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Bu kitapta yer alan açılış konuşmaları konferansta alınan video kayıtlarının yazıya aktarılması ile oluşturulmuştur.

I

KONUŞMALARI

AÇILIŞ

Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Toprak Bölümü E. Öğretim Üyesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı

Sayım Valim, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Denizli’nin
güzel ve seçkin insanları ile saygın misafirler, Sağlıklı Kentler Birliği Yönetimi ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “26. Olağan Meclis Toplantısı” ile “Sağlıklı
Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı“ isimli Denizli Konferansı’nın açılışına hoşgeldiniz, hepinizi sevgi
ve saygı ile selamlarım.
Denizli Konferansı, birbirini izleyen süreçte iki aşamalı olarak yaşama geçirilecek ve birinci aşamada “Sağlıklı Kentler Genel Meclisi” oturumu ortamında 2017-2018 yılları arasında yönetiminde görev alacak “Sağlıklı
Kentler Encümen Üyeleri” ile “Diğer Görevliler” seçilecek ve eski üyelerin adaylıkları bağlamında güven tazelemeleri yanında, ikinci aşamada ise “Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı” isimli bilimsel
toplantı işlevini sürdürecektir.
Antik çağın ilk ayak izlerinden günümüze doğru yol alırsak, açıklıkla görürüz ki bu mavi gezegenin insanları,
tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu süreçlerini yaşamışlardır. İçinde yaşadığımız çağı dinamik sorunların işlerliğine göre, atom çağı, çevre sorunları ve bu bağlamda doğal kaynakları koruma çağı, bilgisayar
çağı, uzay çağı, foton çağı, bilinç çağı vb. isimlerle simgelersek, bunların hiçbirine bir öncelik veremediğimizi
görürüz.
Göçebelikten yerleşik düzene geçen, enerji üretim sistemlerini kuran ve bugünde bilgi toplumu şeklinde bilinç
çağını yaşayan Anadolu Türk insanın temel işlevi, sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülebilirliğinde, yenilenebilir
enerji kaynaklarının doğru uyarlanmaları ile akılcı ve çağdaş kullanım modellerini ortaya koyabilmesidir. Unutulmamalıdır ki; bizlerin çevre ile olan ekolojik dengeleri, doğadaki yaşamsal bütünlüğün bir yansımasıdır.
Denizli’deki toplantının temel amacı yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal kaynakların kullanılabilirliğidir. Yer kabuğunun veya litosferin çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu bu ısı yüklü akışkanlar,
sıcak su, buhar ve gazlardan ibarettir. Jeotermal kaynaklar, jeotermal enerjiden doğrudan veya dolaylı olarak
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yararlanmayı sağlayan yenilenebilir, sürdürülebilir,
tükenmez, sıfıra yakın emisyonlu, %95’in üzerinde
verimlilik sağlayan bir enerji kaynağıdır. Bu bağlamda jeotermal kaynaklar, elektrik enerjisi üretimi,
sağlıkta termal rehabilitasyon, termal kür, ısıtma ve
soğutma, termal turizm yanında, örtü altı tarım kültüründe ve doğal mineral su üretimi vb. geniş bir
kullanım yelpazesine sahiptir. Ülkemiz jeotermal
kaynak potansiyeli yönünden Dünyada 7. Avrupa
da ise 1. sırada yer alır. Türkiye jeotermal kaynakların ekonomik işletmeciliğine uygun olarak %70’lik
bir oranı, şu an havasını soluduğumuz Batı Anadolu
Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Bugün üzerinde bulunduğumuz Hierapolis Pamukkale’de, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde doğal jeotermal
kaynaklar, sağlık ve temizlenme amacıyla kullanılmıştır. Şimdi ise iki günlük zaman sürecinde; “Jeotermal Kaynakların Özellikleri ve Potansiyelleri”,
“Sağlıkta Jeotermal Kullanımı” ve “Jeotermal Turizm, Jeotermal Enerji ve Jeotermallerin Tarımsal
Kullanımı” şeklinde üç ana başlıkta, dokuz konuşmacı anlatımında, bu alanda yapılmış akademik çalışmalar sonucunda, bilimsel veriler sağlıklı bir şekilde ortaya konulacaktır.
Yukarıdaki düşünceler doğrultusunda, evrensel
düşün yerel uyarla gerçeğinden hareketle, burada
ortaya konulacak olan bilgilerin ülkemizin değişik
yörelerinden gelen ve termal kaynaklara sahip kimi
belediyelerimizle, ortak aklı paylaşmak olduğunu
içtenlikle belirtir, bu toplantının sağlıklı ve başarılı
geçmesi dileğiyle bir Denizlili olarak hepinizi tekrar
sevgi ve saygılarımla selamlarım.

Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı
Sağlıklı Kentler Birliği Denizli Konferansı

15

Osman ZOLAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Valim, çok değerli Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Belediye Başkanlarım, çok değerli hocalarımız ve misafirlerimiz. Öncelikle Denizli’mize, şehrimize hoş geldiniz. Toplantının
Denizli’de yapılması kararını veren meclisimize, encümenimize, başkanımıza ve kararda emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum.
Denizli, birçok zenginliği kendi içinde barındıran bir şehirdir. Onun yanında birçok sanayi ürünü üreten ve
ihracatta Türkiye’de ilk 8’de yer alan bir şehrimiz. Sanayinin gölgesinde kalmış olan ama her türlü ürününün
üretildiği bir tarım şehri Denizli. Aynı zamanda yılda 2 milyon turistin geldiği, turist sayısı anlamında Türkiye’de
5’inci sırada olan bir il Denizli.
Yani sanayiye, turizm ve tarıma baktığımızda Denizli’miz, gerçekten sonsuz güzelliklere ve zenginliklere sahip.
Biz de belediye anlamında bu güzelliklerin üzerine güzellik katma konusunda gayret sarf ediyoruz. Sağlıklı kent
olsun, onun hedefinde çalışıyoruz. Temiz bir şehir ve yeşil bir çevre olsun ona gayret ediyoruz. Çok şükür, şu
anda kişi başına 14 metrekare yeşil alanımız var. 2012 yılında ‘En Temiz Şehir’ ödülüne layık görüldük. Tabi ki
mücadele bitmez, daha büyük hedeflere koşmamız gerekiyor.
Tabi bugünkü toplantımızın konusuna gelecek olursak, jeotermal. Denizli, jeotermal ile ilgili gerçekten hem
kaynak anlamında hem de kaynağımızı kullanma anlamında örnek bir şehir konumundadır. 30 dereceden 250
dereceye kadar sıcaklıklara varan değişik noktalarda jeotermal kaynağımız var. Her birinin içeriği de mineraller
anlamında çok farklı. İşte Pamukkale’de beyaz su dediğimiz, 5 kilometre ilerisinde Karahayıt’ta kırmızı demir
içerikli suyumuz ve Sarayköy Ovası’nda 250 dereceye çıkan jeotermal kaynağımız. Ve orada sanırım 150 megawalt elektrik üretiyoruz. Büyükşehir’in de bir sahası vardı, onun da ihalesini gerçekleştirdik. Kar payı anlamında, daha doğrusu kilo üzerinden bir pazarlama, ihale ile gerçekleştirdik. İnşallah yakında orada belki 100
megawattlık bir elektrik üretimine kavuşacağız.
İki bin yıl önce Pamukkale, o antik şehir, arkasında ayrı bir tarih ve kültür olan tarihi bir şehir. Buraya şifa bulmaya geliyormuş hastalar, son çare olarak. İki bin yıl önce şifa dağıtan bir şehir. Bugün de aynı şekilde, o tarih
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tekerrür etsin diye uğraşıyoruz. Burada artık hastane hüviyetine doğru bir yürüyüş var. Artık o termali,
sağlıkta kullanma anlamında, Valimiz, Bakanımız ve
tüm Belediye Başkanlarımızla birlikte o hedefe ulaşmaya, yatırımcılarımızla birlikte, gayret ediyoruz.
Aynı zamanda tarımda kullanıyoruz, serada kullanıyoruz. Isıtmada sıfıra yakın bir maliyetle orada
kullanıyoruz. Karbon buz anlamında, ev ısıtmasında
kullanıyoruz. Yani jeotermal anlamında baktığımızda Denizli’nin kaynakları gerçekten çok çeşitli ve sıcaklıklarda içeriklerde ama kullanımda şu anda belli
noktada başlamış durumdayız. Birçok kullanımla ilgili örnekler var. Onun için Denizli’miz, her yönüyle
bize güzel geliyor. Biraz önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük, ‘Artık deniz getirirsin’
dedi. Denizli’nin sadece denizi eksik, o da adımızda
var diyorum. O eksikliği de adımıza koyarak, gidermiş oluyoruz. Son olarak şunları belirtmek istiyorum,
şehrimizle ilgili bilgi vermeyi arzu ettim. Denizli, tükettiğinden daha çok üreten bir şehir. Satın aldığından daha çok satan bir şehir. Cari fazlalığı veren bir
şehir, çalışkan bir şehir, Ahilik ruhunun olduğu bir
şehir. Denizli, ülkesine, bayrağına bağlı olan bir şehir. 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e çıktığında, o
günün müftüsü Müftü Ahmet Hulusi Efendi, bayram
yeri meydanına gelerek, orada bir fetva yayınlıyor…

Ülkemizin her şehrinde ayrı güzellikler var. Baktığımız zaman, Bursa’mız ayrı güzel, Hatay’ımız ayrı güzel. Ürgüp’ümüz ayrı bir güzel. Nereye bakarsanız
ayrı güzel. Her şehrimizin ayrı bir güzelliği var. İşte
mesele de bu aslında. Bu güzellikleri başkaları, bize
bırakmak istemiyor. İnşallah biz de nasıl ecdadımızdan aldıysak, ilelebet sahip çıkacağız. Kardeşliğimizi baki kılacağız, bu değerlerimize sahip çıkacağız
inşallah. Ben tekrar, Denizli’mizde sizleri görmekten
dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Tekrar hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz, şeref
verdiniz. İnşallah güzel bir çalışma olur. Çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi Allah’a
emanet ediyorum.”

Diyor ki, ‘Hiçbir şeyiniz olmayabilir, topunuz tüfeğiniz olmayabilir. Ama yerden 3 taş alıp mücadele etmeniz gerekir. Ve bizim Denizli’mizin kurtuluş günü
odur. Çünkü ecdadımız, atalarımız geldiği günden
bugüne kadar Denizli, bu ruhla işgale uğramamıştır.
O Yunan, İzmir, Aydın ve Afyon’a kadar gelmesine
rağmen, Denizli’de o set, o duruş, Kurtuluş Savaşı’nda da burası lojistik anlamda oraya en yakın destek veren bir şehirdi. O yüzden Denizli, gerçekten
çalışkan insanların olduğu bir şehir.

Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı
Sağlıklı Kentler Birliği Denizli Konferansı
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Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı

Sayın Valim, sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Birliğe üye belediye başkanlarım, meclis üyelerim, kurum ve kuruluşların yöneticileri, Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörleri, uzmanlar, basın mensubu arkadaşlarım ve değerli katılımcılar; Birliğimiz tarafından düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis
toplantısı ile “Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı” içerikli Denizli Konferansı’na hepiniz hoşgeldiniz.
Denizli Büyükşehir Başkanı’mıza bizleri buraya davet edip, ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı Kentler
Birliği olarak, her buluşmamızı ülkemizin ayrı yerlerinde gerçekleştirmek bizim için büyük keyif. Her üye belediyemiz ile işbirliğimizde ayrı bir heyecan duyuyoruz.
Biliyorsunuz son birlik buluşmamızı Mersin’de gerçekleştirdik. Üye sayımız 64’e çıkmıştı. Biraz sonra gerçekleşecek, meclis toplantısında Balıkesir Burhaniye, Kocaeli Körfez ve Antalya Gazipaşa belediyelerinin üyelik
başvuruları görüşülüp, karara bağlanacak. Yeni üyelerimizin katılımı ile üye sayımız 67’ye ulaşmış oluyor. Birlik
olarak, 2020 yılı hedefi olarak, 60 üye belediye belirlemiştik. Bu hedefimizi aşmış olmanın mutluluğunu sizlerle
paylaşmak isterim.
Mersin buluşmamızdan bugüne kadar üye belediyelerimizin taleplerini dikkate alarak, birçok alanda çalışmalar yaptık. Bunların başında günümüzün kanayan yarası madde bağımlılığı konusunda yerel yönetimlerin
deneyimlerini paylaştığımız Bursa’da bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz kısa adı GADEM olan Gençlik ve Aile Destek Merkezi’nde bağımlılarla yaptığımız seanslar sonrası
edindiğimiz deneyimlerimizi, tedavi yöntemlerimizi anlattık. Sizlerle paylaşabileceğim en önemli deneyim GADEM’i açtıktan sonra içlerinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı AMATEM ve ÇEMATEM, Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay
ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin olduğu bir kurul oluşturduk. Bu kurulda her kuruma ayrı birer rol verildi. Ayrıca bu
kurul şehir yasası uygulaması ile tüm ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek bu mücadelede birlikte hareket
etmeye başladılar. Hem merkezimizde hem sahada, mahallelerde, derneklerde, muhtarlıklarla sürekli iletişim
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halindeyiz. Ülkemizi, dünyamızı, gençlerimizi saran
bu büyük tehlikeye karşı büyük bir mücadele içindeyiz.
Bugünlerde de Bursa merkeze 25 km. uzaklıkta
Gemlik ilçemizde yataklı bir merkezi hizmete açmak
için çalışıyoruz. Bu merkezimizle birlikte hem ayaklı
hem de yataklı merkezlerimiz olacak. Merkezlerimizi
ziyaret etmeniz için sizleri Bursa’ya davet ediyorum.
Uyguladığımız modellerin diğer şehirlere de örnek
olmasını temenni ediyorum. Bağımlılık ile mücadele
çok zor bir konu. Süreklilik gerektiren bir mücadele.
Yerel yönetimler olarak mutlaka mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Edindiğimiz tecrübeleri sizlerle her zaman paylaşmaya hazırız. Ziyaret
talepleriniz için Birlik sekretaryamız ile her zaman
irtibata geçebilirsiniz.
Bir diğer önemli çalışmamız Eskişehir Tepebaşı
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz
şehir sağlık profili eğitimiydi. Bildiğiniz gibi Birliğimizin üyelik kriterleri içinde bulunan şehir sağlık
profili, şehrinizde yaşayanların sağlığının ve bunları
etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklaması olarak tanımlanmaktadır. Şehir sağlık profili,
şehrinizin sorunlarını tanımlar, gelişim için önerilerde bulunur, stratejik planlarınız için rehberlik hizmeti
verir. Dünya Sağlık Örgütü’nün üyesi olan Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyeleri diğer belediyelerden ayıran en önemli çalışmadır.
Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunan belediyeler şehir sağlık profillerini hazırlamayı
kabul ederek bu başvurularını yapmaktadırlar. Bugüne kadar 64 üye belediyemizden sadece 16 belediyemiz şehir sağlık profili çalışmasını Birlik sekretaryamıza ilettiler. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde
gerçekleşen eğitim sonrasında şehir sağlık profili
çalışmasını başlatan belediyelerimiz oldu. Temenni-

miz tüm üyelerimizin kendi şehirleri için çok önemli
bir veritabanı sağlayacak bu çalışmayı başlatmalarıdır. Birlik Danışma Kurulu üyelerimiz ve Birlik sekretaryamız size rehberlik etmek için desteğe hazırlar.
Sekretaryamızın danışma kurulu üyelerimiz ile başlattığı üye belediye başkanları ziyaretlerinin amacı
da özellikle şehir sağlık profili hazırlanmasının önemine dikkat çekmek. Bu yıl içerisinde 10 belediye
başkanımızı ziyaret ettik. Ben bu vesileyle şehir sağlık profili eğitimine ev sahipliği yapma nezaketinde
bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı sayın Ahmet
Ataç’a ve ekibine ve eğitim programını hazırlayarak
üye belediyelerimize rehberlik eden danışma kurulu
üyelerimiz sayın Prof. Dr. Didem Evci Kiraz ve Doç.
Dr. Emel İrgil’e teşekkür ediyorum.
Değerli konuklar geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine yönelik bir destek başlattık. Üniversitelerinde
kent, kentlerin sağlık durumu, kentlerde sağlığı etkileyen etmenler ve sağlıklı kentler ile ilgili alanlarda, yerel yönetimlerin bilimsel bilgiye ihtiyacı olan
konularda yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık
öğrencilerinin tezlerine Sağlıklı Kentler Birliği olarak
destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl üye belediyelerimizin sınırları içerisinde yer alan üniversitelerden 16
öğrencimize bu desteği sağladık. Bu çalışmaların
sonuçlarını Birlik sekretaryamızın hazırlayacağı bir
organizasyon ile sizlerle paylaşacağız.
Birlik çalışmalarımız içerisinde yer alan diğer bir
önemli konu başlığı şehirlerimizin, belediyelerimizin, kurumlarımızın karbon salınım envanterinin
hesaplanması ve karbon ayak izimizin azaltılması
yönünde başlatılacak çalışmalar konusuydu. Mersin
Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleşen “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji” başlıklı konferansımızda bu konunun önemine dikkat
çekmek için kentsel karbon ayak izi envanteri veya
kentsel sürdürülebilir enerji eylem planlamalarını

Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı
Sağlıklı Kentler Birliği Denizli Konferansı

19

hazırlayan 8 üye belediyemizi sertifika ile ödüllendirdik. Temennimiz aynı şehir sağlık profili hazırlayan belediyelerimizdeki artışın bu çalışmada da
artması. Elbette bu çalışmalara teşvik ederken Birlik
Başkanlığını yürüttüğümüz için Bursa Büyükşehir
Belediyesi olarak, Bursa Şehir Sağlık Profili ile Bursa
İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını ilk hazırlayan belediyelerden biri olarak örnek olmaya çalıştık. Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Cengiz Türe ile
birlikte Bursa’da gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı
ile basın çalışanlarına karbon ayakizinin ne anlama
geldiğini ve nasıl azaltılması gerektiğini anlattık.
Hazırladığımız tanıtım filmini televizyon kanalları ve
sosyal medya paylaşımlarımız ile kamuoyu ile paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizlere bu
çalışmalarda verdikleri destekten ötürü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz ile ekibine ve Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr.
Cengiz Türe’ye teşekkürlerimi sunarım.
Değerli katılımcılar, bugün Denizli’de hem 26. olağan meclis toplantısı hem de “Sağlıklı Kentlerde
Jeotermal Kaynakların Kullanımı” konusunu ele almak amacıyla bir araya geldik. Jeotermal kaynakların özellikleri ve potansiyelleri, sağlıkta jeotermal
kullanımı ve jeotermal turizm, jeotermal enerji ve
tarımsal kullanımı konularında uzmanlar tarafından
yapılacak sunumları dinleme fırsatı bulacağız. Bu
konferansın Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı üstlenerek programının oluşmasında emeği geçen Prof.
Dr. Ünal Altınbaş’a şükranlarımı sunuyorum. Sağlık
sorunları sebebiyle Danışma Kurulu Üyeliği’ne devam edemeyeceğini üzülerek öğrendik. Ben kendisine bugüne kadar verdiği destekten ötürü Birliğimiz adına teşekkür ediyorum. Elbette bunun bir
veda anlamına gelmemesini ve dostluğumuzun devam etmesini diliyorum.
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Son yıllarda Birlik buluşmalarında fiziksel aktivite ve
aktif yaşam konusuna dikkat çekmek amacıyla gönüllü bisikletlilerin desteği ile turlar düzenliyoruz.
İlkini Bursa-Gebze arasında yapmıştık. Daha sonra
Bursa-Eskişehir ve geçtiğimiz yıl da Bursa-Balıkesir
arası güzergahlar bu gönüllü girişimi ile bisikletliler
tarafından pedallandı. Güzergah üzerinde bulunan
belediye başkanlarımıza ziyaretlerde bulunup fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda bilgilendirme
yapıp teşvik ediyoruz.
Bugün aramızda bulunan 25 bisikletli “Şimdi Hareket Zamanı” sloganıyla hafta başında Bursa’dan
verdiğimiz start sonrası sırasıyla Harmancık, Tavşanlı, Çavdarhisar, Gediz, Uşak, Merkezefendi, Pamukkale ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarını
ziyaret ederek, konferansımıza geldiler. Konferans
sonunda da yaptıkları etkinliği anlatan kısa bir filmi
bizimle paylaşacaklar. Başta Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin ve uluslararası bir hareket olan “Now we move” hareketinin
Türkiye koordinatörlüğünü yürüten Muğla merkezli
Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Başkanı
Feridun Ekmekçi ve Uludağ Bisiklet Topluluğu üyelerine farkındalık çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum.
Değerli katılımcılar her yıl gerçekleştirdiğimiz ve
yerel yönetimler olarak birbirimizin iyi uygulama
örneklerini görme fırsatı bulduğumuz Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2017’nin duyurusunu
önümüzdeki günlerde yapacağız. Üye belediyelerimizin birbirinden değerli çalışmalarını değerlendirdiğimiz yarışmamıza geçtiğimiz yıl 34 belediyeden
100 proje başvurusu olmuştu.
Son olarak üyesi olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın bu yıl Macaristan’ın
Pecs Şehrinde gerçekleşen “Sürdürülebilir Şehirler”

temalı konferansına 11 üye belediyemiz ile katıldık. Üye belediyelerimiz ve Birlik olarak yaptığımız
çalışmaları anlattığımız aktif ve başarılı bir katılım
gerçekleştirdik. Sunumları ile ülkemizi temsil eden
Kadıköy, Karşıyaka, Nilüfer, Çankaya, Balçova ve
Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını, temsilcilerini kutluyorum. Sağlıklı Kentler Birliği olarak, üye
belediyelerimizin desteği ile hazırladığımız Gençlik
Politikaları başlıklı poster sunumumuzda en beğenilen poster sunum ödülünü Pecs Belediye Başkanından aldık. Özellikle bu çalışmanın başlaması için
bizi teşvik eden Pendik Belediye Başkanı Sayın Salih
Kenan Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu konferanstan
sonra biz de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı
Şehirler Ağı temsilcilerini ülkemizde ağırlama fırsatı
bulduk. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Sağlıklı Sehirler Ağı Sağlık İçin Yönetim Programı Yöneticisi
Monika Kosinska, üye belediyelerimizden İstanbul,
Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile Birliğimizi
ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgiler alarak, ileriye yönelik hedefler doğrultusunda fikir alışverişinde bulunduk.
Değerli katılımcılar, Sağlıklı Kentler Birliği olarak
bizi ağırlama nezaketi gösteren Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanım Sayın Osman Zolan ve ekibine
şükranlarımı sunuyor, jeotermal kaynakların kullanımı konusuna odaklandığımız bu konferansa katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize
katılımınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
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Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Denizli Valisi

Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, meclis üyeleri, çok kıymetli basın mensuplarımız. Sizleri Denizli’mizde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor ve Denizli’yi seçtiğiniz için teşekkür ediyorum.
Denizli ile ilgili olarak; geçmişte şöyle bir anım var, onu anlatayım. Genç bir kaymakamım. Tanırsınız, Saffet Arıkan, Bedük Valimiz. Bir açılış yapıyoruz. Tabi eskiden bu kadar modern cihazlar yok. Köylere santral kuruyoruz,
10 santrallik, 20 santrallik telefonlar kuruyoruz. Ben konuştum, bir şeyler söyledim kendimce. İnerken de Vali
Beyi davet ettim. Çıkarken Vali Bey kulağıma eğilip, “Ya kaymakam bey” dedi “Ben ne söyleyeceğim kardeşim, hepsini söyledin” dedi. Şimdi iki başkanımız da zaten hepsini söyledi, söyleyecek bir şey kalmadı. Denizli
ile ilgili yapılan çalışmaları gördünüz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Denizli ile ilgili birkaç kelime
söylemek gerekirse; Denizli’de üretmek, bir tutku ve kültürdür. Çok şehir gördüm ama buradaki insanlar gibi
üretmeye âşık, tutkulu bir kültür görmedim. Ahilik kültürünün olduğu Denizli’de, Denizlilerin iddiası da benim
onurumu okşuyor; “Ahiliğin merkezi burasıdır” diyorlar. Ahiliğin merkezi olması niye önemli? Üreten Ahiliğe
talip olur, hani Ayeti Kerime’de de geçer, “İşini sağlam yapan, güzel yapan ve de başkasına yardım edeni Allah
sever”. Burası üreten bir şehir ve Türkiye’ye yardım ediyor. Türkiye’nin hakikatten makro büyüklüğüne destek
veriyor. İhracatı önemli bir şehir. Dilerim ki bu kültür tüm ülkeye yayılsın ve üreten bir Türkiye olsun.
Çok güzel şeyler yapılıyor diye konuşuyoruz. Türkiye’nin en güzel sağlıklı kenti hangisidir? Termal olarak, bir
bölge söyleyebilir misiniz? Veya dünyadaki örnekleri ile kıyas edelim. Var mı? Maalesef. Böyle bir güç varken
elimizde, dünyadaki gelişmelere uygun olarak biz de hızlı bir şekilde kendimize çeki düzen vermek, önce kendi
insanımız için yaşanabilir bir şehir oluşturmak zorundayız.
Bugün dünyadaki termal enerji turizmi en hızlı gelişen hizmet sektörü. Yıllık ortalama ulaşmış olduğu ekonomik
büyüklük 4 milyar doların üzerinde. “Peki Türkiye bundan ne kadar pay alıyor?’ dediğimiz zaman. En büyük
handikabımız, kendi çalışmalarımız ötesinde bir mevzuat meselemiz olması. Yerel yönetimler bu konuda cid-
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di emek sarf ediyorlar kaynaklar aktarıyorlar. Ama
şu ‘Wellness’ ve ‘Termal’ değişti artık. Biz Wellnes’i
değil Termali kullanıyorduk. Bugün hala baktığımız
zaman büyük oranda tesislerimiz çok geri. Termal
ile çok aram da yoktur. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanımız termalin merkezinde… Çekirge’ye gitmiştim. Çok güzel bir havuz, harika bir aslan ağzı
(heykeli), su muhteşem. Hiçbir sorun yok. Özellikle görmek için gitmiştik. Yatırım yaparken, illa özel
sektör yapsın diye bir şeyimiz yok. Kamu olarak bizim yapmamız lazım. Özel idare ise özel idare, belediye ise belediye, mutlaka yapmamız lazım.
Mesela 150 milyon Avroluk bir teleferik yapmışlar
ve teleferiği olduğu gibi işletici şirkete bırakmışlar.
“Peki, kaç para ödüyorsunuz belediyeye?” dedim.
“Biz para vermiyoruz, belediye yaptı, bize verdi”
dediler. Peki, “Sizden ne kadar vergi alıyorlar?”
dedim. “Yılda 2 milyon Avro veriyoruz belediyeye”
dedi, işletme sahibi. Düşünün ki; 75 yılda geri alamazsınız. Dolayısıyla böyle bir yatırımı veriyor, sırf
yaratacağı dışsal ekonomi için olduğu gibi teslim
ediyor. Dolayısıyla bizim de bu işe ağırlıklı olarak
eğilmemiz gerekiyor.
Yeni anlayış çerçevesinde mutlaka bizlerin bu küçük
alanlardan bir pilot bölge oluşturabilmemiz lazım.
Şu anda Sağlık Bakanlığı’nda birkaç tane mevzuat
var biliyorsunuz, özellikle termal sağlık kentleri ile
ilgili olarak. Bunların hızlı bir şekilde çıkarılması için;
İngiliz Parlamento’sunda, Avam Kamarası için bir
şey söylerler; “Kadını erkek ile erkeği kadın yapmanın dışında her türlü güce sahiptir”. Büyükşehir
Belediye Başkanlarımız bir araya geldikten sonra
siyasette, mecliste, hükümet nezdindeki güçlerini
ben hakikaten böyle görüyorum. Yapamayacakları
şey yoktur. Dolayısıyla bunun mutlaka hızlı bir şekilde, pilot il, pilot bölge olarak çalışılması lazım.
Bunun için de bizim Karahayıt hakikaten hazır. Şu

an mevzuat çerçevesinde de çalışılıyor. Belki burada
yapılan hatalar, diğer yerlerde yapılmaz.
Yurtdışında bahsettiğim yerlerde hiç otomobil görüyor musunuz? Hepsi tünellerde, yer altında. İnsanlar, engellisi, yaşlısı, bisiklet sürmek isteyeni çok rahat gezebiliyor. Hadi Karahayıt’ta gezelim dediğim
zaman, çok kolay değil. Dolayısıyla bizim mutlaka
bunları hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Yapılanlar
fevkalade ama Ankara’da özellikle bürokratları ikna
etmek çok kolay değil.
Bizim mutlaka Ankara’yı, siyasiler nezdinde ikna
edecek gücümüz var, bürokratlar nezdinde ikna
edebilmemiz için zorlamamız lazım. Görmeyen insana bir şey anlatamayız. Onlara da göstermemiz
lazım. Çünkü gören, bilen sizlersiniz. En iyisini yapmaya çaba gösteren, gayret eden sizlersiniz. Ama
bu gücünüzü bir araya getirerek, hızlı bir şekilde
yeni bir destinasyon oluşturmak zorundayız. Zira
400 milyar dolar nerede, 50 milyon dolar nerede?
Ve hakikaten talip olunan en önemli destinasyon
diyeceğimiz, Türkiye’de bir yer gösteremiyoruz, termal sağlık kompleksi olarak. Ben emeği geçenlere,
başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım olmak
üzere bütün yönetime teşekkür ediyorum ve toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı olsun.
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I.
Oturum
JEOTERMAL
KAYNAKLARIN
ÖZELLİKLERİ VE
POTANSİYELLERİ

JEOTERMAL KAYNAKLARIN
OLUŞUMLARI İLE BUNLARIN

OTURUM BAŞKANI:

KİMİ FİZİKSEL VE KİMYASAL

Prof. Dr. Ali AYDIN

ÖZELLİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Bölüm Başkanı

Prof. Dr.
Ünal ALTINBAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Mühendisliği Bölümü
(E) Öğretim Üyesi / Sağlıklı Kentler Birliği

Bu kitapta yer alan oturumlar konuşmacıların
bildiri metinlerinden oluşmuştur.
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I. OTURUM

Danışma Kurulu Üyesi

Yeryüzü doğal kaynakları; toprak, biyolojik çeşitlilik
hava, kayalar, taşlar ve maden ile sudur. Çevremizde
bulunan akarsular ile gölet ve göller, yeraltı ve toprak suyu rezervlerinin kaynağını oluştururlar. Dünyamıza mavi gezegen denilmesinin nedeni %70.78’nin
sularla örtülü olmasındandır, suların %97’si okyanuslarda bulunmaktadır ve tuzludur. Geriye kalan %3
su ise tatlı sudur. Temiz suyun %1’ine ulaşabilmekteyiz. Bu suyun %79’u kutuplardaki buz dağlarında,
%20’si derin yeraltı suları şeklinde, %1’lik dilimi de
göller, akarsular ve tatlı su rezervuarlarında bulunmaktadır. Oksijensiz yaşam canlılar için (Anaerobik
bakteriler) mümkündür. Saf su veya damıtık su, merkezde bir hacim oksijen ve yaklaşık 104.45º açı oluşturan iki hacim hidrojeniyle dipol iki kutuplu özellikli
olarak betimlenirler. Su molekülleri kimyasal olarak
dissosiye olduklarında H+ ve (OH)- iyonlarına iyonize
olurlar. Hidrojen iyonları çözeltilerde pH yönünden
asitlik, hidroksil iyonları ise bazik özellik verir. İçeriğinde sadece hidrojen ve hidroksil iyonlarını içeren
temiz, damıtık saf sular 0ºC de donma ve 100ºC
de kaynama özelliği gösterir. Sular, katı, buz ve kar
(kristal su_hegzagonal), sıvı (H2O) ve gaz (HOH) şeklinde bulunurlar. Su molekülleri birbirleri ile kohezif
kohezyon güçleri ile tutulurlar.

