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ÖNSÖZ 

( ' !:SAV (('cı re. 1-:.ğitinı. Sağlık ıe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ) · ı urk toplumunun çeı rc 
hilincinin gelişmesi. toprak, lıaı a. su gibi yaşam için ı aı.geçilmeı unsurların eni) işe
kilde konınaraı... gelecek nesillere aktarılmas ı hususuna çok onenı ı ermd.tedir. Bunun 
insanlarını e iııellikle çocukların ıihinsel ı·e bedensel sağlığı açısıntlaıı çok onemli ol
duğuna ınannıaktadır. Hiç şuphesiı surtlurulehilir tarını. surdurulebilir sağlık. nctice 
olarak surdurulehilir kalk ınma bu önemli uç unsurun ras)Onel kullanımı. aralarındaki 
dcnge ıe öneminin kal'ranılması)la mumkun olacaktır. Çl-.SAV hu amaca lıı111ıet ctnıek 
için bir çok yönlcri ile çe1rc. eğitim ı c sağlık alanında projclcr) urutnıcktc. hu konu
larla ilgili resmi ı..unımlar ı· e siı il toplum orgutlcri ile yal..ın işbirliğı )Upınaktadır. 

Bu çerçcı ede Guneydoğu Anadolu Bolgcsinde yer alan termal ka) nakların önemi uze
rinde durmakta, bu ka)nakl arın seracı lı k. balıkçıl ık . ısınma gibi çoı.. önemli alanlarda 
ekonomik ı c sosyal imkanlar sağlayacağı duşuncesi ile bu kitabın haı.ırlanmasını ger
çekleştirmiş bulunmal..tadır. 

Kitabı lıaıııfa)an u1.manlar mel'cut bilgileri derlemiş. ara;.i gcıı ıc göılemini gerçeı..
lcştirmiş . ılgilill:rlc) u1.) uıe goruşmuş. )erel ) oneticilerin goru~ ı e ünerilcrini dil.. ka
te almışlardır. Kitabın ha1.ırlanmasında nıel'cUl durum )erinde incelenmiş. termal ka)
nak lara ait dağınık bilgiler derlenmiş. tcrmal l..a) nakların seracılık ı e başka amaçlar için 
kullanımı uıcrinde durulmuştur. 

GAP Bölgesindeki iller. hem kalkınmada öncelikli )üreler olması. hem <le incelenen 
termal su ka) naklarınııı gençlere ı c kadınlara istihdam olanal..ları )aratabileceği sebe
bi) le bu) uı.. önem arı. et nıek te<lir . Termal l..a) nak l arın geli ştiri lmesi ile bölgedeki eko
nomi!.. ı c sos) al gelişme hı1.lanacak gelir ı e yaşam dut.e) inin ) ukseltilmesine kaıı..ı 

sağlanabi lecckti r. 

('alışmalar suresince gösterdiği örnek işbirliği anla) ış ı ı·e sağladığı bu) Lik deste!.. ı·e 

katkıları nedeni) le GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanı Sa) ı n Dr. Olca) Ünver'e ve 
katkıda bulunan diğer GAP idaresi çal ışanlarına bu vesi le ile şukranlarııııızı ifade edi
)ür. haıırlanan kitabın konu ile ilgili tum kişi l'C kuruluşlara yararlı olacağını umut 
cdi)oru1.. 

Dr. İmren AYKUT 
ÇESAV Başkanı 
Çevre Eski Bakanı 



SUNUŞ 

Gtine) doğu Anadolu Bölgesi ' ndeki termal su kaynaklarının değerlendi ri 1 mesi amacı) la 
bugüne kadar yapı lm ı ş olan çal ı şmaları Öletleyen bu kitap. bundan sonra )apılacak 
çalışmal ara rehberlik edecektir. Bu kitapta bir çok kurum ı ·e kuruluşun raporlarındaki 

bilgiler bir araya get irilm iş. termal kaynakların seracı lıkta ve termal turiLm alanında 
kullanılmas ı ile ilgili bil gi ler derlenmiş ve ilgililerin yararına sunulmuştur. Kitapta 
suların llziksel ve kimyasal analizleri . tedavi edici özellikleri . termal ka)naktan termal 
turiLmi için yararlanabilecek insan SU) ıs ı verilmiş, seracılık için mcı cut koşullar yerinde 
incel enmi şt ir. 

