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JEOTERMAL 
İÇİN EL ELE
Günlük hayatta enerji kullanımı, insanoğlu için her zaman zorunlu bir ih-
tiyaç olmuş ve yeni enerji kaynağı arayışı, tarihin en eski zamanlarından 
bugüne süregelmiştir. Enerjide “yerli enerji” diye nitelendirdiğimiz yeni, ye-
nilenebilir ve çevre dostu olan jeotermal enerji; dünyada ve ülkemizde enerji 
sektöründe parlayan bir yıldız durumundadır. 

T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak 2009 yılı Haziran ayından 
bu yana jeotermal enerjinin ülkemiz açısından öneminin ve hassasiyetinin 
fazlasıyla bilincinde olarak faaliyetlerimize mevzuata hâkim danışman ho-
calarımız ve ekibimizle hız verdik. Birlik olarak; mevzuat, jeotermal enerji-
nin kullanım alanları ve uygulamaları konularında eğitim seminerleri, kon-
ferans ve toplantılar düzenledik. Yurt dışında ve yurt içinde teknik geziler 
düzenleyerek bu alandaki örneklerle üyelerimizi buluşturduk. 

Ülkemiz genelinde jeotermal kaynağa sahip diğer belediyelere ulaşabil-
mek ve faaliyetlerimizden haberdar olabilmeleri amacıyla diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirlikleri yaptık.  Ülke olarak enerjide dışa bağımlı olmadan 
kullanabileceğimiz yerli enerjimiz olan jeotermalin sadece şehir ısıtmasın-
da değil farklı sektörlerde de kullanılmasının yaygınlaşması için çalışmalar 
yaptık. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin üye sayısını 5 yıl içerisinde 
39 üye belediyeden 79 üyeye çıkardık. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
olarak sayısı hızla artan üye belediyelerimizden aldığımız destek ile JKBB 
ailemizi her geçen gün daha üst seviyelere taşıyarak siyaset üstü bir plat-
form oluşturma gayemizi hiçbir zaman bırakmadık. Bundan sonra da yine 
aynı ilkelerle jeotermal için üye belediyelerimiz ile el ele yolumuza devam 
edeceğiz…

Yaşar BAHÇECİ
Kırşehir Belediye Başkanı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı



JKBB EKİM MECLİSİ KOCAELİ BAŞİSKELE’DE YAPILDI
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MELİH BAŞKAN’DAN 
JEOTERMALE DESTEK SÖZÜ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖNDERLİĞİNDE DÜZENLENEN “JEOTERMAL 
TURİZM ÇALIŞTAYI ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI”, MELİH GÖKÇEK BAŞKANLIĞINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde düzenlenen Jeoter-
mal Turizm Çalıştayı Ön Hazırlık Toplantısında Ankara’daki jeo-
termal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ile sektörün 
sorunları ve hedefleri masaya yatırıldı.
Başkan Gökçek’in yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, 
Kırşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Bir-
liği Başkanı Yaşar Bahçeci, Ankara’daki jeotermal suları bulunan 
ilçelerin belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Jeotermal Komisyonu Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara Ter-
mal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet 
Ali Doğan ile konunun uzmanları ve akademisyenler, Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda bir araya geldi.
 
JEOTERMAL KOMİSYONU KURULDU

Başkent Ankara’daki jeotermal turizm potansiyelinin arttırılması ve 
bu konuda yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı toplantıda ilk 
olarak Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Jeotermal Komisyo-
nu Başkanı Muzaffer Yalçın söz aldı. Yalçın, konuşmasında; yeni 
yasa ile birlikte jeotermal suları bulunan ilçe belediyelerinin, Bü-
yükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olduğunu ve bu konuyla ilgili 
Başkan Gökçek’in talimatları doğrultusunda Belediye Meclisi’nde 
bir komisyon kurulduğunu söyledi. 
 

“MELİH GÖKÇEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Dernek Başkanı Mehmet Ali Doğan da toplantının önemine deği-
nerek, Başkan Gökçek’e böyle bir toplantıya öncülük ettiği için te-
şekkür etti. Doğan, “Başarılı çalışmalar yapmış, projeler gerçekleş-
tirmiş başkanımız Sayın Melih Gökçek ile birlikte çalışmak bizim 
için büyük şans” dedi.  
 
JKBB BAŞKANI BAHÇECİ: “BU KONUDAKİ 
EN HIZLI ÇALIŞMAYI ANKARA 
GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Kırşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci de jeotermal turizmin 
canlandırılması konusundaki en hızlı ve verimli çalışmayı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını ifade ederek “Jeotermal, baş-
kentimiz ve ülkemiz açısından çok önemli. Birlik olarak bize düşen 
ne varsa; taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu  belirtmek 
isterim.” diye konuştu.  
Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant ise Başkent Ankara’nın ter-
mal turizmde layık olduğu yeri alması ve rekabet gücünün artması 
için tertip edilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
konuya ilişkin yapılması gereken her türlü desteğe hazır olduklarını 
vurguladı.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
HAMLESİNİ BAŞLATTIKPETROL, DOĞALGAZ, 

YENİLENEBİLİR ENERJİ, KÖMÜR 
VE NÜKLEER ENERJİDEN 

SONRAKİ 6. ANA YAKITIMIZ OLAN 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAMLESİNİ 

BAŞLATTIK. ENERJİ TASARRUFU 
İLE EKONOMİMİZE YILDA 15 

MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAĞIZ. 
RÜZGÂR, GÜNEŞ VE JEOTERMAL 

ALANLARINDA HEDEFLERİMİZ 
ÇOK BÜYÜK! 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin yenile-
nebilir enerji potansiyelini ve bakanlığın bu konuda ne gibi çalışma-
lar yaptığını Jeotermal Belediyeler Dergisi’ne anlattı. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı; teşvikler, teknolojik 
gelişmeler ve beraberindeki maliyet düşüşleri ile fosil yakıtların 
yükselen fiyatları ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri sebebiy-
le hızla artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiğimiz 
önem kapsamında yenilenebilir enerji piyasasına ilişkin kanunu 
2011 yılında güncelledik. Söz konusu güncelleme ile yenilenebilir 
enerji alanında daha cazip hale gelen fırsatlar, yatırımcılar vasıtasıy-
la değerlendirilmektedir. 7.3 dolar sentlik teşvik var. Bu sübvansi-
yon rakamları, Türkiye`nin coğrafi avantajıyla teknolojinin buluştu-
ğu yerde bir rakamdır.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜCÜMÜZ 28.000 MW

Bakan YILDIZ, “Ne yüksek kârlarla sermaye transferlerine izin ver-
dik ne de özel sektörün çalışmasını engelleyecek zorluklar çıkardık.  
2002 yılında 12.305 MW olan yenilenebilir enerji gücümüz bugün 
28 bin MW seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan 1 megavatın altında 
kalan yenilenebilir enerji projelerinde lisans alma zorunluluğunun 
kaldırılmış olması küçük ve orta boy işletmelerin enerji girdisini 
azaltacak yenilenebilir enerji projeleri için de yatırımcılara önemli 
bir pazar fırsatı sunmaktadır.”

“RÜZGÂRDA 2023 HEDEFİMİZ 20 BİN MW!”
“3,5 MİLYON EVİN ELEKTRİĞİ RÜZGÂRDAN 
SAĞLANIYOR.”

“Özellikle yıldan yıla düşen maliyetler göz önüne alındığında söz 
konusu teşvik ve avantajların yatırımcılar için son derece cazip 
olduğunu belirtmek isterim. Enerji arzının sürekliliğini sağlamak; 
enerjiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanma temeline dayanan 
sürdürülebilir, uygulanabilir ve uzun vadede doğru enerji politikala-
rının üretilebilir olmasıyla mümkün olmaktadır. Bu anlamda rüzgâr 
enerjisi ülkemiz için güvenilir ve sürdürülebilirliği olan bir enerji 
çeşididir. Rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz 12 yıl önceki 19 mega-
vattan bugün, 4 bin megavatlara yaklaşan bir seyir izliyor. Rüzgâr 
enerjisi üretimi, bu yıl ürettiğimiz enerjinin yüzde 10’unu oluştur-
du. Yaklaşık 3,5 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr santral-
lerinden karşılandı.  Bu yılın sonuna kadar rüzgâr santrallerinden 
elde ettiğimiz elektrikle 1 milyar dolar daha az doğalgaz ithal etmiş 
olacağız.  Bu da enerjide yüzde 72 oranında ithalata açık bir ülke 
olarak bizim için son derece önemli bir rakamdır. Rüzgârda 2023 
hedefimiz 20 bin megavattır.”

“NÜKLEER SANTRALLER İLE DOĞALGAZ İTHALA-
TINI YILDA 7.2 MİLYAR DOLAR AZALTACAĞIZ.”

“Güneş enerjisinde; Konya – Karapınar’da 3 bin megavatlık dü-
yanın en büyük güneş tarlasını 60 bin dönümlük bir arazi üzerine 
kuracağız. Nükleer santral konusunda da çalışmalarımız devam 
ediyor. Rusya Federasyonu ile 20 milyar dolar yatırım değerinde 
4800 MW kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilişkin 
Anlaşmayı imzaladık ve saha çalışmalarına başladık. Japonya ile 22 
milyar dolar yatırım değerinde 4480 MW kurulu güce sahip olacak 
Sinop Nükleer Güç Santrali Projesine ilişkin Anlaşmayı Japonya ile 
imzaladık. Mersin ve Sinop’ta inşa edilecek nükleer santraller ile 
doğalgaz ithalatını yılda 7.2 milyar dolar azaltacağız.”

“430 MW GÜCÜNDE SANTRALLER
5000 DÖNÜM SERA
40.000 YATAK KAPASİTELİ TERMAL TESİSLER”

“12 yıl önce tamamen atıl vaziyette olan jeotermal kaynaklarımı-
zı ülke ekonomisine kazandırmaya başladık. Biz Türkiye olarak 
jeotermale yabancı bir millet değiliz. Tarihimizde de Selçuklu ve 
Osmanlı’nın bu kaynakları hamamlarda ve camilerde kullandığını 
görüyoruz. O zamandan bugüne değin jeotermal kaynakların kul-
lanımı yaygınlaşarak gelişmiştir.  Bugün jeotermal, elektrik üreti-
minden konut ısıtmalarına, seracılıktan termal turizme varana ka-
dar geniş bir alanda kullanılıyor. Ülkemizin kurulu jeotermal gücü 
318 megavata çıktı.Yakın zamanda keşfettiğimiz 91 jeotermal saha; 
elektrik üretimi, konut ısıtması, termal turizm ve seracılık yapılmak 
üzere 550 milyon ABD Doları bedeli ile yatırımcıya devredildi. Ya-
tırımcıya devredilen elektrik üretimine uygun 16 sahada 430 MW 
gücünde santrallar yapılacak. Diğer sahalarda 5000 dönüm jeoter-
mal sera yapılabilecek veya yaklaşık 35 adet büyük ölçekte toplam 
40.000 yatak kapasiteli termal ve sağlık tesisi hayata geçirilecektir.
Bu sahaların devrinden elde edilen yaklaşık yarım milyar dolarlık 
gelirin yarısı, sahanın bulunduğu yerin İl Özel İdarelerine gitti ve 
böylece jeotermal güçlü yerel yönetimlerin oluşmasına da destek 
oldu.2023 yılında toplam kurulu gücümüzün 110 bin MW ve elekt-
rik enerjisi talebimizin 415 Milyar KWH’e ulaşacağını öngörüyo-
ruz. Hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üre-
timinde kullanılmasını, kurulu rüzgâr gücümüzün 20.000 megavata 
çıkmasını ve 600 megavatlık jeotermal potansiyelinin devreye alın-
masını hedefliyoruz.Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, kömür ve 
nükleer enerjiden sonraki 6. ana yakıtımız olan enerji verimliliği 
hamlesini başlattık. Evlerde, okullarda, işyerlerinde, sanayide, so-
kak aydınlatmalarında ve ulaştırma gibi sektörlerde enerji tasarrufu 
ile ekonomimize yılda 15 milyar TL katkı sağlayacağız.”

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR  BAKANI  Taner YILDIZ
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SINDIRGI’DA SICAK SUDA MUTLU SON
“24 kilometrelik boru hattı ile hizmete giren sıcak su, Sındırgı´da ısıtma, seracılık ve termal 
tesislerde kullanılarak ilçe ekonomisinin canlandırılması planlanıyor.”

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın 2008 yılında Hisaralan Bölgesinde ki sıcak suyu 
ilçeye getirmek için başlattığı 22 milyonluk dev projede mutlu sona ulaşıldı.
Düzenlenen törenle ilçeye verilen sıcak su ile 3 bin konut ve 1000 dönüm seranın ısıtılma-
sı sağlanacak. İlçede ayrıca termal turizm kapsamında 5 yıldızlı otellerin de yapılmasının 
önü açılacak. 24 kilometrelik boru hattı ile hizmete giren sıcak su, Sındırgı´da ısıtma, 
seracılık ve termal tesislerde kullanılarak ilçe ekonomisinin canlandırılması planlanıyor.
Sındırgı’da 3 bin konutu ve 1000 dönüm serayı ısıtacak projenin açılışı Balıkesir Valisi 
Mustafa Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Sındırgı Belediye Baş-
kanı Ekrem Yavaş, Kaymakam Ercan Ateş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok 
sayıda katılımcı ile yapıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Jeotermal şirketinin Genel Müdürü Arif Uslu, projenin 23 kilo-
metre uzunlukta 98 derece sıcak su kaynağından 180 litre/saniyelik kapasite olduğunu ve 
yap-işlet-devret modeli ile 25 yıl süreli bir proje olduğunu söyledi. “Hisaralan bölgesin-
debulunan 98 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyunun ilçeye gelmesi için Türkiye’nin en 
uzun ve en zorlu arazi koşullarına sahip 23 km’lik ana isale hattının yapımını gerçekleştir-
miş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. 
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JKBB EKİM MECLİSİ KOCAELİ BAŞİSKELE’DE 
YAPILDI

JEOTERMAL KAYNAKLI 
BELEDİYELER BİRLİĞİ 
EKİM AYI OLAĞAN MECLİS 
TOPLANTISI VE BELEDİYELERDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
PANELİ KOCAELİ’NİN 
BAŞİSKELE İLÇESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. JEOTERMAL 
KAYNAKLI BELEDİYELER 
BİRLİĞİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN PROGRAMA 
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM 
KARAOSMANOĞLU, BAŞİSKELE 
KAYMAKAMI ALİ PARTAL, 
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI 
HÜSEYİN AYAZ İLE BİRLİĞE ÜYE 
BELEDİYELERİN BAŞKANLARI VE 
MECLİS ÜYELERİ KATILDI.  

Meclis Toplantısı; açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Başkan Bahçeci’nin yaptığı açılış ko-
nuşmasının ardından birliğin 2015 yılı Yatırım, Çalışma 
ve Performans Programı görüşülerek kabul edildi. 2015 
yılı tahmini bütçesi karara bağlandı.  Birlikten ayrılan 
üye belediyelerden Ankara’nın Çubuk Belediyesi, İzmir 
Bergama Belediyesi, Denizli‘nin Sarayköy Belediyesi, 
Kütahya’nın Şaphane Belediyeleri birlik üyeliklerinden 
ayrıldılar. Birliğe yeni katılan Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Altı Eylül 
Belediyesi, Şanlıurfa Haliliye belediyelerinin üyelikleri 
kabul edildi. 

65 Melih Başkan'dan Jeotermal Destek Sözü
Melih GÖKÇEK

63 Enerji Verimliliği Hamlesini Başlattık
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI Taner YILDIZ

72 Sındırgı'da Sıcak Suda Mutlu Son

10 JKBB Ekim Meclis Kocaeli Başiskele'de Yapıldı
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Tel:0552 332 21 31  Fax:0532 332 21 32
wwww.candanrepro.com

Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
“T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği”

ve
‘‘Jeotermal Belediyeler’’ dergisinin 
görüşü olarak değerlendirilemez. 

1. BASKI
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YAZLIK ILICA ARTIK HİZMETTE
ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA; TARİHİ GEÇMİŞİ II. YÜZYIL ROMA
DÖNEMİNE DAYANAN YAZLIK ILICA, ROMA, BİZANS VE OSMANLI 
DÖNEMLERİNDE VE GÜNÜMÜZDE DE SAĞLIK MERKEZİ OLARAK KULLANILAN 
KOCAELİ’DEKİ TEK YAPIDIR. ESKİ ILICA’YA AİT TONOZ, SU YOLU, HAMAM VE 
HAVUZDAN OLUŞAN KALINTILAR, GÖLCÜK BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ 
NETİCESİNDE, KOCAELİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YÜRÜTTÜĞÜ
KAZI ÇALIŞMALARI İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMIŞTIR.

Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisleri 10.000 metre-
karelik bir alan üzerine inşa edilerek ve 25 Mayıs 2013 tarihinde 
hizmete açıldı. Termal tesiste bay, bayan ayrı olmak üzere yetişkin 
termal havuzları, çocuk havuzları, engelli havuzları, özel aile oda-
ları, tuz odası, Türk hamamları, bay-bayan SPA merkezi, saunalar, 

buhar odaları, doktor balıklar, kese-köpük odaları, kar çeşmesi, şok 
kovası, vitamin bar, idari birimler ve soyunma odaları bulunuyor. 
Ayrıca açık ve kapalı yemek salonları, kafeterya, çocuk oyun alanı, 
otopark, dinlenme ve gezinti alanları, seyir terası ve yeşil alanlar 
da mevcut. 
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Benim gibi iflâh olmaz gezginlerin çok iyi bildiği, yeni yerler görmenin, yeni in-
sanlarla, farklı kültürlerle tanışacak olmanın alışılmış heyecanı, her gezide oldu-
ğu gibi, İzlanda'ya gitmeden önce de içime yerleşti. İzlanda’nın sıfatı çok: Buzul-
ların kraliçesi, dünya parkı, soğuk yolculukların mola durağı, dünyanın en genç 
kara parçası ve Avrupa’nın ikinci büyük adası.

Rehberimiz, “Beni” adında genç bir İzlandalı; bizi havaalanında karşılıyor. 
Programa göre, önce “Mavi Göl”de yüzüp sonra otelimize gideceğiz. Öğleden 
sonra, Beni'nin Reykjavik civarında ilginç bir turu olduğunu öğreniyoruz. Otele 
varır varmaz, 15 dakika içinde hazırlanıp yola çıkıyoruz. İlk durağımız “Bessas-
ta”, İzlanda Cumhurbaşkanı'nın resmi karargâhı.

İzlanda, pek uzak olmayan bir tarihe kadar Danimarka'ya bağlı bir ülkeymiş. 
Coğrafî konumu nedeniyle, özellikle II. Dünya Savaşı'nda kritik bir rol üstlenmiş. 
1940 yılında Büyük Britanya, 1941'de de Amerika Birleşik Devletleri, savunma 
bahanesiyle, bu ülkeyi işgal etmişler. 1944 yılında yapılan halk oylaması  sonu-
cunda,   ülke  bağımsız   bir  cumhuriyet olmuş.

Bayan Vigdis Finnbogadottir, tam 16 yıl İzlanda'nın cumhurbaşkanı olarak, 
“Bessasta” denilen bu sevimli fakat sade binada oturmuş. Dünyanın demokratik 
yoldan seçilen ilk kadın Cumhurbaşkanı Vigdis Finnbogadottur'un halk tarafın-
dan çok sevildiğini de hemen belirtelim. 

Reykjavik'in dışına  çıktığımızda,  gördüğümüz  manzara bizi büyülüyor. Her şey, 
her yer ışıl ışıl aydınlık. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir mekân. Tüm çevre siyah, 
volkanik bir araziyle çevrili ve her yer yosun tutmuş gibi. Sanki siyah volkan 
çölünün hakim olduğu başka bir gezegendeyiz. Harfnarfjördür kentine nasıl gel-
diğimizi anlayamıyoruz bile. Reykjavik'e yakın büyük bir  yerleşim merkezi olan 
Harfnarfjördür'de “deniz  müzesi”  geziyoruz. Deniz  ve  balıkçılık,  İzlanda  eko-
nomisinin  her  şeyi…  

Yüzde otuzu  aktif olmak üzere,  200 volkanın bulunduğu İzlanda'da, günde 12 
bini bulan tehlikesiz  sallantılar olmakta. Yüzde sekseni diken ve çalılar, %11'i 
ise buzullarla kaplı İzlanda'da, ağaçlık alanlar çok az. Sekiz bin kilometrekarelik 
bir alanı kaplayan “Vatnajökull Buzulu”, Avrupa'nın en büyüğü kabul ediliyor. 
Buzullar, dağların ve kıyıların derinliklerine vadi ve  fiyortlar  açmış.  Eriyen 
buzulların beslediği ırmaklar, geniş kum ve çakıl ovaları oluşturmuş. Bütün bu 
oluşumlar, İzlanda'ya, dünyanın pek çok ülkesine nasip olmayan olağanüstü gü-
zellikler kazandırmış.

Ülkenin en  büyük dağı olan Hvannadalshnukur'un büyük 
volkanik   konileri   ve   Laki'deki   uzun   volkanik   kraterler, 
gerçekten de görülmesi gereken doğa harikaları.  1947  ve 
1948’de infilâk eden “Hefflla”, ülkenin en büyük yanardağı. 
Bu yanardağlar, doğal yapıyı değiştirip şekillendiriyor. Ör-
neğin; Surtsey Adası, 1963'teki bir patlama sonucu  oluşmuş. 
1973 yılında da bunun tam tersi bir olay olmuş: Vestmanna-
eyjar adlı bir balıkçı kasabası lâvlar altında kalmış ve çev-
redeki yerleşim yerleri boşaltılmış. Son volkanik faaliyet ise 
1991 ve 1994 yıllarında ülkenin kuzeyinde meydana gelmiş. 
Son olarak 182 yılından beri bir faaliyet göstermeyen Eyjaf-
jallajökull adlı volkan 2010 yılında patlamış ve saçtığı küller-
le tüm havayolu trafiğini alt üst etmişti.

İzlanda da doğayla barışık bir enerji politikasına yönelerek, 
onun nimetlerinden, yine ona ihanet etmeden yararlanmasını 
bilmiş. Ülkedeki jeotermik ve  hidroelektrik  santraller,  her 
zaman “temiz enerji” olarak adlandırılan güç kaynakları.
Ülkenin %80'ini kaplayan lavlar, içerdikleri zengin mine-
rallerle, tarım için verimli toprak oluşturuyor. Genellikle 
seralarda yapılan tarım, besin açısından, pirinç ve buğday 
dışında, ülkenin kendi kendine yeterli bir duruma gelmesi-
ni sağlamış. Topraklarının büyük bir bölümü çayır olan bu 
ülkede, hayvancılık da oldukça gelişmiş. Vahşi hayvanın bu-
lunmadığı üçsuz bucaksız meralarda koyun, inek ve atlar kor-
kusuzca otluyor.

Başkent “dumanlı koy” yani Reykjavik

Adada ilk yerleşim, MS IX. yüzyılda Vikinglerden kaçan İrlan-
dalılar ile başlamış. 874 yılında, ilk yerleşim yeri, Norveç'ten 
gelen İngolfur Arnarson tarafından kurulmuş. Daha sonra, 
zalim Norveç kralından kaçan “Haffadlar”, yani “Uzun Kır-
mızı Saçlılar” bu topraklara gelmiş. Aslen Viking olan bu 
insanlar, jeotermal kaynaklardan çıkan dumanları görünce, 
buraya “dumanlı koy” anlamına gelen “Reykjavik” adını 
vermişler. İzlanda'ya, “buz ülkesi” anlamına gelen adını da 
yine Vikingler vermiş. Şu anda konuşulan İzlandaca,  eski  
Norveç dili, tarih boyunca pek değişime uğramamış. 
Turumuzun son durağı, ünlü “Mavi Göl”. Burada, buharla 
çalışan bir jeotermal santral var. Evlere, jeotermal enerjiyle 
ısıtılan yer altı suları veriliyor. Mavi Göl, bu suyun bir havu-
za konulmasıyla oluşmuş, güzel, masmavi bir suni göl. Mavi 
rengi, suyun içindeki silikattan alıyor. Turdaki arkadaşları-
mızla birlikte, santralden yayılan dumanların ve dumanların 
arasından bir görünüp bir kaybolan insanların arasına dalı-
yoruz. Sanki bir hayal dünyasının içindeyiz. Yaz kış, bu sıcak, 
kükürtlü suyun içinde yüzen sağlıklı insanları görüyoruz. 39, 
40 ve 44 °C sıcaklıkta ufak havuzlar var. Birinden diğerine 
geçiliyor. Ertesi sabah, dünyanın en kuzeydeki başkenti Reyk-
javik şehir turuna devam ediyoruz. Reykjavik için herhalde 
“büyük bir küçük kent” denebilir. Eski belediye binası olan 
“Hofti House”, ilk durağımız. Reagan ve Gorbaçov'un 1986 
yılında nükleer silâhların sınırlandırılması konulu tarihi bu-
luşmaları burada gerçekleşmiş, görüşmeler burada yapılmış. 
O dönemde, basında, kilise olarak tanıtılmıştı bu bina.  