Suyun Merkezde Oksijen ve 104.45° Açı Yapan Hidrojen
Atomları ile Kovalent Bağlanmalar ve Dipol Yapı.

Dipol Yapının Kovalent Elektriksel Bağları

Doğada bulunan sular saf(damıtık) şekilde (H2O) değildirler. İçeriğinde değişik oranlarda kimyasal şekilde çözünebilir tuzları yani iyonize katyonlar, (Ca2+,
Mg2+,, K+, Na+,Ba2+, (NH4-N)+, Si4+, Al3+, Fe2+,3+,
Ti2+,3+,4+, Hg2+, Li+, Sr2+, Mo2+,6+, Po2+, Se2+,4+,6+,
Cu+,2+, Cd2+, Cr2+,3+,6+, Pb2+,4+, Zn2+, Mn2+,3+,4+,7+, Ra2+,
Ni2+, As3+,5+, Co2+,3+, U4+,6+ vb) ve anyonlar (Cl¯),(SO4)
2-,
CO3) 2-, HCO3)¯, (PO4)3-, (NO3-N )¯, F¯, I¯, Br¯, (BO3)3vb. ile suda disperse olmuş askıda inorganik (kil
kolloidleri, seski oksitler) ve organik maddeler (organik kolloidler) yanında bakteri, mantar vb. mikroorganizmalar ile kimi gazları, radyoaktif maddeleri
içeriğinde bulundurur. Sular, hidrojen iyonu yoğunluğunu gösteren pH, elektriksel geçirgenlik, geçici
ve devamlı sertlik vb. özellikler gösterirler. Sudaki
çözünebilir iyonların yoğunlukları üzerine arazinin
jeolojik yapısı, kaya ve minerallerin ayrışma dereceleri, toprakların oluşum basamakları, suyun sıcaklığı,
yeryüzü şekilleri, yağış şekilleri ve niceliği ile toprak
özelliği ve Antropojen (insan oluşumlu) şekiller vb.
özellikler su kimyasının bileşimi üzerine etkili olmaktadır.
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Sular çok iyi dispers edici askıda (kolloidler_kil mineralleri ve organik maddeler, seski oksitler_Fe,Al,Mn,
oksit ve hidroksitleri), taşıyıcı (damarlarda kan, bitkilerde ksilem dokulardaki bitki özsuyu) işlevleri yanında, güneş enerjisi varlığında CO2 ile tepkimeye
girerek, fotosentez olayında aktif rol oynayarak, organik bileşikleri oluştururlar. Çok iyi çözgendirler,
evsel, kentsel ve teknolojik kimyasallardan kaynaklanan çözünmüş iyonlar ve iyon gurupları ile ağır
metaller (özgül ağırlığı 5 g/cm3 den fazla doğada
60’dan fazla ağır metal bulunmaktadır) yoğunlaşarak, suların rengi, kokusu, tadı, bulanıklık, sıcaklık,
tuzluluk, alkalilik vb. veriler yoğunlaşır, sularda yapısal bozulmalara ve şekilsel değişimlere neden olur.
Suyun kimyasal bileşimindeki jeotermal kaynaklar,
yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının
oluşturduğu, çözünmüş veya iyonize olmuş kimyasalları içeren sıcak sular, buhar ve gazlarıdır. Jeotermal kaynaklar, genelde taraçalarda konumlanmış
olan arazilerin horst ve grabenleri arasındaki fay
(çatlak, kırık) çizgilerinden kaynaklanırlar ve arazi topografyasına bağımlı olarak drenaj ağlarıyla antiklinallerden (yüksek veya yükselen araziler) senklinal
görünümündeki depresyonik_çukur alanlara doğru
akarlar. Köken aldıkları yer altı suyunun sıcaklığı ile
özdeştirler. Jeotermal kaynaklar 1 km. derinlikteki
kaynağın sıcaklığına bağlı olarak, 1. rezervuar sıcaklığı 150°C’nin altında olduğu koşullarda düşük sıcaklık sistemleri olarak isimlendirilirler, doğal sıcaklıkları tanımlarlar. 2. Rezervuar sıcaklığı 200°C’ nin
üzerinde olduğu konumda yüksek sıcaklık ve bunlar
fümerol (buhar)’ler ve kaynayan çamur göletleri şeklinde kendini gösterirler. Jeotermal kaynaklar hazne
kayadaki kökenine göre 1. magmatik (jüvenil), 2.
fosil (depo sistemi) ve 3. meteorik (devirli sistem)
şeklinde sınıflandırılır. Sıcak sular veya ısı yüklü akışkanlar, fay çizgilerinin bulunduğu yerlerde çok derinlerden gelirler, magmatik kontakt kökenli jüvenil
suların, jeotermal kaynakların kökenini oluştururlar.
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Çok iyi çözgen olduklarından köken aldığı jeolojik
yapının mineral bileşimine ve geldiği alanın derinliğine bağlı olarak, değişik sıcaklıklarda ve içeriğinde
çözünebilir tuzları (jeolojik yerel oluşum özelliklerine göre yoğun olarak NaCl, CaSO4 ve Na2CO3) ile
çözünmüş yoğun ağır metaller ile jeotermal suların
sıcaklıkları ve yüksek tuz yoğunluklarına göre yeraltı derinliklerindeki çözünürlüklerini kolaylaştırdığı
kimi radyoaktif maddelerden olan Sr_90, U_234,
_235 ve _238, Pb_210, Th_230, Po_210, Se_135,
radyum (Ra¬_226,_228) yanında, çözünmüş gazlar
olan ve sıvı ortamında çözünürlükleri basınçla artan
CO2, H2S, CH4, NH3, flor (F), arsenik (As), argon (Ar)
yanında, Ra_226 nın 1620 yıllık yarı ömrü ile bozularak Rn (Radon) vb. gazları içeriğinde yeryüzüne
ulaşırlar. Toryum_232’in bozunumu ile gaz şeklindeki radon ve toron vb radyo izotoplar radyasyon
oranını arttırırken, Po_238, Pb_214, Bi_214 vb.
radyoaktif maddeler alfa ışınımı yayılımı oluştururlar. Bu arada asal bir gaz olan radon (Rn) bozunma
ürünü olarak Po_210 ile Pb_210’u da oluştururlar.
Radyonüklidlerin ve ağır metallerin temel kaynağı
magmadır. Nüklidler (atom numarası ve kütle sayısı
ile nitelendirilen atom türü) kendiliğinden gama ve
X-ışınımı yayılımı yanında fisyon ( kütle numarası büyük olan atom çekirdeğinin parçalanarak, kütle numarası küçük çekirdeğe dönüşümüdür) yapabilme
özelliğine sahiptirler. Oluşum özellikleri nedeniyle,
Denizli, Pamukkale’de bikarbonat (HCO3)¯ ve sülfat
(SO4)2-, İzmir, Balçova Agamemnon’da bor (BO3)2, (HCO3)¯, CI¯, Manisa, Salihli Kurşunlu’da kurşun
(Pb)2+, (HCO3)¯, F¯, İzmir, Seferihisar Karakoç, Cumalı
ve Ilıca’da bikarbonat ve klor (HCO3)¯, (Cl)¯ iyonlarının yoğunluğu yanında Bursa Çekirge’de kükürt ve
radyoaktif maddeler, Afyon il merkezi ve ilçelerinde bikarbonatlı, sülfatlı, hidrojen sülfürlü, Aydın ili,
Alangüllü’de Ra_226, Th_232, K_40 vb. radyoaktif
maddelerine koşut olarak, termal kaynakların dış
yüzeylerindeki sıcaklıkların 25-66°C arasında deği-

şen özellikleri içerdiği görülmüştür. Jeotermallerde
çözünmüş toplam madde içeriği veya buharlaşma
bakiyesi 1 gr/litreden fazladır. Bu içerik Pamukkale
jeotermallerinde ( Özel İdare, Karahayıt, Traverten,
Termal otel ve Çamur hamamlarında) 1.10-3.35 g/
litre, yüzeysel sıcaklıkları ise 27-65°C arasında değişmektedir.

Aydın İli, Alangüllü Yöresi Termal Tesislerindeki
Kapalı Alanlarda Değişik Aylarda Radon Gazı _ 222Rn
(Bqm3-) Ölçümleri (Bolca, M., Ü. Altınbaş ve ark., 2010)

Jeotermal kaynakların sıcaklıkları üzerine 1. Jeotermal kaynağın geldiği yerdeki taşların cinsi, 2. Arazinin jeolojik yapısı, 3. Yer derinliği jeolojik tabakalanmaları, 4. Yer altı jeolojik yapının ısı iletkenlikleri,
5. Fayların (kırık, çatlak) konumu, 6. Kimyasal tepkimeler vb. etkili olur. Litosfer yüzeyinden yerin derinliklerine doğru 30 m.‘de sıcaklık 1°C artış gösterir.
Bu özellik jeoterm olarak tanımlanır. 60 km. sonra
jeoterm 2000°C’e ulaşır ki bu sıcaklıktaki karışımlar
magma olarak tanımlanır. Kimi yer derinliklerinde
bu artışlar, 3-5 m.’de 1°C‘de olabilmektedir.
Jeotermal kaynakların içeriğindeki çözünmüş şekilde bulunan tuzlar, bu kaynakların çıkış derinlikleriyle ilgili yoğunluk gösterirler. 500 m’ye kadar olan
jeotermal sularda (SO4)2-, 500-700 m.’de (HCO3)¯,

ve 700 m. derinliklerden sonra ise CI- iyonu başat
olarak ortaya çıkarlar. Benzer şekilde jeotermallerin (B4O7)2-, CI¯ nicelikleri ile Na+/K+ iyon oranlarının
yüksek oluşu yanında, sıcak suda çözünmüş olan
maddelerin buharlaşma bakiyelerinin ağırlık olarak
% sel şekilde artışları, böyle termal kaynakların köken aldığı hazne kaya sıcaklığının yüksek olabileceği hakkında bir gösterge olarak ortaya çıkabileceği
bilinmektedir. Derin jeotermal sularda (SO4)2- içeriği 50 ppm’den azdır. Ancak yüzeye yakın yerlerde
H2S oksitlenmesi ile artış saptanır. Jeotermallerde
yoğun CI¯ iyonu artışı, derinden ve yüksek debili olduğunu tanımlar. Jeotermal kaynağı nitelendiren ısı
ve ısı taşıyan akışkanda yüklü basınçtır. Isı yüklü bu
akışkanların genelde bu basınç bağlamında yeryüzüne doğru yol almasına neden olunur, jeotermal
sular, doğal veya mekanik yollarla yeryüzüne ulaşırlar. Benzer şekilde jeotermallerde CO2, H2S ve NH3
gazlarının sıvı ortamlardaki çözünürlükleri basınçla
artmaktadır.
Büyük Menderes masifi metamorfikleri, paleozoik
yaşlıdırlar ve derinliklerden yüzeye doğru gnays,
mikaşist, mermer, kalk şist, ardalanması yanında,
metamorfiklerin üzerinde miyosen yaşlı çakıl taşı,
kumtaşı, kil taşı, mil taşına koşut olarak grabenleri
ise yamaç molozları ile alüvyonlardan ibarettirler.
Jeotermal kaynaklar, jeolojik yapının ayrımlı derinliklerinden kızgın buharlar (fümeroller) şeklinde
yeryüzüne çıkarlar ve yerin derinliklerindeki kayaçlardan çözdükleri metalik bileşikleri çıkış bölgeleri
olan fay çizgileri yörelerinde yoğunlaştırırlar.
Yer kabuğu (SiAl) içerisinde, yüksek basınç ve sıcaklık etkisinde bulunan hidrotermal sular, yeryüzüne
doğru yükselirken basınç ve sıcaklıkları azalır. İçeriğindeki çözünmüş maddeler yüzeye doğu çökelmeye başlar, yeryüzünden çıkan gazlar uçar şekildedir.
Denizli jeotermalleri, Büyük Menderes grabeninde
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yer alırlar ve bunlar, meteorik kökenli, orta ısı yüklü,
bikarbonat bileşimli, CO2 içerikli, rezervuar sıcaklığı
120-240°C arasında değişmektedir. Pamukkale termal suları, yerin derinliklerinde geçtikleri yörelerdeki kireç taşları yanında, ayrımlı mineral bileşimindeki
kayaları çözerek yoğun biçimdeki Ca(HCO3)2‘ı, kükürt ve demir bileşiklerini, litosfer yüzeyine taşıyarak
atmosfer sıcaklığının litosfer yüzeyinde düşmesi ile
çökelerek çevrede karstik (yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kaya tuzu, dolomit vb. çözünebilen,
kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu
yerlerde, kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillerdir) şekilde oluşum gösteren travertenler (Kalsiyum
biokarbonatlı yer altı sularının mağara boşluklarında
veya yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu oluşan kimyasal
tortullar) de CaCO3 yanında, kükürt (ortalama 10.50
me/litre_ SO4)2- ile Karahayıt’da kükürt ( 29.70 me/
litre_ SO4)2- çökeltilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Pamukkale jeotermal kaynaklarındaki kalsiyum ve bikarbonat iyon çözünürlüğü, sıcaklık,
basınç ve CO2 gazı yoğunluğuna doğrudan bağlıdır. Yeryüzü derinliklerindeki yüksek basınç, suda
çözünen CO2 gazı ve CaCO3 çökelmesini önlerken,
suların yüzeye çıkması ile CO2 gaz basıncının azalması ile sudan ayrılarak atmosfere geçer. Bu durum
PH yükselmesine koşut olarak, CaCO3 çökelmesi
izler ve sudaki iyon şeklindeki Ca2+ azalır. Çamur
hamamlarındaki yüksek sülfatın, derinlerden gelen
H2S gazının oksitlenmesi sonucu yoğunlaştığıdır.
Benzer şekilde bor yoğunlukları Pamukkale termal
sularında bor içerikleri 1.10-2.40 ppm. Karahayıt
da kaynağında ise 7.30 ppm olarak belirlenmiştir.
Doğal olarak bu durum jeolojik fay hatlarından kaynaklanan jeotermallerin sıcaklıkları nedeniyle, yerin
derinliklerindeki alanlarda var olan mevcut bor minerallerinin çözünürlüğünü arttırmasından kaynaklanmaktadır.
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Jeotermal kaynak sularının içeriğindeki yoğun iyonlar, ağır metaller ve çevrede oluşturacağı çevresel
radyasyon ile radyonüklitler’in canlılarda yaratacağı
kimi olumsuzlukları nedeniyle, bunların kullanımı ile
ilgili Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization_WHO), Birleşmiş Milletler Radyasyon Güvenliği
(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation_UNSCEAR), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) belirli kullanım ve kontrol ölçütleri ortaya
koymuşlardır.
Jeotermal kaynaklar, yerkabuğunun-litosfer (SiAl)
çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu ve bu koşullarda çözünmüş, iyonize olmuş
kimyasalları içeren sıcak sular, buhar ve gazlar şeklindeki tanımıdır. Yerin derinliklerinde 150°C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda bulunan su buharları, taşıyıcı borular kullanılarak elektrik enerjisi üretimi için
jeotermal enerji santrallerinin türbinlerini harekete
geçirme işlevidir. Bu arada jeotermal sular, içeriğindeki çözünmüş çeşitli iyonlar ve gazlarla, sağlıkta
tedavi ve turizmde termal amaçlı kullanımı yanında,
ısı yüklü akışkanlar olması nedeniyle, cadde ve konutların ısıtılması, yüzme havuzları şeklinde kullanımı, tarımsal amaçlı olarak toprak, sera ve organik
ürün ısıtmacılığı ile endüstride proses ısısı sağlanması, kimyasal ve mineral madde üretimi yanında,
CO2, lityum, ağırsu (D2O), hidrojen elde edilmesi,
düşük sıcaklıklarda (30°C) kültür balıkçılığı, içme
suyu, maden suyu vb işlerliklerde kullanılırlar ve
sonuçta bu enerji şekli yenilenebilir renewable, erneuerbare, sürdürülebilir-sustainable, nachhaltige
enerji veya iklim-çevre ( doğa) dostu enerji şeklinde
tanımlanırlar. Ucuz, dışa bağımlı olmayıp yerli, güvenilir, yeşil, temiz, vb. özelliklerle de tanımlanırlar.
Jeotermal enerjiler patlama, yangın, zehirlenme vb.
olumsuzluklar göstermezler.