Projelerin bir bütlınlük içerisinde ele alınmas ı . unitelerin onceli k s ırasın ın saptanarak 
lılkenin kı sıtlı kaynakl arının en kı sa surede sonuç verecek öncelikli yatırım alanlarına 

yöneltilmesi üzerinde durulmuştur. Termal kaynaklar vas ıtası ile sağlanacak olan çok 
ucuı. ıs ınma. sağl ık ı·e seracılığın geliştirilmesi gibi faali yetler ile yöre i nsanına iş 

sahaları açı l acak ı·e bü) ük bir istihdam potansi) eli oluşacaktır. 

Bu çal ı ş ına, bazı yönleriyle eksik olmakla beraber. yeni çalışına alanl arına ışık tutacağı 

içi n de önemli bir i ş l ev görecektir. Örneğin sağlık , turizm tesisleri. seracılık ıe balıkçılık 
gibi faaliyetler personel eği timini de beraberinde getirecektir. Bu suretle bu bölgede 
yaşayan pek çok insanın nitelik kazanması gerçek olacaktır . 

Tlırkiyc' ni n ekenomik ka l k ınmas ı ve sosyal geli şmesi. bu yönde yatırımları ve çal ı şma

hırı gerek li kılmaktadır . Bölgenin dış dünyaya açıl ı mı ve ihracat potansiyel inin 
artt ırılması bu suretle sağl anabilecektir. 

Bu ça l ışmam ızın . bu amaçlara bir::ız da olsa katk ıda bulunması bizi mutlu kılacaktır. 

Kitabın lıaı.ı rlanması için bizleri teşv i k eden Çevre Eğ i tim Sağl ı k ve Sosyal 
Yardı ml aşma Yakf'ı Başkanı ve Çevre Eski Bakanı Dr. İ mren AYKUT'a. Başbakan l ı k 
GAP BKI Başkanı Dr. 1. H. Olcay ÜNVER'e , Başbakanl ı k GAP BKİ Bölge Müdürü 
Erkan AU'::MDAROGLU'na, İl Özel İda releri . Tarım İl Müdürlükleri. MTA ve TPAO 
Genci Mlıdürlüğü Merkez ve Bölge el emanlarına. Camser A.Ş .. Doğuş ı · e Dönüşse

ralarında çal ı şan teknik personele. kitabın lı<lll rlanmas ı ve bi lgi sayar )azım ı aşamasında 

bü) uk dikkat ve tit izlik gösteren Z iraat Mühendisi M. Şahin SEM İ S'e. Bilgisayar i ş l et
meni Muharrem TEZSEVIN'e çal ı şmalara bilgi ı·e bel ge temin eden çeşi t l i kuru l uşl ara 

tcşekkurlcrimili sunarız . 

Şahin BEKIŞOGLU 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

('ESAV 

Nisan 2002. Ankara 

Nedret ÖZEL 
Jeoloji Mühendisi 

GAP Bölge Kalkınma idaresi 
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GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGESİ JEOTERMAL SU KAYNAKLARI 

1.GİRİŞ 

Dünyan ın en verimli toprak l arın ı . yer altı kaynaklarını ve doğa güzelliklerini içeren 
GAP Bölgesi. uygarlık lara beşik l ik etmiş, yer kırıkları boyunca ve mağmatik oluşum lar 

sonucu ortaya çıkan sıcak sularını. tarih bo) unca kaplıca ve ıl ıca olarak insanların hizme
tine sunmuştur. Bölgedeki termal kaynaklardan yararlanmak için, yeni ve yenilenebilir 
enerji l,.a) nağı olarak bili nen "Jeotermal Enerji "ye yönelik arama ları e uygulamalar son 
yıllarda önemli ölçüde artm ıştır. Jeotermal kaynakların öneminin büyuk ol ması ve çok 
amaçlı kullanılabilirliğinden dolayı. GAP Bölgesinde yer alan jeotermal su 
ka) naklarının rekreasyon amaç! ı değerlendirilmesi. termal turizm. seracılık. su ürün
lerinin uretilmesi ve maden suyu olarak değerlendirilmesi ol anakları yerinde incelen
miştir. incelenen alanlar. Diyarbakır (Çermik). Batman (Taşlıdere-Şelmo Mevki), 
Mardin (Dargeçit) . Siirı (Billoris). Ş ı rnak ( H ısta) ve Şanlıurfa (Karaali) illeridir. 
Adı) aman iline ait jeotermal su ka) nakları hakk ı nda yeterli bilgi edini lemediği için 
kitapla yer ıcrilmem iş t i r. Gaziantep ve Kilis illerinde jeotermal su ka)nakları bu
l unmamaktadır. 