Orhan KURAL 

Orhan KURAL / Dünya Kalemimin Ucunda

SICAK BİR BUZ ÜLKESİ:

izlanda
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BAŞKANLARDAN İZLANDA’DA TEKNİK İNCELEME
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER 
BİRLİĞİ’NCE İZLANDA’DA JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARINI 
GÖRMEK AMACI İLE 8-12 EKİM TARİHLERİNDE “İZLANDA TEKNİK İNCELEME 
GEZİ PROGRAMI” DÜZENLENDİ. PROGRAMA BİRLİĞE ÜYE BELEDİYE 
BAŞKANLARI, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN ÜYELERİ VE JKBB 
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ KATILDI. Hellisheidi Enerji Santrali

Blue Lagoon

44

16

Yazlık Ilıca Artık Hizmette

Başkanlardan İzlanda'da Teknik İnceleme

50 Sıcak Bir Ülke : İZLANDA
 Orhan KURAL / Dünya Kalemimin Ucunda
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EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE BİRLİĞİMİZ İŞBİRLİĞİNDE 08-12 
ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA AFYONKARAHİSAR İLİNDE DÜZENLENEN  
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR EĞİTİM SEMİNERİ’NE 
JKBB‘YE ÜYE BELEDİYELERDEN BELEDİYE BAŞKANLARI, MECLİS ÜYELERİ VE 
TEKNİK PERSONELLER KATILDI.





Eğitim Semineri’nin ilk gününde Nusret GÜNGÖR, 5686 sayılı Ka-
nun Uygulaması ve Belediyeler; Dr. Toros ÖZBEK, Jeotermal Faa-
liyetlerinde Belediyelerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar; 
Dr. Yusuf ULUTÜRK Afyonkarahisar Belediyesi - AFJET uygula-
maları; Serkan CEBECİ Armutlu Belediyesi Jeotermal Su Dağıtım 
Sistemi Projesi (ARJES) ve Dr. Toros ÖZBEK, Kızılcahamam Bele-
diyesi Uygulamaları konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 
Seminerin 2. Gününde Yrd. Doç. Dr. M. Ali DANIŞMAN tarafından 
Jeotermal Kaynak Aramalarında Jeofizik Uygulamaların Yeri ve 
Önemi; Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK tarafından Türkiye’deki Reenjeksi-
yon Uygulamaları; Prof. Dr. Mahmut PARLAKTUNA tarafından İş-
letme Aşamasında Ölçüm, Kayıt Alma ve Önemi; Kemal AKPINAR 
tarağından ise  Belediyelerin Jeotermal Sondaj Çalışmalarında 
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar hakkında katılımcılar bilgilendi-
rildi. Ardından Dr. Toros ÖZBEK yönettiği açık oturumda belediye-
lerin 5686 sayılı  Doğal ve Mineralli sular kanununda karşılatıkları 
sorunlar görüşüldü. 
Programın son gününde AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk  ko-
ordinatörlüğünde gerçekleşen teknik gezide Ömer Gecek Jeotermal 
Sahası, Karahisar Isı Merkezi, Afjet Tesisleri, Semay Akas Seraları 
incelendi. 
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JKBB EKİM MECLİSİ KOCAELİ BAŞİSKELE’DE 
YAPILDI

JEOTERMAL KAYNAKLI 
BELEDİYELER BİRLİĞİ 
EKİM AYI OLAĞAN MECLİS 
TOPLANTISI VE BELEDİYELERDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
PANELİ KOCAELİ’NİN 
BAŞİSKELE İLÇESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. JEOTERMAL 
KAYNAKLI BELEDİYELER 
BİRLİĞİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN PROGRAMA 
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM 
KARAOSMANOĞLU, BAŞİSKELE 
KAYMAKAMI ALİ PARTAL, 
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI 
HÜSEYİN AYAZ İLE BİRLİĞE ÜYE 
BELEDİYELERİN BAŞKANLARI VE 
MECLİS ÜYELERİ KATILDI.  

Meclis Toplantısı; açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Başkan Bahçeci’nin yaptığı açılış ko-
nuşmasının ardından birliğin 2015 yılı Yatırım, Çalışma 
ve Performans Programı görüşülerek kabul edildi. 2015 
yılı tahmini bütçesi karara bağlandı.  Birlikten ayrılan 
üye belediyelerden Ankara’nın Çubuk Belediyesi, İzmir 
Bergama Belediyesi, Denizli‘nin Sarayköy Belediyesi, 
Kütahya’nın Şaphane Belediyeleri birlik üyeliklerinden 
ayrıldılar. Birliğe yeni katılan Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Altı Eylül 
Belediyesi, Şanlıurfa Haliliye belediyelerinin üyelikleri 
kabul edildi. 





“Üye belediyelerin güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji faali-
yetlerinde bulunmaları halinde temel strateji, politika ve ilkelerin 
belirlenmesi konusunda yardımcı olmak ve yönlendirme yapmak” 
fıkrası, farklı yenilenebilir enerji çalışmalarında birlik üyelerini 
yönlendirici olması amacıyla birlik tüzüğünün 5. maddesine eklen-
di. Dünya Jeotermal Kongresine katılım, uluslararası örgüt ve bir-
liklere üye olunması, 5686 sayılı kanun ile ilgili bir çalıştayın yapıl-
ması ve birliğe ait Ankara’da bir mülk alınması kararları mecliste 
görüşüldü. 2014 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bir sonraki 
meclis toplantısının Bolu Belediyesi ev sahipliğinde yapılması dilek 
ve temennileriyle sona erdi.
Aynı gün Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen gala yeme-
ğinden sonra Gölcük Yazlık Ilıca tesisi gezildi.





 BELEDİYELER, YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE 
İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Meclis toplantısının ardından gerçekleşen Belediyelerde Yenilene-
bilir Enerji Uygulamaları adlı bir panel programı gerçekleşti. 
Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, “Bu gördüğünüz alan daha önce bir belde beledi-
yesi idi. Eğer bugün Cumhurbaşkanımız olan, Başbakanımız, hü-
kümetimiz, buraları ilçe, Kocaelimizi Büyükşehir yapmasaydı biz 
bugün sizleri burada ağırlayamazdık. İlçemizde iki tane 5 yıldızlı 
otelimiz var. Bir tanesi de Kocaeli’nin ilk termal oteli. Önümüzdeki 
günlerde göreceksiniz ki Başiskele’de yeni termal oteller açılmaya 
devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde bugün 
Başiskele sanayi şehri olarak anılmayı bıraktı ve turizmiyle termal 
kaynaklarıyla anılır oldu.” dedi.
Başiskele Kaymakamı Ali Partal, “Başiskele, termal turizm kaynak-
ları açısından çok zengin bir yer. Bu sebeple bölgemize yatırımcı-
ların ilgisi çok fazla. Bölgemizde yine 2.500 hektarlık bir alanda 
jeotermal çalışmalar devam etmekte. Başiskele, inşallah 2023 yılın-
da doğal güzellikleriyle jeotermal kaynaklarıyla anılır ve bir turizm 
kenti olur dileğindeyim.” şeklinde konuştu.
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Baş-
kanı Yaşar Bahçeci, “Bizler her toplantımızda farklı bir üye beledi-
yemizin misafiri olmaya özen gösteriyoruz. Gittiğimiz yerlerde aynı 
zamanda belediyemizin yaptığı hizmetleri de yerinde görme şansı 
buluyoruz. Jeotermal kaynaklara sahip belediyeler olarak bilgi ve 

tecrübe paylaşımlarımız çok önemli. Bugünkü panelimizde üze-
rinde duracağımız yenilenebilir enerji uygulamaları belediyele-
rimizin oldukça üzerinde durduğu bir konu. Bu açıdan toplantı-
mızın çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Başiskele Belediye 
Başkanımıza, gösterdiği güzel ev sahipliğinden dolayı tüm üyele-
rimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi. 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
ise, “ Jeotermal, ilgi duyduğum fakat çok bilgimin olmadığı bir 
alan olduğu için bu toplantıya ilgi ile katılmayı istedim. Jeotermal, 
ülkemiz ve ilçemiz için çok önemli bir enerji kaynağı. Türkiye’nin 
enerjiye olan ihtiyacını hepimiz biliyoruz. Mevcut ülke olarak çok 
daha verimli kullanabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bizim Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen güneş enerjisi ile elekt-
rik ihtiyacını karşıladığımız 70 bin metrekarelik bir parkımız var. 
Sadece ilgi artsın diye bunu yaptık. Bunu görenler evlerine, iş 
yerlerine de yaptırıyor. Bu konularda Türkiye’nin tüm bölgelerin-
de önemli çalışmalar yapılabileceğine inanıyorum. Kocaeli’nin 
1 milyon 700 bin nüfusu var. Sadece su idaresinin gerekli içme 
suyu arıtma tesislerinden veya atık su terfi merkezlerinden sadece 
bizim kullandığımız elektrik enerjisi aylık 3 milyon lira. Biz kendi 
enerjimizi üretmeye başladığımızda bunu yarıya indireceğiz. Yani 
yarısını geri alacağız. Maliyetleri de 4-5 yıl içerisinde kurtarmış 
olacağız. Bizler bu çalışmalara çok önem veriyoruz.” dedi.
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları 
Paneli yapılan çeşitli sunumlar ve teknik geziler ile devam etti.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz, “Bu gördüğünüz alan daha 
önce bir belde belediyesi idi. 
İlçemizde iki tane 5 yıldızlı otelimiz 
var. Bir tanesi de Kocaeli’nin ilk 
termal oteli. Önümüzdeki günlerde 
göreceksiniz ki Başiskele’de yeni 
termal oteller açılmaya devam 
edecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu; “Bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

olarak tamamen güneş enerjisi ile elektrik ihtiyacını 
karşıladığımız 70 bin metrekarelik bir parkımız var. Sadece 

ilgi artsın diye bunu yaptık.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci; “Bizler her toplantımızda farklı bir 
üye belediyemizin misafiri olmaya özen gösteriyoruz. Gittiğimiz 
yerlerde aynı zamanda belediyemizin yaptığı hizmetleri de 
yerinde görme şansı buluyoruz.
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BAŞKANLARDAN İZLANDA’DA TEKNİK İNCELEME
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER 
BİRLİĞİ’NCE İZLANDA’DA JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARINI 
GÖRMEK AMACI İLE 8-12 EKİM TARİHLERİNDE “İZLANDA TEKNİK İNCELEME 
GEZİ PROGRAMI” DÜZENLENDİ. PROGRAMA BİRLİĞE ÜYE BELEDİYE 
BAŞKANLARI, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMEN ÜYELERİ VE JKBB 
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ KATILDI. 



Hellisheidi Enerji Santrali

Blue Lagoon



BAHÇECİ: ÜLKEMİZ JEOTERMAL 
ENERJİ KONUSUNDA ÇOK VERİMLİ 
KAYNAKLARA SAHİP VE BİZ BUNLARI 
YETERİNCE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE 
KULLANABİLMEK İÇİN BİRLİK 
ÜYELERİMİZ İLE EL ELE VEREREK 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.



Haustak Balık Kurutma Tesisi

Reykjanes Enerji Santrali

Haustak Balık Kurutma Tesisi



Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Bir-
liği işbirliğinde 8-12 Ekim 2014 tarihleri arasında jeotermal enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı konusunda incelemelerde bulunmak 
için İzlanda’ya giden Kırşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kay-
naklı Belediyeler Birliği Başkanı Bahçeci; “Jeotermal enerji kay-
naklarını doğru kullanma açısından dünya öncüsü İzlanda’dan çok 
olumlu izlenimlerle döndük. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 
üyesi belediye başkanlarımızla İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 
bu kapsamda düzenlenen çeşitli toplantı ve konferanslara katıldık. 
Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde, kent ısıtmasında, seracılık 
ve balık kurutmacılığında nasıl kullanıldığını yerinde inceledik. Ül-
kemiz jeotermal enerji konusunda çok verimli kaynaklara sahip ve 
biz bunları yeterince verimli bir şekilde kullanabilmek için birlik 
üyelerimiz ile el ele vererek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye 
Belediyeler Birliği, her programımızda olduğu gibi bu gezimizde de 
desteğini bizlerden esirgemedi. Programa katılım sağlayan beledi-
ye başkanlarımız adına Türkiye Belediyeler Birliği’ne, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve Birlik Genel Sekreteri 
Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum.” dedi.
Kırşehir Belediye Başkanı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Bir-
liği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Yaşar 
Bahçeci’nin başkanlık ettiği heyet 4 gün boyunca İzlanda’da jeo-
termal alanlarda teknik incelemelerde bulundular.
Jeotermal kaynaklara sahip belediyelerin yurt dışındaki uygula-
maları yerinde görmeleri, bilgi ve deneyim paylaşımlarında bu-
lunmaları için düzenlenen İzlanda Teknik İnceleme Programı’nın 
ilk gününde Reykjavik Enerji Merkezi’ne gidilerek jeotermal enerji 
çalışmaları üzerine bir konferans alındı. Daha sonra Kent Isıtma 
Sistemi ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Öğleden sonra 
devam eden program kapsamında sırasıyla Reykjavik İçme Suyu 
Tesisi, Hellisheidi Enerji Santrali ve Hveragerdi Serası gezildi.

Teknik İnceleme Gezi Programının 2. günü, Birleşmiş Milletler Üni-
versitesi/İzlanda Jeolojik Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından 
İzlanda jeolojik araştırmaları ve jeotermal çalışmalar programı ko-
nulu bir konferans verildi. Konferans sonrası Svartsengi ve Reyk-
janes Enerji Santralleri gezilerek teknik bilgiler alındı. Programın 
öğleden sonraki kısmında Haustak Kurutulmuş Balık Ürünleri Şir-
keti ziyaret edilerek kurutma sistemleri incelendi. Daha sonra Blue 
Lagoon Kaplıcaları gezilerek doğal oluşum hakkında bilgiler alın-
dı. 
Son gün gerçekleştirilen kültürel ve turistik gezide Golden Circle 
hattı üzerinde yer alan Gullfoss Şelalesi ve Gayzerler gezisi ile 
program sona erdi. 

Gunnuhver Jeotermal Alanı



Reykjanes Enerji Santrali Gunnuhver Jeotermal Alanı

Gunnuhver Jeotermal Alanı
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JKBB: ''BAHÇECİ İLE DEVAM'' DEDİ
JKBB OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI30 MAYIS 2014 CUMA GÜNÜ KIRŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI VE JKBB BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 
KIRŞEHİR MAKİSSOS TERMAL OTEL'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Meclis toplantısına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Af-
yon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Amasya Belediye Baş-
kanı Cafer Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Er-
zincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, JKBB üyesi Belediye 
Başkanları ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Meclis Toplantısı 
açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Soma'da 
meydana gelen elim kazadan dolayı hayatını kaybeden madenci şe-
hitlerimizin de unutulmadığı meclis toplantısında geçici divan baş-
kanlığına Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kâtip üyelikle-
rine ise Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş, Seben Belediye 
Başkanı Süleyman Özbağ teklif edildi. Geçici Divan teşekkülünün 
ardından açılış konuşmasını yapan Kırşehir Belediye Başkanı Ya-
şar Bahçeci birlik olarak önemli çalışmalara ve başarılara imza at-
tıklarını belirterek yeni dönemde de aday olduğunu söyledi. Başkan 

Bahçeci’nin konuşmasının ardından 2003 yılı mali raporları oku-
narak kabul edildi. Birliğin 2013 yılı faaliyet raporları ve denetim 
komisyonu raporlarının görüşülüp kabul edildiği meclis toplantı-
sında JKBB Başkanlık seçimine geçildi.  Kırşehir Belediye Başka-
nı Yaşar Bahçeci’nin tek aday olduğu birlik başkanlığı seçimi gizli 
oylama ile yapıldı. Oy birliği ile Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci yeniden JKBB Başkanı seçildi. 
Tasnif Komisyonu Üyeliğine Karacasu Belediye Başkanı Celal Bey-
dilli, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu ve Kırşehir Bele-
diyesi Meclis Üyesi Erdal Gürsoy seçildi.
Meclis I. Başkan Vekilliğine Amasya Belediye Başkanı Cafer Özde-
mir, II. Başkan Vekilliğine de Havza Belediye Başkanı Murat İkiz 
seçildi. Meclis Katip Üyeliklerine Gördes Belediye Başkanı Mu-
hammet Akyol, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş, Buldan 



Belediye Başkanı Mustafa Gürbay ve Armutlu Belediye Başkanı 
Mehmet Birkan seçildi. Birlik encümen üyeliğine Afyon Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, Niğde Belediye Başkanı Faruk Ak-
doğan, Nazilli Belediye Başkanı H. Haluk Alıcık, Güdül Belediye 
Meclis Üyesi Muzaffer Yalçın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet 
Cevdet Orhan, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ve Er-
zincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy seçilirken, Birlik Plan 
ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Seben Belediye Başkanı Süleyman 
Özbağ, Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan ve Kırşehir Bele-
diyesi Meclis Üyesi Erdal Gürsoy seçildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kızılcahamam Belediye Başka-
nı Muhittin Güney ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı Kesin 
Hesap Komisyonu üyeliğine seçilirken, Denetim Komisyonu Üyeli-
ğine Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Çiçekdağı Belediye 
Başkanı İsmail Deniz ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk 
seçildi.
Seçimlerin ardından 2014 yılı yurtdışı teknik gezi programını da 
görüşen JKBB Meclisi, Birliğe yeni katılan ve birlikten ayrılan be-
lediyelerin görüşülmesi ile sona erdi.



JEOTERMAL İÇİN EL ELE VERMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ

BAHÇECİ; BİZİM AMACIMIZ SİYASET DEĞİL, BİZİM AMACIMIZ JEOTERMAL 
ENERJİ İÇİN EL ELE VEREREK BU ENERJİYİ ÜLKEMİZİN FAYDASINA 
KULLANMAK. 

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başka-
nı Yaşar Bahçeci’nin yeniden güven tazelediği Meclis Toplantısının 
ardından, yeni dönemin ilk bilgilendirme semineri de gerçekleşti-
rildi.
Açılış konuşmasını yapan JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar 
Bahçeci yeniden seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Bahçeci konuşmasında; “Biz ilk toplantımızı 2009 yılında 
Kızılcahamam’da yaptığımızda 40 üyeden oluşan bir birliktik. Beş 
yıl boyunca üye belediyelerimizle birlikte çok güzel çalışmalara 
imza attık. Jeotermal konusunda ülkemizde ve hatta dünya çapında 
çalışmalar yaparak birliğimizi tanıttık. Jeotermal enerji konusun-
da farkındalık oluşturmaya çalıştık.  Bizim amacımız siyaset değil, 
bizim amacımız jeotermal enerji için el ele vererek bu enerjiyi ül-
kemizin faydasına kullanmak.  Birlik olarak biz, bundan sonra da 
jeotermal enerji için üyelerimiz ile le ele vermeye devem edeceğiz.  
Jeotermal enerjinin hak ettiği yere ulaşması için gerek yurt içinde 
ve gerekse yurt dışında gerekli çalışmaları, toplantıları ve eğitim 
seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Umut ediyorum ki, önümüzdeki 
yıllarda jeotermal enerjinin önemi daha iyi anlaşılacak ve yeni üye 
belediyelerimizle birlikte genel sekreterlik statüsüne ulaşacağız. 
Şahsımı tekrar bu göreve layık gördüğünüz için siz üyelerimize tek-
rar teşekkür ediyorum” diyerek Ahiler, Ozanlar ve Evliyalar Diyarı 
Şirin Kırşehir’e gelen bütün misafirlere teşekkür etti. 





JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin konuşma-
sının ardından MTA Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan 
MTA’nın jeotermal alanlarda çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. MTA 
Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan’ın ardından kürsü-
ye gelen Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, jeotermal kaynakların 
belediyeler için çok önemli olduğunu söyleyerek JKBB sayesinde 
jeotermal enerjinin kullanım alanlarının ortaya çıktığını ifade etti. 
Açılış konuşmalarının ardından başlayan bilgilendirme toplantısın-
da: Prof. Dr. Şakir Şimşek; “Türkiye’de Jeotermal Enerjiden Elekt-
rik Üretimi”, Yrd. Doç. Dr. Toros Özbek; “Jeotermal Enerji’nin 
Doğrudan Kullanımı", Kemal Akpınar; “ Jeotermal Sondajlar”, 
Nusret Güngör;  “Jeotermal Mevzuatta Son Gelişmeler”, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Ali Danışman; “ Jeotermal Kaynak Aramalarında Jeo-
fizik Yöntemler ve Uygulamaları” konulu bildirilerini sundular. 
Bilgilendirme toplantısının ardından Kırşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen akşam yemeğinde Kırşehirli ustalar söyledikleri bozlak-
larla katılımcılara yöresel bir gece yaşattılar. 
Programın son günü katılımcılara Kırşehir’in tarihi ve kültürel ye-
leri gezdirilerek Kırşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar ile ilgili 
bilgiler verildi.
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 “JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL 
MİNERALLİ SULAR” EĞİTİM SEMİNERİ

28

16 - 20 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 
VE JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİNDE KIRŞEHİR 
MAKİSSOS TERMAL OTEL’DE, ÜYE BELEDİYELERİMİZİN JEOTERMAL ALANDA 
YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERDE GÖREV YAPAN PERSONELLERİNE YÖNELİK 
DÜZENLENEN ‘JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR’ 
KONULU EĞİTİM YAPILDI.



Toplantıya Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter 
Yardımcısı Recep Şahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Kudret 
Saylam, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şahin, çok sayıda 
Belediye Başkanı ve Belediye personeli ile basın mensupları katıldı.
Teknik eğitimin yanı sıra Kırşehir ilin de yürütülen jeotermal faali-
yetler ile yapılan teknik gezi programı katılımcılar tarafından yoğun 
ilgi gördü. Karakurt beldesinde Kırşehir Belediyesi ve İl özel İdare-
si tarafından yapılan “Meyve, Sebze Kurutma Tesisi” gezi programı 
sırasında oldukça ilgi çekti. 
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JKBB ALMANYA’DA TEMSİL EDİLDİ

GEO-T EXPO ULUSLARARASI JEOTERMAL TEKNOLOJİLERİ TERMAL TESİSLER 
FUARI 12 - 14 KASIM – ESSEN’DE YAPILDI.

Almanya`nın Essen Kentinde 12 - 14 Kasım 2013 tarihlerinde dü-
zenlenen Uluslararası Jeotermal Teknolojileri, Ekipmanları ve 
Termal Tesisler Fuarı`nda Türkiye; Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kanlığı ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği tarafından temsil 
edildi. Federal Almanya Çevre Bakanı Peter Altmeier ve Kuzey Ren 
Westfalya Eyaleti Çevre Bakanı Johannes Emminer`in himayesine 
düzenlenen fuar, dünyanın giderek yükselen enerji kaynağı olan 
jeotermal alanında, uluslararası bazda faaliyet gösteren üretimci, 
yatırımcı, işletmeci ve araştırmacı önemli kuruluş ve sektör temsil-
cilerini bir araya getirdi.Jeotermal kaynakları açısından Avrupa’da 
ilk, dünyada ise 7. sırada yer alan Türkiye,  31.500 (MWT) teorik 
jeotermal ısı potansiyeli yaklaşık 20 milyon ton/yıl petrole eşdeğer 
bir jeotermal potansiyele sahip. Bunun maddî olarak karşılığı ise 
11 milyar dolar olarak açıklanmaktadır. Türkiye’de jeotermal sera 
alanı son 10 yılda 5 kat artışla 2.500 dekara çıkarken; verilen des-
tekler ve ülkenin termal potansiyeline göre de bu sayının önümüz-
deki 5 yıl içinde 10.000 dekar seviyesine ulaşması beklenmektedir 

FUARIN PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE

Türkiye, Termal Turizm Belgeli 29, kaplıca işletme ruhsatı almış 71 
tesis ve 46 ilde bulunan 200’ü aşkın doğal sağlık ve rehabilitasyon 
merkezlerindeki toplam 16.000 termal yatak kapasitesiyle termal 
turizm alanında da fuarın parlayan yıldızı olarak büyük ilgi gördü.
Fuar boyunca düzenlenen konferans, sempozyum, basın toplantıları 
ve tanıtım programlarında Türkiye`nin bu özelliği, kurum temsilci-
leri tarafından dile getirildi.  Fuar, Jeotermal Teknolojileri ve Ekip-
manları sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların yanı sıra Je-
otermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeleri, jeotermal kaynaklara 
yatırım yapan yerel yönetimlerin başkanları ile turizm tesisleri için 
yabancı ortak veya yatırımcılarla işbirliği yapmak için büyük bir 
fırsat sundu.
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JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ 
ERZURUM’DA

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında 2014 yılı sözleşme ücretleri 
görüşülerek karara bağlandı. 2014 yılı yatırım, çalışma ve perfor-
mans programının görüşülmesinin ardından, 2014 yılı tahmini büt-
çesi de görüşülerek karara bağlandı.  Birlik Tüzüğünün 4, 7, 11 ve 
25. maddelerindeki değişiklikler görüşüldükten sonra kadro iptal ve 
ihdası da görüşülerek Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.