Bunların kullanımından sonra ve uzun vadeli önlem
olarak, bu atık sıcak suların yerin derinliklerine (hazneye) tekrar geri gönderilmesi (reenjeksiyon_reinjektion) çevre kirliliği ile ısı kaybının ve enerjinin
devamlılığı yönünden mutlak zorunlu olmalıdır.
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TÜRKİYE’NİN
JEOTERMAL POTANSİYELİ

Jeotermal alan, jeotermal gradyanın ortalamadan
yüksek ve jeotermal yararlanmaya müsait olduğu
bölgelerdir. Dünya’da en önemli jeotermal alanları
plaka sınırlarında gelişir. Dalma-Batma zonlarında
gelişen Japonya, İzlanda, Endonezya, Yeni Zelanda
gibi volkanik ada yayları, okyanus ortası rift vadilerinde gelişen ve hot-spot adı verilen, sıcak magma
ve gazın okyanus suyunun sıcaklığını arttırdığı bölgeler, açılma tektoniği sonucunda Litosferik kabuğun incelmesi ile artan jeotermal gradyan sonucu
gelişen Türkiye’deki Kızıldere jeotermal alanı gibi
alanlar bu teoriyi ispatlar (Şekil-1).

VE KULLANIMINA GENEL BİR
BAKIŞ, SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doç. Dr.
Ali BÜLBÜL
Pamukkale Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Şekil 1: Dünyada kıtasal okyanusla kabuk çarpışmalarına,
dalma batma zonlarına ve açılmalara bağlı oluşan jeotermal
alanlar (Gehringer and Loksha, 2012)

Jeotermal alanlar oluşum ve bileşenleri bakımından farklı mekanizmalar gösterse de, genellikle
sıcak kuru kaya sistemler haricinde genelde tüm
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jeotermal sistemlerde beslenme, ısıtıcı kaya, rezervuar kaya ve örtü kaya bulunmaktadır. Bu öğelerin
sürekliliğine göre jeotermal alanlar farklı özellikler
gösterip, jeotermal özelliklerini tamamen yitirebilirler. Her ne kadar teorik olarak, dünyanın merkezine
doğru sıcaklık artsa da, bu sıcaklıktan ekonomik olarak yararlanmak her zaman mümkün olmaz. Yüksek
sıcaklıkta, yapılan sondaj çalışmaları sırasında malzemelerin erime ve dayanım sorunlarının yanı sıra,
derinlerdeki sıcaklığı yukarı taşıyıp entalpisini alabilmek için beslenme ile gelen su gibi bir akışkana
ihtiyaç vardır.

Ancak Hidrojeokimyasal, Jeofizik, Jeolojik-Hidrojeolojik Prospeksiyon Maliyeti sondaj maliyetine kıyaslanmayacak kadar uygun olduğu halde, bilinçli/
kurumsal yatırımcılar hariç yeterince bütçe ayrılmamaktadır. Alp Himalaya Orojenezi dağ kuşağında
yer alan Türkiye genelinde, normal atımlı graben
horst sistemli faylara, ters faylara veya doğrultu atılımlı faylara bağlı olarak oluşan çok sayıda jeotermal
sistem bulunmaktadır. Bu nedenle en yüksek entalpili jeotermal alanlar kabuki incelmesine bağlı jeotermal gradyan artışına bağlı gelişen Batı Anadolu
jeotermal sistemleridir (Denizli-Aydin).

1960’lı yıllardan beri MTA’nın jeolojik, hidrojeokimyasal, izotopik araştırma çalışmaları ve yapılan
jeotermal sondaj çalışmalarıyla başlayan jeotermal
alan keşifleri, özelleştirmelerin AR-GE çalışmaları ile
artmış, sayısı günümüzde 200’ü geçmiştir.

2016 itibariyle sektörel olarak yaklaşık 110000 konuta eşdeğer enerji olan 1000 MWt’ı kentsel ısıtma, yaklaşık 800 MWt’ı 4 milyon metrekare sera
ısıtmasında, 500 MWt’ı oteller, spalar ve diğer ısıtma faaliyetlerinde (ısı pompaları, tarımsal kurutma,
yüzme havuzları, balneolojik tedavi merkezleri) ve
650 MWt’ı elektrik üretiminde kullanılmak üzere
toplamda 3000 MWt’a yakın bir jeotermal kullanım
söz konusudur. (Tablo-1) (Mertoğlu vd., 2016)
Türkiye genelindeki Jeotermal amaçlı sondajların
sayısı 1550 adeti geçiyorken, bu sondajların toplam
metrajı 1.110.000 metre’den fazladır. Yaklaşık 500
metre’den 3000 metre’ye kadar açılan sondajların
yaklaşık maliyeti 1000 $ (ABD)/Metre olarak verilmektedir. (Mertoğlu vd., 2016)
Tablo-2 ve Tablo-3’te Türkiye’de hali hazırda üretime başlamış ve yapım, lisans, ön lisans ve planlama
aşamasındaki santrallerin kapasiteleri verilmiş olup,
üretimdekilerin toplamı 1132 MW, yapım, lisans,
ön lisans ve planlama aşamasındaki santrallerin öngörülen üretimi 761 MW olarak verilmiştir. (http://
www.enerjiatlasi.com/jeotermal/)

Tablo-1: Türkiye’de mevcut jeotermal kapasite kullanımının
sektörel dağılımı (Mertoğlu vd, 2016)

Rezervuardaki jeotermal akışkan doğada geçirimli
fay ve çatlak sistemleri ile yeryüzüne ulaşarak bo-
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şalım verirler. Buradaki problem jeotermal akışanın
farklı akifer sistemlerindeki soğuk sularla karışarak,
sıcaklığının düşmesidir (Şekil 3). Doğal olarak boşalım veren ılık kaynaklardan itibaren farklı karışım
modelleri kullanılarak jeotermal rezervuar sıcaklığına ve kimyasına yaklaşım sağlamak mümkündür.
Böylece sondaj çalışmalarından önce rezervuar sıcaklığı ve kimyası belirlenerek fizibilite yapılır.

Tablo-3: Yapım ve Planlama aşamasındaki JES kapasiteleri
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/

Tablo-2: Faaliyetteki JES kapasiteleri
http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/
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Jeotermal alanların çevremize olumsuz etkilerinden
birisi mevzuattaki eksiklikten kaynaklanan karbondioksit emisyonudur. %99’u CO2 olan NCG’nin rezervuara geri verilmesi ile ilgili yasal bir zorunluluk
jeotermal kanunda bulunmadığından, hiçbir yatırımcı NCG reenjeksiyonuna sıcak bakmamaktadır.
Kaldı ki böyle bir durumda üretilen elektrik enerjisinin %40’ının harcanması söz konusudur. Bu yüzden

hali hazırda işletilen jeotermal alanlarda ekonomik
fizibilite yapılırken CO2 emisyonu hesaba katılmadığından, şu anda yazsa koyulsa dahi bir takım handikaplara yol açması kaçınılmazdı.

makta, enjekte edilen akışkan fayın yeryüzünü kestiği en yakın lokasyonda boşalım vermek suretiyle,
yüzey sularına jeotermal akışkan karışmaktadır. Bu
yüzey sularının kirlenmesine, kalite kaybına ve yüzey sularından yeraltı suyunun beslenmesi sonucunda, yeraltı sularının kirlenmesine ve kalite kaybına
sebep olmaktadır. Yatırımcı açısından diğer bir konu
üretilen elektrik enerjisinin %15-20 civarının reenjeksiyon sondajlarında harcanmasıdır. Bu yüzden en
kısa zamanda jeotermal yasası revize edilmeli, yasada bağımsız kurumlarca reenjeksiyonun çalışıp çalışmadığı kontrol ettirilmeli, yaptırımlar uygulanmalı
ve en kısa zamanda NCG reenjeksiyonu mevzuatta
zorunlu hale getirilmelidir.
KAYNAKÇA

Şekil 3: Sıcak su kaynaklarının oluşumundaki karışım modeli
(Fournier and Truesdell, 1974’den türkçeleştirilmiştir)

1. Fournier, R.O., Truesdell, A.H., 1974. Geochemical indicators of subsurface temperatures, 2.Estimation of temperature and fraction of hot
water mixed with cold water. U.S. Geo-logical Survey, Journal Research,
2 (3), 263–269.
2. Gehringer, M. and Loksha, V. (2012) Geothermal Handbook: Planning
and Financing Power Generation. ESMAP / World Bank, Washington DC.
150pp.
3. Gupta, H., Roy, S., GEOTHERMAL ENERGY AN ALTERNATIVE RESOURCE FOR THE 21ST CENTURY, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211,
1000 AE Amsterdam, The Netherlands, The Boulevard, Langford Lane,
Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK, First edition 2007
4. Mertoğlu, O., Şimşek Ş., Başarır, N., Geothermal Energy Use, Country
Update for Turkey, European Geothermal Congress 2016, Strasbourg,
France, 19-24 Sept 2016

İşletilen jeotermal alanlardaki en büyük problemlerden birisi de reenjeksiyon kuyularının genelde
üretilen akışkanın tamamını rezervuara gönderememesidir. Ülkemizdeki jeotermal sahalarda yasal zorunluluktan dolayı yeterli araştırma yapılmadan açılan reenjeksiyon sondajları, genelde üretimi düşük
olan üretim kuyularının dönüştürülmesiyle dizayn
edilir. Pek çoğu ana rezervuara inmeyen bu reenjeksiyon sondajları, geçirgen akışkan taşıyan fayı
nispeten yüksek kodlarda kesmekte, reenjeksiyon
yapıldığında ise reenjeksiyon kuyusunda şişme ol-
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Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı hidrolik enerji ve fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.
Gelecekte fosil yakıtların giderek tükenmesi ve artan çevre meseleleri yüzünden fosil yakıtların yerini
yeni enerji kaynaklarının alması kaçınılmazdır. Bu
bağlamda yenilenebilir ve çevre dostu temiz enerji
kaynakları arasında en önemlilerinden birisi olan jeotermal enerji öne çıkmaktadır.
Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.
Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.

DENİZLİ’DE JEOTERMAL

Jeotermal kaynaklar ile;

KAYNAK POTANSİYELİ

•
•
•
•
•
•
•
•

Ali AYDIN

Elektrik Enerjisi Üretimi
Merkezi Isıtma
Sera Isıtması
Kaplıca Amaçlı Kullanım (Termal Turizm)
Endüstriyel Amaçlı Kullanım
Mineralli Su olarak Kullanımı
Düşük Sıcaklıklarda Kültür Balıkçılığı
Kimyasal Madde ve Mineral Üretimi
(CO2, Gübre, Lityum, Hidrojen)

Neden Jeotermal?

Denizli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı

•
•
•
•
•
•
•
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Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen enerji
Özvarlığımız, doğal kaynak
Temiz, çevre dostu
Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal
Meteorolojik koşullardan bağımsız
(Rüzgar, Yağmur, Güneş vb.’den)
Hazır enerji
Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına
göre çok daha ucuz

•
•
•
•
•

Güvenilir (yangın, patlama, zehirleme riski yok)
Minimum alan ihtiyacı
Kolay ve hızlı devreye alma, işletme ve bakım
(6 ay–1 yıl), uzun tesisat ömrü
Jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali ve ihracı ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara ve uluslararası problemlere neden olmaz.
Jeotermal ısıtma evlere fuel-oil, mazot, kömür,
odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı
için şehir içerisindeki trafik yükünü azaltır.

Dünyada jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke
sıralaması: ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika ve
Yeni Zelanda. Jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke sıralaması ise: Çin, ABD, İsveç,
Türkiye ve İzlanda.İzlanda’da toplam ısı enerjisi (şehir ısıtma) ihtiyacının %86’sı jeotermalden karşılanmaktadır. Filipinler’de de toplam elektrik üretiminin
%27’si Jeotermal enerjiden sağlamaktadır.
Türkiye, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunmasıyla bağlantılı olarak, orojenik magmatik ve
volkanik aktivitelerin çok olması nedeni ile jeotermal açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde aktif faylara ve volkanizmaya bağlı olarak başta
Ege Bölgesi olmak üzere, Kuzeybatı, Orta Anadolu,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 600’ün
üzerinde jeotermal kaynak bulunmaktadır.
Ege Bölgesi yüksek sıcaklıklı, Orta Anadolu ise göreceli olarak orta sıcaklıklı bölgeler olarak gözlenmektedir. Jeotermal kaynakların sınıflandırılması
jeotermal akışkanın kuyubaşı sıcaklığına göre yapılmakta, sıcaklığı 90 °C’ye kadar olanlara “düşük
entalpili kaynaklar”, 90 - 150 °C arasında olanlara
“orta entalpili kaynaklar” ve 150 °C’dan yüksek
olanlara da “yüksek entalpili kaynaklar” adı verilmektedir. Türkiye’de bilinen 170 jeotermal sahanın
%95’i düşük veya orta entalpilidir.