Mevcut kaynakların korunması . kullan ım öncelikler inin saptanması , termal turizm. ener
ji Lireti mi. kimyasal madde elde edilmesi. rekreasyon amaç! ı olarak kullanım ı . kentsel 
ısıtma olanak ları ve tarımsal amaçlı olarak seraların ı s ı tı l ması konusundaki çalışmal ar 

dikkate alı nmış, mevcut kaynakları n kullanım durum l arı değerlendirilerek bu ki tapta 
sunulmuştur. Ancak ş unu da bel irtmek gereki r ki. bu kadar geniş amaçlarla 
kullanılabi l en ve ü l kcmiı. genelinde 1200 dolayında bulunan s ıcak ve mineralli su ka)
naklarına gereken önem veri lmemekte. bu da ülke ekonomisine büyük ka) ıplara sebep 
olmaktadır. 

Türkiye'dc muhtemel jeolojik jeotermal potansiyelin :ı 1.000 M W olduğu ve bunun 
tamamının değerlendirilmesi durumunda ülkeye kazandıracağı katma değerin yı l da 20 
milyar dolar civarında olduğu , jeotermal eneıj i ye dayal ı ku ll anım l ar arttı kça fosil yakıt 

kullanımının aı..alacağı. dolayısıyl a enerji tasarrufu yapılacağı ve çevre kirliliğin i n olma
)a<:ağı . bunun dışında elektrik üretiminde. kon utların ısıtı l mas ı nda . seracıl ı kta. deri, 
tutkal ı·e dokuma fabri kalarında proses ı s ı s ı olarak j eotermal enecjinin ku l l an ı

lacağı bilinmektedir. Jeotermal kaynak ların entegre kullan ılmas ı durumunda sosyal ı·e 
ekonomik aç ıdan önemli katkıl ar sağlanacak tı r. Jeotermal enerj i üretim maliyeti. d iğer 

enerji ka)naklarına göre daha dlişlikLür. 110 MW kapasiteli bi r santral in birim enerji 
maliyeti -1.5 cent I kwh düzeyindedir. 

Ülkemizde halen 17.000 konut eşdeğeri ısıtmacı l ık yapı l makta olup, jeotermal enecii 
kurulu gucü mevcut kapa~ i tenin binde dördü kadardır (1 -10 MW düzeyindedir). 
lsıtmacı l ık konusunda yapı lan maliyet hesaplamaları na göre bir kwh enecjinin jeotermal 
eneıjiden urctim maliyeti 12,4-56~5 TL (2-8 cent)'dir. 



1.1 . Yapılan Çalışmalar 

GAP BKİ (Bölge Kalkınma idaresi) ile ÇESAV (Çc1rc. Eğilim. Sağlı!.. ıc Sos)al 
Yardımlaşma Vakfı) i şbirliği sonucu GAP Bölgesi'ndc yapılan araı.i incelemesi ıe 
uö,:lcm sonuçlarına göre dört a) tık bir dönemde bu kitap ha,:ırlanmı~tır. Maden Tetkik 
~c Arama Genci Müdürluğu tarafından çeşitli tarihlerde hamlanmı~ raporlara ilaıc 
olarak termal su kaynağının değerlendirilmesi için )apılacak muhcndislil.. projelerinin 
hamlanınası ve uygulamaya konulması sırasında daha dcta}lı etütlere ı e su analiz
lerine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Özellikle suyun koro,:if olması ı· e içerisinde 
çökelen kircçtaşının fazla bulunması halinde )apılacak ilaıc etut. su anali,:i ıe diğer 
konulardaki harcamalardan kaçınmamak gercl..ir. Aksi takdirde sera ısıtması. termal 
ka) nağa su taşınması veya konut ı s ıtmas ı sırasında borularda mey dana gelen çurumc. 
delinme ı·c boru içinde çökelen kireç önemli sorunlara neden olacak ı c Lesh kısa surede 

kullanılamaz duruma gelecektir. 

