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda katılımcı destek verdi.
Açılış konuşmalarında söz alan katılımcılar, jeotermal ener-
jinin önemine değinerek, gelecekte enerji sektöründe üstle-
neceği rolün büyüklüğüne dikkat çektiler. Açılış konuşmala-
rı sonrasında yapılan sunumlar ile birlikte konuşmacıların 
kendi ülkelerinde, jeotermal enerji sektöründe yaptıkları 
çalışmalar anlatılarak, diğer katılımcıların yapılan çalış-
malardan ve sektördeki yeni gelişmelerden haberdar olma-
sı sağlandı. Entegre kullanıma olanak sağlayan jeotermal 
enerjinin geniş kullanım yelpazesi sayesinde dört ayrı sa-
londa eşzamanlı olarak yürütülen oturumlarda sektörün her 
koluna ilişkin sunumlar yapılarak bitirilen, devam eden ve 
planlanan projeler ile yeni gelişmeler ve teknolojilere ilişkin 
bilgiler paylaşıldı.
Jeotermal enerji kullanılarak ilk elektrik enerjisi üretimi 
yapılan Larderello’ya da ev sahipliği yapan Pisa şehrinde-
ki kongreye ülkemizden kendi kurumlarını temsilen JKBB 
Danışma Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Şakir Şimşek (Hacettepe 
Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna (ODTÜ) ve ayrıca 
EGEC’in de kurucu üyelerinden olan Orhan Mertoğlu katıldı.
Kongrede Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Elif Yıl-
maz tarafından da Yozgat ili Sorgun ilçesindeki jeotermal 
çalışmalarına ilişkin bir poster sunumu yapıldı. Bölgedeki 
çalışmalara yönelik bilgiler verilerek, kuyularda gözlenen 
çekime bağlı değişiklikler ve nedenlerine ilişkin yorumlar 
katılımcılarla paylaşıldı.
Kongrenin son gününde ise Larderello kasabasına teknik bir 
gezi düzenlenerek yapılan ilk enerji santralinden günümüze 
kadar geçen süreçte izlenen yol gözler önüne serildi. Geli-
şen teknoloji ile birlikte santrallerin geçirdiği değişim, artan 
verimlilik gibi konulara dair bilgiler verildi. Enel Enerji’nin 
sahibi olduğu enerji santrallerinde yapılan incelemelerde, 
enerji üretimi sürecinde izlenen adımlar uzmanlar tarafın-
dan anlatıldı.

AVRUPA JEOTERMAL KONGRESİ PİSA’DA YAPILDI
Pisa şehrindeki kongreye ülkemizden kendi kurumlarını temsilen JKBB Danışma Kurulu Üyeleri; 
Prof. Dr. Şakir Şimşek (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna (ODTÜ) ve ayrıca 
EGEC’in de kurucu üyelerinden olan Orhan Mertoğlu katıldı.



43

Bir
lik

 Fa
ali

ye
tle

ri

JKBB NİSAN TOPLANTISINI İZMİR’DE YAPTI
Toplantıya Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci'nin yanı sıra JKBB üyesi belediyelerin başkanları, 
meclis üyeleri, bürokratlar, il özel idaresi genel sekreterleri 
ve çok sayıda davetli katıldı.
İzmir / Balçova Kaya Termal Otel’de Başkan BAHÇECİ baş-
kanlığında, katip üyeler Muhammet Akyol ve Rahmi İlgen’den 
oluşan divanın teşekkülü ile başlayan Jeotermal Kaynaklı Be-
lediyeler Birliği'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, açılış 
ve yoklamanın ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunması ile devam etti.

Başkan BAHÇECİ: “Birliğimiz sayesinde 
jeotermale verilen önem, her geçen gün 
artıyor...” 

Gündem öncesi Nisan Ayı Olağan Meclisi'nin açılış konuşma-
sını yapan Başkan Bahçeci yaptıkları çalışmalar ile Jeotermal 
Kaynaklı Belediyeler Birliği'ni belli bir noktaya getirdiklerini, 
Türkiye'de jeotermal enerjinin öneminin daha da arttığını 
vurguladı. Bahçeci, üye belediyelerin verdikleri destekler ile 
birliğin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Toplan-
tıların yapıldığı bölgelerin jeotermal kaynakları ile ilgili prob-
lemlerini de çözmek için girişimlerin yapıldığını belirten Bah-
çeci, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın hayırlı olmasını 
temenni etti.
Bahçeci'nin konuşmasının ardından gündem maddelerine 
geçildi. Birliğe üyelik kabulünün görüşülmesi ile Uşak Bele-
diyesi, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Kalın Belediyesi, Aydın ili İncirli-
ova Belediyesi, Uşak ili Banaz Belediyesi, Ankara ili Beypazarı 
Belediyesi ve Yalova ili Esenköy Belediyesi’nin birliğe üyelik-
leri karara bağlanarak, birliğin yeni logosunun belirlenmesi-
nin bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine karar verildi. 
Ardından 2012 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabı görüşüldü. 
İhtisas komisyonlarına üye seçimi ve encümen üyelerinin se-
çimi yapıldı. Hemen ardından 2013 yılı eğitim semineri ile yurt 
dışı teknik gezi programı görüşülerek karara bağlandı. Yayım-
lanan hibe veya destek programlarına proje bazında başvuru 
yapılması için yetki verilmesi görüşüldü ve danışma kurulu 
üyelerinin yurtiçi veya yurt dışında düzenlenen konferans, 
panel vb. organizasyonlara katılım giderlerinin bütçeden kar-
şılanması için yetki verilmesi konusunun görüşülmesinin ar-
dından gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler ile 
Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 
Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını 5 
Nisan 2013 Cuma günü İzmir / Balçova 
Kaya Termal Otel’de yaptı.



ISI POMPALARI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
PANELİ’NE YOĞUN İLGİ 

Meclis Toplantısının Ardından Düzenlenen Panelin, İlk Oturumunda Enerji Verimliliği 
Kanun ve Isı Paylaşım Ölçüm Sistemleri Konuları Konuşuldu. 

Konferansa İzmir Valisi Cahit Kıraç, Kırşehir Valisi Özdemir 
Çakacak, Enerji Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili 
Mahmut Mücahit Fındıklı, İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Bayın-
dır Belediye Başkanı Mehmet Kertiş, Jeotermal Kaynaklı Be-
lediyeler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar 
BAHÇECİ ile birlik üyesi belediyelerin başkanları, il özel ida-
resi yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını Bayındır Belediye Başkanı 
Mehmet Kertiş yaptı. Kertiş, jeotermal enerji verimliliğinin 
önemini vurgulayarak, birlik davetlilerini ilçelerinde ağırla-
maktan memnuniyet duyduğunu belirterek bütün katılımcıla-
ra teşekkür etti.

JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuş-
masında, enerji verimliliğinin günümüzde tüm dünyanın en 
çok önem verdiği konuların başında geldiğini belirterek enerji 
tüketimi ve doğanın korunmasının birbiri ile birebir ilişkili ko-
nular olduğunu ve birlikte değerlendirilmesinin esas olduğu-
nu vurguladı. Bahçeci, yer –toprak ısısından yararlanarak ısı 
pompaları vasıtası ile ısıtma ve soğutma mekanizmalarının da 
son yıllarda dünyada yaygın hale geldiğini ve önemli bir po-
tansiyel oluşturduğunu belirtti. Günümüzde ısıtma ve soğut-
ma için sarf edilen enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki 
oranının gün geçtikçe artmakta olduğunu bu amaçla enerjinin 
verimli kullanılmasının esas ve vazgeçilmez önemde olduğu-
nu söyledi. Bahçeci ısı pompası sistemlerinin binalarda ısıt-
ma ve soğutma amaçlı kullanıldığını da belirterek belediyeler 
açısından takibi ve dünyadaki uygulamaların seviyesini yaka-
lamak açısından da ayrı bir önem teşkil etmekte olduğunu 
vurguladı ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Başkan Bahçeci’nin ardından söz alan Enerji Komisyonu Baş-
kanı ve Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı jeoter-
mal alanda yapılan çalışmaların önemine değinerek, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın, Birliği kendisine 
emanet ettiğini belirterek her zaman destek olacağını söyledi.
Fındıklı’nın ardından İzmir Valisi Cahit Kıraç konuşmalarını 
yaptı ve enerjinin sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalkın-



Konuşmaların ardından “Yeşil Enerji: Isı 
Pompaları, Uygulama Örnekleri ve Enerji 
Verimliliği” paneline geçildi.