Dünyada jeotermal zenginliği ile 7. sırada bulunan
Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik
enerjisi ihtiyacının %5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi
ihtiyacının ise %30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir.
Türkiye’deki Jeotermal Sahaların Sıcaklık Değerleri
•
•
•
•
•
•

Manisa; Salihli (287°C),
Caferbeyli (168°C), Kavaklıdere (215°C)
İzmir; Seferihisar (153°C),
Dikili (120°C), Balçova (125°C)
Aydın; Yılmazköy (142°C), Ömerbeyli (232°C),
Umurlu (130°C), Salavatlı (176°C)
Çanakkale; Tuzla (174°C)
Kütahya; Simav (184°C)
Denizli; Kızıldere (242°C)

Jeotermal enerji açısından oldukça zengin bir ülke
olan Türkiye, dünyada jeotermal ısınma ve kaplıca
uygulamalarında ilk sıralarda yer almaktadır. Denizli
ise, Türkiye’nin önemli jeotermal potansiyeline sahip şehirlerinden birisidir. Şehrimizde termal turizm,
seracılık ve konut ısıtması alanlarında jeotermal
enerjiden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Devam eden ve edecek olan çalışmalarla Denizli’deki
jeotermal kaynaklarımızdan yararlanırken çevrenin
kirlenmesini önlemek ve israfın önüne geçerek gelecek nesillere bu kaynakların aktarılmasını sağlamak temel hedeflerimizdendir. 6360 Sayılı 14 İlde
Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun
27/03/2014 tarih ve 1825 sayılı kararı gereği;
•

Pamukkale Merkez 31 (J-453) no’lu işletme
ruhsatı
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•
•
•
•
•
•
•

Pamukkale Karahayıt 29 (J-444) no’lu işletme
ruhsatı,
Pamukkale-Gölemezli 34 (J-433/A) no’lu işletme ruhsatı,
Buldan Yenicekent 30 (J-460) no’lu işletme
ruhsatı,
Sarayköy Tekke 32 (J-559/C) no’lu işletme
ruhsatı,
Çardak Beylerli 33 (J-656) no’lu işletme ruhsatı,
Buldan Bölmekaya 47 (J-526/B) no’lu işletme
ruhsatı,
Honaz Karateke 56 no’lu işletme ruhsatı

mında; mide rahatsızlıkları, ince bağırsak rahatsızlıkları, ülserler, gut, böbrek taşı, kemik ve diş sağlığı,
raşitizm, osteoporoz, hazımsızlık vb. hastalıkların tedavisinde uygun dozlarda ayarlanarak kullanılabilir.
Pamukkale-Gölemezli Jeotermal sahamızda bulunan kaynaklarımız seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır.

olmak üzere 8 adet işletme ruhsatı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
kapsamında Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir.
Ruhsatlı sahalarımız arasında bulunan Pamukkale
bölgesindeki jeotermal kaynaklarımız sağlık turizmi faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir
doğa harikası olan Pamukkale aynı zamanda antik
bir sağlık şehridir. Pamukkale bölgesindeki jeotermal suyun balneolojik değerlendirmesi yapılmış
olup analiz sonuçlarına göre bakteriyolojik yönden
temiz ve kusursuz bulunmuştur. Uygun doz ve sürede ayarlanmış banyo kürü şeklinde uygulanarak cilt
hastalıkları (sedef, egzama, akne vb.), romatizmal
hastalıklar ve kalp ve damar hastalıkların tedavisinde kullanılabilir olması nedeniyle her yıl yaklaşık 2
milyon yerli - yabancı turist bölgeyi ziyaret etmektedir.
İstanbul Üniversitesi’nin Karahayıt Bölgesindeki
Tıbbi Balneolojik değerlendirme raporu sonuçlarına
göre incelenen su bakteriyolojik yönden temiz ve
kusursuz bulunmuştur. İçme kürleri şeklinde kullanı-
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Pamukkale-Gölemezli sahamızdaki jeotermal kaynakların İstanbul Üniversitesi’nde tıbbi balneojik
değerlendirmesi yaptırılmış olup, bakteriyolojik
yönden temiz ve kusursuz bulunmuştur. Yapılan
analizler sonucunda bu bölgedeki jeotermal suyun Karahayıt Bölgesindeki gibi termal turizme uygun olduğu gözlemlenmiştir. Uygun doz ve sürede
ayarlanmış banyo kürü şeklinde uygulanarak; cilt
hastalıkları (sedef, egzama, akne vb.), romatizmal
hastalıklar, kalp ve damar hastalıkların tedavisinde
kullanılabilir. İçme kürleri kullanımında ise; mide
rahatsızlıkları, kemik ve diş sağlığı, ince bağırsak
rahatsızlıkları, raşitizm, ülserler, osteoporoz, gut,
hazımsızlık, böbrek taşı vb. hastalıkların tedavisinde
uygun dozlarda ayarlanarak kullanılabilir.

2008 yılında açılmış; GÖL-1 KUYUSU
Derinlik: 605 m / Sıcaklık: 65ºC / Debi: 120 (lt/sn)

BULDAN-YENİCEKENT JEOTERMAL SAHASI
Buldan-Yenicekent 30(J-460) ruhsat numaralı işletme sahasında 5 Adet kuyumuz bulunmaktadır; YK1, YK-2, YK-3, YK-4, YK-5 (Alan 2400 hektar).
Buldan – Yenicekent Jeotermal sahamızda bulunan
jeotermal kaynaklarımız seraların ısıtılmasında kullanılmakta olup, tarım alanındaki faaliyetlerimizde
jeotermal enerjinin kullanımı ile hem çevreye hem
ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
2002 yılında açılmış; K-1 KUYUSU
Derinlik: 54 m / Sıcaklık: 57ºC / Debi: 20 (lt/sn)

2011 yılında açılmış; GÖL-2 KUYUSU
Derinlik: 137 m / Sıcaklık: 68ºC / Debi: 136 (lt/sn)

2002 yılında açılmış; YK-2 KUYUSU
Derinlik: 238 m / Sıcaklık: 67ºC / Debi: 140 (lt/sn)
2002 yılında açılmış; YK-3 KUYUSU
Derinlik: 250 m / Sıcaklık: 36ºC / Debi: 4 (lt/sn)
2013 yılında açılmış; YK-4 KUYUSU
Derinlik: 300 m / Sıcaklık: 53ºC / Debi: 34 (lt/sn)
2015 yılında açılmış; YK-5 KUYUSU
Derinlik: 245 m / Sıcaklık: 53ºC / Debi: 35 (lt/sn)

2002 yılında açılmış; DG-3 KUYUSU
Derinlik: 549 m / Sıcaklık: 66ºC / Debi: 110 (lt/sn)
2003 yılında açılmış; DG-4 KUYUSU
Derinlik: 750 m / Sıcaklık: 70ºC / Debi: 45 (lt/sn)
2003 yılında açılmış; DG-5 KUYUSU
Derinlik: 750 m / Sıcaklık: 62ºC / Debi: 30 (lt/sn)

SARAYKÖY TEKKEN JEOTERMAL SAHASI
Sarayköy-Tekke 32 (J-559/C) ruhsat numaralı işletme sahasında 4 adet kuyumuz bulunmaktadır;
Tekke -1, Tekke -2, Th1, S1 (Alan: 3470 hektar)
2012 yılında açıldı; TEKKE-1 KUYUSU
Derinlik: 884 m / Sıcaklık: 150ºC / Debi: 100 (lt/sn)
2012 yılında açıldı; TEKKE-2 KUYUSU
Derinlik: 370 m / Sıcaklık: 160ºC / Debi: 80 (lt/sn)
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçesinin
Tekke Mahallesi’nde yer alan 32 (J-559/C) ruhsat
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numaralı sahanın, jeotermal kaynağa dayalı elektrik
enerjisi üretilmesi için kiralama ihalesi 21/09/2016
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2041 yılına kadar
enerji üretimi yapma hakkı verilmiştir.
Denizli Büyükşehir Belediyesine uzun vadeli gelir
getirecek olan “Sarayköy Tekke Mahallesi Mevkii
32 (J-559/C) Numaralı Jeotermal Sahanın Elektrik
Üretilmek Üzere Kiralanması İşi” ülkemizde ilk kez
uygulanmış olan ihale ile Denizli için örnek bir proje
olmuştur.
Tekkehamam Jeotermal Projesi ile ilgili şimdiye
kadar yapılan çalışmalar;
•
•

•

Proje MT (manyetotellürik) çalışmaları tamamlanmıştır.
MT çalışmalarının analizi ve yorumlanması ile
birlikte 2 adet arama kuyusu için koordinatlar belirlenmiş olup lokasyon alım çalışmaları
başlatılmıştır.
Kuyu ÇED çalışmaları için danışman firma seçilmiş ve 25 kuyuluk ÇED süreci başlatılmıştır.

Kısa ve Orta Vade Proje Hedefleri:
•
•
•
•
•

2 adet arama kuyusu için lokasyon alımlarının
tamamlanması,
Kuyular için izin süreçlerinin tamamlanması,
2 adet arama kuyusu için lokasyon inşaatlarının
tamamlanması,
2 adet arama kuyusu için arama ve sondaj
programlarının hazırlanması,
2017 yıl sonuna kadar bir arama kuyusunun
açılması.
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BULDAN-BÖLMEKAYA JEOTERMAL SAHASI
• S1 Kuyusu
• 60m derinlik
• 45°C sıcaklık
• Doğal Kaynak
• 0,2 lt/sn debi
• 36°C sıcaklık
• Alan: 3850 hektar
HONAZ KARATEKE JEOTERMAL SAHASI
Büyükşehir Belediyemize ait Honaz Karateke 137
numaralı arama ruhsatına ilişkin yapılan etüt çalışmaları ve açılmış olan sondaja ait İşletme Projesi’ne
istinaden 19.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediyemiz adına Honaz Karateke 56 numaralı işletme
ruhsatı düzenlenmiştir.
Sağlık turizmini şehrimizin politik ve sosyal gündeminde üst sıralara çıkarmak, yaşam kalitesini yükseltmek anlayışı çerçevesinde sahip olduğumuz
jeotermal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı
kendimize ilke edindik. Sahip olduğumuz kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden
olan jeotermal enerjiden şehrimizde kaplıca turizmi,
seracılık, konut ısıtması ve elektrik üretimi alanlarında etkin bir şekilde faydalanılmaktadır.
Bu kapsamda sağlıklı ve yaşanabilir bir kent yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler geliştirimeye ve uygulamaya hız kesmeden devam edeceğiz.

KAYNAKÇA
1. Türkiye Jeotermal Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü
2. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 31(J-453) numaralı İşletme Ruhsatı
3. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 29 (J-444) numaralı İşletme Ruhsatı
4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 34 (J-433/A) numaralı İşletme Ruhsatı
5. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 30(J-460) numaralı İşletme Ruhsatı
6. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 32 (J-559/C) numaralı
İşletme Ruhsatı
7. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 33(J-656) numaralı İşletme Ruhsatı
8. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 47 (J-426/B) numaralı İşletme Ruhsatı
9. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 137 numaralı İşletme
Ruhsatı
10. http://www.enerji.gov.tr
11. https://www.mta.gov.tr

Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı
Sağlıklı Kentler Birliği Denizli Konferansı

39

II.
Oturum
SAĞLIKTA
JEOTERMAL
KULLANIMI
OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ
TURİZM SAĞLIĞI
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak
Mühendisliği Bölümü
(E) Öğretim Üyesi
/ Sağlıklı Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr.
Emine Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü
Öğretim Üyesi / Sağlıklı Kentler Birliği

Bu kitapta yer alan oturumlar konuşmacıların
bildiri metinlerinden oluşmuştur.

40

II. OTURUM

Danışma Kurulu Üyesi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı turizmi “kişilerin
ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak
üzere, iş ve diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahatler”; turisti de “ziyaret edilen ülkedeki özel veya
kamuya açık konaklama tesislerinde en az bir gece
kalan ziyaretçi” olarak tanımlamaktadır1. Turizm, kişinin turist olmaya karar vermesi ile başlar ve seçtiği
tatil yeri, gittiği güzergah, kırsal kentsel alanlar, turizm tesisi, mevsimsel değişim, ekonomi etkenleriyle değişime uğrar. Bu unsurların sağlıklı ve güvenli
gerçekleşmesi gereklidir. Turizm sağlığı; tesise, çevresine, tesis yöneticilerine, çalışanlarına, kalan yerli
ve yabancı turistlere, bulunduğu yöreye olan etkilerini incelemeyi, izlemeyi, değerlendirmeyi ve sorunları çözümlemeyi amaçlar2. Sağlık Bakanlığı’nın
2013 yılındaki yönergesinde; “Ülkemizde herhangi
bir nedenle geçici süreli olarak bulunan turistlerin,
ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti alması”
olarak tanımlanmıştır3. 1989 yılında Passini tarafından yapılan turizm sağlığı tanımına göre alışagelmiş çevrelerinden uzakta olan, bir zaman diliminde
spesifik durumlar arasında yaşayan birey veya grup
olarak turistlerin sağlığının korunması, geliştirilmesi
ve iyileştirilmesidir.
Turist sağlığı bir yandan bireysel veya grup olarak
tedavi edici, önleyici ve halk sağlığı olarak tüm sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını, diğer yandan ise turistlerin spesifik ihtiyaçlarının karşılanmasını içerir4.
Turizme yönelik sağlık sorunları arasında deniz suyu
ekolojisi, kalitesi; iklim; yönetim, bilgilendirme,
mevzuatlar, çalışanların sağlığı, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, gıda sağlığı, yaşama biçimi,
kazalar, risk grupları yer almaktadır5. Dünyada 1975
yılında kurulan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü; sorumlu, sürdürülebilir ve evrensel olarak
ulaşılabilir turizmin desteklenmesinden sorumludur.
BM-DTÖ gelişme ve çevresel sürdürülebilirliği de