Arazi çalışmal arı sırasında seracılığın en yaygın olduğu yer olarak Şanlıurfa-Karaali, ter
mal turizmin en yaygın olduğu il ise Diyarbakır-Çermik olarak saptanmıştır. Ancak 
Şanl ıurfa "da yeni inşa edi l miş otelin 2001 yılında hizmete açılması)la termal ka)
naklardan yararlanmada Şanlıurfa birinci s ıraya yliksclecek. belki de diğer illere örnek 
teşkil edecektir. 

Termal suların hiç birinden jeotcrınal enerji üretimi. bal ı kçılık yapı lması ve)a kimyasal 
madde elde edilmesi için çal ışma yapı lmamış. bu amaçlar için kurulu bir tesis göriil
memiştir. Bugüne kadar yöredeki termal su kaynaklarının ıumunu birden ele alıp. belir
li kri terlere göre değerlendirerek yararlanma olanakların ı ortaya koyan deneyimli bir 
ekip çalışması yapılmamış ı·e bir doküman hazırlanmam ıştır. 

MTA Genci Müdurlliğü termal su kaynaklarını değişik tarihlerde detaylı olarak ince
leyen tek kurum olarak göze çarpmaktadır. MrA u,:manları termal kay nağın bulunduğu 
arazi) i. daha önce hazırlanan raporları ,jeolojik oluşumları incelemiş. halihamdaki kul
lanım durumlarını raporlarda ı ermiştir. Ancak Jeoloji Muhendisi. Ziraat Muhendisi. 
Kimya Mlihendisi ve konu ile i lgili diğer uzmanlardan oluşan hiçbir ekip çalışması 
yapılmamıştır. Bu nedenle çal ışmalar sonucu hazırlanan r.ıporlar arşiı ferde kalmış ıe 
önerilerden )etcrincc yararlanılmamıştır. GAP illerindeki meı·cut termal kaynaklar ıc 
bunların kullanımına ait bilgiler Tablo l 'dc verilmiştir. 

2. JEOTERMAL ENERJİ 

Taıııııı 

Jeotermal enerji. yerkabuğunun derinliklerinde bulunan bir mallma odaoı tarafından 
~s ı tılan, çevresindeki normal yer altı ve yerüslli sularına göre d:ha fazla 

0

erimiş madde 
ıçercn sıcak su ve buharın taşındığı ıs ı enerjisi olarak tanımlanabilir. 
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Tablo J: Glıııe)doğu Anadolu Bölgesi 'ndcki Termal Su Kaynakları ve Kııllmııııı 

ili ilçesi Kaynak Adı Kullanım Durumu 

ADIYAMAN Bc>nı ' lilck Belli dcğıl. ~alışnmlar 

devmn cdı)Or 

BATMAN Mcrkcı ..... Boşa akıyor 

DIYARllAKIR Çcrnıık Çcmıık Tcmml kaplıca 

GAZIA'-llEP ..... ----- Termal kn}ıı.ık )Ok 

KIJ.J~ ----- ..... rcrnınl kaı ııak ) ok 

MARDiN Dnrgcçıı Gcnnm rcnnal kaplıca 

SiiRT Mcrkcl Billorıs Kısmen termal kı.ıplıca 

Boşa okı)Or 

~ANl.IUR~A Mcrkcl Knmoli Tcm1al tesis-seracılık 

~IRNAK GııçlUkonak HısL1 Tcmıal kaplıca 

Bcı ıllşşcbnb ZUmrüı Dağ 

Ycrkabuğunun derinliklerinde l'arolan ısı kaynağı , henuı. soğumasını tamamlamamış bir 
mağma klitlesi l'eya genç hir volkanizma ile ilgilidir. Yüzeyden kırık l'e çatlaklar 
aracı l ığı ile ucrin lere suı.ulen mcteorik kökenli sular değişik derinliklerde )er alan ı e 
geçirimsiı. örtü kayalarla kontrol edilmiş olan gözenekli l'e/veya ikincil pcrmabiliteli 
rezcrnıar kayalarda birikerek söz konusu ısı ka) nağı vasıtası) la ısıtılır ı·e mineralce 
1.cnginl cşirler. Yerkabuğunun derinliklerinde ısınan bu meteori k sular kırık ı e çatlak sis
tem lerinin oluştu rduğu yollarla yeryu.wne u l aşııkl arında sıcak su kaynakları olarak 
çıkarlar. 