JKBB 2013 EKİM AYI OLAĞAN 
MECLİS TOPLANTISI VE 
ERZURUM BULUŞMASI, AZİZİYE 
BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
RENAİSSANCE POLAT 
ERZURUM OTEL'DE YAPILDI.
  

‘Erzurum’un Jeotermal Potansiyeli’ sunumunu İlbank A.Ş.den tek-
nik uzman Maden Mühendisi Zafer Aynalı yaptı. Erzurum’da yapıl-
makta olan ve yapılması planlanan projelerine bahsedilerek jeoter-
mal kaynak kullanımının Erzurum’daki durumu aktarıldı. Panelin 

“ERZURUM İLİNİN JEOTERMAL 
POTANSİYELİ VE TERMAL MİMARİ” 
KONULU PANEL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

ikinci konuşmacısı olan Macar Kaplıcalar Birliği Başkanı Miklos 
Vancsura, ‘Termal Mimari’ adlı bir sunum ile katılımcılara termal 
tesis yapımını tüm ayrıntıları ile aktardı.
Panel sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Müceldi-
li Konağı’nda birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyelerine 
hoş geldin yemeği verildi. Ertesi gün Aziziye Belediyesi tarafından 
düzenlenen tarihî ve kültürel gezi programı kapsamında Erzurum 
Tabyaları, Abdurrahman Gazi Türbesi, Ulu Cami, Çifte Minare-
ler, Lalapaşa, Yakutiye, Aziziye Belediyesi Ilıca Termal Tesisleri ve 
2011 Kış Oyunları Tesisleri gezildi.  Aziziye Belediyesi tarafından 
düzenlenen öğle yemeğinde, konuklara Erzurum’un meşhur cağ ke-
babı ikram edildi. Aynı akşam düzenlenen veda yemeği Palandöken 
Belediyesi tarafından Erzurum Evlerinde verildi.
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RİZE’DE DOĞA TURİZMİ VE JEOTERMAL 
KONUŞULDU

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ EKİM TOPLANTISI, RİZE İKİZDERE’DE 
YOĞUN BİR KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BİRLİK BAŞKANI VE KIRŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ'NİN YANI SIRA JKBB ÜYESİ BELEDİYELERİN 
BAŞKANLARI, MECLİS ÜYELERİ, İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLERİ VE ÇOK 
SAYIDA DAVETLİNİN KATILDIĞI PROGRAMDA PANELLERİN ARDINDAN DÜZENLENEN 
AYDER YAYLASI GEZİSİ, KATILIMCILAR TARAFINDAN OLDUKÇA BEĞENİLDİ.



MECLİS TOPLANTISININ ARDINDAN 
DÜZENLENEN PANELDE İLK OLARAK 

ÇAĞIN YENİ GÖZDESİ JEOTERMAL 
ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI 

KONUŞULARAK “JEOTERMAL ENERJİNİN 
MEYVE, SEBZE VE TIBBÎ BİTKİLERİN 

KURUTULMASINDA KULLANILMA 
OLANAKLARI” PANELİNE GEÇİLDİ.

PROGRAMIN SON GÜNÜ DÜZENLENEN 
KÜLTÜREL VE TEKNİK GEZİ KAPSAMINDA 

AYDER YAYLASI GEZİLEREK ÇEŞİTLİ 
İNCELEMELERDE BULUNULDU. AYNI 

GÜNÜN AKŞAMI ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL 
ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ 

AKŞAM YEMEĞİ İLE PROGRAM SON 
BULDU. 
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JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ, NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS 
TOPLANTISINI 5 NİSAN 2013 CUMA GÜNÜ İZMİR / BALÇOVA KAYA TERMAL 
OTEL’DE YAPTI. TOPLANTIYA JKBB ÜYESİ BELEDİYELERİN BAŞKANLARI, MECLİS 
ÜYELERİ, BÜROKRATLAR, İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLERİ VE ÇOK 
SAYIDA DAVETLİ KATILDI. 

Birliğe üyelik kabulünün görüşülmesi ile Uşak Belediyesi, Sivas 
ili Yıldızeli ilçesi Kalın Belediyesi, Aydın ili İncirliova Belediyesi, 
Uşak ili Banaz Belediyesi, Ankara ili Beypazarı Belediyesi ve Ya-
lova ili Esenköy Belediyesi’nin birliğe üyelikleri karara bağlana-
rak birliğin yeni logosunun belirlenmesinin bir sonraki toplantıda 
tekrar görüşülmesine karar verildi. Ardından 2012 yılı faaliyet ra-
poru ve kesin hesabı görüşüldü. İhtisas komisyonlarına üye seçimi 
ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Hemen ardından 2013 yılı 
eğitim semineri ile yurt dışı teknik gezi programı görüşülerek ka-
rara bağlandı

JKBB NİSAN MECLİSİ İZMİR’DE TOPLANDI



Meclis toplantısının ardından düzenlenen panelin ilk 
oturumunda Enerji Verimliliği Kanun ve Isı Payla-
şım Ölçüm Sistemleri konuşuldu. İkinci oturumda ise  
“Yeşil Enerji: Isı Pompaları, Uygulama Örnekleri ve 
Enerji Verimliliği” konuları anlatıldı.
Programın kültürel ve teknik gezi bölümünde Balçova 
Termal Tesisi ve Bayındır Belediyesi tarafından uy-
gulanan Bayındır Sera Uygulamaları ve Efes Antik 
Kenti gezileri düzenlendi. Aynı günün akşamı Balçova 
Belediyesi tarafından Üçkuyular İskelesi’nde verilen 
akşam yemeğinin ardından program sona erdi.

ISI POMPALARI UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ PANELİ YAPILDI

JKBB NİSAN MECLİSİ İZMİR’DE TOPLANDI
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Turizmde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Turizm, her geçen gün kendi kabuğunu kırarak sadece turizmcilerin kendi aralarında 
organize oldukları bir iş çevresi/faaliyet alanı olmaktan çıkıyor, tamamen ekonominin 
desteklediği bir karaktere kavuşuyor. Bu bağlamda turizm yatırımları, prestij yatırımlar 
olarak ülkemizin kalkınma hamlesinde ilk sıralarda yer alıyor. Turizm sektörümüzün yeni 
geleceğinde jeotermal kaynağa dayalı yatırımların da sisteme bilimsel ve yöresel özellik-
lere göre tam entegre edilmesi halinde, sağlık ve termal turizmi, organik tarım-topraksız 
tarım, organize sera bölgeleri ile güvenilir doğal gıda, lojistik, yerli sanayi, ulaşım, çevre, 
iletişim ve tanıtım gibi sektörlere yönelik yatırımlar ve istihdam daha da artmaya devam 
edecektir.
Kum, güneş ve denize dayalı geleneksel turizm, daha aktüel diğer turizm dalları ile sağlık 
ve termal turizm konusunda yaşanan tecrübeler, uygulamada/sahada konunun uzmanla-
rınca tespit edilen hususlar, yapılan değerlendirmeler, gözlemler ve bu konunun duayen-
leri; ülkemize, bölgelerimize, yörelerimize, illerimize ve beldelerimize daha çok turistin 
sürekli gelmesi, en ön planda turizm ülkesi, bölgesi/yöresi olmamız ve en fazla katma de-
ğeri yaratmamız için, öncelikle altı (6) temel şartın öncelikle sağlanmış olması gerektiğini 
tespit etmekte ve önemle belirtmektedirler. Bu altı temel şart aşağıda açıklanmıştır:
1) Belediyelerin ve diğer yerel yönetimlerin organize olmuş halde turizme hazır olması ve 
bu bilinç ile hareket etmesi gerekiyor.
Belediyelerin, diğer yerel yönetimlerin ve yöneticilerin turizme hazır olması için; turizm 
kültürünün sürekli alınması, bu kültürün geliştirilmesi ve eğitim-hizmet içi eğitimlerin gün-
celleştirilmesi bunun da organizeli olarak uygulanması, turizmin olmazsa olmazıdır. 
Belediyeler ve diğer yerel yönetimler, önceden oluşturdukları turizme yönelik altyapı, al-
mış oldukları kültür, uygulama ve turizm aktiviteleri ile tecrübe kazanmış ve bu konuya her 
açıdan vakıf olmuş halde organize bir şekilde turizme önceden hazır olmaları ve bu kül-
türü yaşayarak hareket etmeleri gerekiyor. Bu yerel yöneticilerin başında her yatırımcının 
yatırım yapacağı mücavir alanda/yerde ilk akla gelen kamu kurumları belediyelerdir. Be-
lediyeler, organizeli şekilde hareket etmeli ve turizme hazır olmalı ve yörelerindeki halkın 
kendilerini (belediye başkanları, yardımcılar ve diğer görevliler) örnek almaları, turisti 
ve turizmi yönlendirmeleri gerekmektedir. Hatta belediye başkanı ve belediye personelinin 
herkesten önce turizm konusuna vakıf olmuş,  halkla ilişkiler (PR) uzmanı düzeyinde tavır, 
davranış ve hareket sergilemesi de tavsiye edilmektedir.
Özetle; belediyeler, turizm konusunda diğer kurum ve kuruluşlara göre kültürlü, deneyimli 
ve duyarlı olmak zorundadır.
2)Yerel dinamiklerin de ilgili kültür alt yapısı ile turizme hazır olması ve bu bilinçle hare-
ket etmesi gerekiyor.
3)Turizm için tüm kamudan “sosyal onay” alınmış ve sosyal lisansın kazanılmış olması 
gerekiyor.
Turizmde gelişmiş ülkelerde sosyal onay, her bir proje için (örneğin ülkedeki, bölgedeki 

ÜLKEMİZDE TURİZMİN 
GELİŞMESİNDE BELEDİYELERİN 
VAZGEÇİLEMEZ ROLÜ VE ÖNEMİ
(Neler olması/ yapılması gerekiyor ?)   

Nusret GÜNGÖR 
MİGEM Çevre Koordinatörü 



ve yöredeki bir turizm projesi ile ilgili olarak) alınan, tamamlanan 
tüm yasal işlem ve izinler, uygunluk ve uyumluluk belgelerinden 
farklı olarak öncelikle söz konusu turizm faaliyetinin gerçekleştire-
ceği yerdeki (sadece bununla sınırlı olmamakla birlikte) bireylerle, 
topluluklarla, gruplarla ve paydaşlarla kurulacak ilişkiler ile elde 
edilen, geliştirilen ve sürdürülen aynı zamanda meşru görülme, ka-
bullenilme ve güvenilme aşamalarını içeren ilişkiler bütününe genel 
anlamda verilen isimdir.
Bu sosyal onay sürecinin derecesi ile belirti ve göstergelerin ilişkisi, 
en olumsuzdan nihai olumluya doğru şöyle özetlenebilir: 

1-Reddetme -  Boykot, şiddet, engelleme (yol kapatma), fiziksel 
tehdit,  dava açma gibi belirti ve göstergeleri olabilir.

2-Kabul Etme/Tolerans Gösterme - Uzun süren ve tekrarlanan ko-
nular, dikkatlice gözlemleme gibi belirtiler ve göstergeler gözlem-
lenebilir.

3-Onaylama/Destekleme -  İyi komşu olarak görme, başarılardan 
gurur duyma gibi belirtiler ve göstergeler yaşanabilir.     

4-İçselleştirme -   Politik destek verme, eleştirilere karşı ortak hare-
ket etme, ortak turizm projeleri geliştirme gibi belirti ve göstergeler 
gözlenebilir.

4)Hijyenin, her yerde ve her zaman sürekli şekilde sağlanmış olması 
gerekiyor. 
5)Doğal sermayeye dayalı sağlık ve termal turizm için ayrıca buna 
dair kültürel bir altyapının gelişmiş olması gerekiyor. 
Bu şart, diğer beş şarta ilave olarak en çok Jeotermal Kaynaklı Be-
lediyeler Birliğine (JKBB) üye belediyeleri ilgilendirir. Turizmde 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğer jeotermal kaynakları da 
varsa ayrıca buna dair kültürel bir altyapıları da olması gerekir.
Sağlık-termal turizminin en önemli doğal sermayesi, jeotermal kay-
naktır. Bu kaynak her yaştaki insanın sağlığı için vazgeçilmezdir. 
Sağlık turizmi (koruyucu hekimlik ve tedavi), diğer turizm dallarına 
göre 5-10 kat daha fazla gelir getirir, istihdam yaratır ve ülkeyi de 
sürekli daha iyi tanıtır. Bu bakımdan jeotermal kaynağa dayalı sağ-
lık turizmi için bu konuya yönelik alt yapının, kültürün de mutlaka 
oluşması ve gelişmiş olması gerekiyor. 
Jeotermal kaynak; (a) elektrik enerjisi üretimi,  (b) değişik amaçlı 
her türlü ısıtma-kurutma, (c) sağlık turizmi, (e) termal turizm ve (d) 
gıda için dünyada vazgeçilemez alternatifsiz tek ana kaynaktır. Bu 
beş ana sektörü kapsayan, teknolojinin ve uygulamaların gelişmesi 
ile bu sektörleri daha da ileriye götüren, yatırımcıya ve ülkeye doğ-
rudan en büyük avantajı sağlayan en sağlıklı ve çevreci tek /bir kay-
naktır. Bu beş ana sektörün eş zamanlı olarak yararlandığı dünyada 
tek kaynaktır. Bunun için alternatifsiz tek kaynak olma avantajını, 
ülkemiz ve özellikle JKBB üyesi belediyelerin daha iyi değerlendir-
mesi beklenmektedir.
Bu doğal sermayeyi en iyi değerlendiren, entegre kullanan ve istih-
dam yaratan illerin başında; Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, İzmir, 
Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Ankara gibi iller sayılabilir. 2007 yılın-
da Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun çıka-
rılmış olması, bu kanuna tabi faaliyet ve yatırımları hızlandırmıştır. 
Bu kapsamda örneğin Afyonkarahisar’da mermercilik ve tarımdan 
sonra özellikle termal turizm konusunda çok yatırım yapılmış ve ya-
pılmaya devam edilmektedir. Şehrin en önemli ticaret ve istihdam 
potansiyeli jeotermal kaynağa dayalı sağlık-termal turizminin bir 
yıla yayılması amaçlı termal oteller, jeotermal seracılık-organik 
tarım ve jeotermal enerji (ısıtma) dikkat çekiyor. Aynı şekilde Ay-

dın, Denizli, Kütahya, Manisa ve Çanakkale gibi illerde jeotermal 
kaynağa dayalı elektrik üretimi (JES) ve bundan sonraki diğer ya-
rarlanmalar (entegre kullanım) sayılabilir. Bu yatırımlarda bazı ek-
siklikler, hatalar ve yanlışlıklar yapılmış olabilir. İnsan unsuruna 
dayalı olarak da sağlık-termal turizmine yönelik kültürel alt yapı 
eksikliği ön plana çıkabilir. Asıl önemli olan, bilgi-görgü birikimi 
ve konunun gerçek uzmanları ile bu kaynağa yönelik kültürel alt ya-
pının oluşturulması, geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesidir.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile JKBB tarafından ortaklaşa 
düzenlenen programlarla yurt içi ve dışında yerinde görülen uygu-
lamalara ve yatırımlara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı ile ger-
çekleşmiş projelerin değerlendirilmesi yapılıyor. Gerek yurt içine 
gerekse yurt dışına yapılan bu teknik gezilerle jeotermale yönelik 
bilgi-görgü birikimi oluşturulmaya, örnek olabilecek uygulamalar-
dan, yatırımlardan yararlanılarak ve esinlenilerek en olumlu nihai 
kararın verilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda ülkemizdeki 
faaliyetlerin ve yapılacak yatırımların dünyadaki yeni gelişmelere 
göre yönlendirilmesine dair görüş, kanaat, bilgi birikimi ve bütüncül 
bir sistem yaklaşımı sergileniyor. Jeotermal kaynağa ilişkin kültürel 
alt yapının oluşturulması için sektöre özgü dergi çıkarıyor, hizmet 
içi eğitim (sempozyum, panel, seminer vb.) eğitim ile istişare top-
lantıları yapılıyor, güncelleşen ilgili mevzuata yönelik bilgi veriliyor 
ve bu kaynağın her alandaki uygulamaları yerinde görülerek/gös-
terilerek konunun gerçek uzmanlarından yeni gelişmeler alınmaya, 
öğrenilmeye ve birlik üyelerine öğretilmeye çalışılıyor.  Bu teknik 
geziler ile aynı zamanda jeotermal kaynağa dair kültürel alt yapı-
nın da oluşturulmasına ve geliştirilmesine çalışılıyor. Bu etkinliğin, 
daha sistemli ve daha organizeli bir ekip çalışması ile yürütülmesi 
üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Belediyelerin, edindikleri bu 
kültürel alt yapıyı, yörelerindeki yerel dinamikler ve kamu ile daha 
uzun sürelerle paylaşarak jeotermal kaynak konusunda toplumsal 
ortak bilincin oluşturulması ve bu bilincin arttırılması gerekiyor.
Jeotermal kaynaktan yararlanan ve buna yönelik sağlık ve termal 
turizm uygulayan tesisler  (termal oteller, havuzlar ve çamur tera-
pileri (peloid), termal kompleksler - SPA ve wellness üniteleri vb.) 
için ayrıca müşteri memnuniyetinin, müşteri psikolojisinin iyi bilin-
mesi, değerlendirilmesi ve şikâyetlerin hemen giderilmesi ve buna 
yönelik gerekli nezaketin gösterilmesi gerekiyor. Turizmin bu dalı 
için ayrıca jeotermal kaynağa dayalı hijyen için de daha çok dik-
kat, hassasiyet, takip, kontrol, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirleri 
de gerekmektedir. Ülkemizde yükselen bir trend halindeki turizmin 
bu dalı, gelecekte çok daha popüler hâle gelecektir. Bu hususun da 
özellikle üzerinde durulmalıdır. Bu şartın gerçekleşmesinde de bele-
diyelere ve özellikle JKBB’nin üyesi belediyelere daha fazla görev-
ler ve sorumluluklar düşmektedir. Birliğe üye belediyeler, jeotermal 
kaynağa dair jeolojik-jeotermal prospeksiyon, ön etüt, detay etüt, 
arama ve işletme faaliyeti ve yatırım (tesis kurma) kararından önce, 
birlik danışmanları ile ilgili konuları önceden istişare etmeleri daha 
sağlıklı ve hızlı netice alınmasını sağlayacaktır.
6)Turist için, rekreasyonun/boş zamanın değerlendirilmesine yöne-
lik güvenli ortamın sağlanmış olması gerekiyor.
Dünya sağlık turizmi, bir yıla (12 aya, dört mevsime) odaklanmış-
tır. Turizm yetkilileri ve ilgilileri tarafından devlet destekli 365 gün 
turizme odaklanan ve kısaca “12 ay turizm” sloganı ile çok değişik 
etkinlikler sergilenmektedir. Bu kapsamda deniz, kum, güneş gibi 
ve bilinegelen turizmin yanı sıra kültür, inanç, tenis, golf, kongre, 
doğa, jeo-turizm, eko-turizm, mavi yolculuk ve son yıllarda jeo-
termal kaynağa dayalı sağlık ve termal turizminin de rekreasyonel 
yaklaşımla sisteme entegrasyonu sağlanmış şeklinde etkinlikler ön 
plana çıkmaya başlamıştır.
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ARJESS PROJESİ TAMAMLANDI
ARMUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ YILIN MAYIS AYINDA İHALESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ARJESS (ARMUTLU JEOTERMAL SU SİSTEMİ) PROJESİ 2013 YILI 
ARALIK AYINDA TAMAMLANDI. PROJE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONLANDIRILARAK 
İLÇEDE BULUNAN TURİZM TESİSLERİNE TERMAL SU VERİLDİ. 

Proje kapsamında, ilçenin Kaplıcalar mevkiinde Terfi-1 istasyonu 
kurulmuş ve bu merkezden derin kuyu pompaları ile yeryüzüne çıka-
rılan su, Terfi-1 merkezindeki ısı izolasyonlu termal depoya alınarak 
buradan yaklaşık 3.5 km uzakta bulunan ilçe merkezindeki Terfi-2 

merkezine taşınmaktadır. Terfi-2 merkezinde tam otomasyonlu sis-
tem kurularak termal suyun üretiminin ihtiyaca göre yapılması ve 
sürdürülebilir olması sağlanmıştır. 
Terfi-2 istasyonunda kurulan hidroforlar yardımıyla şu anda üç adet 



termal tesise toplam 7.5 km uzunluğunda termal isa-
le hatlarıyla proje kapsamında su ulaştırılmaktadır. 
ARJESS projesi kapsamında ilçenin Tavşantepe mev-
kiine kurulan Terfi-3 istasyonundan ise Turizm Ba-
kanlığı tarafından plan çalışmaları yapılan yaklaşık 
75 hektarlık ‘’Termal Turizm Tesis Alanı’’ planları 
onay aşamasına gelmiştir. Plan çalışmaları tamam-
landığında ilçeye yaklaşık 5.000 yatak kapasiteli ter-
mal turizm tesisi yatırımının gelmesi planlanmakta. 
ARJESS projesi başladığında yatırımına başlanan 
yaklaşık 2.500 kişilik tesislerin inşaat çalışmaları 
ise devam ediyor. 
ARJESS projesi, Armutlu’ya büyük bir değer kazan-
dırarak ilçenin deniz turizminin yanında termal tu-
rizm sayesinde de dört mevsim turizm merkezi hali-
ne getirmeyi amaçlanıyor. Proje sayesinde bölgenin 
değeri artarak ve ilçedeki inşaat faaliyetleri de hız 
kazandı. 
Önümüzdeki yıllarda yatırımların tamamlanması so-
nucunda ilçe, Marmara Bölgesinin en önemli termal 
turizm merkezi haline gelecek gibi gözüküyor. 
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tedaviyi tekrar uygulamaya koyacağız. Bunun yanında tesisimizi 
büyük veya küçük spor derneklerinin kamp yapabilecekleri bir hale 
gelmesi için proje çalışmalarımız ve tesisin çevresinde kamulaştır-
ma çalışmalarımız devam ediyor. Jeotermal tesislerimiz tamamlan-
dığında  ilçemizde 12 ay iç ve dış turizmin canlı olacağına inanı-
yoruz.. 

Ülkemizde üretim harcamaları içinde ısıtmanın payı % 60’lara ka-
dar yükseldiğinden seracılıktaki başarı bu oranın düşürülmesine 
bağlıdır. Bunun en etkin yolu ise doğal ısı kaynaklarından yararlan-
mak. Nitekim son yıllarda seracılığın yaygın olduğu diğer ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de  de jeotermal enerjiye talep giderek artıyor.  
Çağımızın en önemli konularından biri; doğal enerji kaynakları-
nın çevre kirliliğine neden olmadan verimli şekilde kullanılması-
dır. Enerji kullanımı ile üretim, üretim ile hava kirliliği arasındaki 
ilişki tartışılamayacak kadar açıktır. Bu kirlilik, yerel yönetimleri 
ve hükümete ait bütün kuruluşları organik yakıt kullanımına karşı 
alternatif enerji kaynaklarını aramaya zorlayacak boyutlarda. Bu 
nedenle temiz, yenilenebilir ve kendi öz enerjimiz  olan jeotermal 
enerji her ortama girmesi zorunlu hale gelmiştir.
 İlçemiz coğrafi konum itibari ile İstanbul, İzmir, Bursa gibi illere 
yakın olduğundan jeotermal ile seracılığın Bigadiç’te gelişeceğine 
inanıyorum. Belediye olarak Bigadiç’te jeotermal seracılık yapmak 
isteyenlere belediye olarak gereken desteği vereceğimizi bilmelerini 
istiyorum.