içine alan ekonomik büyümenin etmeni olarak turizmi teşvik eder6.
Türkiye’de 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
kurulmuş7 turizm sağlığına yönelik olarak ise ilk
yapılanma 1999 yılında Sağlık Bakanlığında Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı
Daire Başkanlığı bünyesinde “Turizm Sağlığı Şube
Müdürlüğü” kurulması ile başlamıştır. 2013’te “Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak
Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlüğe konulmuştur3. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar yerel kültür ve ürünleri
destekleyen, iş yaratan sürdürülebilir turizm için politikalar üretip uygulamak ve gelişme etkisini izleyecek araçlar geliştirmek hedefleri arasındadır8. Türkiye 2014-2018 10. Kalkınma Planı “Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi Programı” kapsamında “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu” 2015 yılında kurulmuştur9.
Turizm gelirinin artırılması için farklı turizm alanları
geliştirilmeli, hizmetlerin kalitesi artırılmalı, turistlerin güvenliği, sağlıklı olması sağlanmalı ve turistlerin
beklentileri saptanarak düzenlenmelidir. Türkiye’de
turizm sağlığı alanında yapılan çalışmaları incelediğimizde ilk epidemiyolojik araştırma 1988’de
“Antalya’ya Gelen Yabancı Turistlerin Sağlık Sorunları” ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada turistlerin
%50,2’sinin bir sağlık problemi olmadığı saptanmıştır. Sağlık sorunu olanlarda ise en sık ishal, bulantı,
kusma, ateş, cilt hastalığı ve güneş yanığı görülmüştür10. 2001-2002 yılında Afyon, Antalya, Bolu, Bursa,
Erzurum, İzmir, Muğla ve Nevşehir illerini kapsayan
yaz, kış, termal ve din turizmi yapılan konaklama tesislerinin sağlık açısından değerlendirildiği ve turistlerin sağlık sorunlarının saptandığı çalışmada din ve
kültür turizminde çevre (%57,7), hamamlar (%60,9),
plajlar (%50,0), mutfaklar(%74,5); termal turizminde mutfaklar (%55.5); yaz turizminde havuzlar
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(%53.7), plajlar (%83.7), personel iş ve sağlık nitelikleri (%69.7); kış turizminde sağlık birimleri (%71.4)
ve katı atıklar (%77.8) nitelikleri açısından yetersiz
bulunmuştur. Turistlerin yaşadığı sağlık sorunları ise
en az kış, en çok da yaz turizminde görülmektedir.
Çalışmaya katılan turistlerdeki sağlık sorunları en
sık gastroenteritler, solunum sistemi enfeksiyonları
ve yaralanmalar olarak saptanmıştır2. 1993 yılında
Turizm Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada turistlerin sağlık hizmetlerine yönelik %24’ünün iyi,
%13’ünün orta, %4’ünün kötü olarak değerlendirdiği ve %59’unun fikir sahibi olmadığı görülmüştür11.
Türkiye’de 2000 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde
yürütülen “Sağlık Turizmi ve Turizm Sağlığı Projesi”
başlatılmıştır. Proje kapsamında Turizm Sağlığı Şubesi bünyesinde ofis kurulması, toplantıların düzenlenmesi, materyallerin hazırlanması, “Turizm Sağlığı
Birimleri” ile hizmetlerin organize edilmesi, veri tabanı oluşturulması, turizm tesislerinde verilen sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve turizm
sağlığı eğitim merkezleri oluşturulması, değerlendirme ölçütleri ve kontrol listelerinin oluşturulması
proje için yapılması hedeflenmiştir12.Turistlerin termal tesislerden memnuniyetini değerlendiren bir
çalışmada ise önbüro hizmetlerindeki ilgi ve nezaketin önemli olduğu saptanmıştır. Önbüro hizmetlerinden memnun olmama %10’un altındadır. Oda
ve kat hizmetleri alanında önem verilen husus, oda
temizliğidir. Yiyecek içecek hizmetlerinde birinci sırada temizlik var iken diğer konular sırası personelin
ilgi ve nezaketi, gıda çeşit ve yeterliliği, personelin tecrübesi ve diyet ürünlerin yeterliliğidir. Termal
tesiste kür hizmetleri açısından maksimum seviyede memnuniyet görülemememiştir. Parafin ünitesi,
ambulans ve EKG’den algılanan memnuniyetsizlik
oranının yüksek olduğu çalışmada görülmüştür13.
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Turizmde önemli yer tutan termal turizm de turistler önbüro hizmetlerine önem vermektedir. Önbüro
hizmetlerinde görev alan personelin iyi yetişmesi
sağlanmalıdır. Diğer önem verilen konu ise temizliktir. Bu çalışmadaki gibi turistlere yönelik memnuniyet araştırmaları rutin hale getirilmeli her bir tesisin
eksiklikleri ortaya çıkarılarak geliştirilmelidir.
Kültür Bakanlığı işletme belgeli konaklama turizm
tesisleri istatistiklerine bakıldığında, 2015 yılında
gelen turist sayısı 43,4 milyondur ve bu turistlerin %
53,4’sini yabancılar oluşturmaktadır. Tesislere geliş
sayısı 1990 yılından itibaren yaklaşık olarak 36 milyon kişi artmış, kalınan gece sayısı ise 2.70 iken bu
sayı 2015 yılında 3.09’a çıkmıştır1. Bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici
hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında
bir ülkeye ziyaretleri sağlık turizmidir. Termal sağlık
turizmi, medikal turizm, yaşlı turizmi, engelli turizmi sağlık turizmini oluşturan bileşenlerdir14. Sağlık
turizminin gelişmesindeki engellere bakıldığında
sosyal sigorta hakları problemleri, hizmet kalitesi
yetersizliği, eğitimli personel eksikliği, hasta kayıt
tutumundaki eksiklikler, malpraktis yasaları, iletişim,
dil, kültür problemleri sayılabilir15. Türkiye’de termal
turizm öne çıkmaktadır. Turizm tesis istatistiklerinde
ikinci sırada termal turizm yer almaktadır. Termal turizmin olduğu Ankara, İzmir, Muğla illerinde tesiste
toplam kalış süresi 1.7-2.8 gün arasında değişmektedir. Türkiye’de termal sağık hizmetleri için 1938’de
hidro-klimatoloji kürsüsü, 1982’de tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji anabilim dalı kurulmuştur. Sağlık
turizminin önemli bir ayağı olan termal turizmin
geliştirilmesi amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından Güney Marmara, Güney Ege, Frigya ve
Orta Anadolu Bölgeleri’nde termal turizmin geliştirilmesi, desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda
fizibilite çalışmalarının ve uzman değerlendirmeleri
yapılması, tesislerin kompleks olarak tasarlanması,

tesislerde tarihi mimari uygulanması, broşürlerin tasarlanması ve dağıtımı, teşvik programları, yabancı yerli kuruluşlarla işbirliği yapılması planlananlar
arasındadır16. Sağlık turizminde, Türkiye’nin tercih
edilmesi artırılmalı ve turist sağlığının korunması
için turizm sağlığındaki problemler saptanıp önlenmelidir. Personelin sağlık bilgisindeki, sektörün
farkındalığındaki, bilinç ve duyarlılıktaki, sektörler
arası iletişim ve işbirliğindeki, bilgi ve deneyimin
paylaşılmasındaki, gerekli ekipman, sağlık ünitesi
ve eğitilmiş personel eksikliği turizm sağlığındaki
sorunların kaynağıdır. Turistik tesislerin imkanları alt
yapıları, hizmetleri geliştirilmeli, kaliteli ve eğitimli
personeller çalıştırılmalı, reklamlar artırılmalıdır.
Sağlıklı ve güvenli turizm hareketi ve turizm şehirleri için öncelikle turizm ve sağlığın tanımı, içeriği ve
önemi bilinmelidir. Sektörlerarası işbirliği yapılarak
uzun vadeli sürdürülebilir programlar geliştirilmelidir. Uluslararası sağlık düzenlemelerine uyulmalıdır.
Turistlerin güvenli seyahat ve konaklama, sağlık hizmetleri, temiz su ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı;
özel güvenlik programların olduğu; yaralanmalar ve
güvenlik için gerekli önlemlerin alındığı; güven hissi
veren turizm şehirlerinin oluşturulduğu bir program
geliştirilmelidir. Turistlerde sık görülen hastalıklar
saptanmalı, turistler bu konularda bilgilendirilmeli
ve tedavi edilmelidir. Tesislerin idareci ve çalışanlarına profesyonel eğitimler verilmelidir. Sağlık açısından değerlendirilmesi gereken kritik noktalar
arasında bahçe, çöplük, mutfak, gıda hazırlanması
ve saklanması süreçleri, personel hijyeni, depolar,
su, odalar ,banyo, sauna, spa, tuvalet, çamaşırhane, plaj, havuz, rekreasyonel aktivite ekipmanları,
turistlerin sağlık kayıt ve sigortaları, turistlerin sağlık
bakım hizmetleri sayılabilir. Tesislerde yabancı dil
bilen personeller çalıştırılmalıdır. Sağlıklı ve güvenli
turizm için geliştirilen programların meydana gelen
değişikliklerin değerlendirilmesi mutlaka yapılmalı-

dır. Turizm ülkenin önemli ekonomik kaynakları arasında yer almaktadır. Bu sebeple turistlere sunulan
hizmetler iyileştirilmeli, ihtiyaçlar saptanarak yenilikçi ve sürdürülebilir turizm ortamları sağlanmalıdır.
Sürdürülebilir turizm için mevcut kaynakların doğru ve akıllıca kullanımına dikkat edilmesi gereklidir.
Hizmetler iyileştirilmeli, ihtiyaçlar saptanarak yenilikçi ve sürdürülebilir turizm ortamları sağlanmalıdır.
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Türkiye’de termal turizmin gelişmesi için şekillenen
yenilikçi bakış açısı yalnızca fikrin benimsenmesinden, yeni cihazların hizmete sunulmasından, yeni
inşaatların yapılması ya da yeni bir pazarın geliştirilmesinden ibaret olmamalı, birbiriyle ilişkili pek çok
sürecin ele alınmasını gerektirir.

GELECEKTE TERMAL SAĞLIK
KENTİ OLUŞTURULMASI VE
MARKALAŞMA: PAMUKKALE
DENEYİMİ

Dr.
Turgay SEHİL
Nobel Tıp Merkezi Müdürü / Kaplıca Kür
Hekimi
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Pamukkale-Karahayıt Termal Sağlık Kenti olarak yapılanmakta olan bölge, Türkiye’de Karahayıt Kaplıcası olarak bilinen, çok eskilerden beri şifa için ziyaret edilen kaplıcadır. Türkiye’de planlaması yapılan
Gönen, Kızılcahamam vb. birçok kaplıca destinasyonları da ne yazık ki tıpkı Karahayıt gibi çarpık yapılaşma ve şehirleşme sonucunda uluslararası bir markalaşma sağlanamamıştır. Bunda ekonomik, teknik,
idari pek çok sorunun rol oynadığı söylenebilir.
Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve bilimsel tedavi yöntemlerine sahip olmasına rağmen
kür parkları, kür merkezleri, konaklama rekreasyon
alanlarının bir bütün içinde sunamamaktan kaynaklı kaplıca bölgelerimiz Avrupa ülkeleri ile rekabet
edememektedir. Oysa Türkiye, jeotermal kaynakları
ve konumuyla uluslararası üne sahip bir termal sağlık destinasyon merkezi haline gelebilir.
Pamukkale Termal Sağlık Kenti tam bu noktada ihtiyaç duyulan inovatif yaklaşımları sergileyerek Türkiye’nin termal sağlık turizminden hak ettiği payı
ve yeri edinebilmesi için öncü bir model konumundadır. Termal turizm Avrupa ülkelerinden Almanya’da önemli sektör haline gelmiştir. 230 adet resmi
belgeli termal kent bulunan Almanya’da tesislerin
toplam yatak kapasitesi 750.000’dir. Hekim teşhisi
ve raporu olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin hem
özel hem de kamu sağlık sigorta şirketleri tarafından tam veya kısmen karşılandığı ülkelerden biridir.
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da son yıllarda çok
gelişmiş tedavi edici kaplıca merkezleri kurulmuştur. İki ülkede 60 tedavi edici termal kenti bulun-

makta olup senede 500.000’e yakın hastaya tedavi
hizmetleri verilmektedir.
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Projenin milli ekonomiye katkısı yılda 50.000 küristin bölgede ortalama 14 gün konaklaması halinde;
50.000x14 gün=700.000 konaklama ile, gelirlerinin
3 katından fazlasını ülke ekonomisine katılması söz
konusudur. Şu anki termal turizm gelirlerinin 3 katından fazlasını ülke ekonomisine katılması söz konusudur.
Pamukkale Termal Sağlık Kentinde Sürdürülmekte
Olan Çalışmalar;
• Kentsel Dönüşüm
• Termal Suyun Sürdürülebilir Kullanımı
• Çevre Düzenlenmesi
• Sağlık Mevzuatı İle İlgili Düzenlemeler
• Kür Kent Yönetimi, Tanıtım ve Pazarlama
Kentin Taşıyacağı Özellikler;
• Sağlığın ve çevrenin korunmasına uygun alt
yapı (Örneğin taşıt, bisiklet ve yaya trafiği düzenlenmesi, doğal kaynakların çevresel kirletici
etkenlerden korunması vs.)
• Kür ve dinlenme alanlarında genel hijyen
kuralları,
• Sağlıklı beslenme alanları,
• Kentte, yaşayan insanların ve misafirlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları ile yeşil alan
ve kür parkı ile ilgili tesisler,
• Aynı anda hem kırmızı su hem de beyaz su
olarak adlandırılan kaplıca kaynaklarından
yararlanma olanağı,
• Terapötik olarak yararlı klima, biyoklimatik ve
hava hijyen koşulları,
• Yirmi dört saat acil sağlık hizmetlerin de
verildiği Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı
sağlık kuruluşları,
• Kür ve rehabilitasyon alanlarında uzman sağlık
personeli,
• Kenti ziyaret eden misafirlere yönelik sağlıkla
ilgili bilgilendirici ve yönlendirici birimler,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hastaların ve misafirlerin nitelikli hizmet almaları için görevli kür kenti yönetimi,
Kentte konaklayan ve konaklayacak misafirlere
bölgenin sağlık ve turistik olanakları hakkında
danışmanlık hizmeti,
Kentte sağlık ve konaklama hizmetlerinin merkezi sistemden rezervasyonu,
Kentte panayır, konser, tiyatro gibi sosyal ve
kültürel etkinlikler, toplantılar, konferanslar,
Kentte sağlık ve konaklama hizmetlerinin merkezi sistemden rezervasyonu,
Kür parkında ve orman içinde yürüyüş yolları
ve bisiklet parkurları,
Eğlence merkezleri, restoranlar, çarşı, büfeler,
alışveriş merkezleri, dini tesisler, oyun ve spor
alanları, kongre ve fuar merkezleri,
Kür ve Rehabilitasyon Merkezleri,
Muayene, egzersiz, fitness, masaj, elektroterapi, rehabilitayon, kaplıca, hidroterapi, havuz,
radyoloji, laboratuar, diyet mutfağı, psikolojik
destek, sağlık eğitimi birimleri
İçme, peloidoterapi ve inhalasyon kürleri,
Engellilere yönelik konaklama, tedavi ve kentsel oluşum
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Turizm dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün
artan bir sektördür. Genel olarak büyüme trendi
göstermekle beraber, dönemsel ve bölgesel dalgalanmalar sektörün en önemli sorunu niteliğindedir.
Termal kaynaklar doğal veri niteliğinde olup insan
sağlığına yönelik çeşitli uygulamalara olanak veren turizm açısından önem taşıyan potansiyellerdir.
Türkiye hem dünya hem de Avrupa sıralamasında
termal kaynaklara sahip ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Yaşlanan dünya nüfusu ile birlikte dünyada termal turizme olan ilgi artmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de termal turizmin günümüzde
ulaştığı boyutlar, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel kaynaklar, devletin termal turizme bakışı ve
hedefleri, termal turizm alanında yatırım olanakları
üzerinde durulması gereken konular arasında öne
çıkmaktadır.
Termal kaynaklar sağlık amaçlı olarak banyo, soluma, içme, çamur banyosu, fizik tedavi, egzersiz,
rehabilitasyon, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpazede kullanılabilmektedir.
Termal turizmin geliştirilmesinin ülke, bölge ve işletmeler bazında sağladığı katkılar dikkat çekici düzeydedir. Turizmin sezonluk karakteri ve krizlerden aşırı
etkilenen yapısından kaynaklanan sorunların hafifletilmesinde de termal olanaklardan yararlanmak olasıdır. Termal turizmin sunduğu avantajların başında;
•
•
•
•
•

Turizmin 12 aya yayılarak sezon
sıkıntısının aşılmasına katkı
Doluluk oranlarının yükselmesi
İstihdam olanaklarının artışı
Diğer turizm türleri ile bütünleşik
programlara uygun olması
Sağlığın iyileştirilmesi ile sınırlı olmayıp, sağlığın korunması yönünde de ciddi talep görmesi

•
•

Termal olanakların doğal veri kaynağı olması
nedeni ile taklit edilmesinin güç olması ve
rekabetin bir ölçüde sınırlı kalması
Yatırımların geri dönüş sürelerinin klasik turizm
yatırımlarından daha kısa olması sayılabilir.