Kırıl.. ı·c çatlaklara bağlı olarak yeralıında dolaşan. normal yer altı ı·e yenistu sularına 
oranla daha fa1.la erimiş madde içeren jeotermal akışkan. sondajlar yoluyla yeryüzüne 
aktarılahi ldi ğinde sıcak su ve/veya buharı n egemen olduğu hidrotermal sistemler onaya 
çıkar. 

Söı. konusu hidrotermal sistemlerin rezervuar sıcak l ığı 150 °C yi aş ı yorsa (yüksek 
cntalpili sis tem) elektrik llretimi gerçekleşir. Bu sı caklığı n altındaki ('.10-150 °C) 
hidrotermal sistemler (orta-dlişük entalpi l i sistem) ise doğrudan veya ısı değiş tiri ci le r 

yardımı) la ısıımada. soğutmada ve çeşitli endüstri dal l arının )aııısmı balneolojide ı e 
kaplıcada 1..ullanılır. 

A) rıca. )erkabuğu içinde doğal sıcak su dolaşımına olanak sağlayabilecek sıklıkta kırık 
ı c çatlakların meı cut olmamasına karşın. buralarda olağandışı ısı birikimi varsa. oluş
tunı l acak yapa) kırıklar vasıtasıyla yerkabuğunun derinliklerine gönderilerek oralarda 
dolaştırılan meteorik kökenli sularla da enerji üretimi mlimkliıı olabilir. Bu tur sistem 
ler "Kı1.gın Kuru Kaya" tipi jeotermal sistemler olarak adlandırı lı r. 
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J t mal enerji tükenme) en ve yenilebilen bir alternatif enerjı ka) ııağıdır. Jeotermal 
a~ş~~nı oluşturan sular metco~ik kök~nli oldukları için yeraltındaki rezen uar kayaları 
sürekli beslemekte. beslcnmenın uzerınde kullanım olmadıkça bu ka) nakların tuken
mesi söz konusu olmamaktadır. Genci durum itibari) le. jeotermal enerji kullanımında 
çeırc kirliliği yoktur. Çunkujeotermal ka)nağın özunde çe1rcye zararlı katı atıklarıc 

gazlar bulunmamaktadır. 

Kısıtla) ıc ı etken olarak beliren teçhiz ı e iletim borularındaki ( ,ı(.'03 kabuklaşması 
sorunu. iıı h ibitör kullanımı ve diğer tekniklerden yararlanma) ol U) la çozumlcnmekte ıe 
jeotermal ak ışkan içinde tarımsal sulamada zararlı olabilecek oranlardaki bor ı e aşın 
tuzluluk gibi olumsuzluklar ise re-enjeksiyon sondajları )..ıpılarak onlenmektedir. 

Jeotermal ka) ııakl ar ulusal teknoloji ile kola)ca i~letmeye sokulahılınektedir. Bu kay. 
ııa k lar özell ikle elektrik dışı kullanımda) uksck duze) li te1'noloji de gerektirmemekte
dir. 

Jeotermal enerji ile ısıtma maliyeti diğer sistemlerin ısııma maliyetine naı.aran çok daha 
düşliktür. 

Isıtma Baz Isıtma Maliyeti 

Elektrik 9006TUIOOO Kcal 
Fuel-Oil 3367 TIJ 1000 Kcal 
Doğal Gaz 2682 TUIOOO Kcal 
Könııir 3922 TUIOOO Kcal 
Jeotermal 85-400 TUi 000 Kcal 

(Orme Jeotermal A .~ E) 1 ul 1996) 

2.1 . Jeotermal Eııerjiııiıı kıılfnırıııı alarıfarı 

Jeoterınal enerji akışkanın sıcakl ı ğına bağlı olarak çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

2.2. Diiııyada Mevcut Dıırıım 

İ lk çağı.ardan beri ilkel yollarla sağlık amaçlı olarak yararlanılan doğal s ıcak su kay
nakl arı ı lk defa 1827) ılında ltalya 'da asit borik elde etmek amacı\ la 1'ullanılmıştır. Daha 
~on ".1 1 ~5. Y ılı nda Lardercllo (ltalya) yöresinde ) ine ilk defa Je~ternıal buhardan elek· 
rı k Urctıınınc baş lanmış ve 1912 yılında gücu 250 Kwh olan ilk turhoJeneraıor kurul
muştur. 