Jeotermal enerji ile ısınmak demek % 100 kendi öz enerjimiz ile 
ısınmak, fosil yakıt kullanılmadığı için doğaya dost enerji, ülkemi-
zin dövizlerinin yanarak yok olmasını önlemek demek oluyor. Be-
lediyemiz tüm bunları göz önüne alarak ilçemize 17 km mesafeden 
özel sistem borular ile ilçemize gelen jeotermal akışkan ile mer-
kezde yaklaşık 3.000’e yakın konut ısıtılmaktadır. Belediye olarak 
jeotermal ısınmanın yanında ilçemize 3 km mesafedeki termal devre 
mülklere akışkan verilmekte olup yaklaşık 5.000 devre mülk sahibi 
ve devre mülk sahibi olmayan kiralama yoluyla devre mülklerde ka-
lan ilçemiz konuklarına hizmet vermektedir. Belediye olarak bizler; 
temiz, tehlikesiz, yenilenebilir jeotermal enerjiyi geliştirmek ve je-
otermal akışkanın % 100’ünden yararlanma yollarının tespiti için 
ar-ge çalışmalarımızı devam ediyoruz.  

BİGADİÇ İLÇESİ VE JEOTERMAL ENERJİ 

BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANI  
İSMAİL AVCU, BİGADİÇ’TE 
JEOTERMAL ENERJİ VE KAPLICA 
YATIRIMLARINDA BÜYÜK BİR 
İLERLEME OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

Ülkemizde 12 ay turizm yapma imkânı ancak termal turizm ile 
mümkün.  Belediyemize ait Hisarköy Termal Tesislerimiz; oksijeni 
bol, sessiz bir ortamda  Ulus Dağı eteklerinde sıcak suyunun içinde 
bulunan selenyum elementinin zenginliği ve güzel doğası ile hizmet 
veriyor. 
Son yıllarda termal turizmde meydana gelen gelişmeler çerçevesin-
de tesisimizi dünya normlarına uygun bir tesis haline getirmek için 
jeotermal merkezimizde su tahlili sonucu iyi gelebilecek hastalık-
ların tespiti yapıldıktan sonra 5.000 yıllık geçmişi olan jeotermal 

SERA YAPMAK İSTEYENLERE 
BELEDİYEMİZDEN TAM DESTEK

BİGADİÇ MERKEZDE 3.000 
KONUT ISITIYORUZ

Bigadiç Belediye Başkanı  İsmail AVCU



TERMAL YATIRIMLA İŞSİZLİK SON BULACAK 
KARABÜK ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI DURSUN BAŞ, AKKAYA ALMİNA 
DÜNYA SAĞLIK ŞEHRİ PROJESİYLE İSTİHDAM PROBLEMİNİ BİTİRECEKLERİNİ 
BELİRTTİ.

Başkan BAŞ, “Eskipazar, düne göre her açıdan hareketlilik kazandı. 
Bu hareketliliği birçok proje ile belediye olarak taçlandırma hede-

findeyiz. Yatırımcıya her türlü desteği vererek, 407 bin metrekarelik 
bir alanda dünyanın en büyük ikinci termal sağlık şehrinin kurul-
masını sağlamak gayretindeyiz. Çok büyük ve zor bir proje. Osman-
lı ve Selçuklu mimarisiyle tasarlanmış kervansaray otel ve devre 
mülkleriyle modern çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapı. 
Su terapi merkezleri, sporcu tedavi merkezleri, spor alanları, alış-
veriş merkezleri, sağlık alanları, helikopter pistine kadar modern 
ihtiyaçları karşılayacak ve aynı zamanda dünyanın en güzel termal 
ve sağlık şehri olacak. Kudüs camisi inşaatıyla dünyaya örnek ve 
model olabilecek ecdat kokan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden 
muhteşem bir sağlık şehrinden bahsediyoruz. Proje hareketlendi ve 
satışa geçtiği anda hükümetimiz bir kanun değişikliği yaptı. Ruh-
satını almadan, yapıya başlamadan devre mülk ve konut satışları 
mümkün olmaz hale geldi. Bizler yasal incelemelerimizi yapıyoruz, 
yetkilerimizi de kullanarak yatırımcı firmamıza yardımcı olacağız. 
Çünkü Eskipazar’ı ayağa kaldıracak, göçü durduracak, istihdamla 
işsizliği ortadan kaldıracak bir proje için emek harcıyoruz.” dedi.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAĞLIK ŞEHRİ 
ESKİPAZAR’DA KURULUYOR

KARABÜK ESKİPAZAR BELEDİYESİ’NİN UZUN YILLAR UĞRAŞ VERDİĞİ ASRIN 
PROJESİ AKKAYA TERMAL VE TRAVERTENLERİ, AKKAYA ALMİNA DÜNYA 
SAĞLIK ŞEHRİ PROJESİYLE HAYAT BULUYOR.

Batı Karadeniz’in Pamukkale’si olmaya hazırlanan Akkaya Al-
mina Dünya Sağlık Şehri projesinde çalışmalar devam ederken 
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tüylüoğlu Gayrimenkul AŞ tarafından 
yapılan Akkaya Almina Gayrimenkul Projeleri, düzenlenen toplantı 
ile tanıtıldı. Farklı Projelerle toplam 407.000 metrekarelik bir alan-
da, 122.000 metrekare konut ve işyeri projesi tanıtımında konuşan 
Tüylüoğlu Gayrimenkul AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Tüylüoğlu, "Proje, içerisindeki sosyal tesisler, aktiviteler ve komp-
lekslerle ülkemizde benzeri olmayan büyük bir projedir" dedi.
Anadolu Otel’de düzenlenen toplantı ile tanıtımı yapılan Akkaya 
ALMİNA Dünya Sağlık Şehri Projesi tanıtım programına Ereğli Be-
lediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Eskipazar Belediye Başkan 
Yardımcısı İdris Örenbaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar 
Tetiker, bazı sanayici iş adamları, dernek ve oda başkanları katıldı.

Abdullah Tüylüoğlu, konuşmasında "Bizler Tüylüoğlu Gayrimen-
kul A.Ş olarak bu projenin yapımını üstlenmiş durumdayız. … Proje 
tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Bu projenin 
yapılmasında ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum." dedi.
İlk devre mülkü satın alan Nurten Özüdüzgün'e plaket takdim edil-
mesinin ardından toplantı sona erdi.

BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
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GÖNEN TURİZMİN MERKEZİ OLACAK
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN UYGULANACAĞI TABAKHANENİN BULUNDUĞU 
ALANIN KAMULAŞTIRILMASININ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI İLE GÖNEN 
BELEDİYESİ, TOKİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA’DA BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ. 
TOPLANTIDA, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ İLE DERİ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ MASAYA YATIRILDI.

Kentsel dönüşüm projesiyle birlikte Gönen’de ikinci bir termal tu-
rizm bölgesi oluşturulduğuna dikkat çeken Başkan Yakar, “Kat sı-
nırlamasının olmayacağı, 5 yıldızlı tesislerin inşa edileceği tabak-
hane bölgesi Gönen’in ve Türkiye’nin en gözde termal turizm alanı 
olacak. Gönen, termal turizmde Türkiye’nin merkezi olacağı gibi 
turizmimizin uluslararası boyuta taşınmasına yardımcı olacak.” 
dedi.

İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Kentsel dönüşüm projesinin, Gönen’i turizmde bir numara yapaca-
ğı gibi Gönen’e en az bin-bin beşyüz kişilik bir istidam alanı oluştu-
racağına da dikkat çeken Başkan Yakar, “Hükümetimizin desteği ve 
gücüyle yaşama geçireceğimiz kentsel dönüşüm, Gönen’i uçuracak. 
Bu projeyi ilçemizin geleceği olarak görüyorum. 75.000 insanımızın 
tamamına yakınını doğrudan ilgilendiren bir proje!” dedi.

OTELLER ZİNCİRİ YAPILACAK

TOKİ ile Gönen Belediyesi’nin ortak hazırlayacağı imar planı içe-
risinde Gönen Çayı ıslahının da yer alacağını açıklayan Belediye 
Başkanı Hüseyin Yakar, “Tabakhanenin yıkımı TOKİ tarafından ya-
pılacak. Ardından imar planı hazırlanacak. Gönen Çayı ıslahı da 
imar planı içerisinde. Turizm alanı ilan edilecek olan bu bölgeye 
TOKİ en az 5-6 otel yapmayı planlıyor. Yapılacak oteller, TOKİ ta-

rafından ihale usulü yatırımcılara ya satılacak ya da kiralanacak. 
Gönen Belediyesi olarak biz, otellere sıcak suyu satacağız. Kaplı-
calardan sonra Gönen’e ikinci bir termal turizm merkezi kazandı-
rılacağı gibi termal turizmi kongre turizmiyle buluşturmayı hedef-
liyoruz.
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YAZLIK ILICA ARTIK HİZMETTE
ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA; TARİHİ GEÇMİŞİ II. YÜZYIL ROMA
DÖNEMİNE DAYANAN YAZLIK ILICA, ROMA, BİZANS VE OSMANLI 
DÖNEMLERİNDE VE GÜNÜMÜZDE DE SAĞLIK MERKEZİ OLARAK KULLANILAN 
KOCAELİ’DEKİ TEK YAPIDIR. ESKİ ILICA’YA AİT TONOZ, SU YOLU, HAMAM VE 
HAVUZDAN OLUŞAN KALINTILAR, GÖLCÜK BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİ 
NETİCESİNDE, KOCAELİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YÜRÜTTÜĞÜ
KAZI ÇALIŞMALARI İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMIŞTIR.



Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisleri 10.000 metre-
karelik bir alan üzerine inşa edilerek ve 25 Mayıs 2013 tarihinde 
hizmete açıldı. Termal tesiste bay, bayan ayrı olmak üzere yetişkin 
termal havuzları, çocuk havuzları, engelli havuzları, özel aile oda-
ları, tuz odası, Türk hamamları, bay-bayan SPA merkezi, saunalar, 

buhar odaları, doktor balıklar, kese-köpük odaları, kar çeşmesi, şok 
kovası, vitamin bar, idari birimler ve soyunma odaları bulunuyor. 
Ayrıca açık ve kapalı yemek salonları, kafeterya, çocuk oyun alanı, 
otopark, dinlenme ve gezinti alanları, seyir terası ve yeşil alanlar 
da mevcut. 



TERMAL SU BİNBİR DERDE DEVA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde 
termal suyun selenyum, çinko, alüminyum, sodyum, demir, mangan, 
kalsiyum florür, bromür, klorür, bikarbonat, sülfat, hidrojen sülfür, 
sülfür (kükürt) ihtiva ettiği ve egzama, akne, sedef hastalığı, eklem 
hastalıkları, kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, yaralan-
malar sonucu oluşan hastalıkların tedavisi, kısırlık, sindirim sis-
temi rahatsızlıkları, inhalasyon yolu ile kronik solunum yolu has-
talıklarının tedavisinde yararlı ve etken olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca termal suyun yaşlanmayı geciktirme, bağışıklık sistemini 
güçlendirme, hücre yenileme, kansızlık, uykusuzluk, genel vücut 
güçsüzlüğü, kemik erimesini önleme, kanı dezenfekte etme, hazmı 
kolaylaştırma, vücudun su dengesini sağlama, mide asidinin oluşu-
munu engelleme, ağız kokusunu giderme, bakterilere karşı vücuda 
direnç kazandırma, safra salgısını canlandırma gibi bir çok fayda-
ları bulunmaktadır.
Uzman masör ve masözler tarafından yapılan kese-köpük, klasik 
masajlar (köpük masajı, tüm vücut yağ masajı, medikal sırt masajı, 
aroma terapi masajı, spor masajı, ayak refleks masajı, rahatlama 
masajı) maske uygulamaları SPA hizmetleri arasında yer alıyor. 
Her yaştan insanın faydalanabileceği tuz odasının, solunum has-
talıkları, astım, nefes darlığı ve göğüs sıkışması, bronşit, akciğer 
kronik inflamasyonu, sinüslerin kronik inflamasyonu, soğuk algınlı-
ğı ve grip, saman nezlesi, solunum enfeksiyonları, rinit ve solunum 
alerjileri gibi birçok rahatsızlıklara faydası bulunuyor. 
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2023 TERMAL VİZYONUNDA YERİMİZ HAZIR
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAMİL SARAÇOĞLU, KÜTAHYA’NIN JEOTERMAL 
KAYNAK AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU 
BELİRTEREK,"İLİMİZ TERMAL BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK!" DEDİ.

Saraçoğlu; “Batı Anadolu, jeotermal 
kaynakların yoğunlaştığı bir bölgedir. 
Ege Bölgesinin graben sistemi ve bu 
sistemi oluşturan kırıklar üzerinde yer 
alan Kütahya ili, jeotermal kaynaklar 
açısından ülkemizin en zengin illerin-
dendir. Türkiye'de Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ilan edilen 65 Termal Turizm 
Merkezi'nden 8 tanesi Kütahya’da bu-
lunmaktadır. Bu kaynaklar sağlık tu-
rizmi açısından son derece önemlidir. 
Kütahya merkez ilçede kaplıca deni-
lince akla Yoncalı ve Ilıca kaplıcaları 
gelmektedir.

Kaplıcalar, fay kırıklarının insanoğluna bahşettiği nimetlerden-
dir. Bu nimetlere Anadolu’nun her köşesinde rastlamak mümkün. 
Kütahya’ya 16 km uzaklıkta bulunan Yoncalı Kaplıcası bu termal 
kaynaklardan sadece birisi. Şehrin stresli yaşamından zihnen ve 
bedenen yorulmuş insanların,  hem dinlenip hem de şifa arama is-

tekleri, sakin yerlerde çıplak ayakla toprağa-çime basma arzuları,  
Yoncalı Kaplıca alanını yöre insanı açısından cazibe merkezi hali-
ne getirmiştir.  Bölge insanı, hafta sonunu ve yaz günlerini geçir-
mek üzere bu suların çevresinde ekonomik ve sosyal konumlarına 
göre ikincil konutlarını yapmışlardır. İlgili kurumların zamanında 
bu sayfiye mekânına yakışır, korumacı, esnek, uygulanabilir, katı-
lımcı bir planlama yapamamasından dolayı, gelişi güzel yapılan bu 
konutlar, çarpık bir yapılaşmaya neden olmuş, bunun neticesinde 
Yoncalı Kaplıcası aktif turizmin hizmetine bu güne kadar sokula-
mamıştır.
Türkiye'nin 2023 jeotermal vizyonunda Kütahya’nın hak ettiği yer-
de olması için Belediyemiz, çalışmalarına başlamış, bu bağlamda 
Geven Jeotermal Sahası keşfedilmiştir.  Geven jeotermal sahası 
Kütahya'ya 11 kilometre uzaklıkta Kütahya-Balıkesir (Tavşanlı) 
bölünmüş karayolu üzerinde yer alıyor.  Sahada Geven-1, OA-1, 
MGJ-1, İKJ-4 ve KBJ-1 kuyuları açılmış, kuyuların toplam debisi 
(kritik debi) 150 litre/saniye ve 50˚C sıcaklığında oldukları tespit 
edilmiştir. Tüm kuyuların işletme ruhsatları mevcut olup koruma 
alan etüdü de MTA tarafından onaylanmıştır.  “ dedi.  

Kütahya Belediye Başkanı 
Kamil SARAÇOĞLU
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TERMAL TURİZMDE MARKALAŞAN KOZAKLI
Termal su ve kaplıca denince akla ilk gelen merkezlerden birisi olan 
Kozaklı İlçesi son dönemlerdeki genişleme ve açılımını daha da bü-
yüterek dev projelere imza atıyor. Kozaklı;  gerek belediye konutları 
gerekse belediyeye ait olan otel ile termal turizmin merkezi haline 
geliyor.
 Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin GÜVEN, göreve geldiği gün-
den itibaren ilçenin termal yönünü daha da kuvvetlendirmek için 
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.  
8 Blok ve toplamda 386 daireye sahip olan Belediye Yeşil Park Ko-
nutları, inşaat ve yerleşim yönünden ilklerden olmaya aday bir site. 
Bu projede kış mevsiminde ısınmayı jeotermalden karşılamak ama-
cıyla yeni bir ısı merkezi sistemi kurulmaya başlandı. Bu sistem sa-
yesinde 386 konut 96 derece olarak yer altından gelen suyun şebeke 
suyunu ısıtması vasıtasıyla ısınmaya başlayacak ve temiz, güvenli 
bir enerjinin varlığı sayesinde devamını sürdürebilecektir.
Böylece Kozaklı’da termal su ile ısınan daire sayısı 3000’e yaklaş-
mış olacak. Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin GÜVEN

AYDIN’A TERMAL KARDEŞ  
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALMANYA’NIN JEOTERMAL KAYNAKLARI 
VE YATIRIMLARI İLE ÜNLÜ HESSEN EYALETİ'NİN BAŞKENTİ WİESBADEN 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR.

Aralık ayında başlayan görüşmeler sonrası her iki belediye de kar-
deş şehir olmak konusunda anlaşmaya vardı. Karşılıklı iyi niyet 
mektuplarının verilmesinin ardından görüşmelerin 6 ay içinde ta-
mamlanması bekleniyor.

JEOTERMAL AYDIN'IN GELECEĞİDİR.

Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Wiesbaden'in Büyükşehir Belediye 
Başkanlığını Sven Gerich yapıyor. 375 bin kişinin yaşadığı şehirde 
26 jeotermal otel var ve 180 bin konut jeotermal enerji ile ısıtılıyor. 
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Wiesbaden 
ile yapılan kardeş şehir mutabakatını çok önemsediklerini söyleye-
rek “Weisbaden ile imzalanacak kardeş şehir protokolü sonrasında 
Weisbaden'e yatırım yapmış birçok uluslararası firma ve yatırım-
cının şehrimize gelmesini hedefliyoruz. Weisbaden, hem jeotermal 
kaynakları hem de güneş enerjisi potansiyeli ile Aydın’a çok ben-
ziyor. Jeotermal, Aydın'ın geleceğidir. Bunu mutlaka Aydın halkı-
nın hizmetine birçok alanda sunacağız. Bunun için uluslararası 
deneyimleri önemsiyoruz. Wiesbaden örneği belediyemiz açısından 
çok önemli.  Bölgede yapılan termal otel yatırımları, konut ısıtma 
tekniği, destekli yaşam merkezleri bizim de hedeflerimiz arasında.  
Bu ilişkiler sayesinde ilimize de yatırımcılar benzer yatırımlar için 
gelecek. Ayrıca Wiesbaden Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a olan 
ilgisi, doğal enerjilerinin kullanımı noktasında ne kadar doğru yol-
da olduğumuzun da bir göstergesidir." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU
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Benim gibi iflâh olmaz gezginlerin çok iyi bildiği, yeni yerler görmenin, yeni in-
sanlarla, farklı kültürlerle tanışacak olmanın alışılmış heyecanı, her gezide oldu-
ğu gibi, İzlanda'ya gitmeden önce de içime yerleşti. İzlanda’nın sıfatı çok: Buzul-
ların kraliçesi, dünya parkı, soğuk yolculukların mola durağı, dünyanın en genç 
kara parçası ve Avrupa’nın ikinci büyük adası.

Rehberimiz, “Beni” adında genç bir İzlandalı; bizi havaalanında karşılıyor. 
Programa göre, önce “Mavi Göl”de yüzüp sonra otelimize gideceğiz. Öğleden 
sonra, Beni'nin Reykjavik civarında ilginç bir turu olduğunu öğreniyoruz. Otele 
varır varmaz, 15 dakika içinde hazırlanıp yola çıkıyoruz. İlk durağımız “Bessas-
ta”, İzlanda Cumhurbaşkanı'nın resmi karargâhı.

İzlanda, pek uzak olmayan bir tarihe kadar Danimarka'ya bağlı bir ülkeymiş. 
Coğrafî konumu nedeniyle, özellikle II. Dünya Savaşı'nda kritik bir rol üstlenmiş. 
1940 yılında Büyük Britanya, 1941'de de Amerika Birleşik Devletleri, savunma 
bahanesiyle, bu ülkeyi işgal etmişler. 1944 yılında yapılan halk oylaması  sonu-
cunda,   ülke  bağımsız   bir  cumhuriyet olmuş.

Bayan Vigdis Finnbogadottir, tam 16 yıl İzlanda'nın cumhurbaşkanı olarak, 
“Bessasta” denilen bu sevimli fakat sade binada oturmuş. Dünyanın demokratik 
yoldan seçilen ilk kadın Cumhurbaşkanı Vigdis Finnbogadottur'un halk tarafın-
dan çok sevildiğini de hemen belirtelim. 

Reykjavik'in dışına  çıktığımızda,  gördüğümüz  manzara bizi büyülüyor. Her şey, 
her yer ışıl ışıl aydınlık. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir mekân. Tüm çevre siyah, 
volkanik bir araziyle çevrili ve her yer yosun tutmuş gibi. Sanki siyah volkan 
çölünün hakim olduğu başka bir gezegendeyiz. Harfnarfjördür kentine nasıl gel-
diğimizi anlayamıyoruz bile. Reykjavik'e yakın büyük bir  yerleşim merkezi olan 
Harfnarfjördür'de “deniz  müzesi”  geziyoruz. Deniz  ve  balıkçılık,  İzlanda  eko-
nomisinin  her  şeyi…  

Yüzde otuzu  aktif olmak üzere,  200 volkanın bulunduğu İzlanda'da, günde 12 
bini bulan tehlikesiz  sallantılar olmakta. Yüzde sekseni diken ve çalılar, %11'i 
ise buzullarla kaplı İzlanda'da, ağaçlık alanlar çok az. Sekiz bin kilometrekarelik 
bir alanı kaplayan “Vatnajökull Buzulu”, Avrupa'nın en büyüğü kabul ediliyor. 
Buzullar, dağların ve kıyıların derinliklerine vadi ve  fiyortlar  açmış.  Eriyen 
buzulların beslediği ırmaklar, geniş kum ve çakıl ovaları oluşturmuş. Bütün bu 
oluşumlar, İzlanda'ya, dünyanın pek çok ülkesine nasip olmayan olağanüstü gü-
zellikler kazandırmış.

Orhan KURAL 

Orhan KURAL / Dünya Kalemimin Ucunda

SICAK BİR BUZ ÜLKESİ:

izlanda



Ülkenin en  büyük dağı olan Hvannadalshnukur'un büyük 
volkanik   konileri   ve   Laki'deki   uzun   volkanik   kraterler, 
gerçekten de görülmesi gereken doğa harikaları.  1947  ve 
1948’de infilâk eden “Hefflla”, ülkenin en büyük yanardağı. 
Bu yanardağlar, doğal yapıyı değiştirip şekillendiriyor. Ör-
neğin; Surtsey Adası, 1963'teki bir patlama sonucu  oluşmuş. 
1973 yılında da bunun tam tersi bir olay olmuş: Vestmanna-
eyjar adlı bir balıkçı kasabası lâvlar altında kalmış ve çev-
redeki yerleşim yerleri boşaltılmış. Son volkanik faaliyet ise 
1991 ve 1994 yıllarında ülkenin kuzeyinde meydana gelmiş. 
Son olarak 182 yılından beri bir faaliyet göstermeyen Eyjaf-
jallajökull adlı volkan 2010 yılında patlamış ve saçtığı küller-
le tüm havayolu trafiğini alt üst etmişti.

İzlanda da doğayla barışık bir enerji politikasına yönelerek, 
onun nimetlerinden, yine ona ihanet etmeden yararlanmasını 
bilmiş. Ülkedeki jeotermik ve  hidroelektrik  santraller,  her 
zaman “temiz enerji” olarak adlandırılan güç kaynakları.
Ülkenin %80'ini kaplayan lavlar, içerdikleri zengin mine-
rallerle, tarım için verimli toprak oluşturuyor. Genellikle 
seralarda yapılan tarım, besin açısından, pirinç ve buğday 
dışında, ülkenin kendi kendine yeterli bir duruma gelmesi-
ni sağlamış. Topraklarının büyük bir bölümü çayır olan bu 
ülkede, hayvancılık da oldukça gelişmiş. Vahşi hayvanın bu-
lunmadığı üçsuz bucaksız meralarda koyun, inek ve atlar kor-
kusuzca otluyor.