TÜRKİYE’NİN TERMAL KAPASİTESİ
Ülkemiz toprakları üzerinde, şifalı suların sağlık
amaçlı kullanımı binlerce yıllık geçmişe sahiptir.
Anadolu, tarih boyunca medeniyetlere şifa dağıtmış
ve sağlık ortamı sunmuştur. Roma ve Bizans dönemlerinde Hippocrates başta olmak üzere tıp bilimi ile
uğraşan birçok hekim, doğal sıcak su kaynaklarının
tedavi amacı ile kullanılmasına öncülük etmişlerdir.
Antik kentler, bu tür kaynakların çevresine kurularak
hastalıkların tedavisi amacı ile özel kaplıcalar inşa
edilmiştir. Şifa özelliğiyle vazgeçilmez tedavi merkezleri haline dönüşen kaplıcalar İskandinav ülkelerinden, Kuzey Afrika’ya, Anadolu’dan Uzak Doğu’ya
çok geniş bir coğrafi alan üzerine yayılmıştır. Anadolu’da Pamukkale Hierapolis, Bergama Paşa Ilıcası Allanoi, Balçova Agamennon bilinen en önemli
kaplıca merkezleri olmuşlardır.
Selçuklu ve Osmanlı döneminde de şifalı sulardan
yararlanmak amacıyla kaplıca tesislerinin oluşturulması sürdürülerek döneme özgü mimarisi ile ”Türk
Hamamı” olgusu ön plana çıkmıştır. Günümüzde de
hastalık durumlarında tedaviyi güçlendirmek, sağlıklı durumlarda ise bağışıklık sistemini güçlendirerek zinde kalmak için herkesin yılda bir kez kaplıca
kürü alması uzmanlar tarafından da önerilmektedir.
Hastalıkların çeşidine göre uygun termal suyun seçimi, yararlanma teknikleri ve süreleri bir uzman tavsiyesiyle yapılmakta, kaplıca kür uygulamaları için genelde 14 - 21 günlük tedavi süresi önerilmektedir.
Bu kür tedavileri için ideal su sıcaklığı ise 36 - 38º
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olarak önerilirken bazı durumlarda (çocuklar ve yaşlılar hariç) 40 derecelik balneolojik uygulamalar da
önerilmektedir.
Ülkemizde bulunan 1500’ün üzerindeki kaynaktan
temin edilen termal sular, gerek debi ve sıcaklıkları
gerekse de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile
Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler
taşımaktadır.
Ülkemiz, yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde
etkin tedavi edici özelliklere sahip termal su potansiyelinin, zengin kültürel, doğal değerleri ve iklimsel özellikleri ile birleşmesi sonucunda benzersiz bir
sağlık turizmi ortamı sunmaktadır.
Sağlık; kişinin fiziksel ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanır. İnsanların kaybettiği iyilik haline tekrar kavuşmak için sağlık hizmeti almak amacı ile yaptıkları
seyahatler sağlık turizmini oluşturur.
Sağlık turizmi üç çeşittir;
• Medikal turizm; tedavi olma amaçlı
• Termal turizm; sağlığı koruma, tedaviyi destekleme, tedavi sonrası rehabilitasyon amaçlı
• Üçüncü yaş ve engelli turizmi: sağlık sorunlarından kaynaklı turizme katılım zorluklarının
aşılması amaçlı olabilir.
Sağlık turizmi elbette uluslararası boyuta olan ve
birçok işletme ve ülke için yurt dışı pazarların daha
cazip olduğu bir alandır. İnsanlar neden kendi ülkelerinde tedavi olmak yerine başka ülkelere bu
amaçla seyahat ederler;
•
•

Turistin geldiği ülkede ihtiyaç duyduğu tedavinin yapılamaması
Turistin geldiği ülkede ihtiyaç duyduğu tedavi
maliyetlerinin çok yüksek olması
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•
•
•
•

Bazı tedaviler için uzun bekleme sürelerinin
bulunması
Sigorta şirketlerinin daha düşük maliyetli
ülkelere doğru hastaları yönlendirmeleri, teşvik
etmeleri
Hem tatil hem tedaviyi aynı coğrafyada, aynı
zaman diliminde ve yakınları ile birlikte gerçekleştirme isteği
Bazı hastalıkların tedavisinde mekân değişikliğinin olumlu etkisinden yararlanma

Gerek tedavi gerekse zinde kalma ihtiyacından,
yaşlanan Avrupa nüfusunun daha fazla termal kür
gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. İklim avantajları
nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bu talep
daha yoğunlukla hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi
yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda
Ortadoğu ülkeleri için de Türkiye önemli bir termal
destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır.
İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya
ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de
termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemiz
sağlık ve termal turizmi açısından önemli bir fırsat
oluşturmaktadır.
Sağlık turizmi kapsamında seyahat edenler ister bir
hastalığı tedavi ettirme, isterse zinde kalma amacı
taşısınlar, isterse yalnızca bu kişilerini yanında seyahat eden aile bireyleri veya refakatçileri olsunlar
hepsinin seyahatleri süresince ortak paydası turist
niteliği taşıyor olmalarıdır. Dolayısı ile tedavi hizmetlerinin yanı sıra çoğunlukla turistik hizmet ihtiyaçları en az yalnızca eğlence ve dinlenme amaçlı
seyahat eden turistler kadar ve daha detay içeren
hizmetler olmaktadır.

Ülkemizde tedavi edici özeliği yüksek termal sulara sahip olmasına rağmen kür parkı, kür merkezi
ve konaklama tesisi bütünlüğü sağlayan tesislerin
nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği, uluslararası standartlarda termal tesislere sahip termal kent
niteliğindeki destinasyonların oluşturulamaması nedenleriyle Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı sağlanamamıştır.

•

Orta Doğu pazarından sağlık turizmi alanında
daha fazla pay almak
Turizm doğasından kaynaklanan kırılgan yapısını sağlık turizmi geliştirmek sureti ile güçlendirmek ve krizlere kaşı daha az duyarlı hale
gelmesine katkı sağlamak.

Oysa dünyada giderek büyüyen sağlık ve termal
turizmi pastasındaki Türkiye’nin payının ve rekabet
gücünün artırılması gerekir.
Termal turizmden beklenen yararlar ve avantajları;
•
•
•
•

•

•
•
•

Turizmin sezonun uzatılarak 12 aya çıkarılması
ile tüm yıla yayılmasına katkı sağlamak
Turistik tesislerin doluluk oranlarını artırarak
mevuct atıl kapasiteyi harekete geçirmek ve
verimliliği yükseltmek
Artan doluluk oranları ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleri sonucunda istihdamı genişletmek ve istihdamın sürekliliğini sağlamak
Kür uygulamalarındaki uzun konaklama sürelerinin (14 - 21 gün) etkisi ile turistik yatırımların
gelir ve karlılığı arttırarak geri dönüş sürelerini
kısaltmak. Böylece turizmin yatırımcılar açısından cazibesini koruyup yükselterek sektörün
istikrarlı büyümesini sürekli kılmak
Termal turizm ve sağlık turizmi kapsamına
var olan yüksek iç turizm talebini karşılayarak
sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşmasını
sağlamak
Termal potansiyeli yüksek bölgelerin sürdürülebilir kalkınmalarına öncelik etmek
Yaşlanan Avrupa nüfusunun sağlık turizmi kapsamındaki ihtiyaçlarını karşılama fırsatını değerlendirerek ülkemizin döviz gelirlerini arttırmak
Yakın konumunun sağladığı avantaj nedeni ile

Termal ve sağlık turizminden beklenen yararların
elde edilebilmesi için devletin yaptığı planlama ve
teşvik çalışmaları bulunmaktadır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı 2023 Stratejisinde termal turizme önemli
yer ayırmıştır. Bu çerçevede oluşturulan Termal Turizmi Master Planında ilk olarak dört Termal Kültür
ve Turizm Koruma Bölgesi ve 65 Termal Merkezi belirlenmiştir. Bu bölgeler;
Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova
Güney Ege: Aydın, İzmir, Denizli, Manisa
Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Uşak,
Kütahya
Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde,
Yozgat illerini kapsamaktadır.
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Daha sonra yapılan planlama çalışmaları ile Termal
Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri, Termal Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak nitelendirilen üç bölgenin planlaması yapılmıştır. Bu bölgeler Denizli TKTGM, İzmir Bergama ve İzmir Dikili
TKTGM’dir. Yapılan planlama ile Termal Turizm Merkezlerinin sayısı da 73 olarak belirlenmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın Sağlık ve Termal turizmine
yönelik hedefleri “Orta ve uzun vadede önce Avrupa’nın sonra dünyanın en önemli Sağlık Destinasyonu olmak” şeklinde ifade edilmiştir.

•
•
•
•

Arama motorları (%50, yıllık 100.000 Dolar)
Yurt dışı tanıtım (%50, yıllık 300.000 Dolar)
Yurt dışında birim (%60, yıllık 200.000 Dolar,
max 10 birim)
Danışmanlık (%50, yıllık 200.000 Dolar)

Sağlık Bakanlığı da konunun önemli bir tarafını oluşturmakta ve mevzuat iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Devletin konuyu bu derece önemsemesi
ve sahiplenmesinin nedeni termal ve sağlık turizminden beklenen yararlara paralel olarak dünyada
belli ülkelerde gelinen noktalar da etkili olmaktadır.
Örneğin,
•

•

Termal turizm amaçlı olarak her yıl Almanya’ya
10 milyon, Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8
milyon, Fransa’ya 1 milyon, İsveç’e 800 bin kişi
gitmektedir.
Japon’ya ise 13 milyon kişi termal turizm
amaçlı ziyarette bulunmaktadır.

Türkiye’nin termal konusundaki Teorik Kapasitesi de
bu alandaki büyük fırsata işaret eder niteliktedir.
Bakanlık bu hedeflere ulaşmak için;
• Arazi tahsisi
• Planlama ve alt yapı yatırımları
• Tanıtım faaliyetleri
yürütmektedir.
Ekonomi Bakanlığı sağladığı hibe krediler ile yatırımcıları bu hedeflere yöneltme konusunda çok
ciddi destekler sunmaktadır. Ekonomi Bakanlığının
sunduğu hibe destekleri Aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Rapor (%60, 100.000 Dolar)
• Hasta yol (%50)
• Organizasyon (%70 – 15.000 Dolar, yılda on
kez)
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•

•

Günlük 350 milyon/lt sıcak su arzımız var.
Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığına göre
günde 1 milyon kişinin yararlanmasına uygun
bir kapasite olduğunu ifade etmektedir.
İstatistiklere göre Türkiye’ye gelen turistlerin
henüz yalnızca % 0,08’inin amacı sağlık hizmeti
almaktır. Bu oran kat be kat arttırılabilir.

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye olan ilginin
son yıllarda arttığı görülmektedir. Resmi kayıtlara
göre 2008 yılında 74 bin olan sağlık amaçlı turistik ziyaretçilerin sayısı 2009’da 91 bine, 2010’da
109 bine, 2011’de 167 bine 2012’de 262 bine ve
2013’de 300 bine ulaşmıştır.

Hasta başına elde edilen gelir 2.000 ile 12.000 dolar arasında değişmektedir. Kitle turizminde ortalama turist başına gelirin 700 dolar dolayında olduğu
dikkate alındığında sağlık turistinin önemi bir kez
daha net olarak görülebilmektedir. Türkiye sağlık
amacı bir ön randevu almadan gelenlerle sağlık turisti sayısı 480.000, sağlık turizmi gelirleri 2,5 milyar
Dolara ulaşmaktadır.
Türkiye’nin Sağlık ve Termal Turizminde Dünyaya
Açılım Projesi olan “Termal Turizm Master Planı”
ile kısa, orta, uzun gönem (2007-2023) hedefler
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Kısa Dönem (2007-2012): 50.000

Sağlık turizmi tezli yüksek lisans programı
Sağlık turizmi tezsiz yüksek lisans programı
Sağlık turizmi sertifika programı (uzaktan eğitim)
şeklinde sıralamak mümkündür.
KAYNAKÇA
1. “2014 Sağlık Turizmi Raporu”, TÜRSAB.
2. Kaya, A. Esra., “Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Teşvikler”, BAKA (Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı), 2015.
3. “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu”, Tutanak Dergisi,
TBMM, 25.01.2012.,
4. “Termal Turizm Projesi”, KTB.
5. “Termal turizm merkezleri ile Kültür ve turizm Koruma ve Geliştirme
Bölgesi İlan Edilen Alanlar”, KTB.
6. Tontuş, H. Ömer., “Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar”, SATURK.
7. “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”, KTB.
8. “Türkiye Turizm Stratejisi 2007-2013 Eylem Planı”, KTB.

Orta Dönem (2012-2017): 100.000
Uzun Dönem (2017-2023): 500.000 Termal Yatak
Türkiye termal yatak kapasitesi bağlanımda kısa dönem hedefine ulaşmış olmakla beraber orta ve özellikle uzun vade hedefini yakalayabilmek için konu
üzerinde daha yoğun çalışılmasına ihtiyaç vardır.
Devlet ve özel sektör açısından yapılan bu değerlendirmelerin ardından konuyu bir de üniversitelerimizde yapılan çalışmalar bağlamında değerlendirmek yararlı olacaktır. Türkiye üniversiteleri de devlet
politikasından etkilenerek onun gösterdiği hedeflere ülke genelinde ulaşılabilmesine katkı sağlamak
amacı ile bir takım çabalar sergilemektedir. Bazı
özel ve devlet üniversitelerinde olduğu gibi Adnan
Menderes Üniversitesi’nde de sağlık turizmine yönelik özel ihtisas programları geliştirilerek nitelikli
personel ihtiyacının karşılanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu programları;
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“Jeotermal” kelimesi, Yunanca kökenli yer anlamına gelen “gê” ve ısı anlamına gelen “thérm” kelimelerinden türemiştir. Yerkürenin içinde ısı olarak
bulunan enerji olarak tanımlanmaktadır. Bu ısının
kaynağı yerkürenin yapısı ve bu yapıdaki ısı transferi
mekanizmasıdır. Plaka sınırları ile jeotermal kaynaklar arasında bir ilişki mevcuttur. Jeotermal kaynaklar
yerkürenin kabuk kısmında bulunur.