Dr. Toros ÖZBEK’in oturum başkanlığında gerçekleşen panel-
de ilk olarak konuşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
Murat Bayram, enerji verimliliği hakkında bilgiler verdi.
Panelde Lars Hovgaard Nielsen ve Jacob Hansen tarafından 
ısı paylaşım ve ölçüm sistemleri hakkında katılımcıları ay-
rıntılı olarak bilgilendirdiler. Başkanlar tarafından ilgi gören 
konu ile ilgili sorular cevaplandırıldı.
Panelin diğer bir konuşmacısı Levent İme ise Isı Pompaları 
hakkında başkanları, meclis üyelerini ve diğer katılımcıları 
ayrıntılı olarak bilgilendirdi ardından soru cevaplarla konuş-
masını tamamladı.
Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Yeşil Binalar 
ve Uygulama Örnekleri konusu hakkında panele katılanlara 
detaylı bilgilendirme yaparak soruları cevaplandırdı.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru ve cevaplarla de-
vam eden program, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

manın önemli girdilerden biri olarak toplumsal yaşam stan-
dardının yükseltilmesinde önemli rol oynamakta olduğunu, 
dolayısıyla enerjinin verimli kullanılması ve güneş, rüzgâr, 
jeotermal enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının arttırıl-
masının büyük önem taşıdığını belirtti. Kıraç, alternatif enerji 
kaynakları açısından ülkemizin ve bölgenin zengin potansiye-
linin bulunduğunu belirtti ve konunun üzerinde önemle du-
rulmasını vurgulayarak panelin başarılı ve verimli geçmesi 
temenni etti. Vali Kıraç emeği geçen herkesi tebrik ettiğini 
belirterek konuşmasını tamamladı.



5 Nisan akşamı İzmir Valiliği tarafından Balçova Termal 
Tesisleri’nde verilen akşam yemeğine Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği'ne üye belediye başkanları ve meclis üye-
lerinin yanı sıra İzmir protokülü de katıldı.  
6 Nisan 2013 Cumartesi günü ise programın kültürel ve tek-
nik gezi bölümünde Balçova Termal Tesisi ve ardından Bayın-
dır Sera uygulamaları ve Efes Antik Kenti gezildi. Aynı günün 
akşamı Balçova Belediyesi tarafından Üçkuyular İskelesinde 
verilen akşam yemeğinin ardından programı sona erdi.
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JKBB YENİLENEBİLİR ENERJİ TOPLANTISINDA

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Belediye Akademisi kapsamın-
da gerçekleştirdiği “Yenilenebilir Enerji Bilgilendirme Top-
lantısı” 28 Mart’ta Sakarya’da yapıldı. Toplantıya TBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Recep Şahin ve Sakarya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler 
Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, SASKİ  Ge-
nel Müdürü Rüstem Keleş, KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim 
Uzbaş, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Se-
zer Cihan ile belediyelerden ilgili personelleri katıldı.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya Nehri üzerin-
de yaptırılan ve yakında hizmete açılacak olan hidroelektrik 
santrale teknik gezi düzenlenerek bilgi alındı. Ayrıca beledi-
yelerin öncelikle hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, biyogaz 
enerji ve jeotermal enerji hakkında yaptıkları ve yapabilecek-
leri konusu uzmanlarca tartışıldı.

Toplantıda; belediyelerin yerel bazda yenilenebilir enerji uy-
gulamaları konusunda örnek teşkil edebilecek çalışmaları 
bulunduğu göz önüne alınarak yenilenebilir doğal kaynaklara 
sahip olan belediyelerin zenginlikleri konularında farkındalık 
oluşması , kaynaklarını fırsata dönüştürülebilen belediyelerin 
bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması hedeflendi.

 Programın ikinci günü “YENİLENEBİLİR ENERJİLER VE BE-
LEDİYELER” konulu panelin Jeotermal Enerji ve Belediyeler 
bölümünde oturum başkanlığı Birlik Başkanımız Yaşar Bah-
çeci yaptı. Bahçeci ayrıca Türkiye’de Jeotermal Kaynaklı Be-
lediyelerin Fırsatları ile ilgili bir bildiri sundu. 
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“JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ 
SULAR ÇALIŞTAYI” DENİZLİ’DE YAPILDI
"Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı",  Jeoleoji Mühendisleri Odası Denizli 
Şubesi düzenleyiciliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde Denizli/Karahayıt‘ta gerçekleştirildi. 

Düzenleme Kurulu Başkanlığını İbrahim AKKUŞ, II. Başkanlı-
ğını Özer TUNÇTÜRK‘ün yürüttüğü, sekretaryasını Mukaddes 
BOLAT,  Düzenleme Kurulu Üyeliklerini Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği Danışmanı Dr. Toros ÖZBEK, Ali KOÇAK, 
Nizamettin ŞENTÜRK, Hüseyin ALAN, Arzu ÇAĞLAYAN, İs-
mail Edip YILMAZLI, Hafize AKILLI ve Önder AYDOĞDU‘nun  
yaptığı çalıştayın açılışına Denizli Vali Yardımcısı Abdullah 
Acar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Nevzat Kavaklı, Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali 
Değirmenci ile üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşları-
mızdan, yerel yönetimlerden, oda birimlerinden ve özel sek-
törden davetli kişiler katıldılar.  
Jeotermal Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözüm Öne-
rileri, Jeotermal Kaynak Arama, İşletme ve Geliştirme Süreç-
lerinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Yeni Eğilimler ve 
Teknolojik Gelişmeler, Jeotermal Kaynak Kullanımının Özen-
dirilmesi ve Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü, Kaynak Yöne-
timinde İdari Yapılanma, Yaşanan Sorunlar ve Öneriler" ana 
başlıkları altında 4 ayrı masada toplam 38 farklı konu üze-
rinde tartışmaların yürütüldüğü çalıştayda, sorunlar tespit 
edilirken çözüm önerileri de geliştirildi. 



49

Bir
lik

 Fa
ali

ye
tle

ri

RİZE’DE DOĞA TURİZMİ VE JEOTERMAL 
KONUŞULDU

 JKBB 2013 YILI BÜTÇESİ 1.370.920,00 TL 

2013 yılı yatırım, çalışma ve performans planının görüşüldü-
ğü meclis toplantısında, 2013 yılı tahmini bütçe 1.370.920,00 
TL olarak kabul edildi. 

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Ekim Toplantısı Rize İkizdere’de yoğun bir katılım ile 
gerçekleşti. Birlik Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin yanı sıra JKBB 
üyesi Belediyelerin Başkanları, Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı programda panellerin ardından düzenlenen Ayder Yaylası programı beğeni 
topladı. 



JEOTERMAL ARTIK MEYVE KURUTMACILIĞINDA 
KULLANILACAK
 Meclis toplantısının ardından düzenlenen panelde, ilk olarak çağın yeni gözdesi jeotermal 
enerjinin kullanım alanları konuşuldu.

Gün geçtikçe önemi artan ve yeni çağın gözdesi olarak kabul 
edilen jeotermal enerjinin; meyve, sebze ve tıbbi bitkilerin 
kurutulmasında kullanım olanakları ile “Karadeniz’de Doğa, 
Yayla ve Termal Turizm” paneline, Rize Valisi Nurullah Çakır, 
İkizdere Kaymakamı Abdil Koç, Jeotermal Kaynaklı Belediye-
ler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAH-
ÇECİ ile birlik üyesi belediyelerin başkanları, il özel idaresi 
yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. 
Panel’in açılış konuşmasını İkizdere Belediye Başkanı Hasan 
Köseoğlu yaptı. Köseoğlu konuşmasında turizm açısından ge-
niş bir potansiyele sahip olduklarını, bölgeye yapılacak olan 
termal turizm girişimleri ile göçün önüne geçebileceklerini 
belirti.
Rize bölgesinin turizm açısından geliştirilebilecek en güzel 
yerlerden biri olduğunu da ifade eden Başkan Bahçeci ise, 
termal ile doğa turizminin birleştirilmesinin bu bölge için ol-
dukça önemli olduğuna vurgu yaptı.  Bahçeci, panelin konu-
sunu oluşturan sebze, meyve ve tıbbi bitkilerin kurutulması-
nın dünyada geliştiğini fakat Türkiye’de yeni yeni gelişmeye 
başladığını, bu konuda Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir İl Özel 
İdaresi’nin ortaklaşa yaptığı kurutma tesisinin belediyeler için 
örnek olacağını söyledi.  
Rize Valisi Nurullah Çakır, son zamanlarda birliklerin ülke 
gelişmesine ciddi katkılar sağladığını belirterek, Türkiye’nin 
petrol altın, doğal gaz gibi enerjiler bakımından zengin olma-
dığını ancak jeotermal konusunda oldukça zengin olduğunu 
söyledi. Ayrıca jeotermalin medeniyette iç içe olduğunu da 
ifade eden Vali Çakır, yapılan faaliyetlerle Türkiye’nin daha da 
güzelleşeceğini söyledi. 

Konuşmaların ardından “Jeotermal 
Enerjinin Meyve, Sebze ve Tıbbi Bitkilerin 
Kurutulmasında Kullanılma Olanakları” 
paneline geçildi.

Kemal Akpınar’ın Oturum Başkanlığı’nda gerçekleşen panel-
de ilk olarak konuşan Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Bektaş Aydoğan, Kırşehir Karakurt Jeotermal Sebze ve Meyve 
Kurutma Tesisi ve Kalkınma Ajansı Fonları hakkında bilgiler 
verdi. Karakurt Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi’nde 
üretilen kurutulmuş meyveleri panel katılımcılarına dağıtıldı. 
Bektaş Aydoğan, yaptıkları bu tesisin Türkiye’de kamu eli ile 
yapılan tek jeotermal kurutma tesisi olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Gazanfer Harzadin tarafından “Meyve ve Sebze Kuru-
tulmasında Jeotermal” sunumu yapıldı. Harzadın, Belediye-
lerin bu işe el atarak Türkiye’de üretilen meyve ve sebzelerin 
artık israf olmayacağını, aynı zamanda ciddi bir gelir kapısı 
olacağını söyledi. 