Başkent “dumanlı koy” yani Reykjavik

Adada ilk yerleşim, MS IX. yüzyılda Vikinglerden kaçan İrlan-
dalılar ile başlamış. 874 yılında, ilk yerleşim yeri, Norveç'ten 
gelen İngolfur Arnarson tarafından kurulmuş. Daha sonra, 
zalim Norveç kralından kaçan “Haffadlar”, yani “Uzun Kır-
mızı Saçlılar” bu topraklara gelmiş. Aslen Viking olan bu 
insanlar, jeotermal kaynaklardan çıkan dumanları görünce, 
buraya “dumanlı koy” anlamına gelen “Reykjavik” adını 
vermişler. İzlanda'ya, “buz ülkesi” anlamına gelen adını da 
yine Vikingler vermiş. Şu anda konuşulan İzlandaca,  eski  
Norveç dili, tarih boyunca pek değişime uğramamış. 
Turumuzun son durağı, ünlü “Mavi Göl”. Burada, buharla 
çalışan bir jeotermal santral var. Evlere, jeotermal enerjiyle 
ısıtılan yer altı suları veriliyor. Mavi Göl, bu suyun bir havu-
za konulmasıyla oluşmuş, güzel, masmavi bir suni göl. Mavi 
rengi, suyun içindeki silikattan alıyor. Turdaki arkadaşları-
mızla birlikte, santralden yayılan dumanların ve dumanların 
arasından bir görünüp bir kaybolan insanların arasına dalı-
yoruz. Sanki bir hayal dünyasının içindeyiz. Yaz kış, bu sıcak, 
kükürtlü suyun içinde yüzen sağlıklı insanları görüyoruz. 39, 
40 ve 44 °C sıcaklıkta ufak havuzlar var. Birinden diğerine 
geçiliyor. Ertesi sabah, dünyanın en kuzeydeki başkenti Reyk-
javik şehir turuna devam ediyoruz. Reykjavik için herhalde 
“büyük bir küçük kent” denebilir. Eski belediye binası olan 
“Hofti House”, ilk durağımız. Reagan ve Gorbaçov'un 1986 
yılında nükleer silâhların sınırlandırılması konulu tarihi bu-
luşmaları burada gerçekleşmiş, görüşmeler burada yapılmış. 
O dönemde, basında, kilise olarak tanıtılmıştı bu bina.  

izlanda



“Golden Circle” Turu

Seraların, İzlanda için ne kadar önemli olduğunu söylemiş-
tim. Isıtma, jeotermal ısıyla gerçekleştiği için seranın işletme 
masrafları çok düşük. Bu seralarda her türlü sebze ve çiçek 
yetiştiriliyor. Gezdiğimiz seranın adı “eden”, yani “cennet”. 
Bu sera, artık turistik bir gezinti  yeri.  İçinde, dükkânlar ve 
hatta bir de kahve var.
İkinci  durağımız,  “Kerid  Volkanik  Krateri”.  Tam  2  bin
yıllık bu kraterin içi suyla dolu. Arazi, İzlanda'nın pek çok 
yerindeki gibi “siyah”. Yolda, sağlı sollu, çok sayıda yazlık 
ev görüyoruz. 
Gulfoss Şelâlesi, gerçekten de “etkileyici”. Sular iki kademeli 
olarak, 32 metre yükseklikten düşüyor. İzlanda'nın en büyük 
şelâlesi. 
Hemen yanında,  “Geysir”  sıcak su kaynakları bulunuyor; 
sıcak suların buharı her bir yanı sarmış; esrarlı ve korkutucu 
bir atmosfer yaratıyor. Hani korku filmlerinin o tipik sahne-
leri gibi.

Aralarında en çok dikkati çeken, “Strokkür Geysiri”, her beş 
dakikada bir, bir gürültü ile sularını 25 veya 30 metreye ka-
dar fışkırtıyor. Basınç altında 130°’de bile kaynamayan su, 
basınç kalkınca birden kaynıyor ve kendini hemen dışarıya 
atıyor. Daha önceleri, burada suları 60-70 metreye kadar 
yükselen bir diğer “Geysir”in olduğunu da öğreniyorum. 
Sonra tıkanmış. 

Yemekten sonra, Thingvellir Ulusal Parkına gidiyoruz. Avru-
pa ve Amerika kıtaları tektonik olarak tam buradan ayrılıyor-
muş. Amerika Kıtası'nın alçaldığı yer, büyük bir yarık olarak 
belirgin. Her yıl bu yarık 2 santimetre  kadar  açılıyor. Yani 
yürüyerek Avrupa’dan Amerika’ya geçmek mümkün.
Dünyanın en eski halk meclisi ya da parlamento binası da, 
930 yılında, yine bu bölgede kurulmuş. Şu anda bu binanın 
önünde İzlanda bayrağı dalgalanıyor.
Mavi dağlarda, Nisan ile Aralık ayları arasında kayak yapı-
lıyormuş. Kayak, İzlanda'nın en popüler sporlarından biri...
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SINDIRGI,  JEOTERMALİ HER ALANDA 
KULLANACAK 

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANI EKREM YAVAŞ, SINDIRGI’NIN DOĞASI VE 
KÜLTÜRÜNÜN YANINDA TERMAL DEĞERLERİ İLE GÖZ DOLDURACAĞINI 
SÖYLEYEREK İLÇE İLE İLGİLİ JEOTERMAL YATIRIMLARI ANLATTI.

Coğrafi konumu ve topografik yapısından dolayı ulaşım ağlarında 
yaşanan değişiklikler ve tarımda uygulanan kota, ilçemiz sakinleri-
ni yeni kazanç dalları arayışına itmiştir. 2004-2009 başkanlık dö-
neminde ilçemiz için yeni bir çalışma planı ortaya koyarak yol hari-
tası oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarda insanları turizme yönelten 
faktörlerden bir tanesinin hiç kuşkusuz sağlık olduğunu ve bu faktö-
rün bazen kaybolan sağlığı geri kazanmak bazen de mevcut durumu 
korumak amacıyla ortaya çıktığını gördük. İlçemizin değerlerini 
ele aldığımızda Termal Turizm ile Kültür Turizmi birleştiğinde ilçe-
mizde uygulama aşamasında sıkıntı olmayacağını, aksine birbirini 
tamamlayan iki önemli dal olduğunu deneyimlerimizle gözlemledik. 

BEDELSİZ ARAZİLERİMİZ 
YATIRIMCILARI BEKLİYOR

İlçemizin enlerini tanıtabilmek için öncelikli olarak yaptığımız iş-
lerden biri Sındırgı’yı termal Turizm Bölgesi ilan ettirmek oldu. 
Böylelikle yatırımcı için cazibe merkezi haline gelecek ve tercih 
edilebilirliğini arttırmayı planlayarak hızla çalışmalara başladık. 
Yapılan çalışmalar neticesinde termal turizm bölgesi ilan edilen il-
çemiz teşvik kapsamına alındı. Bu kapsamda KDV oranı %18’den 
%1’e düşmesi, işçi ve işveren paylarının devlet tarafından ödenmesi 
ile ilçemiz yatırımcılar için turizm yatırımı için cazip bir bölge hali-

ne gelmiştir. Bu destekler ile ilçemizde 2 adet termal tesis kurulmuş 
olup faaliyete geçmiş ve 3 adet büyük ölçekli termal tesis de yapım 
aşamasındadır. Halen 3 adet 1.000’er dönümlük turizm alanında 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilebilecek arazimiz yeni 
yatırımcılarını beklemektedir.
Dış mimarisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş'ın hazırladığı Sındırgı Emendere Termal Oteli, 2 yılda inşa 
edildi. 3.5 milyon TL'lik inşa bedelinin 2.5 milyon TL'si İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon TL'si  Sındırgı Belediyesi bütçesin-
den karşılandı.
Yıllardır sedef, egzama ve cilt hastalıklarını tedavi eden Emendere 
Termal Otel sağlık turizmi için bire bir. Emendere Termal'in ana 
kaynağı, her mevsim 32°C sıcaklıkta bulunan suyun, yapılan fiziksel 
ve kimyasal analizler sonucu mineral değeri düşük olan akro termal 
su olduğu belirlenmiştir. Sındırgı Emendere Termal Otel “güzellik 
suyu” ile dört tarafı ormanlar ile çevrili derin vadi içerisinde bol 
oksijeni ve su şırıltıları içerisinde “Güzelliğinize Sağlık Katmak” 
parolası ile mevcut tesisin kapasite artırma çalışmaları projesi de-
vam ediyor. 

3.000 KONUTU ISITACAĞIZ

İlçemiz doğal kaynaklarının öncelikle ilçe halkı tarafından verimli 
olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla kaynağından 98ºC ve 176 
lt/sn çıkan su ile 3.000 konutun ısıtılması sağlanacak, ardından; 
çıkan suyun seracılıkta ve nihai olarak turistik termal tesislerde bü-
tünleşmiş bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir proje hazırlan-
dı. Bu proje Türkiye’nin en büyük isale hattı olup termal su konut 
ısıtması, seracılık ve otellerde bütünleşmiş bir biçimde kullanılabi-
lecek.

ORGANİZE SERA BÖLGESİ

İlçemizde bulunan 176 lt/s debili Jeotermal kaynakların bina ısıtma 
ve jeotermal turizm tesislerinde kullanıldıktan sonra belediyemiz 
tarafından planlanan 100 hektar alana sahip organize sera böl-
gesinde kullanılacaktır. Organize sera bölgesinde yatırım yapmak 
isteyen kişi veya firmalara Belediyemiz tarafından alt yapı ve diğer 
konularda yardım edilecek. 
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TERMALDE ÖRNEK BİR İL OLACAĞIZ

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, jeotermal kaynaklarını en 
verimli şekilde kullanarak örnek bir kompleks yapacaklarını söyle-
di. Jeotermal kaynakların kentin geleceğinde çok önemli olduğunu 
bildiren Cahan, belediyenin yapacağı örnek projeler ile yatırımcı-
ların şehre daha kolay gelmesinin sağlanacağını söyledi. Uşak’ın 
jeotermal konusunda beklentilerini göz önünde tutarak çalışmalar 
yaptıklarını kaydeden Cahan, "Jeotermalde ilimizin marka kentler 
arasında yer alması için hedeflerimizde ilerliyoruz. Bunun için ken-
timizin isteklerini ve beklentilerini göz önünde tutuyoruz. Beklenti-
leri en iyi şekilde değerlendireceğimiz güzel bir kompleks yapaca-
ğız. Kompleksimiz ilimizden herkesin seveceği bir yer olacağı gibi il 
dışından da birçok kişiyi çekecek cazibede olacak.” dedi. Projenin 
adım adım ilerlediğinin ve şekillendiğinin altını çizen Belediye Baş-
kanı Nurullah Cahan, yakın bir zamanda çalışmaların temellerinin 
atılacağına dikkat çekti.
 

Uşak Belediyesi’nin jeotermal çalışmaları kapsamında Kayaağıl 
Jeotermal Tesisleri’nde deforme olan alanların kalıcı şekilde kulla-
nılabilmesi için tadilat çalışmaları başladı.
  
Tesisin her yönü ile daha kullanışlı ve malzemelerinin daha kaliteli 
olmasını istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Cahan, "Tesisimiz 
Uşak halkının hizmetine bugüne kadar en iyi şekilde hizmet verdi. 
Fakat gerek yapım sürecinde, gerekse kullanım ile ilgili bazı sorun-
ların yaşandığını gördük. Bu sorunların devam etmesi durumunda 
geri telafisi olmayan problemler ile karşılaşabilirdik. Bu nedenle 

hemen tadilata girip tesisin en iyi şekilde işlemesini uygun gördük. 
Konusunda uzman bir firma tadilata başlayacak ve kısa sürede bi-
tirecek.” dedi. Yapılacak tadilatın ardından bir daha sıkıntı yaşan-
maması ve belediye bütçesine yansımaması adına yüklenici firma ile 
sözleşme imzalayacaklarının altını çizen Cahan, bu sayede termalin 
uzun süreli sıkıntısız hizmet vermeye devam edeceğine dikkat çekti.

Uşak Belediyesi’nin jeotermal konusunda hassas bir yaklaşım sür-
düreceğini vurgulayan Cahan, "Biz jeotermal kaynaklarımızı her 
alanda marka yapmak niyetindeyiz. Bu nedenle mevcut tesisin dü-
zenlenmesinin yanında yeni yapıları da çok yakında hizmete soka-
cağız. ZEKA desteği ile apartların yanında, yapacağımız aqua park 
ve modern yapıları ile termal suyumuz daha da ünlenecek. Aynı za-
manda yakın bir zamanda herkesin konaklayabileceği beş yıldızlı 
örnek bir sağlık merkezini de yapmak istiyoruz.” dedi.

KAYAAĞIL TERMALDE YENİLİKLER 
BAŞLIYOR

GÜNDEN GÜNE GELİŞECEK

Uşak Belediye Başkanı Nurullah CAHAN
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ILICA, KABUĞUNU KIRIYOR
ILICA’NIN ÇEHRESİ İLE BİRLİKTE KADERİNİ DE DEĞİŞTİRECEK DEV KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLIYOR.  AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMED 
CEVDET ORHAN, UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE İLÇENİN 
ÇEHRESİNİN DEĞİŞECEĞİNİ VE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELEN YAŞAM 
ALANLARIYLA ÖRNEK BİR İLÇE OLUŞTURULACAĞINI SÖYLEDİ.

Ilıca’nın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşayacağının altını çizen Başkan Orhan, ter-
mal zenginliğiyle ön plana çıkan ilçede kaplıcaların çevresini de ilgilendiren kentsel 
dönüşüm projesiyle ilçenin cazibesinin daha da artacağını vurguladı. TOKİ’de ihale 
sırası bekleyen projenin Ilıca’nın merkezini ilgilendirdiğini hatırlatan Başkan Orhan, 
“İlçede kent dokusuna uygun olarak inşa edilecek yeni konutlar ve iş yerleri, Ilıca’nın 
çehresini değiştirecek.” dedi.

Ilıca’nın termal zenginliği ve turizm potansiyeliyle ön plana çıkan bir bölge olduğuna 
vurgu yapan Başkan Orhan, kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesinin ilçenin 
cazibesini artıracağını ve Ilıca’yı bir çekim merkezi haline getireceğini belirtti.

ILICA’YI ÇEKİM MERKEZİ HALİNE 
GETİRECEK PROJE

Aziziye Belediye Başkanı 
Muhammed Cevdet ORHAN



Aziziye Belediyesi’nin KUDAKA destekli yaptığı 18 adet aile kabini 
hizmete girdi.
Aziziye Belediyesi ilçeye yeni bir termal yatırım daha kazandırdı. 
Mevcut tesislerin yanına 2 milyon lira bedelle yapılan aile kabinle-
rinin 650 bin lirası ‘Termal Zenginlik Projesi’ kapsamında Kuzey-
doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (KUDAKA) karşılandı.

Ilıca Termal Tesisleri’nin ilçenin turizm vizyonuna değer katması 
adına bir dizi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Orhan, 
yapılan yeniliklerle tesislerin kâra geçtiğini ve gerek ilçe ekonomi-
sine gerekse belediyeye önemli katma değer sunduğunu vurguladı.
Otel ve kaplıcaların içinden başlayarak genel bir temizlik ve dü-
zenlemelerin yanı sıra, kalifiye personel takviyesi yapılarak güler 
yüzlü ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet sunumu 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Orhan, “Otel lobisi ile odalarda ve 
havuzlarda yenileme çalışması yapıldı. Havlular ve peştemallar pa-
ketlenerek müşteriye sunulmakta, tek kullanımlık hamam terlikleri 
müşterilere verilmektedir. Yine havuz mermerleri yenilendi, suyun 
sıcaklığı arttırıldı. Otel restoranı da yenilenerek alakart menüsüy-
le müşterilerin damak zevkine hitap eder hâle getirildi. Şu anda 
kaplıcaların çevresinde peyzaj çalışması yapılmakta, doğalgaz 
dönüşümü sürmektedir. Yapılan bu düzenlemeler, kalifiye personel 
sayısının arttırılması ve hijyen eğitimleri sayesinde tesislerimiz tam 
kapasite ile çalışarak belediyemize de katma değer sunacak. Yeni 
aile kabinleri tesislerin kâr marjını daha da yükseltecek. İlçemizin 
ekonomisine katma değer sunacak yeni yatırımlar için gerek bele-
diyemizce gerekse özel müteşebbisler tarafından yeni yatırımlar da 
yapılmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

AZİZİYE’YE YENİ BİR TERMAL YATIRIM 

TERMAL TESİSLER YAPILAN 
YENİLİKLERLE GÖZ DOLDURUYOR
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SALİHLİ’DE HEDEF 20 BİN KONUT
SALİHLİ BELEDİYESİ JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KUYULARDA 
İNCELEMELERDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ KAYDA, SALİHLİ’DE 
YAKLAŞIK 40 BİN KONUTUN YER ALDIĞINI VE BUNUN SADECE 7.300 KONUTUNA 
JEOTERMAL HİZMETİ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi Üretim Se-
rası ve Jeotermal Müdürlüğü’ne bağlı kuyularda incelemelerde bu-
lunarak belediyenin bu alanda yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler 
verdi. 
Kurşunlu Kaplıcaları ve Yılmaz Mahallesi’nde bulunan jeotermal 
kuyularını incelemede bulunan Başkan Kayda; “Salihli Belediye-
si Jeotermal Müdürlüğü’ne bağlı Kurşunlu Kaplıcalarında 6 kuyu, 
Yılmaz Mahallesi’nde 2 kuyu olmak üzere toplam 8 kuyu jeotermal 
kuyumuz var. Salihli´de yaklaşık 40 bin konut bulunuyor. Bunun 
sadece 7.300 tanesine jeotermal hizmeti veriyoruz. Bu rakamı en 
azından 20 bin konuta çıkarmak için çalışmalarımız yoğun bir şe-
kilde sürüyor.
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Çalıştaya, Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru, Pamukkale Be-
lediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve başkan yardımcıları, turizm 
sektörü temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcileri ile çok sa-
yıda sivil toplum örgütü temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu 
yetkilileri katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, açılışta 
bir konuşma yaparak, Karahayıt ve Pamukkale’nin ülke turizmi 
açısından önemine işaret etti. Çalıştayda ortak akılla hareket edilip 
bir yol haritasının belirleneceğini kaydeden Gürlesin; “Biz ortak 
aklın kullanılarak Karahayıt için bir yol haritası çizmek istiyoruz. 
Termal Sağlıkta Marka Kent Pamukkale-Karahayıt Projesi Pazar-
lama Stratejisi Çalıştayı, bu amaçla yapılan bir projedir. GEKA’dan 
aldığımız bir faaliyet desteği kapsamında bu çalıştayı düzenliyoruz. 
Toplamda 126 bin liralık projenin 90 bin lirasını GEKA’dan aldık. 
İnşallah çalıştayımız neticesinde sizlerle birlikte bir yol haritası çi-
zilecek. Böylelikle bugüne kadar ihmal edilen başta Karahayıt ve 
Pamukkale olmak üzere bu bölgenin çok daha iyi bir noktaya gel-
mesini hedefliyoruz. 

Başkan Gürlesin, 25-30 Eylül arasında ÇEK Cumhuriyeti ve 
Almanya’ya bir inceleme gezisi yapıldığını hatırlatarak, “Bu pro-
jemiz, o inceleme programının bir devamıdır. İnşallah orada gör-
düğümüz güzellikleri, teknik personel ve hocalarımızla birlikte 
bölgemize uyarlamak istiyoruz. İlk olarak tanıtım bu değerlerimiz 
için bir filmi hazırlanacak. Daha sonra termal sağlık projemiz için 
logo çalışması yapılacak. Hazırlayacağımız internet sitesi ile de 

KARAHAYIT’TA DEĞİŞİM BAŞLIYOR
PAMUKKALE BELEDİYESİ TERMAL SAĞLIKTA MARKA KENT PAMUKKALE-
KARAHAYIT PROJESİ PAZARLAMA STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI, KARAHAYIT’TA 
DÜZENLENDİ. 

GÜRLESİN; “TERMAL SAĞLIKTA 
PAMUKKALE VE KARAHAYIT’I TÜRKİYE’DE 
BİR NUMARA YAPMAK İSTİYORUZ…”

uzun vadede tanıtım yapılacak. Ardından strateji belgemizi oluştu-
racağız. Termal sağlıkta Pamukkale ve Karahayıt’ı Türkiye’de bir 
numara yapmak istiyoruz.  Ortak akılla, sadece ben yaptım oldu de-
meden bütün sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıy-
la, büyükşehir belediyemizle ve halkımızla el ele verdiğimizde güzel 
şeyler ortaya çıkacağına inanıyoruz. Karahayıt ve Pamukkale’de 
değişim artık başlamıştır. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi. 
Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru da, ‘Şehri ortak akılla yö-
netmek için bu konunun içinde olan kişilerin görüşlerini almak 
kararların doğruluğunu artıracak ve daha az hata yapılarak, hem 
işin maliyetini düşürecek hem de alınan kararlar ile hedefe ulaşıla-
caktır. Birçok yenilikleri ve güzellikleri, geçmişteki tecrübelerimizi 
ve arkadaşlarımızın tecrübelerini en güzel şeyleri ortaya koyaca-
ğız. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Doğruyu bulmak için birlikte 
çalışacağız. Ben bu tür çalışmalara değer veren biri olarak umut 
ediyorum ki belediyemize ve bizlere ışık tutacaktır. Hepinize güve-
niyoruz. Güzel şeyleri birlikte yapacağız. Bu çalıştayın ilçemize, 
Karahayıt’a ve Pamukkale’mize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi. 
Daha sonra herkesin konu hakkında görüş ve önerileri alındı. Ar-
dından 6 kişilik gruplar oluşturularak çalışmalar sonucu görüşler 
rapor haline getirildi.

Pamukkale Belediye Başkanı  Hüseyin GÜRLESİN
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JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ KURULUYOR
 AVRUPA VE UNESCO JEOPARKLAR AĞI TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN İLK, AVRUPA’NIN 
58. DÜNYANIN İSE 99. JEOPARKI İLAN EDİLEN KULA VOLKANİK JEOPARKI İÇİN  
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ VE KULA BELEDİYESİ 
ARASINDA YAPILAN PROTOKOL İLE JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ KURULMASI 
YÖNÜNDE İLK ADIM ATILDI. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Jeopark ve Jeotermal konu-
sunda yapılacak olan her türlü proje  için aynı özelliğe sahip olan  
Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi ile birlikte  Jeopark Belediye-
ler Birliği kurma kararı aldıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, her iki ilçenin de Jeotermal ve Je-
opark için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
İmzalanan protokol nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’e ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşek-
kür eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; “Kula, tarihi ve 
kültürel değerleriyle paha biçilemez el sanatlarıyla tarih kokan bir 
anıt kenttir. Bunun yanı sıra jeopark bölümü de şuan belli hibeleri 
kazanmış ve çalışmaları devam etmektedir. Kula'nın bu protokol-
den sonra çok daha iyi noktalara geleceğine inancım tamdır. Bu 
protokolün, inşallah Kula, Salihli ve Manisa adına hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
Salihli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Birliğin ku-
ruluş aşamasında yapılacak masraf ve yatırımlar için Büyükşehir 
bünyesinde bütçe oluşturulup çalışmaların yürütülebilmesi için adı 
geçen belediyelerle müşterek bir protokol oluşturuldu. Yapılan pro-
tokolün herkese hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

JEOPARK İÇİN 750 BİN TL HİBE 

ZAFER Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek “Kula 
Jeoparkı'nı Keşfet” projesi için imzalar atıldı. 
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kula Volkanik Je-
oparkı'ndaki gelişmeleri  yakından takip ettiklerini, buna bağlı ola-
rak Türkiye'nin ilk Jeoparkı olarak ilan edilen Kula'ya ajans olarak 
vermiş oldukları destekten dolayı gurur duyduklarını söyledi. 