1930'1arda ise J·cotcrmal ··d 1 • 1 
enerJı en Llanda nın Rey kjaı ik kentinde ısıtma amacı) a 

yararlanılmaya başlan 1 n '9 . . . b" mıştır . "" yılında Yenı Zelanda Wairaki sahasında turısıık ır 
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otele sıcak su temini amacı ) la başlanan sığ sondaj lara daha sonra. clektri" elde ede
bilmek amacı) la de\'am edilmiş ı·e 195-1 ) ı lında 200 Mwc kapasiteli bir santral kurul
muştur. 1960'da Amerika 'da. 1961'de Meksika'da ve 1966'da Japonya'da santral ler 
"-urularaı.. jeotermal enerjinin kullanımı dunya çapında yay ılm ı şt ı r. 

Jeotermal akışkamıı sıcaklığa göre k11/laııı111 yerleri; 

oc Elektrik Üretimi /sıtma 

180 Yuksck Konsantrasyon Solusyonunun Buharlaşmas ı 

Aıııun)um Absorbsi)onu ile Soğutma 
170 Hidrojen Sulfit Yolu) la Ağır Su Eldesi Diyatomitlerin 

Kurutulması 

160 Kereste. Balık vb. yiyeceklerin kurutulması 
150 Ba)er's }OIU)la alumin)um eldesi 
140 (.'ifılik urunlerinin çabuk kurutul ması {Konserveci l ik) 
130 ~e"-er endustrisi. tuı eldesi 
120 Temi1. tuı eldesi. tuıluluk unınının artırılması 
110 ('iıııento kurutulmas ı 

100 Organik maddeleri kurutma (yosun, et, sebze vb.) 
90 Balı!.. kurutma 
80 Eı ı e sera ısıtma 
70 Soğutma (alt sıcaklık sınırı) 
60 Mantar yetiştirme, balneolojik banyolar 
50 TopraJ,. ısıtma. kent ısıtma (alt sınır). sağlık tesisleri 
.JO Y uı.mı: hm u1. l arı. fermantasyon. damıtma, sağl ı k tesisleri 
30 Balı!.. çiftlik leri 

23. Öııemli J eotermal K11şaklar 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Aııd Volkaııik Kıışağı; Güney Aıııerika'nın batı sahi llerinde bulunan bu kuşak. Yene
ıw.:lla. Kolombiya. 1-:hator. Peru, Boli vya. Şili ve Arj antin'i kapsamakta ı·e çok sa) ı
da aktif' ı olkanirmanın oluşumu nedeniyle ) uksek sıcak l ıkl ı jeotermal sistemlerin 
gclişmcsim: )Ol açmış bulunmaktadır. Anca!,. buralarda nıcı ·cut jeotermal alanlar f'a1.la 
değerlendi rilıııeıııişti r. 

Alp-Himalaya K11şağı; Hindistan Platosu i le Avras)a Platosunun çarpışması sonucu 
oluşan bu jeotcrıııal kuşak dünyanın en bu) Lik jeotermal kuşakl arı arasındadır. 150 kııı 
genişliğinde ı c 3000 km uzunluğunda olan bu kuşak ltal)a. Yugoslm·ya. Yunanistan 
J'urkiye. lnın. Pakistan. Hindistan. Tibet. Yunan {Çin). Myanıııar ı·e Ta)land'ı kapsa
maktadır. 

Doğ11 Afrika R ift S istemi; Aktif' olan bu sistem Zambiya. Malavi. Tanzanya. Uganda. 
Ken)a. Eıopya. Djibuti gibi ulkcleri içine alır. Aktif volkanizma Kenya. Etop)a. ı•e 

Ta ıv.an) a 'dadır. 
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KarayipAdaları; Bu adalarda aktif vol kanizmanın hakim olduğu kuşak ta önemli potan

siyel gönilmektedir. 

Orta Amerika Volkanik Kuşağı; Guaıamela . El Salvador. N i karagua. Kosta Rika ı•c 
Panama·) 1 etkileyen bu kuşak. çok sa) ıda aktif j eotermal sistemin oluşmasına )ol 

açmıştır. 

Bımlarııı Dışında; Kanada. Amerika Birleşik Deı letlcri, Japonya. Doğu ('in. Filipin
ler. Endonezya. Yeni Zelanda. lzlanda. Meksika. Kuze) ve Doğu Aı rupa ı e Bağımsız 
Devletler Topluluğu da farklı tektonik oluşumların etkisi) le ı erim l i jeotermal sahalara 

sahiptir. 