Daha sonra Prof. Dr. Mahmut 
Parlaktuna’nın oturum başkanlığında 
Karadeniz’de Doğa, Yayla ve Termal Turizm 
konulu panele geçildi. 

Panelde ilk olarak Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Lütfi 
Melek "Doğa ve Yayla Turizmi: Sorunlar ve Öneriler" konulu 
bildirisini sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür 
Yardımcısı Fikri Kolenoğlu ise bölgede turizmin gelişmesi için 
Kültür ve turizm Bakanlığı’nın sürdürdüğü çalışmalar hakkın-
da panele katılanları bilgilendirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırsal Yerleşim Stratejileri Daire 
Başkanı Necmettin Aslantürk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Mera Yönetmeliği konusunda merak edilenleri belirterek, 
konu hakkında Jeotermal Enerji’ye sahip olan Belediyelerin 
sorularını cevapladı. Panelde konuşan JKBB Danışmanı Dr. 
Toros Özbek ise ''Türkiye Yayla ve Termal Turizmin Entegras-
yonunun Yeri ve Önemi'' konusunda bir bildiri sundu.



6 Ekim 2012 Cumartesi günü Kültürel ve Teknik Gezi bölü-
münde Ayder Yaylası gezilerek çeşitli incelemelerde bulundu. 
Aynı günün akşamı çeşitli kültürel etkinliklerin gerçekleştiği 
akşam yemeği ile program son buldu.
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JEOPARK VE KIZILCAHAMAM JEOPARK PROJESİ 
Doğada yürüyüş yaparken çevrenizde gördüğünüz kayaçların çe-
şitliliği karşısında etkilendiğiniz ve bunların nasıl olup da bu çeşit-
lilikte olabildiklerini hiç merak ettiğiniz oldu mu? Ya da tepelerin, 
dağların ve vadilerin nasıl bu denli farklı biçimlerde oluştuklarını? 
Sahilde dolaşırken, bir çakıl tanesini elinize alıp onun kim bilir ne-
relerden taşınmış olabileceğini kendi kendinize hiç sordunuz mu? 
Bu sorularınıza şimdiye değin pek yanıt bulamadıysanız, merakını-
zı, hem gezerek hem öğrenerek hem de eğlenerek giderebileceğiniz 
jeoparkları ziyaret etmenizi öneririz.

Yerkürenin Haklarına İlişkin Uluslararası Bildirge'ye göre özetle, 
"Nasıl ki yaşlı bir ağaç, büyümesinin ve yaşamının tüm izlerini ta-
şıyorsa, üzerinde yaşadığımız gezegenimiz Dünya da geçmişiyle 
ilgili anılarını içinde barındırıyor. Kayıtlara da benzetebileceğimiz 
bu anılar, hem yerkürenin derinliklerinde, hem yüzeyinde, hem ka-
yaçlarında, hem diğer oluşumlarda yazılı. Bugüne kadar, daha çok 
kültürel mirasımızın korunmasına önem verdik. Ancak, artık doğal 
mirasımızı, çevremizi korumanın zamanı geldi. Yerkürenin geçmi-
şi, insanlığın geçmişinden daha az değerli değil; onu korumayı öğ-
renmemizin zamanı geldi. 

Bunun için, geçmişini öğrenmemiz, yani insanlığın ortaya çıkışın-
dan çok önce yazılmaya başlanan ve pek çok anıdan oluşan bu 'ki-
tabı' okumamız, kısaca jeolojik mirasımıza önem vermemiz gere-
kiyor. Biz insanlar yerküreyi korumakla yükümlü olduğumuz ortak 
bir mirası paylaşıyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki, çevreye verilen 
en küçük bir zarar bile geri dönüşü olmayan kayıplara yol açmakta. 
Bu nedenle 'gelişme' uğruna atılan adımlar sırasında bu mirasın tek 
olduğu hiç bir zaman unutulmamalı, ona saygı duyulmalıdır.

Jeopark kavramı 1991 yılında, Fransa'nın Digne kentinde düzenle-
nen Birinci Uluslararası Jeolojik Mirasın Korunması Sempozyumu 
sırasında 30'dan fazla ülkeden gelen 100'ü aşkın katılımcı tarafın-
dan imzalanan bu bildirgede ortaya çıktı.

Bildirgede de vurgulandığı gibi, o güne değin pek çok ülkede kültü-
rel mirası ya da belli bir bölgedeki bitki örtüsünü korumaya yöne-
lik stratejiler uygulanmaktaydı. Ne var ki, bilimsel açıdan önemli, 
yerkürenin oluşumuna ışık tutan, ya da estetik değeri olan jeolojik 
oluşumların korunmasıyla ilgili herhangi bir önlem alınmamış, yü-
rürlükte olan pek çok çevre koruma programı, jeolojik oluşumların 
bilimsel ve estetik değerini önemseyecek biçimde tasarlanmamıştı. 
Oysa jeolojik miras niteliğindeki yerler, hem yerkürenin oluşumunu 
daha iyi anlamamız, hem de bu bilgilerin gelecek kuşaklara aktarıl-
ması bakımından çok önemli.

Muzaffer Eker / Emekli öğretmen-Araştırmacı
Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Proje Koordinatörü

Abacı Peribacaları

Acı Deresi Traverten

Y. Kise Kömürocağı



Mahkeme Ağacı Yeraltı Şehri Pelitçik Yahşıhan Fosil Ormanı

Jeopark Nedir?

Jeopark deyince akla, başta jeolojik miras niteliğindeki öğeler ol-
mak üzere, tüm doğal ve kültürel mirasın korunmaya alındığı, an-
cak, bu yapılırken sosyoekonomik kalkınmanın da amaçlandığı, 
sınırları belirlenebilen bir bölge gelmeli. Bir başka deyişle bir je-
opark;
• Yerel bölgesel ekonomik gelişmeyi (jeoturizm yoluyla) sağlaya-
cak kadar geniş bir alana sahip olmalı;
• Bilimsel açıdan önemli, seyrek rastlanan ya da estetik değeri olan 
jeolojik miras niteliğindeki yerleri kapsamalı. Ancak, jeolojik öne-
me sahip oluşumların dışında, bölgedeki arkeolojik, ekolojik, tarih-
sel ya da kültürel açıdan önemli yerler de jeoparkın önemli öğeleri 
olarak kabul edilmeli;
• Bir jeoparkın kapsadığı tüm bu önemli öğeler (yerler) birbirleriyle 
ilişkilendirilerek, bölgeyi gezmeye gelecek olan ziyaretçilerin bil-
gilenmesini sağlayacak biçimde düzenlenmeli (parkurlar, bilimsel 
bilgi içeren levhalar, panolar, broşürler, müzeler gibi).
• Bir jeopark, tıpkı bir ulusal park gibi, korunma statüsüne sahiptir. 
Yerel yönetim, kendi yerel sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkın-
ma politikalarını bu yeni oluşumla uyumlu hale getirerek jeoparkı 
yönetir. Bu tür politikalar bölgeyi doğrudan etkiler. Örneğin yerel 
halkın bölgeye özgü yaratıcı ve yenilikçi ürünler oluşturması özen-
dirilerek yeni iş olanakları elde edilmiş, böylece de bölgedeki ya-
şam kalitesinde artış sağlanmış, bir ölçüde göç engellenmiş, yerel 
halkın kendi bölgesine sahip çıkması sonucu da yerel kimlik güç-
lenmiş olur. 

O halde bir jeopark oluşturulurken şu üç amaç gözetil-
meli:
 
1.Geniş halk kitlelerinin yerbilim ve çevre konularında eğitimi; 
2.Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; 
3.Jeolojik mirasın gelecek kuşaklar için korunmaya alınması.

Peki biz Kızılcahamam olarak bugüne 
kadar neler yaptık? 

• 13 Kasım 2009 Ankara Üniversitesi ile ortaklık sözleşmesi.
• Jeopark üst kurul ve koordinasyon komitesinin oluşturulması.
• 2010 yılı içinde jeopark kavramının Ankara Valiliği, Kültür ve Tu-
rizm ve Orman bakanlığı yetkililerine sunumu.
• 2010 Şubat-Mayıs aylarında jeopark alanlarının plan-kote ölçüm-
leri ve peyzaj projelerinin yapılması
• 2011 Mayıs ayında önde gelen jeositler için karayolu üzerine yön 
ve mesafe levhaları konulması
• 2010 yılı içinde farklı tarihlerde bu jeositlere tanıtıcı panoların 
konulması ve Kızılcahamam Belediyesi imkanları ile basit çevre 
tanzimleri yapılması.
• İkisi Almanlarla, biri uluslararası ve beş adedi yurt içinde olmak 
üzere sekiz çalıştay organizasyonu. Özellikle 16-18 Mayıs 2013 
tarihinde Asya Termal Tatil Köyü’nde düzenlenen uluslararası ça-
lıştay simültane tercüme, yüksek düzeyde katılım ve bildirileri ile 
oldukça başarılı geçti. 
• Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri okullarında ve esnaf kuruluş-
larına bilgilendirici jeopark sunumu yapılması.
• 15 mayıs 2012 Almanya Westerwald-lahn-Taunus jeoparkı ziyare-
ti ve işbirliği anlaşması.
•İlki Haziran 2010 ve ikincisi Şubat 2011 de olmak üzere iki dönem 
Tübitak destekli jeopark doğa eğitimi etkinliği.
• 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Midilli Veslos Jeopark’ı ziyaret edil-
di.
• Jeoparkla ilgili yurt içinde bir çok yazılı ve görsel medya organın-
da canlı ve paket program yayınlandı. National Geographic ve Atlas 
dergilerine ilmi makale ve haberlerle konu olundu.
• Tanıtım amacıyla türkçe-ingilizce jeopark broşürü, afişi bastırıldı 
ve roll-ab stantları yaptırıldı. Ayrıca belediyemiz kültür yayınları 
arasında jeopark sürecini anlatan “Hayalden Gerçeğe - Bir Projenin 
Öyküsü” isimli kitap hazırlandı.
• Yurtiçi ve dışından birçok resmi ve sivil kurum, özel ve resmi 
çerçevede jeositleri ziyaret etti.
• 2012 yılı Ekim ayında Mahkeme Ağacin Köyümüzdeki bir köy 
evi jeopark üst kurulunca 10 yıllığına kır turizmine uygun olarak 
restore edilip işletilmek üzere devralındı.
• 2012 yılı Kasım ayında Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Mü-
dürlüğü ile Ankara Üniversitesi’nin ortak projesi kapsamında So-
ğuksu Milli Parkı Kuzcapınar Fosil Ormanı jeositinin standartlara 
uygun ve Türkiye’ de ilk jeopark düzenlemesi yapıldı.