BEŞ AYRI NOKTADA ÇALIŞMA YAPILACAK

Zafer Kalkınma Ajansından 450 bin TL, Kula Belediyesi tarafından 
da 299 bin TL olmak üzere toplamda 750 bin TL ile  Kula Volkanik 
Jeoparkı'nın alt yapı çalışmalarının başlayacağını söyleyen Kula 
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, alınan bu hibe desteği ile Kula’da 
kırsal turizm yatırımlarının temelinin atılacağını belirtti. Kula'nın 
kalkınması adına her türlü projeye imza atacaklarını belirten Baş-
kan Tosun, 750 bin TL'lik  alt yapı çalışmasının beş ayrı noktada 
başlayacağını söyledi. 
Tosun; “Kula Jeoparkı'nı Keşfet Projesi” kapsamında Sandal, Ça-
kırca, Kula, Divlit Yanardağı ve çevresi,  Yurtbaşı Mahallesi Peri-
bacaları mevkiinin yatırımlardan faydalanacağını ifade ederek  bu 
projenin Kula'ya  hayırlı olmasını diledi. 
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PETROL, DOĞALGAZ, 
YENİLENEBİLİR ENERJİ, KÖMÜR 

VE NÜKLEER ENERJİDEN 
SONRAKİ 6. ANA YAKITIMIZ OLAN 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAMLESİNİ 

BAŞLATTIK. ENERJİ TASARRUFU 
İLE EKONOMİMİZE YILDA 15 

MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAĞIZ. 
RÜZGÂR, GÜNEŞ VE JEOTERMAL 

ALANLARINDA HEDEFLERİMİZ 
ÇOK BÜYÜK! 

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR  BAKANI  Taner YILDIZ
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
HAMLESİNİ BAŞLATTIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin yenile-
nebilir enerji potansiyelini ve bakanlığın bu konuda ne gibi çalışma-
lar yaptığını Jeotermal Belediyeler Dergisi’ne anlattı. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı; teşvikler, teknolojik 
gelişmeler ve beraberindeki maliyet düşüşleri ile fosil yakıtların 
yükselen fiyatları ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri sebebiy-
le hızla artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiğimiz 
önem kapsamında yenilenebilir enerji piyasasına ilişkin kanunu 
2011 yılında güncelledik. Söz konusu güncelleme ile yenilenebilir 
enerji alanında daha cazip hale gelen fırsatlar, yatırımcılar vasıtasıy-
la değerlendirilmektedir. 7.3 dolar sentlik teşvik var. Bu sübvansi-
yon rakamları, Türkiye`nin coğrafi avantajıyla teknolojinin buluştu-
ğu yerde bir rakamdır.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜCÜMÜZ 28.000 MW

Bakan YILDIZ, “Ne yüksek kârlarla sermaye transferlerine izin ver-
dik ne de özel sektörün çalışmasını engelleyecek zorluklar çıkardık.  
2002 yılında 12.305 MW olan yenilenebilir enerji gücümüz bugün 
28 bin MW seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan 1 megavatın altında 
kalan yenilenebilir enerji projelerinde lisans alma zorunluluğunun 
kaldırılmış olması küçük ve orta boy işletmelerin enerji girdisini 
azaltacak yenilenebilir enerji projeleri için de yatırımcılara önemli 
bir pazar fırsatı sunmaktadır.”

“RÜZGÂRDA 2023 HEDEFİMİZ 20 BİN MW!”
“3,5 MİLYON EVİN ELEKTRİĞİ RÜZGÂRDAN 
SAĞLANIYOR.”

“Özellikle yıldan yıla düşen maliyetler göz önüne alındığında söz 
konusu teşvik ve avantajların yatırımcılar için son derece cazip 
olduğunu belirtmek isterim. Enerji arzının sürekliliğini sağlamak; 
enerjiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanma temeline dayanan 
sürdürülebilir, uygulanabilir ve uzun vadede doğru enerji politikala-
rının üretilebilir olmasıyla mümkün olmaktadır. Bu anlamda rüzgâr 
enerjisi ülkemiz için güvenilir ve sürdürülebilirliği olan bir enerji 
çeşididir. Rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz 12 yıl önceki 19 mega-
vattan bugün, 4 bin megavatlara yaklaşan bir seyir izliyor. Rüzgâr 
enerjisi üretimi, bu yıl ürettiğimiz enerjinin yüzde 10’unu oluştur-
du. Yaklaşık 3,5 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr santral-
lerinden karşılandı.  Bu yılın sonuna kadar rüzgâr santrallerinden 
elde ettiğimiz elektrikle 1 milyar dolar daha az doğalgaz ithal etmiş 
olacağız.  Bu da enerjide yüzde 72 oranında ithalata açık bir ülke 
olarak bizim için son derece önemli bir rakamdır. Rüzgârda 2023 
hedefimiz 20 bin megavattır.”

“NÜKLEER SANTRALLER İLE DOĞALGAZ İTHALA-
TINI YILDA 7.2 MİLYAR DOLAR AZALTACAĞIZ.”

“Güneş enerjisinde; Konya – Karapınar’da 3 bin megavatlık dü-
yanın en büyük güneş tarlasını 60 bin dönümlük bir arazi üzerine 
kuracağız. Nükleer santral konusunda da çalışmalarımız devam 
ediyor. Rusya Federasyonu ile 20 milyar dolar yatırım değerinde 
4800 MW kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilişkin 
Anlaşmayı imzaladık ve saha çalışmalarına başladık. Japonya ile 22 
milyar dolar yatırım değerinde 4480 MW kurulu güce sahip olacak 
Sinop Nükleer Güç Santrali Projesine ilişkin Anlaşmayı Japonya ile 
imzaladık. Mersin ve Sinop’ta inşa edilecek nükleer santraller ile 
doğalgaz ithalatını yılda 7.2 milyar dolar azaltacağız.”

“430 MW GÜCÜNDE SANTRALLER
5000 DÖNÜM SERA
40.000 YATAK KAPASİTELİ TERMAL TESİSLER”

“12 yıl önce tamamen atıl vaziyette olan jeotermal kaynaklarımı-
zı ülke ekonomisine kazandırmaya başladık. Biz Türkiye olarak 
jeotermale yabancı bir millet değiliz. Tarihimizde de Selçuklu ve 
Osmanlı’nın bu kaynakları hamamlarda ve camilerde kullandığını 
görüyoruz. O zamandan bugüne değin jeotermal kaynakların kul-
lanımı yaygınlaşarak gelişmiştir.  Bugün jeotermal, elektrik üreti-
minden konut ısıtmalarına, seracılıktan termal turizme varana ka-
dar geniş bir alanda kullanılıyor. Ülkemizin kurulu jeotermal gücü 
318 megavata çıktı.Yakın zamanda keşfettiğimiz 91 jeotermal saha; 
elektrik üretimi, konut ısıtması, termal turizm ve seracılık yapılmak 
üzere 550 milyon ABD Doları bedeli ile yatırımcıya devredildi. Ya-
tırımcıya devredilen elektrik üretimine uygun 16 sahada 430 MW 
gücünde santrallar yapılacak. Diğer sahalarda 5000 dönüm jeoter-
mal sera yapılabilecek veya yaklaşık 35 adet büyük ölçekte toplam 
40.000 yatak kapasiteli termal ve sağlık tesisi hayata geçirilecektir.
Bu sahaların devrinden elde edilen yaklaşık yarım milyar dolarlık 
gelirin yarısı, sahanın bulunduğu yerin İl Özel İdarelerine gitti ve 
böylece jeotermal güçlü yerel yönetimlerin oluşmasına da destek 
oldu.2023 yılında toplam kurulu gücümüzün 110 bin MW ve elekt-
rik enerjisi talebimizin 415 Milyar KWH’e ulaşacağını öngörüyo-
ruz. Hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üre-
timinde kullanılmasını, kurulu rüzgâr gücümüzün 20.000 megavata 
çıkmasını ve 600 megavatlık jeotermal potansiyelinin devreye alın-
masını hedefliyoruz.Petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, kömür ve 
nükleer enerjiden sonraki 6. ana yakıtımız olan enerji verimliliği 
hamlesini başlattık. Evlerde, okullarda, işyerlerinde, sanayide, so-
kak aydınlatmalarında ve ulaştırma gibi sektörlerde enerji tasarrufu 
ile ekonomimize yılda 15 milyar TL katkı sağlayacağız.”
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MELİH BAŞKAN’DAN 
JEOTERMALE DESTEK SÖZÜ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖNDERLİĞİNDE DÜZENLENEN “JEOTERMAL 
TURİZM ÇALIŞTAYI ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI”, MELİH GÖKÇEK BAŞKANLIĞINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde düzenlenen Jeoter-
mal Turizm Çalıştayı Ön Hazırlık Toplantısında Ankara’daki jeo-
termal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ile sektörün 
sorunları ve hedefleri masaya yatırıldı.
Başkan Gökçek’in yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, 
Kırşehir Belediye Başkanı ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Bir-
liği Başkanı Yaşar Bahçeci, Ankara’daki jeotermal suları bulunan 
ilçelerin belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Jeotermal Komisyonu Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara Ter-
mal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet 
Ali Doğan ile konunun uzmanları ve akademisyenler, Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda bir araya geldi.
 
JEOTERMAL KOMİSYONU KURULDU

Başkent Ankara’daki jeotermal turizm potansiyelinin arttırılması ve 
bu konuda yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı toplantıda ilk 
olarak Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Jeotermal Komisyo-
nu Başkanı Muzaffer Yalçın söz aldı. Yalçın, konuşmasında; yeni 
yasa ile birlikte jeotermal suları bulunan ilçe belediyelerinin, Bü-
yükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olduğunu ve bu konuyla ilgili 
Başkan Gökçek’in talimatları doğrultusunda Belediye Meclisi’nde 
bir komisyon kurulduğunu söyledi. 
 

“MELİH GÖKÇEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Dernek Başkanı Mehmet Ali Doğan da toplantının önemine deği-
nerek, Başkan Gökçek’e böyle bir toplantıya öncülük ettiği için te-
şekkür etti. Doğan, “Başarılı çalışmalar yapmış, projeler gerçekleş-
tirmiş başkanımız Sayın Melih Gökçek ile birlikte çalışmak bizim 
için büyük şans” dedi.  
 
JKBB BAŞKANI BAHÇECİ: “BU KONUDAKİ 
EN HIZLI ÇALIŞMAYI ANKARA 
GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Kırşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci de jeotermal turizmin 
canlandırılması konusundaki en hızlı ve verimli çalışmayı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını ifade ederek “Jeotermal, baş-
kentimiz ve ülkemiz açısından çok önemli. Birlik olarak bize düşen 
ne varsa; taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu  belirtmek 
isterim.” diye konuştu.  
Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant ise Başkent Ankara’nın ter-
mal turizmde layık olduğu yeri alması ve rekabet gücünün artması 
için tertip edilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
konuya ilişkin yapılması gereken her türlü desteğe hazır olduklarını 
vurguladı.



 
BAŞKAN GÖKÇEK: “BU SENE PLANLAMALAR 
YAPILACAK, ÖNÜMÜZDEKİ SENE 
UYGULAMALARA GEÇİLECEK.” 

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek de sözlerine “Aslında bugün son derece önemli bir toplantı 
yaptığımıza inanıyorum.” diyerek başladı. 6360 sayılı kanunun çık-
ması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne dâhil olan yeni ilçe ve 
mahallelerde yapılacak iş ve işlemlerin yanı sıra çevre ilçelerdeki 
jeotermal kaynakların kullanma yetkisinin de kendilerine geçtiğini 
hatırlatan Başkan Gökçek, “Bu sene bu konuda planlamalar yapıyo-
ruz ve önümüzdeki sene itibariyle de inşallah uygulamalara geçmek 
istiyoruz.” dedi.
2015 yılında “Jeotermal Turizm Çalıştayı” adı altında sektörün so-
runlarını ve hedeflerini görüşeceklerini, bu toplantının da bunun ön 

BAŞKAN GÖKÇEK:
JEOTERMAL TURİZM KONUSUNDA 
BU SENE PLANLAMALAR 
YAPILACAK, ÖNÜMÜZDEKİ SENE İSE 
UYGULAMALARA GEÇİLECEK.

çalışması olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, Ankara’da toplam 
14 jeotermal kaynağı bulunan ilçe belediyesi olduğunu ifade etti.  
Bu ilçeler: “Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Etimesgut, Göl-
başı, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı, Pursaklar, 
Sincan ve Yenimahalle” diye sıralandı.
 
“14 İLÇEDE 58 ADET KUYU VE 8 KAYNAK BULUNUYOR”

“Kent merkezinde bile sıcak su kaynakları var.” diyerek sözlerini 
sürdüren Başkan Melih Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
şu anda 6 tane jeotermal sahası mevcut. Bu 14 ilçede kullanılan 58 
tane kuyu, 8 tane de kaynak bulunuyor. Bunları en güzel şekilde 
değerlendirebilmeliyiz.” dedi.
Özelikle yabancı yatırımcıları Ankara’ya çekmek için gayret sarf 
edilmesi gerektiğinin altını çizen ve termal otel sayısının artması ha-
linde rekabetin de artacağını vurgulayan Başkan Gökçek, Ankara’yı 
termal turizm merkezi olarak dünyaya kabul ettirebilmeleri duru-
munda tesislerin de dolacağına inandığını söyledi.
Konuyla ilgili son yurtdışı seyahatinde görüşmelerde bulunduğunu 
ve 15 gün içerisinde yabancı konukların Ankara’ya gelerek ince-
lemelerde bulunacağını ifade eden Başkan Melih Gökçek, “Ümit 
ederim ki bunların çoğu da kabul eder ve lüks tesisler de kurulur. 
Bu konuda yapmış olduğumuz temasların son derece iyi neticeler 
verdiğini söylemek istiyorum.” dedi.  
Belediyeler Kanunu’nun hazırlandığı yıllarda kendisinin de ta-



lebiyle oluşturulan termal tesislere alt yapı desteğini Büyükşehir 
Belediyesi’nin ücretsiz veya uzun vadeli olarak yapmasını öngö-
ren kanundan da kısaca bahseden Başkan Gökçek, “Biz Büyükşehir 
Belediyesi olarak jeotermal konusunda elimizi taşın altına koymak 
istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermek istiyoruz. Bu verece-
ğimiz destek sayesinde Ankara ekonomisinin ciddi sıçrama yapaca-
ğını ve istihdam sorununun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Özel-
likle çevre ilçelerimizde vatandaşımızın merkeze göçünü önleyip 
tersine göçün başlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden de bu konuya 
önem veriyoruz.” diye konuştu.

45 BİN YATAK KAPASİTESİ MÜMKÜN

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan sahaların de-
ğerlendirilmesiyle maksimum 45 bin yatak kapasiteli tesisler oluş-
turulabileceğini kaydeden Başkan Melih Gökçek, “Mevcut olan 
jeotermal sularının özellikle seracılıkta kullanılması ve otellerde 
kullanıldıktan sonra boşa gitmemesi gerekiyor. Onun için de ciddi 
çalışmaların ve teşviklerin yapılması lazım.” dedi.  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın da bu konuda desteklerine değinen Başkan Melih 
Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ankara’daki toplam jeotermal tesis sayısı şu anda 49. Bunların sa-
dece 37 tanesi işletiliyor. 10 tanesi de yapım aşamasında. İnşallah 
bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. Osmanlı, Selçuklu, Bizans 
ve Roma dönemlerine ait  mimarı yapılarla termal otellerin yapıl-
ması gerekiyor. Böylelikle bu tarihi yapı da ortaya çıkacaktır. 
Başladığımız bu çalıştay bir başlangıç. Arkadaşlarımızın önerile-
ri ve teklifleri değerlendirilecek, ona göre yeni bir çalıştay zemini 
hazırlanacak. Arkasından da somut adımlar atılmaya başlanacak. 
Ankara’daki bütün ilçelerimizde jeotermal turizm konusunda eli-

49 JEOTERMAL TESİSİMİZİN 37 
TANESİ İŞLETİLİYOR, 10 TANESİNİN 
DE YAPIMI DEVAM EDİYOR. BU 
RAKAMI ÇOK DAHA YUKARI 
ÇEKECEĞİMİZE İNANIYORUM.

mizden gelen gayreti el birliği ile gerçekleştireceğiz.”

“SON DÖNEMİMDE İLK ADIMLARI ATMIŞ OLMAK 
İSTİYORUM”

Kendisinin bir dahaki yerel seçimlere kadar 4,5 senesi bulunduğunu 
ve ondan sonra da emekli olacağını ifade eden Başkan Gökçek, “Bu 
dönemi, nasip olursa jeotermal turizmin ciddi anlamda ilk adımları-
nı atmış bir belediye başkanı olarak bitirmek istiyorum. Bu, Anka-
ramızın zenginliği için son derece önemli.” dedi.
Ankara’da jeotermal kaynağı bulunan ilçe belediye başkanlarına da 
bu konuda yapmaları gereken ön hazırlıkları kısaca anlatan Başkan 
Gökçek, her belediye başkanının ilçesindeki tesislerin sorunları-
nı, alınması gereken tedbir ve düzenlemeleri, hazırda bulunan su 
kapasitelerini ve bu suyun beslediği tesis sayılarını, ısıtma kapa-
sitelerini ve belgelerini düzenlenecek çalıştaya getirmelerini iste-
di. Başkan Gökçek, Termal seracılık için Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu’nun %60 + %18 KDV desteği bulunduğunu da sözlerine 
ekledi.Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine 
Özmete moderatörlüğünde Başkan Gökçek, Başkan Yalçın, ilçe 
belediye başkanları, akademisyenler ve konunun uzmanları konuya 
ilişkin fikir alışverişinde bulundular.
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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AKÜ) İLE AFYON JEOTERMAL (AFJET) TURİZM 
VE TİCARET  A.Ş. ARASINDA 8 MAYIS 2014 TARİHİNDE İMZALANAN “JEOTERMAL 
ISITMA ALTYAPI TESİS PROTOKOLÜ” KAPSAMINDA AKÜ AHMET NECDET SEZER 
(ANS) KAMPÜSÜ JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILACAK.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL İLE 
ISITILACAK 

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile AFJET A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk’ün 
imzaladıkları protokol ile Afyonkarahisar Bayatçık sahasında AFJET’e ait kuyulardan 
elde edilen ortalama 70 derece sıcaklıktaki jeotermal sudan ısınma için yararlanılacak. 
Hazırlanan proje ile ANS Kampüsünde hâl-i hazırda bulunan toplam 180.000 metrekare 
kapalı alan ve protokol süresi içerisinde yapımı tamamlanacak binalarla birlikte maksimum 
250.000 metrekare kapalı alan, asgari 15 yıl süre ile ısıtılacak. AFJET A.Ş.’nin altyapı 
tesisatını bitirmesi ile birlikte ANS Kampüsü jeotermal enerji ile ısıtılmaya başlanacak.
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SORGUN BÜYÜK TERMAL 2014’TE AÇILIYOR
YAKLAŞIK 100 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU SORGUN BÜYÜK TERMAL KAPLICA TATİL 
KÖYÜ, 140 ADET YATAK KAPASİTESİ, 30 ADET APART OTEL VE 24 ADET GÜNÜBİRLİK 
AİLE ODALARIYLA TERMAL VE OLİMPİK HAVUZLARIYLA 2008 YILINDAN BERİ 
SORGUNLULARA VE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN KONUKLARINA 
HİZMET VERİYOR. 

Sorgun ilçesine yeni bir güzellik katan ve her 
gün yatırımlarına bir yenisini ekleyen Sorgun 
Büyük Termal, 2012 yılında 5 yıldızlı termal otelin 
temelini atmış ve 2014 yılı itibariyle inşaatın 
%90’ınını tamamlamıştır. Otelin 2014 yılı içerisinde 
tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Tatil 
Köyü projesinin bir ayağını oluşturan otel, 141 suit 
odasıyla, kral ve engelli odalarıyla konuklarına 
hizmet verecek. Tüm toplantılara kongrelere ve 
organizasyonlara ev sahipliği yapabilmek için 
bünyesinde çeşitli ebatlarda 7 adet toplantı ve balo 
salonları bulunacak.
Sorgun ilçesinin sosyal dokusuna ve çehresine 
yapacağı olumlu katkının yanı sıra 5 yıldızlı otelin 
tamamlanmasıyla ilçede istihdamın da artacağına 
kesin gözüyle bakılıyor. 
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BOLU’YA DEV TERMAL PROJE
BOLU TURİZMİNİ İKİYE KATLAYACAK DEV PROJE “NARVEN TERMAL TATİL 
KASABASI” 250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM BÜTÇESİ İLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 
TERMAL YATIRIMI OLACAK. HİSSELİ GAYRİMENKUL SİSTEMİ İLE MİSAFİRLERİNİ 
AĞIRLAYACAK OLAN NARVEN TERMAL KASABA PROJESİ’NİN 450 BİN METREKARE 
ALANI, 7200 YATAK KAPASİTESİ İLE  BOLU TURİZMİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞI 
SÖYLENİYOR.

PROJE, ÖNCÜLERİN İMZASINI TAŞIYOR

Erpiliç, Çarıkçı Grup, GLS Genel Lojistik A.Ş. ve Nalçacılar A.Ş. 250 milyon dolar 
bütçeyle projeyi tamamlamayı hedefliyor. Şifalı suları ve yemyeşil doğası ile 
Türkiye'nin cennet köşesi Bolu'da hayata geçirilecek tesis, misafirlerini 3 nesil 4 
mevsim ağırlamak için gün sayıyor. 
Narven Yönetim Kurulu Üyesi Necip Çarıkçı; "Bolu'nun bugünkü yatak kapasitesi 
3783, Narven tamamlandığında ise kapasitesi 7200 olacak. Yani Bolu'nun 
toplam yatak kapasitesini tek projeyle 2 katına çıkarmış olacağız. Tüm çalışanları 
ile birlikte 7500 kişilik bir nüfusa ulaşacak Narven, Bolu'nun ikinci büyük 
ilçesi konumunda olacak. Tesisimizin tamamlanması ile Bolu'da 800 kişiye 
istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıkla geçinen çevredeki 
halkın üretiminden faydalanarak onların ekonomik olarak kalkınmasına da 
fayda sağlayacağız. Bolulu bir işadamı olarak Bolu ekonomisine, turizmine 
ve istihdamına böyle önemli bir katkıda bulunuyor olmak bana ayrıca gurur 
veriyor." dedi.  



SPORTİF ETKİNLİKLERE ÖNEM GÖSTEREN BİR PROJE

Eski Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, projede sportif etkinliklere özellikle önem verildiğini 
belirterek 7'den 70'e her yaştan misafirin spor alışkanlıklarına uygun alanların 
oluşturulduğunu belirtti. "Oksijen bakımından oldukça zengin bir bölgede spor yapmak 
bir ayrıcalıktır." diyen Çarıkçı; "Narven'in yemyeşil doğasında yürüyüş parkurlarından, 
biniciliğe, tenis kortuna, futbol sahasından basketbol sahalarına kadar çok çeşitli sportif 
aktiviteler yer alacak." dedi. 
Narven, gerek sunduğu termal hizmetler ve sosyal imkânları, gerekse mimarisi ve 
doğası ile Türkiye turizminde 4 mevsim potansiyeli oluşturulmasına yepyeni bir anlayış 
getirecek. Kasaba meydanı, villalar, rezidans, otel, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri 
ve kongre merkezi ile Narven Termal Kasaba bir turizm yatırımından fazlasını sunuyor. 
Misafirlerini birer haftalık zaman dilimlerinde hisseli gayrimenkul sistemi ile ağırlayacak 
olan Narven, 1250 adet daire, 150 adet rezidans daire ve 230 otel odası ile toplamda 7200 
yatak kapasitesine sahip olacak. Mimari projesi 2 etap olarak hazırlanan Narven'in ilk 
etabının ilk bölümü 2015 yılı Aralık ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Tatil yaparken bir yandan da Bolu'nun şifalı sularından yararlanabilmek için sosyal 
tesislerde kadın, erkek ayrı ya da aile havuzları olarak planlanan termal havuzlar, termal 
Türk hamamı, SPA ve Wellnes Merkezi'nde kneipp terapi havuzları, tuz odası, rasul terapi 
(çamur), vichy, herbal sauna, aroma terapili buhar odaları, relaxroom, macera duşları, cilt 
bakımı, masaj odaları, kar çeşmesi bulunuyor. Narven'de termal sularla şifa bulduktan 
sonra misafirler evlerine rahatça gidebilsin diye kapalı sokaklar yer alıyor. 

EVCİL HAYVAN OTELİNDEN, SİNEMAYA KADAR HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Bolu'nun doğal mirası Yedigöller, Narven'de temsili olarak yaşatılıyor ve proje içinde aynı 
adlarla 7 adet suni gölet oluşturuluyor. Çocuklu ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını 
emanet edecekleri özel oyun alanlarının yanı sıra yine küçüklerin çok seveceği bir 
de hayvanat bahçesi düşünülmüş. Misafirlerin sıkılmadan vakit geçirebilmesi ve 
eğlenebilmesi için Narven Kasaba Meydanı'nda kafeler, sinema salonu, tiyatro, paintball, 
hobi odaları, go-kart, bowling salonu ve daha birçok sosyal alan bulunuyor. Evcil hayvan 
besleyen misafirlerini de unutmayan Narven'de bir de Evcil Hayvan Oteli yer alıyor. 