DENİZLİ’DEKİ JEOTERMAL
SAHALARIN ELEKTRİK
ÜRETİMİ VE ISITMADA
KULLANIM OLANAKLARI

Yrd. Doç. Dr.
Ahmet YILANCI
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Öğretim Üyesi

Günümüzde ticari olarak işletilen jeotermal sistemler hidrotermal sistemlerdir, bu yüzden jeotermal
enerji denilince genellikle hidrotermal sistemler
kastedilmektedir. Isı kaynağı, rezervuar, besleme
bölgesi ve bu bölgeyle bağlanma yolları hidrotermal sistemi oluşturur.
Rezervuar, sistemin en önemli bileşenidir. Enerji kullanım bakış açısından, rezervuar “içerisindeki akışkan (su, buhar veya çeşitli gazlar) veya ısı herhangi
bir yolla çıkarılarak değerlendirilebilen jeotermal
sistemin en sıcak yeri” olarak tanımlanabilir.
Jeotermal sistemin oluşabilmesi için gerekli olan
parametreler; yer kabuğunun derinliklerindeki ısı
kaynağı, ısıyı taşıyan akışkan (beslenme), akışkanı
bünyesinde barındıran rezervuar kayaç ve ısının kaybını önleyen örtü kayaçtır.
Hidrotermal sistemler:
• Sıvının etken olduğu sistemler (%90)
Sıcak su sistemleri (%60)
Islak buhar sistemleri (%30)
• Buharın etken olduğu sistemler (%10)
Yenilenebilirlik:
Zaman skalası içinde insanların kullanımıyla, eğer
çekilen akışkan miktarı, rezervuarın yenilenme miktarından fazla ise jeotermal kaynaklar yenilenebilir
özelliklerini yitirebilirler.
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Sürdürülebilirlik:
Gelecekteki ihtiyacın karşılanmasını tehlikeye atmayacak şekilde bugünkü üretim miktarının gerçekleştirilmesidir.
RE-ENJEKSİYON
• Re-enjeksiyon, kullanılan jeotermal akışkanın
uygun sıcaklıkta tekrar rezervuara pompalanarak geri basılmasıdır. Re-enjeksiyon kuyularından yapılan geri basımda, rezervuarın soğutulmaması ve rezervuar dengesinin bozulmaması
için, bu kuyular üretim kuyularından mümkün
olduğunca uzakta seçilmelidir.
• Kaynağın sürdürülebilirliği ve yenilenebilirliği
• Çevreye verilen zararın azaltılması
JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI
Jeotermal akışkanın sıcaklığına göre:
Yüksek sıcaklıklı kaynaklar (yüksek entalpili):>150°C
Orta sıcaklıklı kaynaklar (orta entalpili):70 – 150°C
Düşük sıcaklıklı kaynaklar (düşük entalpili):< 70°C
Jeotermal enerjinin kullanımı iki kategoriye ayrılabilir:
Elektrik enerjisi üretimi,
Doğrudan kullanım
• Isıtma uygulamaları,
• Soğutma uygulamaları,
• Endüstriyel uygulamalar,
• Kimyasal madde üretimi,
• Kaplıca ve termal turizm uygulamaları,
• Kurutma uygulamaları.
Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan sistemler:
Kuru Buharlı Sistemler
Buharlaştırmalı Sistemler
• Tek Buharlaştırmalı
• Çift Buharlaştırmalı
(veya ikiden fazla buharlaştırmalı)
Binary (İkili) sistemler

DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Türkiye Alp-Himalayalar kuşağının, Akdeniz sektöründe yer almaktadır. Türkiye, magmatik ve volkanik
aktivitelerin çok olması nedeni ile jeotermal açıdan
büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde aktif faylara ve volkanizmaya bağlı olarak başta Batı Anadolu olmak üzere, Kuzeybatı, Orta Anadolu, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 600’ün üzerinde jeotermal kaynak bulunmaktadır. Potansiyel
31500-60000 MWt olarak farklı çalışmalarda tahmin
edilmektedir. Bu potansiyelin %12’lik kısmı elektrik
üretimine, %43’lük kısmı ise ısıtma uygulamalarına
uygundur. Türkiye’de sondajı yapılan 40°C’nin üzerinde jeotermal akışkan sıcaklığı içeren 232 saha
keşfedilmiştir.
2002-2016 Türkiye’deki Jeotermal Uygulamalar
Elektrik üretimine uygun saha sayısı 2002 yılında
16 iken 2016 yılında 25 adede çıkmıştır.
Sera ısıtması 2002 yılında 500 dönüm iken 2016
yılında 3931 dönüme çıkmıştır.
Konut Isıtması 2002 yılında 30000 konuttan 2016
yılında 116067 konut eşdeğerine çıkmıştır.
Elektrik Üretimi 2002 yılında 15 MW iken 2016
yılında 820 MW elektriğe çıkmıştır.
Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynak kullanımının
sağlanması ülkemiz açısından önemlidir. Doğaya salınımı yapılan gazlar ve kimyasalların tutulumu, bunların ülke ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde
bertaraf edilmesi hususlarında çalışmalar yapılmalıdır. Mevcut kaynakların verimli kullanımına yönelik
entegre teknolojilere önem verilmelidir.
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DENİZLİ’DE JEOTERMAL
ISITMALI SERACILIK
FAALİYETLERİ

Güler ÇİMEN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Denizli Tarım İl Müdürlüğü
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Günümüzde, sürdürülebilirlik çerçevesinde doğal
kaynakları etkin kullanmak, alternatif bitkisel üretim
modelleri geliştirmek, kaliteli ve yüksek verim almak
önemlidir. Denizli İli; Ege, İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgelerinin iklim ve ekolojik özelliklerini taşımaktadır. 130 metreden başlayıp 1.700 metreye kadar
yükselen rakımda tarım alanlarına sahip, Jeotermal
kaynaklar ve su kaynakları yönünden zengindir. Tarıma dayalı sanayi ve ticaret gelişmiştir. Kara, hava ve
demiryolu ulaşım ağına sahiptir. Bu sebeple bitkisel
ürün deseni zengin, pazarlama olanakları güçlüdür.
Yeni üretim modellerine kolayca geçebilmektedir.
Jeotermal seracılık faaliyetleri de bunun göstergelerinden biridir.
Türkiye’nin keşfedilen ilk jeotermal alanı ve halen en
sıcak jeotermal akışkanın bulunduğu yer, Denizli-Sarayköy-Kızıldere Mevkiidir. Bu bölgede 1968 yılında
ilk jeotermal kuyunun açılmasını takiben, seracılık
yapılabileceği fikri oluşmuştur. 1972 yılında “Denizli Teknik Ziraat Müdürlüğü” idari sorumluluğunda
demonstrasyon amaçlı bir dekar jeotermal ısıtmalı,
demir konstrüksiyonlu cam sera kurularak üretime
geçmiştir. 1973-74 yıllarında ilave seralar yapılarak
domates, biber, patlıcan, hıyar üretimi ve kapari, kekik fidesi yetiştirilmiştir.
Şahıslara ait jeotermal ısıtmalı ilk seralar 1996 yılında Pamukkale-Gölemezli ve Buldan-Yenicekent’te
kurulmuştur. 2006 yılında Sarayköy Kızıldere’de 50
dekar, Buldan Yenicekent’te 8 dekar büyüklüğünde
jeotermal ısıtmalı, topraksız üretim yapan, ilk modern seralar Denizlili işadamları tarafından kurulmuştur. 2007 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal Kalkınma Hibe
Projesi” kapsamında 7 müteşebbise %50 hibe desteği verilmiştir. Birkaç müteşebbis de düşük faizli
kredilerden faydalanmış ve modern seraların sayısı
artmıştır.

Bu gelişmeleri takiben ilk demonstrasyon serasının
kurulduğu Sarayköy Kızıldere’de, 2008 yılında Türkiye’de bir ilk olarak Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurulmuştur.Toplam 712 dekar alanı
kaplayan TDİOSB’nin tüzel kişiliğini Denizli Valiliği
(%60 pay), Denizli Ticaret Borsası (%20 pay) ve Denizli Ticaret Odası (%20 pay) oluşturmaktadır. 477
dekarlık bölümünde büyüklükleri 28-75 dekar arasında değişen 12 adet sera parseli bulunmaktadır.
Kalan alan sosyal tesisler, yollar, sanayi tesisleri vs.
için ayrılmıştır.
2016’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
verilen 20 milyon TL kredi desteği ile alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir. Altyapı çalışmalarında
yol, sulama ve kullanma suyu temini ve şebekesi,
kanalizasyon, ısıtma, yağmursuyu, çevre aydınlatma
ve elektrik dağıtım gibi altyapı işleri yapılacaktır. 1
Temmuz 2018’de bitirilmesi beklenmektedir.
Dünyada 31 ülkede 13.330 dekarlık alanda jeotermal kaynaklarla sera ısıtması yapıldığı tahmin edilmektedir. 2015 yılı verilerine göre Ülkemizde 3.908
dekarlık sera alanında ve İzmir, Manisa, Afyon, Denizli, Şanlıurfa, Kütahya, Kırşehir, Aydın, Yozgat,
Nevşehir, Aksaray, Adıyaman illerinde jeotermal
ısıtmalı seracılık yapılmaktadır. Son yıllarda bu illere
Ağrı, Uşak, Balıkesir ilave olmuştur. Denizli’de 2017
yılı itibarıyla toplam 1.000 dekar sera alanının 500
dekarında jeotermal ısıtma yapılmaktadır.Jeotermal
ısıtmalı seralar 3 bölgede yer almaktadır.
1. Pamukkale İlçesi Gölemezli Mah.: 6273°C sıcaklıklarda ve 15-400 lt./sn debideki
jeotermal sularla 185 dekar sera alanı ısıtılmaktadır.
2. Buldan İlçesi Yenicekent Mah.: 36-67°C
sıcaklıklarda ve 4-140 lt/sn debideki jeotermal
sularla 55 dekar sera alanı ısıtılmaktadır.

3. Sarayköy İlçesi Kızıldere ve Hamamaltı Mevkii
ile Tosunlar Mah.: Bu bölge Türkiye’de
en yüksek sıcaklığa sahip akışkanın elde edildiği
sahadır. Elektrik üretiminden sonra 60-80
°C’ye düşen jeotermal sularla 260 dekar sera
ısıtılmaktadır. 201-242°C sıcaklıklarda 900 ton/
saat termal akışkan yeraltından çekilmektedir.
Denizli’nin jeotermal ısıtmalı seralarında domates
ve sebze fidesi üretimi yapılmaktadır. İhracatta talep
gören domates çeşitlerinden Bandita, Diamentino,
Altes çeşidi salkım domatesler ile çherry ve şeker
domates çeşitleri yetiştirilmektedir. Fide özelliklerine bağlı olmakla birlikte dekarda 2.500 bitki bulunmaktadır. Ortalama 70 günde hasada gelen domatesler, Ekim ayı sonunda pazara sunulmaktadır.
Ortalama 30 ton/dekar verim gerçekleşmektedir.

Denizli’nin jeotermal ısıtmalı seralarından yaklaşık
olarak yılda 15 bin ton domates elde edilmektedir. 2016-2017 sezonunda üretilen domateslerin
%80’ni 1 euro/kg fiyatıyla Hollanda, Bulgaristan,
Beyaz Rusya, Almanya, Avusturya, Romanya ve İngiltere’ye ihraç edilmiştir. %20’lik kısmı da Denizli,
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa İllerine 4 TL/kg fiyatıyla satılmıştır. Üretim sezonu sonunda Denizli ekonomisine 60 milyon TL civarında katkı sağlayacağı
tahmin edilmektedir.
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ilaç kalıntısı olmayan lezzetli “Denizli Salkım Domatesleri”aranan ürünlerde yerini almaktadır.

Pamukkale-Gölemezli Isıtmalı Sera

Hollanda ve İspanya firmaları tarafından kurulmuş
olan Denizli’deki Jeotermal ısıtmalı seralar düzgün
yapısal özelliklere ve gelişmiş teknik donanıma sahiptir. İklimlendirme, sulama ve gübreleme otomasyona bağlı olarak yapılmaktadır. Sulama suyu,
arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten
sonra kullanılmaktadır. Deşarj olduktan sonra da
geri dönüşüm sistemine verilmekte, gerekli katkılar
yapıldıktan sonra tekrar sulamada kullanılarak üretim maliyetinin düşmesine katkıda bulunulmaktadır.
Gölge perdesi, sisleme ünitesi, sirkülasyon fanları,
iklim sensörleri kullanılarak, sera içi sıcaklık ve nem
kontrolü en iyi şekilde yapılmaktadır. Katı ortam
kültüründe yapılan topraksız üretim aşamasında
ise, bombus arısı kullanılmakta, zirai mücadelede
entegre mücadele prensiplerine titizlikle uyulmakta
ve öncelikle kültürel tedbirler alınmakta biyolojik ve
biyoteknik mücadele uygulamalarına yer verilmektedir. Daha yüksek ve kaliteli ürün alabilmek için
ihtiyaç duyulan zamanlarda karbondioksit gübrelemesi yapılmaktadır. “Global Gap” ve “İyi Tarım
Uygulamaları” ile ürünler sertifikalandırılmakta, modern paketleme tesislerinde paketlenerek pazarlanmaktadır. Yapılan bu uygulamaların sonunda zirai
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Jeotermal ısıtma sisteminde, jeotermal suların borularda kabuklaşma yaratmasını önlemek için inhibitör ile eşanjör sistemi kullanılmaktadır. Eşanjörle
sera arasında buffer tankı yer almakta ve sıcak su
kontrolünü sağlamaktadır. Bölgedeki seralarda 7
ay ısıtma yapılmaktadır. Sera içinde DN50’lik demir
malzemeden 1.000-1.500 metre aralığında ısıtma
borusu kullanılmaktadır. Domates yetiştiriciliğinde
sera içi sıcaklık minimum 10°C olmalıdır. Kullanılmakta olan jeotermal kaynakların sıcaklık ve debileri
ile sıfırın altında sıcaklıkların görüldüğü zamanlarda,
seraların yer aldığı 3 bölgede de kaynaklar yetersiz
kalmaktadır. Mutlaka yedek bir ısıtma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Denizli’de 2015–2016 kış şartlarında bir dekar seranın (rakım:150 metre) kömürle ısıtılması 13 bin TL.
jeotermal kaynaklarla ısıtılan bir dekar seranın ısıtılması 2.300 TL (1.450 TL/dekar + KDV ve cironun
%1’ni idare payı) olmuştur. Aynı sezonda 33 ton/
dekar verim alındığından, buna göre bir hesaplama
yapıldığında, jeotermal kaynakla ısıtılan serada domates maliyeti 1,54 TL/kg, kömürle ısıtılan serada
domates maliyeti 1,86 TL/kg olduğu görülmektedir.
1 kg domates 32 kuruş daha ucuza üretilmiştir. Ortalama satış fiyatı 1,75 TL/kg olarak gerçekleştiğinden
jeotermal kaynakla ısıtılan seralar, kömürle ısıtılanlara göre yüksek rekabet gücüne sahiptir. 2015-2016
üretim sezonunda ısıtma giderleri toplam üretim
giderleri içinde, jeotermal ısıtmalı seralarda %4,5,
kömür ısıtmalı seralarda %21 paya sahip olmuştur.

Aşağıdaki tabloda bir dekar seranın işletme giderleri yaklaşık olarak verilmiştir.

Denizli’de yaz aylarında sera içi sıcaklıkların 37°C’nin
altına düşmemesi nedeniyle üretim sezonu temmuz
ayında bitirilmektedir. Bu durum yıllık ortalama verimi 30-35 ton/dekar ile sınırlandırmaktadır. İşletmecilerimiz jeotermal kaynaklarla soğutma sistemleri
kurmanın fizibilitesini yapmaktadırlar.

KAYNAKÇA

Jeotermal enerji ucuz, temiz, yenilenebilir bir yerli
kaynaktır ve daha ekonomiktir. Sera işletmecilerinin
rekabet gücünü arttırmaktadır. Düşük sıcaklıklı kaynaklar, elektrik üretiminden çıkan atık sular sera ısıtmasında kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim, kaliteli ve yüksek
verim için jeotermal seracılık yapılmalıdır. Denizli ili
jeotermal seracılık için alt yapıya sahiptir. Modern
sera yatırımcılarının bilinç düzeyi, satın alma ve pazarlama gücü yüksek, güncel teknolojiyi takip eden
yatırımcılar olması sektörün avantajıdır. Ürün fiyatları ve üretim maliyetleri yönünden sürdürülebilirlik
oluşması durumunda bu sektörün büyüme potansiyeli vardır.

1. http://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/jeotermal-enerji-arastirmalari
(Erişim:18.01.2017)
2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Denizli İl Müdürlüğü Çalışma Raporları ve
Kayıt Sistemleri
3. BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal Jeotermal Seracılık
Stratejisi Raporu Aralık 2015
4. Denizli İl Özel İdaresi Raporları
5. Anonim
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