1992 yılı verilerine göre jeotermalin dünyadaki elektrik kurulu guç kapasitesi 6 2753 
Mııe ıe 1993 yı lı verilerine göre ısıtma amaçlı doğrudan kullanım ise 13 0-4 Mı11 dır. 

2.4. Ülkemizde Jeotermal Eııerji ve Uygıılaıııalar 

Ülkemizin yer aldığı Alp-Himalaya orojenik kuşağı uLerinde orta ı e duşuk enıalpili 
hi droterınal sis temlerden. su+bulıar içerikli yüksek entalpili sistemlere kadar değişen 
bir jeotermal potansiyeli l'ardır. 

Batı Anadolu'da mevcut bulunan önemli jeotermal alanlar genell ikle grabcn ) apılarına 

bağlı olarak oluşmuştur. Orta ve Doğu Anadolu'dajeotermal gel işme. yakın zamanlara 
kadar etki nl iğini sürdi.ırmi.ış, genç ı·e) aygın volkaniğin yanı s ıra Neotektoni k dönemde 
Anadolu Levhası uğradığı değişikliklerle de yakından ili ş kili olmuş t ur. 

Anadolu Leı·hası üzerinde yer alan Kuzey Anadolu Fa) Zonu l'e buna bağ lı aktif açıl
ma )apıları ile. Marmara ıe Güne)doğu bölgelerindeki tortul havzaları n derinliklerin
de. değerlendirilebilecek nitelikte jeotermal alanlar gelişmiştir. U l kem i ıde jeotermal 
enerji amştırmaları 1%2 yılında MTA Genel Mudurluğu' nun sıcak su ka) naklarına 
) önclik envanter çalışmaları ile başlamıştır. ilk araştırma ku:r usu 1963 ) ıl ında lzmir
Balçol'a ·da açılmış re -l-0 m derinlikte 12-t °C lik akışkan sıcak su-buhar uretimi sağ
lanmıştır. 1968 )ılında elektrik iıretimine elverişli DeniLli -Kızıldere j eotermal alanı 
keşfedilmiştir. 

lllkemizin jeotermal enerfüe dayalı ilk ve tek elektrik santrali 20 .-+ M11e kapasi te ile bu 
sahada kurulmuş olup. uretimiııi halen surdurmd.tedir. 

Tur~i.)~'de ilk jeotermal ısıtma U)gulaması ise 196-t )ılında Gönen (Balıkesir) Park 
Otelı 111 11 ıs ıı_ı_lıııası ile gerçekleşmiştir. Özellikle 1982 ) ılından itibaren hıL kazanan je
oll:rmal cn_erJı araştırmaları sonucunda ısıımacılık ve endustri)cl U) gulamaların yanısıra 
tcr_ınal ı~rı zın ve ~al neolojik uygulamalara elverişli çok sayıda jeotermal alan tespit 
edılmıştır. Halen bır çoğunda ısıtmaeılık yapılan bu alanlarda 1983 ) ı lı verilerine göre 
?J Mwc olan elektrik d ış kullanım kapasitesi 1990'11 )ıllarda 2-t6 M11e'e eri şmiştir. 

6 



Ulkenı iL<le görunurjeoterınal ıxıtansi yelin elektrik lireti mim eşdeğeri 350 M11e, termal 
eşdeğeri ise 2000 M11ı olarak ıa lııııin edilmektedir. 

- .. -' 
,,,,, . \• : •'' . . ' 

1 

. -'- -

,,..- .._ __ ...... 