Bolu'nun doğal zenginliklerinin tam ortasında kurulan Narven, Bolu Şehir Merkezine 
6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 
26 km, Sünnet Gölü’ne 86 km ve Akçakoca’ya 82 km mesafede. Ankara - İstanbul E-5 
karayolu üzerinde, Ankara’ ya 1,5 saat (190 km) ve İstanbul’a 2,5 saat (230 km) yakınlıkta 
olan Narven'in çevre illere yakınlığı da ayrı bir öneme sahip.
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SINDIRGI’DA SICAK SUDA MUTLU SON
“24 kilometrelik boru hattı ile hizmete giren sıcak su, Sındırgı´da ısıtma, seracılık ve termal 
tesislerde kullanılarak ilçe ekonomisinin canlandırılması planlanıyor.”

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın 2008 yılında Hisaralan Bölgesinde ki sıcak suyu 
ilçeye getirmek için başlattığı 22 milyonluk dev projede mutlu sona ulaşıldı.
Düzenlenen törenle ilçeye verilen sıcak su ile 3 bin konut ve 1000 dönüm seranın ısıtılma-
sı sağlanacak. İlçede ayrıca termal turizm kapsamında 5 yıldızlı otellerin de yapılmasının 
önü açılacak. 24 kilometrelik boru hattı ile hizmete giren sıcak su, Sındırgı´da ısıtma, 
seracılık ve termal tesislerde kullanılarak ilçe ekonomisinin canlandırılması planlanıyor.
Sındırgı’da 3 bin konutu ve 1000 dönüm serayı ısıtacak projenin açılışı Balıkesir Valisi 
Mustafa Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Sındırgı Belediye Baş-
kanı Ekrem Yavaş, Kaymakam Ercan Ateş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok 
sayıda katılımcı ile yapıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Jeotermal şirketinin Genel Müdürü Arif Uslu, projenin 23 kilo-
metre uzunlukta 98 derece sıcak su kaynağından 180 litre/saniyelik kapasite olduğunu ve 
yap-işlet-devret modeli ile 25 yıl süreli bir proje olduğunu söyledi. “Hisaralan bölgesin-
debulunan 98 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyunun ilçeye gelmesi için Türkiye’nin en 
uzun ve en zorlu arazi koşullarına sahip 23 km’lik ana isale hattının yapımını gerçekleştir-
miş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. 





Türkiye’de bir ilki yapmanın haklı gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Yavaş; “2004 
yılında, 'Sındırgı'nın önünü açacak nasıl bir proje buluruz' diye düşünürken, Allah il-
çemize iki güzel sıcak su kaynağı vermiş, onları değerlendirelim dedik. Bunlardan biri 
Emendere'ydi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sındırgı'yı Termal 
turizmle buluşturan Emendere Termal Oteli'ni kurdu. Şimdi ilçemizde bir Termal otelimiz 
varken 2 tane daha yapılıyor. 24 kilometre gibi, Türkiye’nin en uzun ve en zorlu isale hattı 
Sındırgı’da! Rabb’ime şükürler olsun ki bu işin başında bizler varız, Rabb’ime şükürler ol-

sun ki bu iş Sındırgı’da gerçekleşti. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin, Türkiye’de bir ilki 
yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Seracılıkta yapılacak ısıtma sayesinde organik tarım 
üretimi normalin çok üzerinde üretim sağlayacağından üreticiye daha fazla gelir getirecek 
ve oluşacak sera alanlarında çalışacak kişilerle de doğrudan ve dolaylı olarak fazla istih-
dam sağlayacak. Termal turizmde kullanılacak jeotermal su ile daha fazla turist gelecek 
ve buna bağlı olarak Sındırgı'nın ekonomisine katkı sağlayacak. Emeği geçenlerden Allah 
razı olsun. " dedi.
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İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile Norveç ve Britanya 
Adaları'nın arasında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. Başkenti Reykjavík olup, nüfusu 
320.000 civarındadır.
Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde çevresindeki birçok küçük adadan 
meydana gelmiş bir devlettir. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaklıktadır. Diğer 
komşuları Norveç 1050 km ve İskoçya 800 km uzaklıktadır. 

İzlanda, jeolojik olarak hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kıtasındadır. Ülkenin toplam 
yüzölçümü 103.000 km2 olup,  büyük bir bölümü volkaniktir ve adadaki yanardağlar hala 
faaldir. Yanardağların sayısı 200’ü bulmaktadır. En önemlisi 1490 metre yüksekliğinde-
ki Heklâ’dır. İzlanda’nın kıyıları güneyde düz, öteki yerlerde girintili çıkıntılıdır. Kıyılarının 
uzunluğu 6000 km’den fazladır. Adanın bazı bölümleri geçmişteki yanardağ püskürmeleri 
sonucu ortaya çıkmıştır. Lav ovalarıyla kaplıdır. Bu ovalarda yer yer jökül (buzul) adı verilen 
buz kubbelerine rastlanır. Bunların en büyüğü olan Vatnapöhull, 8500 km2’yi bulan yüzöl-
çümüyle Avrupa’nın en geniş buzuludur. Adada bol çağlayanlı birçok ırmak bulunmaktadır. 
Bunlar kısa ve ulaşıma elverişsizdir. Irmaklarından en önemlisi Tjorsa, 210 km’dir. İzlanda’da 
çok sayıda krater gölü vardır. En önemlisi olan Thingvallavat Gölü 120 km2 olup, 116 metre 
derinliktedir.
Adanın yanardağlarından sonra en önemli özelliği gayzerlerdir. Bu sıcak su kaynakları ısın-
ma ve elektrik enerjisi elde etmede kullanılır.

İZLANDA, BUGÜN ETKİN DURUMDA OLAN 30 KADAR VOLKANA VE ZENGİN 
TERMAL KAYNAKLARINA SAHİPTİR.

8 - 12 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği ile Jeotermal Kaynaklı Beledi-
yeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyon ile İzlanda’da mevcut kaynaklar, kulla-
nım alanları ve tesisler yerinde incelenelerek hem iki ülke arasındaki uygulama farklılıkları 
gözlemlenmiş hem de teknoloji ve uygulamalardaki yenilikler ile ilgili bilgiler alınmıştır.
İki günlük teknik program çerçevesinde jeotermal enerji santralleri, kaplıcalar, içme suyu 
tesisleri, kent ısıtma sistemleri, jeotermal kaynaklı seralar ve balık kurutma tesisleri yerinde 
görülmüş ve bu tesisler ile ilgili yetkililerce bilgiler alınmıştır. Bunların yanı sıra çeşitli konu-
larda ilgili kişiler tarafından katılımcılara konferanslar verilmiştir. 

JEOTERMAL VE İZLANDA 

Ökem ÇELEM

Hidrojeoloji Mühendisi



Ülkede jeotermal enerjinin kullanım alanları şu şekildedir.

•Elektrik üretimi
•Kent ısıtma
•Endüstriyel kullanım
•Tarımsal kullanım
•Termal turizm ve balneoloji
•Soğutma
•Kar eritme

Programın ilk gününde Reykjavik Enerji Merkezi ziyaret edilerek şirket yetkilisi Einar Gunnla-
ugsson tarafından çalışmalarına dair bir sunum yapılmıştır. İzlanda’nın en büyük jeotermal 
şirketi konumunda bulunan Reykjavik Enerji, sıcak ve soğuk su temini, elektrik üretimi ve 
kanalizasyon hizmetleri vermektedir. Şirket, elektrik üretimini sahip olduğu iki enerji sant-
rali olan Nesjavellir ve Hellisheidi’den sağlamaktadır. Başkent Reykjavik’in 30 km batısında 
bulunan Nesjavellir Enerji Santrali’nde 1990 yılında sıcak su üretimine ve 1999 yılında ya-
pılan test ve analizler göz önüne alınarak elektrik üretimine geçilmiştir. Santraldeki kurulu 
kapasite 120 MWe ve 300 MWt’dir. Diğer santral olan Hellisheidi Enerji Santrali’nde ise 2006 
yılında 90 MW olarak üretime geçilmiş ve 2011 sonbaharında bu rakam 90 MW’a çıkmıştır. 
Sıcak su temini bu santrallere ek olarak şirketin sahip olduğu iki küçük hidrosantralden ve 
çeşitli düşük sıcaklıklı sahalardan sağlanmaktadır.

Soğuk su temini ise başkent Reykjavik’in batısında bulunan Heidmörk Ulusal Parkı içinde 
bulunan ana rezervuardan yapılmaktadır. Ana rezervuar yüksek geçirgenliğe sahip bir lav 
sahasıdır. Su, 10 ile 80 metre arasındaki derinliklerde bulunan kuyu veya kaynaklardan di-
rekt olarak pompalanmakta, bu sayede atmosferdeki ve yüzeydeki muhtemel kirleticilerden 
korunmaktadır. Son kullanıcıya ulaştırılan soğuk su hiçbir işlemden geçirilmeye gerek kal-
mayacak kadar temiz ve kullanıma uygundur. 
Suyun kalite kontrolü amacı ile düzenli olarak Reykjavik Sağlık Kurumlarınca çeşitli analiz ve 
testlere tabi tutulmaktadır. Ayrıca üretim ve dağıtım yapan firma ISO 9001 kalite standardı 
belgesine sahiptir.

Zengin kaynaklara sahip ülkede ilk kent ısıtma sistemi 1930 yılında kurulmuş ve 3 km’lik 
bir boru hattı ile iki okul yatakhanesi, bir hastane, bir yüzme havuzu ve 70 ev ısıtılmıştır. 
1970 yılına gelindiğinde ısınma amaçlı enerji kullanımında fosil yakıtların üstünlüğü devam 
etmektedir. Harcanan enerjinin yaklaşık %52’si fosil yakıtlardan, %45’i jeotermal enerjiden 
ve %3’ü elektrikten sağlanmaktaydı. 2010 yılında ise bu rakamlar yaklaşık %90 jeotermal 
enerji, %9 elektrik enerjisi ve %1’den az fosil yakıtlar olarak kayıtlara geçmiştir. Günümüzde 
ülke genelinde toplam 13 adet kent ısıtma tesisi bulunmaktadır. Düşük sıcaklıklı sahalardan 
ısıtma amaçlı elde edilen su, herhangi bir işleme gerek duyulmadan direkt olarak kullanıl-
maktadır.
Bu tesisler ile konut ısıtmacılığının yanı sıra yüzme havuzları da ısıtılmaktadır. Ülkedeki top-
lam 175 yüzme havuzunun 150’si bu tesisler vasıtası ile ısıtılmaktadır. Jeotermal kaynak ile 
ısıtılan havuzlar toplam 34.000 m2’lik bir alan kaplamaktadır. Yaz-kış açık olan bu tesislerin 
çoğu açık yüzme havuzudur.
Isıtmadan dönen atık su (20 - 40 oC) ise deşarj yapılmadan önce yolların ve kaldırımların 
altına döşenen borular vasıtası ile buzun ve karın eritilmesinde kullanılmaktadır.
Tüm bu tesislerin işleyişi tek bir merkezden kontrol edilebilmekte ve her bileşenin hareketi 
izlenerek gerektiğinde müdahale edilmektedir.
Zengin termal kaynaklarına karşın ekilebilir alan konusunda sıkıntılı bir ülke olan İzlanda’da 

meyve ve sebze üretimi jeotermal ısıtmalı seralarda yapılmaktadır. Program kapsamında, 
ziyaret edilen üniversitenin ziraat mühendisliği bölümünün deneysel çalışmalar yaptığı se-
ralar gezilerek bu konu hakkında da bilgiler alındı. Oluşturulan seralarda tüm değişkenlerin 
istenildiği şekilde ayarlanabilmesi neticesinde birçok bitkinin yetiştirilmesi mümkün olmuş-
tur. En büyük sorun olan güneş ışığının azlığı ise yapay olarak, verilen sarı ışık ile çözülmeye 
çalışılmıştır.
Programın ikinci gününde bir devlet kurumu olan İzlanda Jeolojik Araştırma Merkezi ziya-
ret edilmiştir. Birleşmiş Milletler Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan kurum 1945 yılında 
Bölgesel Elektrik Kurumu’nun bir parçası olarak kurulmuştur. 1967 - 2003 yılları arasında ise 
Ulusal Enerji Kurumu himayesi altında çalışmalarını devam ettirdikten sonra 2003 yılında 
bağımsız çalışmaya başlamıştır. Araştırma ve geliştirme aşamasında 60 yıllık saha tecrü-
besine sahip merkez, enerji endüstrisine, devlete ve uluslararası şirketlere çeşitli hizmetler 
sağlamaktadır. Merkezce elde edilen gelirler bilimsel araştırmalar ve merkezi güçlendirmek 
amacı ile kullanılmaktadır.

Merkezin sağladığı hizmetler;
• Jeotermal araştırmalar
• Sondaj
• Kuyu loglama
• Kuyu testleri ve kuyu geliştirme
• Kaynak yönetimi
• Jeotermal eğitim
• Çevresel çalışmalar
• Yer altı suyu çalışmaları
•Mühendislik jeolojisi
• Açık deniz araştırmaları şeklinde sıralanmaktadır.



Merkez tarafından verilen bilgilere göre ülkede bulunan 7 jeotermal enerji santralinden top-
lam 664 MW elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu santraller;

1. Nesjavellir (120 MW)
2. Hellisheidi (303 MW)
3. Svartsengi (76 MW)
4. Reykjanes (100 MW)
5. Husavik-Kalina (2 MW)
6. Krafla (60 MW)
7. Bjarnarflag (3 MW) şeklindedir

Bu santrallerden biri olan Svartsengi Enerji Santrali’nde elektrik üretiminin yanı sıra küçük 
kentler için sıcak su temini de yapılmaktadır. Ayrıca Blue Lagoon Kaplıcası’nın suyu da bu 
santralden elde edilmektedir. Reykjanes Enerji Santrali’nde ise 1970 - 1990 yılları arasında 
endüstriyel üretim yapılmasına karşın günümüzde elde edilen akışkan ile elektrik üretimi ve 
balık çiftliği/kurutmacılığı yapılmaktadır.

Toplam sayısı 13 olan kent ısıtma sistemlerinden bazıları ise;
1. Orkuveita Reykjavikur (900MWt)
2. Husavik (40 MWt)
3. HS Orka (150 MWt)
4. Hveragerdi (65 MWt)
5. Akureyri (80 MWt) şeklindedir.

Ayrıca merkezin, Birleşmiş Milletler Üniversitesi ile olan işbirliği neticesinde Reykjavik ve 
Akureyri’de her sene 20 öğrenciye ‘Jeotermal Eğitim Programı’na katılım imkanı verilmek-
tedir. 1979 yılında eğitim çalışmalarına başlayan merkez, jeotermal araştırma ve geliştirme 
üzerine ülkelerin uzman gruplarına birçok farklı açıdan kendilerini geliştirmelerine yönelik 
eğitim vermektedir. Verilen eğitim her sene altı ay sürmekte ve program sonrası da eği-

tim alan öğrencilerle bilgi paylaşımları devam etmektedir. Verilen rutin eğitimler dışında 
isteğe bağlı, içeriği katılımcılar tarafından belirlenen ücretli kurslar da düzenlenmektedir. 
Türkiye’den bu eğitime ilk öğrenci 1985 senesinde katılmış olup bugüne kadar ülkemizden 
toplam 10 kişi dâhil olmuştur.

Isıtmanın jeotermal enerjiden sağlanması bazı avantajlar sağlanmaktadır. Bun-
lar;
• Hava kalitesinin yükselmesi
• Daha iyi ve kaliteli ısınma
• Daha sağlıklı
• Daha ucuz olarak sıralanabilir.

Aynı şekilde yaşam standardına etkisi ise;
• Açık yüzme havuzlarının yıl boyunca kullanılabilmesi
• Soğuk algınlığı, astım gibi hastalıkların azalması ile sağlık kalitesinin yüksel-
mesi
• Kar-buz eritme ile yolların daha güvenli hale getirilmesi
• Seralarda meyve-sebze üretilerek dışa bağımlılığın azaltılması
• Futbol sahası gibi spor tesislerinin ısıtılması
• Hayvan çiftliklerinin ısıtılması
• Balık çiftlikleri kurulmasışeklindedir.

Jeotermal enerji kullanımının ekonomik getirilerine bakıldığında ise fosil yakıtlara göre çok 
büyük üstünlük sağladığı görülmektedir. İzlanda’da yapılan araştırmalar sonucunda 2010 
yılında jeotermal enerji kullanımının ekonomik getirisi 480-830$ milyon olarak hesaplan-
mıştır. Bu rakam gayrisafi milli hasılanın % 4-6’sına denk gelmektedir. Jeotermal enerji-
nin alternatifi olan kömür ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi ile kümülatif olarak 
hesaplanan tasarruf miktarı 22$ milyardır ve bu rakam İzlanda hazine bütçesinin beş ka-
tına denk gelmektedir. 2014 yılı itibarı ile 100 m2’lik bir evin aylık ısınma gideri yaklaşık 
54.76$’a denk gelmektedir.
Ekonomik getirisinin yanı sıra 1961 senesinde atmosfere salınan CO2 (karbondioksit) mikta-
rı yıllık 250.000 ton iken bugün bu rakam sıfıra yakındır.
Sonuç olarak; jeotermal enerji kullanımının en büyük avantajları temiz bir enerji kaynağı 
olması, ekonomiye pozitif katkısı ve sürdürülebilir olmasıdır. Ancak her enerji kaynağı gibi 
sonsuz olmadığı unutulmamalı ve bilimsel gerçekler ışığında gerekli araştırma, geliştirme, 
test ve analizler yapılarak, uzun vadeli planlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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Çağımızın gözde sporlarından tenisin, diğer spor dalları gibi Kırşehir’de yaygınlaştırılma-
sı hedeflenerek tamamlanan projede uluslararası müsabakalara uygun olarak yapılan 2 
adet kapalı kort jeotermal enerji ile ısıtılıyor. Tenis Kompleksinin içerisinde 2 adet kapalı 
tenis kortu, soyunma odaları, duşlar ve sporcuların keyifli vakit geçirebileceği kafeterya-
lar yer alıyor. Kompleks içerisinde yer alan kafeterya, tenis severler ve Kırşehirliler tara-
fından yoğun ilgi görüyor.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci “Kırşehir’i her alanda geliştirmeye ve değiştirme-

ye çalışıyoruz. İlimizi bir Anadolu şehri olmaktan çıkarıp daha modern, daha yaşanabilir 
bir şehir haline getirmek için büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Spora verdiğimiz 
önemi göstermek için Tenis Kortu Kompleksi projemizi başlattık ve nihayet tamamladık. 
Atatürk’ün “Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliğini ve değerini anla-
mış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanarak, onu vatani görev saymak gerekir.” sözüne 
yürekten inanan bir belediye olarak sporun her dalını önemsiyoruz.” dedi. 

KIRŞEHİR’DE TENİS KORTLARI JEOTERMAL İLE 
ISITILIYOR
Kırşehir Belediyesi’nin spora destek projeleri kapsamında tamamladığı Tenis Kortu Kompleksi 
Avrupa’daki tenis kortlarına rakip olacak özelliklere sahip. Tesisin ısıtılması jeotermal enerji ile 
yapılarak da Türkiye’de bir ilke imza atıldı. 

JEOTERMAL, BİR AİLEYE UMUT OLDU
Uşak Belediyesi Kayaağıl Jeotermal Tesisleri hastalıklara şifa olmaya devam ediyor. Halk arasında "Fil Hasta-
lığı" olarak bilinen Lenfödem hastası Hatice Zengin (50) termal tedaviyle bir haftada 30 kilo verdiğini açık-
ladı. İki yıl önce oğlunu askere gönderirken geçirdiği rahatsızlık nedeni ile travma yaşayan ve bu travmaya 
bağlı olarak hastalığa yakalanan Zengin, yürüyemeyecek durumda geldiği merkezden yürüyerek çıktı.  Has-
talığa yakalandığı 2 yıl içerisinde çok zor günler yaşadığını belirten Zengin, "Yaşadığım bir travma hayatımı 
tamamen değiştirdi. İki yıl gibi bir sürede 85 kilodan 205 kiloya çıktım.  Özellikle bel altında ve bacaklarımda 
şişmeler oldu. Birçok hastanede şifa aradım. Bacaklarımın kesileceğini bile söylediler. Son olarak geldiğim 
bu tesis bana büyük umut oldu” dedi. Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise tesisin 
günden güne popülaritesinin arttığını belirterek, suyun kalitesi nedeni ile ziyaretçi akınına uğradıklarını 
dile getirdi. İyi bir tanıtım çalışması ile Uşak’ı termal cennet yapmak istediklerini vurgulayan Cahan, "Biz 
belediye olarak jeotermal tesisimizin en iyi noktalara gelmesi için çaba veriyoruz. Tesisimiz akılcı projeler 
ile daha iyi konuma gelecek. Görevde olduğumuz süre içinde jeotermal suyumuzun tedavi edici özelliği göz 
önünde bulundurarak amacına uygun bir tedavi merkezi de açmayı düşünüyoruz.” dedi.
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UŞAK BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE

Türkiye’de sadece birkaç belediyede kullanılan bir yöntemle Uşak’ta Aybey Mahallesi’nde 
bulunan su deposunda; sıvı klor üretim sistemi ekipmanları kurularak klor üretimi ya-
pılıyor. Yeni sistemde kurulan klor ozon jenarötüründe iyotsuz sofralık tuzdan elektroliz 
yöntemi ile tamamen doğal klor ozon üretildikten sonra suya veriliyor. Diğer yöntemlere 
göre çok daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Sistem sayesinde içme suyu de-
zenfeksiyonunda Petrokimya ürünleri yerine tamamen doğal olan yemeklerde kullanılan 
sofra tuzu türevi klor kullanılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Kırdinli, belediyenin içme 
suyunda örnek bir çalışmaya imza attığını ve projenin başka belediyelerce beğenildiğine 
dikkat çekti. Belediye olarak kentin içme suyu konusunun en hassas oldukları konu oldu-
ğuna vurgu yaparken "Belediyemiz içme suları konusunda her zaman özverili ve titiz bir 
çalışma içerisinde olmuştur. Kloru kendimiz üreterek su konusunda yine ciddi bir çalışma 
gerçekleştirmiş olduk. Doğal yollar ile yapılan klorlama çalışmamız suyumuzun kalitesini 
daha da arttırdı.” dedi. Uygulamayı ender yapan illerden birisi olmanın mutluluğunu ya-
şadıklarının altını çizen Kırdinli, vatandaşların da konu ile ilgili farkı hissettiklerini aktardı. 
Belediyenin bu tür çalışmalara devam edeceğini bildiren Kırdinli, "Amacımız çağın en 

büyük gereklerinden olan suyun kaliteli ve temiz olarak kullanılmasıdır. Biz su ile ilgili de-
netimlerimizi de yaptırıyoruz. Farklı kurumların gerçekleştirdiği denetimlerden suyumuz 
hep alnımızın akı ile çıktı. Bundan sonra da suyumuz ile ilgili somut çalışmalar devam 
edecek.” şeklinde konuştu. 

ÖRNEK BİR YÖNTEM

Belediyemiz klorlama yönteminde bir adım daha ileri giderek çok az belediyede uygula-
nan bir yönteme başladı. Gerekli ekipmanları temin ederek kendi klorumuzu üretmeye 
başladık. Kloru daha önce olduğu gibi Petrokimya ürünleri yerine sofralarımıza kadar ge-
len tuzlardan üretecek bir sisteme başladık. Bu sistem son derece doğal bir sistemdir. Klor 
şebeke suyunda önemli bir yere sahiptir. Klor ozon sayesinde tüm mikroorganizmalar kısa 
sürede yok edilmekte ve sudaki dezenfeksiyon uzun süre devam etmektedir. Mikropları 
kısa sürede etkisiz hale getiren yeni sistemde geleneksel içme suyu klorlaması sırasında 
meydana gelecek yan ürünlerin oluşumu da engellenmektedir.