Türkiye’ de Jeopark kapsamında ki 
gelişmeler…

Muğla’nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi sınırları arasında 
kalan Gökbel Vadisi'nde uygulamaya konulacak olan Türkiye'nin 
ilk Jeopark Projesi için düğmeye basıldı. 

UNESCO tarafından desteklenen Jeopark Projesi kapsamında Muğ-
la İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Komisyonu 
üyeleri Gökbel Vadisi'nde bir toplantı yaptı. Jeopark yapılacak vadi-
nin 9 km. eni ve 26 km. uzunluğu ile dünyadaki emsallerinin içinde 
en büyük alan olduğu açıklandı. 
Toplantıda katılımcılara proje ile ilgili sinevizyon eşliğinde bilgi 
veren projenin yürütücüsü Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı 
Tarcan Oğuz, jeopark ile jeolojik miras niteliğindeki öğeler olmak 
üzere tüm doğal ve kültürel mirasın korunacağını söyledi. 

Jeolojik alanın bilimsel açıdan önemli olduğunu anlatan Oğuz, 
şöyle konuştu: "Seyrek rastlanan ya da estetik değeri miras nite-
liğindeki yerleri kapsamalı. Gökbel Vadisi Jeopark Projesi bütün 
bunların yanında kültürel miras, şifalı sular, efsaneler ve bitki örtü-
sünü bünyesinde barındırıyor. Bu bölgede dünyanın en eski dokuma 
tezgâhları ve dünyada başka bir benzeri olmayan 4 bin 500 yıllık bir 
mezar bulundu. Bilim adamlarının katkıları ile bu proje zenginleşti-
rilebilir. Ben amatörce bir çalışma yaptım." 

Sunumun ardından sonra İl Genel Meclisi üyeleri Jeopark Projesi'nin 
uygulanacağı Gökbel Vadisi'nde incelemelerde bulundu. İsa Mer-
yem Havari fresklerinin bulunduğu büyük kayayı gezen meclis üye-
leri, ardından tarihi İnce Kemer Köprüsü'nde incelemelerde bulun-
du. Mitolojideki adı "Marsyas Çayı" olan İnce Kemer Köprüsü'nün 
Çine Barajı'nın suları altında kalacağı açıklanırken, Muğla Anıtlar 
Kurulu Müdürlüğü tarafından İnce Kemer Köprüsü'nün taşınması 
yönünde karar alındığı öğrenildi.

Kızılcahamam Jeoturizm Projesi

Sahip olduğu zengin doğa, şifalı suları, tarihi ve kültürel varlıkları 
ve Milli Parkı ile turizm alanında ülkemizin önde gelen merkezleri 
arasında yer alan ilçemizin, bu sektörü daha verimli işletmesi amacı 
ile şimdiye kadar yapılmamış bir ilki gerçekleştirmenin başlangıç 
adımını atmış bulunuyoruz.

İnsan ve toplum olarak içinde yaşadığımız doğayı öne çıkan özel-
likleri  ( ki bunlar; coğrafi, jeolojik ve florası) ile okumak ve tanı-
mak zorundayız. 

Doğa, dünyanın geçmişini / tarihini içinde barındırıyor. Gerek yer 
kürenin derinliklerinde, gerekse yeryüzünde, kayaç ve diğer olu-
şumlarda geçmişin izlerini ve kodlarını görmek mümkün.

İnsanlığın ortaya çıkışından çok daha önce yazılmaya başlanan ve 
pek çok anıdan oluşan bu renkli ve ilginç kitabı okumamız, üze-
rinde yaşayıp oldukça fazla nimetinden faydalandığımız ve normal 
ölçekte; köyümüz, ilçemiz, ülkemiz, vatanımız dediğimiz bu top-
raklara karşı bir vefa borcumuzdur.

Zengin bir flora ile kaplı ve geçmişinde farklı toplumları üzerinde 
barındıran ilçemiz ve yakın çevremiz, bu okuma ve anlamaya zemin 
teşkil edecek çok sayıda kültür ve tabiat varlıkları ile süslenmiştir. 
Bu doğal ve tarihî varlıkların tamamının ortaya çıkarılması ve tu-
rizm kanalı ve aracılığı ile ilçemiz, ülkemiz ve dünya kamuoyunun 
hizmetine sunulması gerekmektedir.

Bu amaçla ilçemizde bir “Jeopark Projesi”ni hayata geçirmeyi plan-
lamış bulunuyoruz. 

Bu proje;

- Kızılcahamam Kaymakamlığı

- Çamlıdere Kaymakamlığı

- Kızılcahamam Belediyesi, 

- Ankara Üniversitesi ve

- Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin iş birliği ve ortak çalış-
ması ile hayata geçirilecektir.

Proje çalışmalarını (sekretarya, halkla ve ilgili kurum, kuruluş ve 
şahıslarla yapılacak görüşmeleri) yürütmek üzere Kızılcahamam 
Belediyesi bünyesinde bir idari birim kurulacak. Ayrıca Atatürk 
Parkı yeniden düzenlenerek bir Jeopark Görsel Merkezi oluşturu-
lacaktır.

Karagöl



JEOTURİZM PROJESİNİN AMAÇLARI:

-Jeoturizm yolu ile uygulama bölgesinin sosyal ve ekonomik yön-
den gelişmesine yardım etmek.

-Tüm insanlık için önemli değeri olan; “balık, yaprak ve silisleşmiş 
fosilleri” başta olmak üzere önemli jeositleri tanıtmak, kullanarak 
korumak ve bu değerlerin sürekli korunması için çalışmalar yap-
mak.

- Jeoturizmin, jeopark ve jeolojik miras gibi modern kavramlarla 
Türk toplumunu tanıştırmak ve bu konuda yasal mevzuat oluşumu-
na katkı sağlamak.

- Jeolojik zenginlikleri kullanarak ekonomik ve kültürel değer (Eko-
nomik ve kültürel gelişme) meydana getirmek. 

- Doğayı korumak için toplumsal destek modeli oluşturmak.

-Türkiye’nin ilk jeoparklarını kurmak.

Kapsadığı alanı gözden geçirecek olursak Kızılcahamam yanında, 
Kazan, Çerkeş, Gerede’nin bazı bölgelerini de içine alması dola-
yısıyla bu projeye; “Yabanabad’ı Yeniden İhya Projesi” dememiz 
hayalci olmayacaktır.
Sanayi ve tarım alanında en azından kendine yetecek bir üretim 
potansiyeline sahip olmayan ve yegâne kalkınma aracı olarak gör-

düğümüz “turizm” için jeopark projesi, bir hayat, bir silkinme ve 
kalkınma projesidir.  Yerel kalkınmada belediyelerin öncü rol ve 
fonksiyonu göz önünde tutulursa, bu projenin hayata geçirilmesinde 
de belediyemizin bütün imkânları ile öncü rolünü oynayacağı bilin-
mesi gereken bir gerçektir.

İlçemiz Kızılcahamam bunun için yeteri kadar bir alana, doğal ve 
kültürel varlık kapasitesine sahiptir.

Bunlar içinde; Kara Akbaba, Beyaz Kartal, jeolojik fosil yatakları, 
mesire alanları, doğa yürüyüşü parkurları, termal, maden ve kaynak 
suları, tarihi ve tabiat varlıklarını sayabiliriz.

Jeopark projesi, orta ve uzun vadede Kızılcahamam yöresini ulusla-
rarası düzeyde tanınan, jeoparkları kurulmuş ve Türkiye’nin jeotu-
rizm ile kalkınan ilk yöresi yapma ana hedefine yöneliktir.

İlçemizin doğal yapısının jeolojik çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, baş-
kent Ankara’ya yakınlığı, kültürel ve tarihi zenginliği ile coğrafi ko-
numu, jeoturizm özelliğini öne çıkaran avantajlarıdır.

İlçemize sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan sıçrama yaptıracak 
bu projenin hayata geçirilmesi, halkın ve sivil toplum örgütlerinin 
buna destek vermesi ve katılımı ile mümkün olacaktır. Bu amaç-
la esnafımızın, bürokrasinin, öğrencilerimizin, ev hanımlarımızın, 
yani topyekün halkımızın bu proje hakkında bilgilendirilmesi ge-
rekmektedir.

Taşlıca Kaplumbağa Kardeşler



İlçe kaymakamlığımız ve belediyemiz koordinesinde sivil örgütle-
ri, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezlerimiz, okullarımız, müf-
tülüğümüz ve muhtarlıklarımız aracılığı ile düzenlenecek çeşitli 
etkinliklerle halkın bilgilendirilmesi, şuurlandırılması ve bu hayatî 
turizm projesi konusunda sorumluluk sahibi yapılması vazgeçilmez 
bir öneme haizdir.

Jeopark projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir ayak da, geniş 
kapsamlı bir master planının hazırlanması olacaktır.

İlçemizin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve turizm potansiyelinin 
analizinin yapılması, ihtiyaçların ve projenin uygulanmasında takip 
edilecek yol ve yöntemlerin tespit edilmesi, kalkınmamızın gerçek-
leşmesi için gerekli yapı ve birimlerin ihdas edilmesi sağlanacaktır.

Takdir edilmelidir ki, bu önemli ve kapsamlı projenin gerçekleşme-
si sürecinin ekonomik boyutu da önemlidir. İmkânları kısıtlı olan il-
çemizin kendi öz kaynakları ile hayata geçirmesi mümkün değildir.

Bundan dolayı yerel bilgi, imkân ve kaynakların yanında, bir takım 
dış kaynak ve imkânların da kullanılması zorunlu hale gelmektedir.

Bu amaçla ortak çalışma kararı verdiğimiz Ankara Üniversitesi ya-
nında, Devlet Planlama Teşkilatı, Kültür Bakanlığı, Avrupa Birliği 
fonları, Dünya Bankası ve TEMA Vakfı gibi kuruluşların da bilgi 
birikimi ve finansal desteğini alma yönündeki çalışmalarımız de-
vam etmektedir.

Bunların yanında, MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü ile Or-
man İşletme Müdürlüğümüz ve ona bağlı Milli Park ve yaban haya-
tı koruma mühendisliğinin de bilgi ve teknik imkânlarından fayda-
lanmamız kaçınılmaz olacaktır.

Kızılcahamam’ın ekonomik ve sosyo kültürel yönden kalkındır-
mayı hedefleyen bu proje gerçekleştiği takdirde, ilçemiz ve yakın 
çevresinde bir takım jeopark, jeoyol ve jeotur mekânları meydana 
geldiğini göreceğiz.
İlk etapta Güvem Bazalt sütunları ve Çamlıdere Pelitçik Köyü fosil 
ormanı bölgesinde jeopark kurulması tasarlanıyor. 

Kurulacak jeoyollar ile ilçemiz ve yakın çevresindeki jeolojik ve 
tarihi mekânları ziyaret imkânı sağlanacak. Bu çok önemli ziyaret 
ve yürüyüş mekânlarına, tanıtıcı ve bilgilendirici levhalar konula-
rak halkın ve ziyaretçilerin bu merkezler hakkında aydınlatılması 
da amaçlanıyor. 

Proje kapsamında dört adet jeoyol tespit 
edilmiş olup bunlar:

Jeoyol-1: Kızılcahamam Merkez Bölgesi
-Soğuksu Milli Parkı.
-Kızılcahamam Kaplıca ve maden suları.
-Köroğlu volkanitleri,
-Soğuksu Milli Parkı Kuzcapınar-Uzunkavak ağaç fosil,

Jeoyol-2: A-Güvem Bölgesi:
-Seyhamamı.
-Güvem bazalt sütunları.
-Beşkonak köyü fosilleri.

B-Işık Dağı:
-Karagöl
-Işık Dağı mesire yeri.
-Gerede bölgesi. (Kuzey Anadolu fayı ve Köroğlu Dağları Jura 
kireç taşları)
-Akyarma tüfleri.

Jeoyol-3: KızılcahamamÇeltikçi ve Çamlıdere Bölgesi:
1a-M.Ağacin Köyü kilise ve tüfleri
1b-Abacı Mahallesi peribacaları.
2a-Çeltikçi Kızık Fayı.
2b-Alicin Manastırı.
3-Çamlıdere Pelitçik Köyü fosil ormanı.

Jeoyol-4: Kızılcahamam-Kazan arası:
1a-Taşlıca köyü: Gelin Kaya 
1b-Taşlıca Köyü Kaplumbağa Kardeşler. (Jeolojik oluşum)
2-Kazan Sinaptepe Memeli Fosilleri.

Alicin Manastırı

Kavaközü Peribacaları

Afş. Ada Fayı



PROJENİN TEMEL AMAÇLARI:
- Jeolojik zenginlikler kullanılarak ekonomik ve kültürel değer ya-
ratmak.
- Türkiye de ilk “Pelitçik Fosil Ormanı” ve “Güvem Fosilleri” için 
jeoparklar kurmak.
- Doğa korumak için toplumsal destek modeli oluşturmak.

PROJENİN NİTELİĞİ : 
Önerilen proje orta ve uzun vadede Kızılcahamam yöresini ulusla-
rarası düzeyde tanınan, jeoparkları kurulmuş ve Türkiye’nin jeotu-
rizmle kalkınan ilk yöresi yapma ana hedefine yöneliktir.

Projenin yöntemi olarak “sürdürülebilir doğa koruma”  seçilmiş-
tir. Jeolojik çeşitlilik ile birlikte ulaşım, ziyaretçi potansiyeli (An-
kara faktörü), kültürel ve tarihi zenginliği ile coğrafi konumu, 
Kızılcahamam’ın jeoturizm özelliğini artırmaktadır.

KIZILCAHAMAM CİVARININ 
ZENGİNLİKLERİ:
Projenin görsel ve/veya jeolojik malzemesi olarak kullanılacak gör-
kemli yer şekilleri çoğunlukla Kızılcahamam çevresinde, kısmen de 
Çamlıdere ve Kazan ilçeleri sınırlarındadır.

Kızılcahamam ve civarı arkeolojik, tarihsel ve kültürel olarak da 
çok zengin birbölgemizdir. Hitit, Galat, Frig ve Roma dönemine ait 
pek çok kayıtları bulundurur. Bizans ve Osmanlı dönemi eserleri de 
bolcadır.

Günümüzde zayıflamış da olsa hayvancılık, halıcılık ve dericilik 
yörenin önemli uğraşalanlarıdır. Soğuksu Milli Parkı endemik hay-
vanlar ile bitkileri barındıran zengin orman alanıdır. İlçedeki tarihi 
evler, sıcak su kaynakları, baraj gölleri, zengin bitki örtüsü ve mey-
ve çeşitliliği bölgenin turizm potansiyelini artırmaktadır.

Doğal çevre itibariyle buradan çok daha fakir yerler turizm merkezi 
haline gelmişken
Kızılcahamam’ın mevcut olanaklardan yararlanmaması düşünüle-
mez.

Projenin birbirine bağlı üç temel gerekçesi 
vardır:

- Jeoturizm yoluyla uygulama bölgesinin sosyal ve ekonomik 
olarak gelişmesine yardım etmek,
-Tüm insanlık için önemli değeri olan “balık, yaprak ve silisleş-
miş ağaç fosilleri” başta olmak üzere önemli jeositleri tanıtmak, 
kullanarak korumak, bunların sürekli korunması için çalışma-
lar yapmak,
-Jeoturizm, jeopark ve jeolojik miras gibi modern kavramlarla 
Türk toplumunu tanıştırmak ve yasal mevzuat oluşumuna kat-
kıda bulunmaktır.

Projenin bir başka önemi ise beş milyonluk Ankara şehrinin 
fazlaca eğlen-öğren alanı olmayışıdır. Buna karşılık son yıllarda 
doğa ziyaretleri, doğa merakı ve doğa bilinci gelişmiş, nüfusun 
büyük bölümü kısa vadeli de olsa turizm faaliyeti içinde bulun-
mak istemektedir.

Beşkonak Bazalt Sütunları

Soğuksu Fosil ağaç Düzenlenmiş Hali

Soğuksu Fosil ağaç

Taşlıca Gelinkaya
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Afyonkarahisar’da 350 bin metrekarelik alanda termal kay-
naklı Organize Sera Bölgesi (OSB) kurulacak. Alanın kurul-
ması için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilen 
projenin kabul edilmesi halinde, termal kaynaklı sera varlığı 
660 bin metrekareyi bulacak.
Türkiye’de jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin bir 
il Afyonkarahisar, jeotermal enerjiyi şehir ısıtmacılığı ve ter-
mal turizm dışında da kullanmaya başladı. ‘Teknolojik Termal 
Sera’ adı verilen seralara ilgi her geçen gün artıyor. 2012 yılın-
da 180 bin metrekare olan sera 2013’de 310 bin metrekareye 
çıkartıldı.

 ”SERA OSB MÜDÜRLÜK TARAFINDAN 
UYGUN GÖRÜLDÜ”
 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, Organize 
Seracılık Bölgesi’ne ilişkin projeyi incelediklerini ve Bakan-
lığa uygun görüş için gönderildiğini söyledi. Arap, “OSB, Ça-
yırbağ mevkiinde 350 bin metrekarelik alanda oluşturulacak. 
Jeotermal kaynaklı OSB, Afyonkarahisar’ın tarımsal üretim-
de gelirlerini artıracaktır. Proje hayata geçirildiğinde şu anda 
310 bin metrekarelik jeotermal kaynaklı sera kaynağı, 660 bin 
metrekareye çıkmış olacak.” dedi.