DOMATES SERASI 50 DÖNÜME ÇIKARILACAK 
Yozgat Valiliği’nin ve Sorgun Belediyesi’nin teşvikleriyle İlkser 
Seracılık tarafından kurulan İç Anadolu’nun ilk modern domates 
serası; 2009 yılında 10 dönümle üretime başlamış, ürünlerinin 
tanınması ve pazarın gelişmesiyle kapasitesini 2014 yılı itibariyle 
15 dönüm daha artırarak toplamda 25 dönümle üretim gerçek-
leştirmişti. 
Ürünlere yurt içinde talep artışı olması ile birlikte ve bu pazara 
hizmet verebilmek amacıyla 2015 yılı içinde jeotermal ile ısıtılan 
domates serasının kapasitesinin 50 dönüme çıkarılması planlanı-
yor. Yetkililer tarafından ek olarak 25 dönümlük yatırım gerçek-
leştiğinde serada istihdamın da en az iki kat artacağı ve ortalama 
50 personelin istihdam edilebileceği söylendi.
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AYDIN’DA JEOTERMAL KOMİSYONU KURULDU

KIRKLARELİ’NDE 58 �C  SU BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediyesinde jeotermal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için 
‘Jeotermal Komisyonu’ kuruldu.

Kırklareli'nde MTA’nın bir yıldır sürdürdüğü sondaj çalışmalarında 1.500 metrede 57,0 �C 
jeotermal su kaynağına ulaşıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Tahir 
Yaman ve Mustafa Çimen’in gündem dışı olarak yaptıkları ‘Aydın Jeotermal Komisyonu' 
kurulması teklifi oybirliği ile kabul edilerek jeotermal alanların daha verimli kullanılması 
için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde altı kişiden oluşan komisyon kuruldu. 
Her siyasi partiden ikişer meclis üyesinin seçildiği Aydın Jeotermal Komisyonu'nda Tahir 
Yaman, Mesut Özakcan, Gürşat Kale, Mustafa Dönger, Mustafa Çimen ve Kadir Mutlu 
isimleri yer aldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jeotermal Komisyonu'nun Aydın’ın 
jeotermal geleceği ve potansiyelinin değerlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu 
söyledi. Çerçioğlu, " Çiftlik sahasının daha verimli kullanılması için geçen toplantıda 
teklif geldi. Bu teklifin üzerine de bu toplantıda bir önerge verildi ve altı kişilik komisyon 
oluşturuldu. Bu komisyon, bu sahanın daha verimli kullanabilmesi için çalışma yapacak. 
Bu sahada ki jeotermal kaynaklarımızı konut ısıtmacılığı, seracılık, turizm ve enerji 
üretimi alanlarında değerlendireceğiz.” dedi. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından jeotermal enerji aramaları projeleri kapsamında 
jeotermal kaynak arama ruhsatlarında jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları yapılarak, 
Merkez İlçesi Asılbeyli köyünde sondaj çalışmaları tamamlandı. Sondaj çalışmaları 
sonucunda 1500 metre derinlikte 57,0 oC sıcaklıkta suya ulaşıldı. 

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre bu kaynak günlük 1000 l/gün-kişi tüketim baz 
alındığında yaklaşık 4000 yatak kapasiteli tesislerin ihtiyacını karşılayabilecek. Söz 
konusu jeotermal alanda ilave kuyular açılarak sahanın kapasitesinin artırılacağı da 
belirtildi.
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5. ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KONFERANSI MAYIS 2015’TE 

Konferans Başlıkları;

Enerjide Ekonomi, Çevre ve Politika Konuları
• Enerji Ekonomisi, Teşvikler
• Yenilenebilir Enerjinin Ticarileştirilmesi
• Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri
• Yasal Altyapı
• Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu Önündeki Engeller
• İklim Değişimi Etkileri, Mitigasyon ve Adaptasyon (Hafifletme ve Uyum Sağlama)
• Karbon Yönetimi ve Finansmanı
• Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler
• Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği
• Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi ve Toplumsal Maliyetler
Yenilenebilir Enerji Sistem ve Teknolojileri
• Yenilenebilir Elektrik (Güneş, Rüzgâr, Biokütle, Jeotermal)
• Güneş Enerjisinden Endüstriyel Proses Isısı
• Güneş ile Isıtma ve Soğutma
• Biokütle Enerjisi ve İlgili Teknolojiler
• Jeotermal Enerji Teknolojileri
• Yenilenebilir Enerjinin Depolanması
• Şebeke Bağlantıları, Yenilenebilir Enerji Tarifeleri ve Destek Mekanizmaları
• Akıllı Şebekeler ve Güç Yönetimi

• Hidrojen ve Yakıt Hücreleri
Sektörlerde % 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş
• Ulusal Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Eylem Planları
• Yerel/tarımda Enerji Arzı
• Konutlarda Enerji Arzı
• Endüstriyel Enerji Arzı
• Ulaştırma Enerji Arzı
Enerji Verimliliği “Sıfır Enerji” Konsepti
• Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım
• Enerji (+) Binalar
• Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği
• Ulaştırmada Enerji Verimliliği
• Konutlarda Enerji Verimliliği
• En İyi Mevcut Teknolojilerde Standartlaşma
% 100’e Geçişte Yerel ve Küresel Seviyede Eylemler
• Enerjide Eğitim ve Öğretim
• Yenilenebilir Enerji ve Toplum
• Her Seviyede Kapasite Geliştirme
• Yenilenebilir Enerjide Kaynak Değerlendirilmesi
Enerjide Geçiş
• Avrupa Deneyimi
• Küresel Deneyimler
• Yerel Deneyimler

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği’nin Türkiye bölümü EUROSOLAR Türkiye, Birliğin vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjilere dönüşümün teknik, ekonomik, si-
yasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçmesinin yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform oluşturmak için Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Konferansı’nın beşincisini 28-30 Mayıs 2015’te gerçekleştirecek.
Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 yenilenebilir enerjilere dönüştürme küresel hedefi, IRENEC 2014 konferansının sonuçlarının ortaya koyduğu yolları da takip 
edecek. 
IRENEC 2015’in konularının ana temasları şu şekilde olacak:
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ADIYAMAN, JEOTERMAL SERA İÇİN 4 MİLYON TL 
AYIRDI 

AKSARAY’DA SERACILIKTA BÜYÜK ADIM

YILLIK 3.000 TON MEYVE-SEBZE YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ…
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Adıyaman’da jeotermal seracılığın yaygınlaş-
tırılmasını amaçladıklarını söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, “Bu sistemle amacımız; 
Adıyaman’da ürün çeşitliliğini arttırmak ve katma değeri daha yüksek ürünler elde 
etmektir. "Adıyaman Seracılık Vadisi" olup bu örnek projeyi Kahta ilçemizin Karakuş 
mevkiinde uygulanmayı planlıyoruz. 2015 yılında başlaması beklenen projenin tahmini 
maliyeti 4 milyon TL olup uygulama süresi 24 aydır. Proje kapsamında, TPAO'nun petrol 
kuyularından elde edilen atık sıcak suyun seraların ısıtılmasında kullanılmasını hedefli-
yoruz. 
Bilindiği gibi seracılık faaliyetlerinde ısıtma giderleri toplam işletme giderinin %70'ine 
karşılık gelmektedir. Kurulacak sera ile dekar başına 30 ton yaş meyve-sebze, toplamda 
ise yıllık 3.000 ton ürün elde edilmesi beklenmektedir. Halen Adıyaman genelinde 41 
dekar jeotermal sera faaliyet göstermektedir. Proje tamamlandığında bu alan yaklaşık 
140 dekara ulaşacaktır. ”dedi.

Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Sarıyahşi’ye bağlı Bekdik Köyü 
sınırları içinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak olan jeotermal sera in-
şaatı ile ilgili açıklama yaptı. Altındağ, açıklamasında: “Artan; gıda ve mevsimi dışında 
sebze ve meyve talebinin karşılanabilmesi için birim alandan yüksek verimin alındığı 
seracılık, tüm dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. İlimiz, iklim veri-
lerinin uygunluğu, jeotermal kaynakların zenginliği ve sera kurulabilecek alanların elve-
rişliliği açısından seracılık için çok uygundur. Ancak kış aylarındaki ısıtma maliyetlerinin 
yüksek oluşu nedeniyle seracılık istenilen ölçüde gelişememiştir. Bu proje ile jeotermal 

kaynakların seracılıkta kullanımına büyük önem vermekteyiz. 
İlimizde seralarda ısıtma maliyetleri yüksek olduğu için ilkbahar erken ve sonbahar geç 
turfanda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Oysa jeotermalle ısıtılan seralarda 11 ay süre ile üre-
tim yapılabilmektedir. Jeotermalle ısıtılan seralar modern teknolojik seralar olduğu için 
genelde bu seralarda topraksız kültür üretimi de yapılabiliyor. Bu amaçla ilimizde jeoter-
mal seracılığı teşvik konusunda İl Özel İdaresi olarak yatırımcılarımıza gereken desteği 
vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da jeotermal seracılığın geliştirilmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 
koordinesi ve Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.
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DİYADİN’DE 20 DÖNÜMLÜK SERA KURULUYOR 

Diyadin Jeotermal Turizm ve Seracılık Tic. A.Ş. Genel Müdürü Fatih Üçgün, Diyadin’de 20 
dönümlük seranın jeotermal ile ısınacağını söyledi. Üçgün; “Jeotermal kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi ve bölgenin sebze ihtiyacının karşılanması için şirketimiz yaklaşık 2 ay 
önce bölgeye jeotermal sera kurulması için araştırmalarına başladı. Yapmış olduğumuz 
çalışmalar sonucunda bölgemizin modern jeotermal kaynaklı sera kurulumuna uygun 
olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ülkemizde jeotermal konusunda önemli çalışmalar 
yapan NASSAN Sera ile 20 dönümlük seranın kurulması için gerekli anlaşmalar yapıldı. 
Yüklenici firma ile yapılan anlaşma gereği yakın bir zamanda Diyadin ilçemizde 20 dö-
nümlük jeotermal ısıtmalı modern sera kurulumu tamamlanacak. İlimizde bir ilk olacak 
bu seramız tam otomasyonlu, modern ve topraksız sera olacak. Bölgede tek olmasından 
dolayı bu alanda çalışmak isteyen herkese de örnek bir yatırım olacak.” dedi. 

DOĞUNUN KIŞLIK DOMATESİ AĞRI DİYADİN’DEN GİDECEK

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, 85 derecelik jeotermal su kullanılarak yapılacak jeotermal sera-
da topraksız domates yetiştirileceği bildirildi.
Diyadin’de Jeotermal Turizm ve Seracılık Tic. Anonim Şirketi’nce kurulan 20 dönümlük se-
ranın yapım çalışmaları devam ediyor. Şirket Mühendisi Tekin Adıgüzel, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, topraksız otomasyonlu seranın jeotermal enerjiyle ısıtılacağını, seranın ilçe 
ekonomisine ve istihdama büyük getiri sağlayacağını söyledi. Seracılıkta iklim elemanları 
içindeki en önemli faktörün sıcaklık olduğunu belirten Adıgüzel, “İlçemizin eksi 35’leri 
bulan soğuğuna, rakımın yüksekliği, güneşli gün sayısının azlığı gibi nedenlerden dolayı 

neredeyse imkânsız hale gelen seracılığı jeotermal enerjiyle yapabileceğiz. Bu enerji, sera 
içi ısıtma giderlerini çok cüzi oranlara indirmekte ve aynı zamanda yılın 12 ayı kesintisiz 
üretim yapma imkânı sağlıyor bize” dedi.
Topraksız otomasyonun bölgede ilk kez uygulandığını belirten Adıgüzel, “Uyguladığımız 
sistem, bitki fizyolojisine bağlı kalarak toprak yerine torf, ağaç kabuğu, perlit, cocopeat 
diye bilinen Hindistan cevizi kabuğunun preslenmiş hali gibi besin ortamlarının hazırlan-
masıyla yapılan tarım şeklidir. Burada bitki topraktan alması gereken besin elementini 
azot, potasyum, fosfor, magnezyum gibi damla sulama yöntemiyle doğrudan bitkinin kö-
küne verilmesi olayıdır. Burada bitki yetiştirme tamamen sizin kontrolünüzde olduğu için 
topraklı tarıma göre 4 kat daha verim alınabilmektedir. Yani bir dönümde 10 ton alacağı-
nız yerde topraksız tarımda 40 ton, jeotermal enerjinin avantajıyla da bu 70 tona kadar 
çıkabilmektedir.” diye konuştu.
Tüm işlemlerin bilgisayar kontrollünde yapıldığını ifade eden Adıgüzel “Jeotermal enerji, 
sera içinde bambus arılarını kullanma imkânı verdiği için bambus arıları kullanılarak ta-
rımsal zararlarla ilaçlama mücadelesini minimum seviyeye indirerek ürünler hem kaliteli 
hem lezzetli hem de hormonsuz yetiştirilecektir. Kesintisiz üretim olacaktır. 12 ay kesin-
tisiz üretimini yapacağımız organik domatesi, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 
tüm Türkiye’de ve yurtdışına pazarlayacağız” dedi.
Adıgüzel, birim alanda alınan verimin yüksek oluşu hem ülke hem de yurtdışı pazar piya-
sasının açık olması gibi sebeplerden dolayı önemli bir ihraç malı olan domatesin ağırlıklı 
olarak yetiştirileceğini belirtti.
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BİNGÖL’DE JEOTERMAL SEVİNCİ

BOR PROJESİ ÖDÜL GETİRDİ

Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde Ağustos ayında yapılan sondajda 1.300 metre derinlikte 
jeotermal kaynağa ulaşıldı. Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık, Bingöl İlin-
de büyük bir sevince neden olan sondaj çalışmalarında 1.300 metre derinlikte, sıcaklığı 
51 derece olan jeotermal kaynağa ulaşıldığını söyledi. 2012 yılında Ilıcalar Bölgesinde 
İl Özel İdare jeotermal ruhsat alanında MTA tarafından jeolojik-jeofizik etüt çalışmaları 
sonucunda 2 noktada sondaj yeri belirlendiğini belirten Işık, “ İlk noktada 1.350 metre 
derinliğinde jeotermal su sondaj kuyusu açılması işi 22.07.2013 tarihinde ihale edilmiş 
olup işe başlanmıştır. Yapılan sondajda 1.300 metre derinlikte jeotermal kaynağa ulaşıldı. 
İlk verilere göre; çıkan suyun yaklaşık olarak 51 derece sıcaklığında, 20 litre debisi olduğu 
tespit edildi.” dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesinin hazırladığı  “Jeotermal Kaynaklardan 
Bor Arıtma ve Geri Kazanım Projesi”, “Temiz Teknoloji İş Fikirleri” konulu uluslararası proje 
yarışmasında ikinci oldu. Proje ile jeotermal sulardan yılda en az 1.800 ton bor üretilmesi 
hedefleniyor.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Doruk, Doç. Dr. Cem 
Gök ve Yrd. Doç. Dr. Meruyert Kaygusuz`un hazırladıkları “Jeotermal Kaynaklardan Bor 
Arıtma ve Geri Kazanım Sistemi Projesi” TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma 
Teşkilatı ile Küresel Çevre Fonu işbirliğinde düzenlenen “Temiz Teknoloji İş Fikirleri” konu-
lu uluslararası proje yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

HEDEF 1.800 TON BOR
Yarışmaya katılan 217 girişimci fikir arasından finale kalarak "Su Verimliliği" kategorisin-
de ikinci olan proje kapsamında jeotermal sulardan yılda en az 1.800 ton bor üretilmesi 
ve saniyede 3 ton suyun arıtılarak birinci sınıf sulama suyu kriterlerine ulaştırılması he-
defleniyor. 
Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Doruk, “Bu proje ile Menderes nehrinden sula-
nan arazilerdeki bor kirliliği önlenerek yılda en az 260 milyon liralık tarımsal verim kaybı 
engellenecek. Bu sayede jeotermal atık sular tarımsal üretim için daha zararsız hale geti-
rilmiş olacak. Jeotermal sulardan bor arıtımı ile oluşan bor kirliliği engellenmiş, su, toprak 
ve çevreye duyarlı enerji ve tarımsal üretim sağlanmış olacak. İki yıl içinde tamamlanması 
planlanan sistemin hayata geçirilmesiyle Denizli ve Aydın ekonomisine yıllık en az 300 
milyon liradan fazla katkısı sağlanacağı tahmin edilmektedir." açıklamasını yaptı.
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ÇİFTEHAN’A TERMAL SAĞLIK KOMPLEKSİ 
YAPILIYOR
Ahiler Kalkınma Ajansı ile Niğde İl Özel İdare arasında Güdümlü Proje Desteği için imzalar 
atıldı. Proje  kapsamında Çiftehan Köyü’ne Termal Turizm Merkezi yapılacak. 

KALKINMA AJANSINDAN 2,5 MİLYON TL    

Sözleşmeyi Niğde İl Özel İdaresi adına Vali Necmeddin KILIÇ imzalarken, Ahiler Kalkınma 
Ajansı adına da Program Yönetim Birim Başkanı Ramazan ÖZDEMİR imza attı. Sözleşme 
çerçevesinde Çiftehan'a yapılacak tesis için Kalkınma Bakanlığı kanalıyla 2,5 milyon lira 
kaynak aktarılacak.

Ahiler Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile yapılacak olan Çiftehan Termal Sağlık 
Kompleksinde, günübirlik tatilcilerin konaklayacakları bir mekân oluşturularak Niğde 
turizmine hayat verilecek.
Niğde İli Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan termal sağ-
lık kompleksi için hazırlanmış olan mimari proje de bayanlar bölümünde kapalı termal 
havuz ve 1 adet çocuk havuzu ile bağlantılı bir aqua park ve erkekler tarafından bağlantılı 
1 adet açık havuz yer alacak. 



10

Je
ot

erm
al 

 H
ab

erl
er



88

Je
ot

erm
al 

 H
ab

erl
er

BU PROJE İLE DAHA ÇOK KONUT ISITMAK 
MÜMKÜN

“Bu projemiz ile konut ısıtmada kullanılan jeotermal su kaynaklarından daha etkin yarar-
lanılması ve aynı doğal kaynakla daha fazla sayıda konutu ısıtmaya olanak sağlayacak bir 
teknolojinin kullanılması hedeflenmiştir. Jeotermal sıcak su kaynaklarının şehre uzak bir 
mesafede olması, pompalama ve nakliye esnasındaki ısı kaybıyla mücadele maliyetlerini 
önemli ölçüde artırmaktadır. Bu maliyetlerden dolayı yeni yatırım yapma kararı almak 
güçleşmektedir. Bunun yerine şehir merkezine getirilmiş kaynağın otomasyonu ile büyük 
altyapı maliyetlerine katlanmaksızın cüzi bir modernizasyonla daha fazla sayıda konutun 
ısıtılmasının mümkün olabileceği görülmüştür.”

OTOMASYON SİSTEMİ İLE DOĞA DA KORUNUYOR

“Kent merkezinin hava kirliliği açısından eşik değerlerin sıklıkla aşıldığı ve havası kirli iller 
sıralamasında üst sıralarda yer aldığı göz önüne alındığında jeotermal enerji ile daha faz-
la sayıda konutun ısıtılması gereğinin önemi gün geçtikçe artıyor. 
Şehrin termal sağlık turizmi açısından önemli yatırımlar gerçekleştirmesi ve uzun vadede 
jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğinin önem kazanacak olması, mevcut doğal kay-
nakların daha özenli kullanımını zorunlu kılıyor. Projemiz ile gerçekleştirilen otomasyon 

AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, “Sabit Sıcaklık Değişken Debi Yöntemi İle Enerji 
verimliliğinin Sağlanması Projesi” hem AFJET’e hem abonelere hem de dolaylı olarak 
Afyonkarahisar Belediyesi’ne katkı sağladığını belirtti ve proje ile ilgili şu bilgileri verdi:  

sistemi sayesinde enerji tüketiminde tasarruf gerçekleştirirken doğal kaynakların da ko-
runması sağlanıyor. 
“Afjet A.Ş. Karahisar Isı Merkezi Sabit Sıcaklık, Değişken Debi Yöntemi ile Enerji Verimli-
liğinin Sağlanması” projemizde hedeflenen elektrik giderlerindeki azalma % 35 iken, % 
45,14 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak abone talepleriyle doğru orantılı abone 
sayısındaki artışımız ise % 12,61 olarak gerçekleşmiştir. 
Somut çıktılarımıza ilave olarak ana ısı merkezimiz ve tüm ısı merkezlerimizde kullan-
dığımız sabit sıcaklık değişken debi yöntemi ile toplam olarak 15.000 konut için mevcut 
bölgelerde kömür tüketim miktarı 45.000 ton /yıl (1666 tır /yıl) azalma, açığa çıkacak kül 
miktarında ise 9.000 ton /yıl (10.000 traktör seferi, depolama alanı, 30.000 adam/işgünü 
tasarruf) azalma hedefliyoruz.  
Hedeflenen ve gerçekleşen proje çıktılarımızdan da anlaşılacağı üzere projemiz hem şir-
ketimiz hem abonelerimiz hem de dolaylı olarak belediyemize katkı sağlamakla birlikte 
benzer uygulamalar için yurtiçi ve yurtdışında ender rastlanabilecek bir örnek teşkil et-
mektedir.” dedi. 
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ÇAMAŞIRLAR JEOTERMAL İLE KURUTULACAK 
Afyon Jeotermal A.Ş jeotermal enerjiyle çalışacak çamaşır yıkama ve kurutma fabrikası 
için çalışmalara başladı. Bu kapsamda bir firmanın ürettiği ve jeotermal enerjiyle çalışan 
çamaşır makinesi Gecek havzasında bulunan ısı merkezinde kurularak denemeler yapıldı. 
Jeotermal enerjiden faydalanılarak kurulacak olan fabrikada 50 ile 60 kişinin istihdam 
edilmesi planlanıyor. AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, çamaşır makinesinin Gecek 
havzasında bulunan ısı merkezine kurulduğunu ve burada test işlemlerinin başladığını 
söyledi.

OTELLERİN ÇAMAŞIRLARI YIKANACAK

Afyonkarahisar'da beş yıldızlı otel sayısının her geçen gün arttığını belirten Ulutürk, ken-
tin yatak kapasitesi bakımından Türkiye'de 6. sırada yer aldığını belirtti. Yaptıkları araştır-
mada kentte bulunan otellerin çamaşırlarını yıkatmak için büyük bir merkez bulunmadı-
ğını ve yıkatılan çamaşırın yaklaşık kilogramının bir avroya mâl olduğunu öğrendiklerini 
ifade eden Ulutürk, bu konuda çalışma başlattıklarını belirtti. Türkiye'den bir firmanın 
bu konuda çalışma yaptığını ifade eden Ulutürk, Gecek havzasındaki Termal tesislerde 
sistemin denenmeye başladığını anlattı. Bunun dışında Almanya'da bir firmayla görüş-
melere başladıklarını, önümüzdeki aylarda sistemi incelemek için bu ülkeye gidecekle-
rini, oradaki sistemin incelenmesinin ardından Alman firmasını Afyonkarahisar'a davet 
edeceklerini belirten Ulutürk, "Bizim buradaki sistemimiz hazır. Termal sularımızın ısısı 
da oldukça yüksek. Bu ısıdan faydalanarak sistemdeki su ısıtılıp çamaşırların yıkanma-
sı ve yine yıkanan çamaşırların buhar sistemiyle de kurutulması hedefleniyor. Böylece 
Enerji maliyetleri de önemli ölçüde düşecek." dedi. Yusuf Ulutürk, şehir merkezinde 12 
bin aboneyi ve otellerin büyük bölümünü ısıttıklarını belirterek çamaşır yıkama merkezi-
nin hayata geçirilmesi halinde otellerin çamaşırlarını üçte bir fiyatına yıkatma imkânına 
kavuşacaklarını dile getirdi.

Son yıllarda şifa ve tatili bir arada yakalamak isteyen vatandaşların akınına uğrayan Simav’daki 
3 ayrı kaplıca %100’e varan doluluk oranı ile Simav Belediyesi’ne kazanç sağlarken esnafların 
da yüzünü güldürüyor.

SİMAV, KAPLICALARDAN ÇİFTE KAZANÇ SAĞLIYOR

Simav’da 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcaları başta olmak üzere 400 
yataklı Çitgöl ve 200 yataklı Naşa Kaplıcaları Simav Belediyesi tarafından 
profesyonelce işletilerek hem yerli hem de yabancı misafirlerini ağırlıyor.
  Eynal, Çitgöl ve Naşa Kaplıcalarında kullanılan termal sular romatizma 
başta olmak üzere siyatik, lumbago, deri hastalıkları, kırık ve çıkıklar, 
egzama, nevrit, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dö-
külmesi, ameliyatlar sonrası rehabilitasyon, ruhen ve bedenen görülen 
yorgunluklara da çok iyi geliyor. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği verilerine 
göre ülke genelindeki 1570 kaplıca içerisinde en şifalı kaplıcalar arasında 
ilk sıralarda yer alan tesisler yıl boyunca yoğun ilgi görüyor.
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