AFYON’DA, SERACILIK İÇİN PROJE HAZIRLANDI
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ANKARA'DA 4 YENİ KAYNAK

Taner Yıldız, MTA'nın Ankara'da Sincan-Yenikayı, Çamlıde-
re-Tatlak, Ayaş-Bayat ve Kızılcahamam-Gümele kuyularının 
üretime açılması dolayısıyla Sincan Yenikayı jeotermal sonda-
jında yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dünyada ya-
şanan gelişmelere ve bunların enerji fiyatlarına yansımasına 
değindi. Yıldız, "Doğal gaz ve ham petrolle alakalı bütün mali-
yetlerimizi zorlayacak siyasi unsurlar hazır hale gelmiştir. Ne 
yazık ki istemediğimiz, temenni etmediğimiz siyasi istikrar-
sızlıklarla beraber bütün bu olumsuzluklar enerji sektörünün 
şu anda başındadır" dedi. 
Yıldız, jeotermal kaynaklara ilişkin 91 sondaj için yapılan iha-
lelerle 1 milyar lira gelir elde edildiğini, bunun aynı zamanda 
1 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi anla-
mına geldiğini belirtti. 
Yıldız, “Türkiye'nin jeotermal kaynaklı santrallerinin kuru-
lu gücünün de 430 megavata ulaşacak. Yeni devredilen sa-
halarla beraber, 16 Eylül'de bu sahanın ihalesi yapılacak ve 
430 megavatlık bir santral elde etmiş olacağız. Şu ana ka-
dar 163 megavatlık santralimiz var jeotermalden. Manisa 

Alaşehir'de bulduğumuz 283 derecelik buhar, dünyanın en 
yüksek ısı derecesine sahip jeotermal kaynaklarından birisini 
oluşturuyor.”dedi. 
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna da üretime açılan ku-
yunun ilçeleri için taşıdığı öneme değinerek, emeği geçenlere 
teşekkür etti.
MTA'nın Ankara ve civarında yürüttüğü yoğun jeotermal arama 
çalışmaları kapsamında bu sahalar termal ve sağlık turizmi 
amaçlıda kullanılacak.  Bu kaynaklardan Güdül Çağa-Çoban-
hamamı Ankara Özel İdaresi adına yapılırken, Çubuk-Özlüce, 
Polatlı Çağlayık, Beypazarı Merkez kaynakları ise ihale edildi.
Sondajları tamamlanan ve törenle üretime açılan Çamlıdere-
Tatlak, Ayaş Bayat-Başbereket, Kızılcahamam-Gümele, Sin-
can-Kayı jeotermal kaynakları ise yatırımcıya ihale usulü ile 
devredilecek.

http://www.haberler.com/bakan-yildiz-4-jeotermal-kuyudan-biri-
olan-sincan-5009527-haberi/

MTA Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sondajlar sonucunda ulaşılan Sincan-Yenikayı, 
Çamlıdere, Tatlar, Ayaş ve Kızılcahamam kuyularındaki jeotermal kaynakların açılışı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakın Taner Yıldız’ın katıldığı törenle yapıldı.



Bakan Yıldız, 4 Jeotermal Kuyudan Biri 
Olan Sincan-Kayı'yı Üretime Açtı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MTA'nın 
Ankara'da yaptığı sondajlar sonucu ulaştığı 4 jeotermal ku-
yudan biri olan Sincan-Kayı'yı üretime açtı. Sincan Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile açılışta bir araya gelen Ba-
kan Yıldız, daha sonra Sincan'ı gezdi.
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MTA'nın Ankara'da yaptığı 
sondajlar sonucu Sincan, Çamlıdere, Ayaş ve Kızılcahamam'da 
ulaştığı 4 jeotermal kuyudan biri olan Sincan-Kayı'yı üretime 
açma töreninde bir araya geldi. Sincan'ı hem turizm hem de 
istihdam açısından önemli bir konuma getirecek olan jeo-
termal kuyusunun açılışının ardından Başkan Tuna, Bakan 
Yıldız'a kısa bir Sincan turu yaptırdı. 
Ankara'nın termal ve sağlık turizmi merkezi olma hedefi doğ-
rultusunda yoğun jeotermal (sıcak su) arama çalışmaları MTA 
aracılığıyla başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalış-
maların meyvesini toplamaya başladı. 4 kuyuyu üretime açan 
Bakanlık, bu kuyular sayesinde 25 bin yatak kapasiteli 20 adet 
termal ve sağlık tesisleri yatırımları yapılabilecek kapasiteye 
ulaştı. Tesislerin yaklaşık yatırım maliyeti 1 milyar dolar olup 
yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.
MTA'nın Ankara'da Sincan-Kayı, Çamlıdere-Tatlak, Ayaş-Ba-
yat ve Kızılcahamam-Gümele kuyularının üretime açılması 
dolayısıyla Sincan Kayı jeotermal sondajında yapılan açılış 
töreninde konuşma yapan Bakan Yıldız, Türkiye'nin savaşlara 
gerekçe gösterilen enerjinin tamamen barışçıl kullanılmasın-

dan yana olduğunu vurguladı.
Kuyunun Sincan'ın geleceği için önemli bir adım olduğunu 
belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Sin-
canımızda termal suyun bulunması Sincanımızın yeni bir eko-
nomik değere sahip olması demek. Gelişen ve büyüyen Sin-
canımıza termal tesislerin kurulması ayrı bir değer katacak. 
Bu bağlamda Sincanımızın büyümesi ve gelişmesinde çok 
büyük emekleri olan başta Başbakanımız olmak üzere tüm 
Bakanlarımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah bu termal tesisler ilçemize ve ülkemize 
hayırlı olur." dedi.
16 Eylül'de yapılacak olan ihale ile üretime başlayacak olan 
kuyular ile Ankara'nın termal turizmde öncü olması bekliyor. 
- Ankara 

ÇARŞAMBA’DA İMZALAR JEOTERMAL İÇİN ATILDI

Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir 
ve Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız'ın 
girişimleriyle ilçede bulunan jeotermal 
kaynağın araştırılması için TPAO ile pro-
tokol imzalandı. Yakında 72 derecelik sı-
cak suyun çıkartılması ve işlenmesi için 
çalışmalara başlanacak.
TPAO’ya ait petrol kuyusu Petrol İş-
leri Genel Müdürlüğü'nden protokol-
le Samsun Valiliği adına Çarşamba 
Kaymakamlığı'na devredildi. Maden Tet-
kik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 
ile yapılacak protokolden sonra bin 830 
metrede tespit edilen 72 derecelik suyun 
çıkartılması ve işlenmesi için çalışmalar 
yapılacak. 

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait Çarşamba 1 
kuyusundaki sıcak suyu ile ilgili protokol Nisan ayında imzalandı.
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KIRŞEHİR'DE BU YILDA ISINMAYA ZAM YOK  

UŞAK'TA 51 DERECE SUYA ULAŞILDI   

Çakacak, "Jeotermal enerji ile ısınan resmi kurum binaları metrekareye 
11,02 lira, konutlar 8,91 lira, işyerleri de 9,94 lira ödeyecek. Buna göre 
Kırşehir’de 100 metrekarelik bir konutun yıllık ısınma bedeli, KDV dahil 
891 lira olacak. Abonelere ısınma ücretinin tamamını eylül ayı sonuna ka-
dar peşin ödemeleri halinde yüzde 5 indirim uygulanacaktır." dedi. 

Merkeze bağlı Kayağıl Köyü yakınlarındaki jeotermal 
sondaj çalışmalarını inceleyen Erdoğan, bölgede 4 
yıldır çalışma yaptıklarını, en son açtıkları dördüncü 
kuyuda 220 metre derinlikte, debisi 220 litre/saniye 
olan 51 derece sıcaklıkta suya ulaştıklarını söyledi.  
Erdoğan, "Hedefimiz 120 derece sıcak suya ulaş-
mak. Biz daha sıcak suya ulaşıp şehrimizi jeotermal 
ile ısıtmak   istiyoruz. Elimizdeki verilere göre ülke-
mizin en yüksek debili jeotermal kuyuları burada" 
dedi.  
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Türkiye'deki en mine-
ralli suyun bu bölgede olduğunu ve 19 hastalığa fay-
da sağladığını söylediğini belirten belediye Erdoğan, 
Uşak'ın termal turizmle anılan iller arasına girece-
ğini belirtti. 

Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 
Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu tarafından alınan karar gereği, 2013-2014 
kış döneminde jeotermal enerji ısıtma ücretine zam 
yapılmayacağını kaydetti.

Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, 
Kayağıl Köyü yakınlarında açılan 
dördüncü jeotermal kuyuda 51 
derece sıcaklıkta suya ulaştıklarını 
söyledi. 
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KIZILDERE II JEOTERMAL SANTRALİ YILLIK 600 
KWH ELEKTRİK ÜRETECEK

Zorlu Enerji yetkileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin 
toplam üretim kapasitesi 80 MW olan Denizli Sarayköy'deki Kızıldere II Je-
otermal Santrali projesinin 60 megavatlık (MW) ilk fazında performans ve 
güvenilirlik testleri başarı ile tamamlandı.
Santralin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından resmi kabulünün 
yapılmasının ardından, ticari elektrik satışına başlandı. Santralin 20 MW'lık 
ikinci fazı ise, 2013 yılının son çeyreğinde devreye alınacak. Kızıldere II jeo-
termal projesi tamamlandığında 95 MW güce sahip, dünyanın en büyük on 
jeotermal santrali arasında yer alacak. Kızıldere projesi kapsamında üreti-
lecek yıllık 600 kilovatsaat (kWh) elektrik ile 2 bin 500 konut ve 500 dönüm 
sera ısınacak.
Kızıldere II Jeotermal Santrali ile ilgili bilgi veren Zorlu Enerji Genel Müdürü 
Sinan Ak, Kızıldere II Jeotermal Santrali'nde sona yaklaşmak üzere olduk-
larını belirterek, "Tam kapasite ile üretime geçtiğinde, yıllık 600 milyon kWh 
elektrik üretecek olan santralimizin, dünyanın sayılı jeotermal santralleri 
arasındaki yerini alacak olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz" dedi.
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JEOTERMALDE GUINNESS REKORLARI 

En Güçlü Jeotermal Enerji Santrali - Cerro 
Prieto Jeotermal Enerji Santrali – Meksika - 01.01.1973
Mexicali, Baja California, Meksika’da bulunan ve 1973 yılında 
faaliyete başlayan ‘The Cerro Prieto’ jeotermal enerji santra-
linde birbirinden bağımsız beş ayrı elektrik üretim merkezi 
bulunmaktadır. Santralin toplam elektrik üretim kapasitesi 
720 MW olup kapasitenin 820 MW’a çıkarılması için çalışma-
lar devam etmektedir.

Ölçülen En Derin Sıcak Su Kaynağı – ABD ı 
–   The Springs Resort and Spa – 20.08.2011
Ölçülen en derin sıcak su kaynağı Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Colorado eyaletindeki ‘The Springs Resort and 
Spa’da bulunmaktadır ve derinliği 305.41 m.(1002 ft) dir. An-
cak ölçüm yöntemi yeterli olmadığı için 305.41 metrenin altı-
na inilememiş ve kuyunun gerçek derinliği bulunamamıştır.

Bir Sene İçerisinde En Çok Kaplıca Ziyareti 
– Takashi Kasori - Japonya – 10.03.2007
Japon Takashi Kasori 1 Kasım 2006 – 31 Ekim 2007 tarihle-
ri arasında 3063 kaplıcayı ziyaret etmiştir. Ziyaret ettiği her 
kaplıcada yıkanan Kasori daha sonra bu ziyaretleri ile ilgili 
bir internet sitesi kurmuştur.

Kaynaklar:
1. http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-powerful-geothermal-power-station/
2. http://www.guinnessworldrecords.com/news/colorado-claims-deepest-geothermal-hot-spring-record/
3. http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/6000/most-hot-springs-%28geothermal-springs%29-visited-in-
one-year
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ALTINTAŞ'A JEOTERMAL PROJE

ÇERMİK’E 50 MİLYONLUK TERMAL YATIRIM

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Altıntaş ilçesinde jeotermal kaynakların ortaya çıkartılması 
ve sondaj lokasyonlarının belirlenmesi için Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje kabul 
edildi.

Proje sözleşmesinin imzalandığını belirten Akkaya, proje ile 
ilgili şu açıklamaları yaptı.  '' Bu proje ile Altıntaş ilçesinde 
modern yöntemler kullanarak sahanın araştırılması ve jeo-
termal kaynak varlığının tespiti halinde TR33 Bölgesi'nde yeni 
bir termal sahanın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Kütahya 
ilinin jeotermal kaynak potansiyelinin ortaya çıkartılması ve 
mevcut potansiyelin termal turizmin gelişimini sağlayacak 
biçimde sürdürülebilir kullanımı Kütahya Özel İdaresi'nin 
hedefleri arasındadır. Bu hedef doğrultusunda gerekli alt-
yapı oluşturma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek 
idaremizin görev alanındadır. Projenin hayata geçirilmesi ile 
sahada jeotermal kaynak bulmaya yönelik etüt çalışmaları 
yapılacak. Çalışmaların ardından belirlenecek lokasyonlarda 
jeotermal sondajlar yapılacak. Jeotermal kaynağın bulunma-
sıyla bölgede yeni bir termal saha ortaya çıkarılacak ve bölge 
termal turizmde söz sahibi olacaktır."

Nuri Demirağ Havaalanına 25, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne 15 ki-
lometre  mesafede yapılması planlanan tesisin 30 Haziran 2015’te 
tamamlanması planlanıyor. İş adamları Osman Yıldırım, Şemsettin 
Yolalan, Ahmet Koçak ve Ünal Karaca’nın ortaklığı yapılan tesisin 50 
milyonluk bir yatırım olacağı ifade edildi.   
Osman Yıldırım, Sivas’ta ki Çermiklerin gelişmesi ve suyumuzun 
değerlendirilmesi amacıyla 4 kişi bu yola çıktık dedi. 
Yıldırım, “İnanıyoruz ki bu yatırımın üniversite kadar Sivas’a bir kat-
kısı olacak. Sivaslı hemşerilerimizin tekrar memleketlerine gelme-
sine neden olacağız. Hem tatillerini yapacaklar hem de memleket-
lerini ziyaret edecekler. 
Çermik’in suyu 10 tane termal  tesise yetebilecek kapasitede.  Bu-
gün Nevşehir, Afyon gibi birçok ilimizde tesisler var, ama bu kadar 
su yok. Bu tesisin yanında Çermik’e birçok yatırım daha yapılmalı.  
Bizim hedef kitlemiz yurtiçi ve yurt dışındaki hemşerilerimiz.”dedi. 
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BİTLİS’TE JEOPARK KURULACAK 

Vali Yurdakul, Jeopark Projesi’nin Bitlis’e maddi, mane-
vi büyük katkılarının olacağını söyledi. Jeoparkın dünyadaki 
yükselen turizm alanlarından bir tanesi olduğuna değinen 
Yurdakul, “Yayla, resort ve kış turizmi gibi jeopark da tercih 
edilen bir turizm. Özellikle jeolojik oluşumların olduğu yerler 
kültürlü ve bilinçli turistler tarafından ilgi çekiyor. İlgili arka-
daşlarımızla birlikte İtalya’nın Palinuro kentinde, Avrupa öl-
çeğinde yapılan bu projenin bir toplantısına katıldık ve bu işin 
başındaki Yunanistanlı bir bilim adamı ile istişarede bulun-
duk.  Bitlis ilinin bu ağa katılması noktasında ne kadar istekli 
olduğumuzu anlattık.  
Tahminlerimize göre projenin uygulanması 4-5 yılı bula-
cak.  Biz bu süreyi hızlandırmak için bir çaba içerisine girdik. 
Türkiye’de Manisa’nın Kula ilçesinde belediye tarafından bir 
jeopark projesi zorda olsa hayata geçirilmiş. Üniversitemizle 
birlikte çalışarak, inşallah biz de projemizi European Global 
Network (EGN) Avrupa Jeolojik Parkları ağına katacağız. Eğer 
bunu gerçekleştirebilirsek Manisa’nın Kula ilçesinden sonra 
2’nci jeopark bölgesi Bitlis olacak. Burada bir yanardağ ol-
ması bizim en büyük avantajımız. Bölgede sıcak su, soğuk ve 
sıcak göller var.  Bütün değerlerimizi ortaya koyup bu projede 
kullanacağız. “dedi. 

Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, ‘Jeopark’ projesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bitlis Süphan, 
Nemrut ve Van Gölü jeoparklarının konuşulduğu toplantıda, enerji, turizm, jeolojik miras 
gibi konularda tartışıldı.  Dünya ve Avrupa jeoparklarından örneklerin verildiği toplantıda 
Çek Cumhuriyeti, Çin, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde uygulanan jeotermal projeler 
anlatıldı.
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Macaristan Kaplıcalar Birliği Başkanı Miklos Vanscura ve 
beraberindeki heyet, jeotermal kaynaklar ve kaplıcalar ile il-
gili incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Kırşehir 
Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
Başkanı Yaşar Bahçeci'nin davetlisi olarak Kırşehir’e gelen 
Vanscura ve beraberindekiler,  düzenlenen toplantıda Maca-
ristan'daki jeotermal yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi-
ler verdiler.
Vanscura, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'deki jeoter-
mal yatırımlar ve kaplıca turizmini yerinde görmek için kente 
geldiklerini belirterek, “Bizi burada ağırlayan Belediye Baş-
kanı Yaşar Bahçeci ve Kırşehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi 
Macaristan'da ziyaret ettiklerinde jeotermal ve termal turizm 
üzerine düşünceleri bizim için çok dikkat çekiciydi.  Biz de bu-
raya jeotermal enerjinin kullanım alanlarını ve termal turizm 
yatırımlarını görmeye geldik. Kırşehirlilerin bu enerjiyi nasıl 
kullandıklarını inceleyerek, biz de ülkemizde farklı kullanım 
alanlarını uygulamak istiyoruz. Kırşehir’de jeotermalin, ter-
mal turizm yanında şehir ısıtması, seracılık ve meyve – sebze 
kurutma tesislerinde de kullanılması bizim de ilgimizi çeken 
konular oldu” diye konuştu.
Kırşehir'e yapılması planlanan TERMAL AQUAPARK proje-
sinde Bahçeci'nin ekibiyle çalışacaklarını ve tecrübeleriyle 
projeye katkı sunacaklarını dile getiren Vanscura, şunları söy-
ledi: “Bu çok önemli bir proje. Bu proje hayata geçtiği zaman 
Kırşehir’de her şeyin daha farklı olacağına inanıyorum. Kır-

şehir ve bölgesi bu tesisle daha da canlanacak. Burada yeni 
bir anlayışla Türkiye’nin örnek termal tesisini yapacağız. Türk 
Kültürü, Avrupa Kültürü, İslam Kültürü ve modern kültürün 
bir arada olacağı bir tesis Kırşehir’de hizmet verecek.”
Başkan  Bahçeci ise TERMAL AQUAPARK projesinde alanında 
uzman bir kişi olan Vanscura ve ekibiyle çalışacaklarını ifade 
ederek, “Macaristan, Avrupa'da çok önemli bir termal ülke. 
Misafir olarak gittiğimizde oradaki tesisleri gezme imkânı 
bulduk. Termal turizmde tesisleşme anlamında oldukça ge-
lişmişler. Macar Kaplıcalar Birliği’de Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği gibi jeotermal enerjinin kullanım alanla-
rında belediyelere danışmanlık yapıyor. Biz de hem birlik ola-
rak hem de Kırşehir Belediyesi olarak bu işbirliğimizi devam 
ettireceğiz. Kırşehir'e ülkede başka bir örneği olmayan bir 
termal tesis yapmak için kollarımızı sıvadık. Bu tesis sadece 
Kırşehir'in değil bölgenin de önemli bir çekim merkezi ola-
cak. Termali, eğlenceyi, tedaviyi, birçok fonksiyonu bir arada 
barındıran çok güzel bir tesis yapacağız.”  diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK TERMAL TESİSİ 
KIRŞEHİR’E YAPILACAK
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AYDIN İL ÖZEL İDARE’DEN REKOR BÜTÇE

KIRŞEHİR’İN JEOTERMAL ENVANTERİ ÇIKARILACAK

2013 bütçesi 165 milyon TL olan Aydın Özel İdaresi, 32 milyon 
TL’lik ek bütçe ile rekor kırdı. Türkiye’de borcu bulunmayan 
özel idarelerden olan Aydın İl Özel İdaresi, elinde bulunan iki 
jeotermal sahanın satışından elde edilen para ile yapılacak 
ek bütçe ile köylere hizmet götürecek. Aydın’ın sahip oldu-
ğu jeotermal kaynaklar sayesinde Aydın İl Özel İdaresi Ege 
Bölgesi’nde birçok ili geride bıraktı. 200’e yakın ruhsatlı jeo-
termal sahası bulunan Özel İdare ihaleye çıkan sahalardan bu 
yıl 72 milyon TL, işletmedeki kuyulardan ise yıllık 6-7 milyon 
TL gelir elde etti. 

Jeotermal gelirleriyle diğer illeri geçen Aydın’a Manisa 105 
milyon TL, Muğla 95 milyon TL, Balıkesir 73 milyon TL, Denizli 
64 milyon TL, Çanakkale 36 milyon TL, Uşak 27 milyon TL’lik 
gelirleriyle takip etti.

Kırşehir Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın açmış oldu-
ğu 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 
Ajans'a “Kırşehir İlinin Jeotermal Potansiyeline Dair Konumsal 
Bilgi Sisteminin Oluşturulması” başlıklı bir  proje sundu. Kırşe-
hir İl Özel İdaresi ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin 
ortaklığı ile yürütülecek projenin kabul edilmesi halinde yetkin-
liklerine göre belirlenecek olan jeotermal kaynaklar alanında 
araştırmalar yapan bir kurum Kırşehir'e gelerek il genelinde bu-
lunan jeotermal kaynakların teknik bilgilerini testler ve ölçümler 
aracılığı ile güncelleyecek. Bu yol ile oluşturulacak olan konum-
sal bilgi sisteminin, Kırşehir'e yatırım yapmayı planlayan potan-
siyel yatırımcılar için temel kaynak oluşturması amaçlanıyor.
Ahiler Kalkınma Ajansı faaliyet alanında bulunan Kırşehir, Nev-
şehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale illerindeki kurumların da proje 
sunabileceği program kapsamında toplam 882.366,32 TL destek 
miktarı kullandırılacak. 

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK TERMAL TESİSİ 
KIRŞEHİR’E YAPILACAK

Kırşehir Belediyesi TR 71 Bölgesinde bağlı olduğu Ahiler Kalkınma Ajansı’na Jeotermal 
Kaynakların Bilgi Sisteminin Oluşturulması ile ilgili bir proje sundu. 
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BİRLİĞE ÜYE BELEDİYELER
2013

1 AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 33 DAVUTLAR BELEDİYESİ 65 KAVAKLIDERE BELEDİYESİ
2 AKPINAR BELEDİYESİ 34 DENİZLİ BELEDİYESİ 66 KAZAN BELEDİYESİ
3 AKYAZI BELEDİYESİ 35 DİYADİN BELEDİYESİ 67 KIRŞEHİR BELEDİYESİ
4 ALAŞEHİR  BELEDİYESİ 36 EDREMİT BELEDİYESİ 68 KIZILCAMAM BELEDİYESİ
5 ALPU BELEDİYESİ 37 ERCİŞ BELEDİYESİ 69 KOZAKLI BELEDİYESİ

6 AMASYA BELEDİYESİ 38 ERZİNCAN BELEDİYESİ 70 KULA BELEDİYESİ
7 ARMUTLU BELEDİYESİ 39 ESENKÖY BELEDİYESİ 71 KURTULUŞ BELEDİYESİ
8 ATÇA BELEDİYESİ 40 ESKİPAZAR BELEDİYESİ 72 KUYUCAK BELEDİYESİ
9 AVANOS BELEDİYESİ 41 GEDİZ BELEDİYESİ 73 KUZULUK BELEDİYESİ

10 AYAŞ BELEDİYESİ 42 GERMENCİK BELEDİYESİ 74 KÜTAHYA BELEDİYESİ 
11 AZİZİYE BELEDİYESİ 43 GÖLCÜK BELEDİYESİ 75 MIHALIÇÇIK BELEDİYESİ
12 BAĞARASI BELEDİYESİ 44 GÖNEN BELEDİYESİ 76 MUCUR BELEDİYESİ
13 BALÇOVA BELEDİYESİ 45 GÖRDES BELEDİYESİ 77 MUDURNU BELEDİYESİ
14 BANAZ BELEDİYESİ 46 HAMAMÖZÜ BELEDİYESİ 78 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
15 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 47 HAVZA BELEDİYESİ 79 NAZİLLİ BELEDİYESİ
16 BAYINDIR BELEDİYESİ 48 HAYMANA BELEDİYESİ 80 NİĞDE BELEDİYESİ
17 BEKDİĞİN BELEDİYESİ 49 HIDIRBEYLİ BELEDİYESİ 81 OLUR BELEDİYESİ
18 BERGAMA BELEDİYESİ 50 HİSARCIK BELEDİYESİ 82 PAMUKÇU BELEDİYESİ
19 BEYPAZARI BELEDİYESİ 51 HORSUNLU BELEDİYESİ 83 PAMUKÖREN BELEDİYESİ
20 BİGADİÇ BELEDİYESİ 52 ILGIN BELEDİYESİ 84 PASİNLER BELEDİYESİ
21 BOLU BELEDİYESİ 53 ILICA BELEDİYESİ 85 POLATLI BELEDİYESİ
22 BUHARKENT BELEDİYESİ 54 ILICA BELEDİYESİ 86 SARAYKENT BELEDİYESİ
23 BULDAN BELEDİYESİ 55 ILICALAR BELEDİYESİ 87 SARAYKÖY BELDİYESİ
24 BURSA B.ŞEHİR BELEDİYESİ 56 İKİZDERE BELEDİYESİ 88 SARIKAYA BELEDİYESİ
25 ÇAĞA BELEDİYESİ 57 İNCİRLİOVA BELEDİYESİ 89 SEBEN BELEDİYESİ
26 ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ 58 İSABEYLİ BELEDİYESİ 90 SİMAV BELEDİYESİ
27 ÇEŞME BELEDİYESİ 59 İSMİL BELEDİYESİ 91 SİVAS BELEDİYESİ
28 ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ 60 KALIN BELEDİYESİ 92 SORGUN BELEDİYESİ
29 ÇİFTEHAN BELEDİYESİ 61 KAMAN BELEDİYESİ 93 SULTANHİSAR BELEDİYESİ
30 ÇİTGÖL BELEDİYESİ 62 KARACASU BELEDİYESİ 94 ŞAPHANE BELEDİYESİ
31 ÇOBANLAR BELEDİYESİ 63 KARAHAYİT BELEDİYESİ 95 TERMAL BELEDİYESİ
32 ÇUBUK BELEDİYESİ 64 KARAMANCA BELEDİYESİ 96 UŞAK BELEDİYESİ

SIRA
 NO

SIRA
 NO

SIRA
 NOBELEDİYENİN ADI BELEDİYENİN ADI BELEDİYENİN ADI