Ak D•nı z d 

Şekil/ : Tlirkiyc Sırnk Sularının Dağ ılışı (MTA Yayınları) 

2.5. Jeotermal E11erji11i11 Aranması 

2.5./. Sızmtı ve Fosil Sızıntılar 

_, ıo'C 

• ıô .•s'c 
o ,s· _15"c 
• 7S·.ıoo·c 

1..!) > ıoo·c 

Sıcak s11 ıların swnııla rı . geçiren olmayan örıli sayesinde jeotermal sistemleri oluş tura
bi l ir. S ıcak ı e kıLgın kaynaklar, gayzerler. çamur volkanları ve ka) nar zeminleri nıe)
daııa getiren hu sı ı.ınıılar direkt ve açık olarak bir jeotermal sistemin var olduğunun 
göstergesidir. Baı.ı nedenlerden . ba1.: ı fosil sızıntılar j eotermal sistemin şimdiki ve ayn ı 

ıııınanda geçmiştek i varlığın ı gösterebilir. Bu sı ı.ınıılar. çatlak. geçirgen olmayan örlli 
h.a)tıc; ı e sıı ı !..aç ı ş ını engelle) en sismik akıivi ıeden dolayı ortaya çıkan. yuze) \'e 
)Uıe)e )tıkın )er SU) Unun ortak bir sonucudur . 

.Jeoıerıııal sistemlerin yerlerinin göstergeleri gibi kullanılan sı zın tılar rezervuarın l'ar
lığın ı ıe buytikl uğunu gösteren bil gileri kaıııılaıııak için kullanılabilir. Rezervuarların 

tahmin edilen s ıcaklıkları. kuyulardan ve sıcak-kızgın kaynaklardan dışarı çıkan Si-kon
saııırns)on la rından . Na-K ve Na-K-C'a kombinasyonlarından elde edilebilir (Truesdell. 
1976: r arnicr ı e Truesdell. 1973: Wlıile, 1965; Ellies ve Mahon. 1967). Bu kim yasal 
j eoıermnıneırele rin uygu l anabilirliği ile birlikte bazı problemleri de Ellies ve Mahon 
( 1977) tarafından açık bir şekilde orta)a konulmuştur. Rezervuar sıcaklı ğının iyi hcs
planabilmcsi için daha hassas meıoıl ara gereksinim ı ardır. Sonuçtu kimyasal 
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jeotermometrcler. s ıcak kaynak ve kuyularda kullanmaya en el verişli yöntemdir. Na-K 
ve Na-K-Cajcotermometreler. farklı sıvı veya relen uar kayaç bi l eşim lerinde bazı prob
lemlerin çöLümleri için hassastırlar. Asidik sular veya rezervuar kayaçları ) uksek K. Na 
,e Ca konsantras)onları ile bu iki jeotermometrenin kullanımında dcı.arnnıaj olabi lir 

(Ellis ''e Mahon. 1977). 

Aktif rnlkaniLma \eya çok genç ekstüruzif mağmatik kayaçların 'arlığı. jeotermal 
gradyanııı işletilen jeotermal sistemlerinin çoğu . sonuçta genç \Olkanik ka)açlara eşlik 
etmektedir. ÖLellikle bunların silisik bi l eşimde olanlarının yakın çcHelcrinde araş
tırmalar yoğunlaştırı l ır (Smith ve Shaw. 1975). Ancak son yıllarda amşıırmalar diğer 
jeoloji k sahalam da kaydırılm ıştır. ~ 

Şekil 2: TUr~ıye' ııin eoıcktonıği -Volkanik Eti-ini iği 'e Jeotermal Alanlar (M IA Ya) ınları) 

Jeotermal Enerji Arama Yöııteıııleri; 

Arama11111 jeolojik yöııtemleri 

• Litcnıtur Araştırmaları 
• Haritalama 
• Petroloj i 

• Kırık-Çatlak Sistemlerinin Araştı rı l ması 

Ara111a11111 jeokimyasal yölllemleri 
• Kimyasal Jcotermoınctrel er 
• r.scr Element Araştı rmaları 
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• Jcokroııoloji 
• Hidrolojik Araştırma lar 

Jeotermal aramalarda jeofizik yöntemler 

• Graı ite Olçumlcri 
• Acoroınağncti k Ölçuınlcr 
•I sı Akışı 

• .lcoclcktromagııctik Yöntemler 

:>Doğal Saha Metotları 
:> Tcllııril.. Metotlar 
:> Magııctotcllurik (MT) ve Audiofrckans-Magnetotcllurik (AMT) Metotları 

:> Hiliııen Ka) ııak Metotları 
:> Zaman-Alan Elektromagnetik (TDEM) Haritaları 

Jeotermal aramalarda sismik yöntemler olmak üzere dört yöntem k11/la11ılmaktadır. 

Şekil 3: Jcoıcrnıal Enerji Aramaları Hariıası (MTA Yayınları) 
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3. BATMAN İLİ JEOTERMAL SU KAYNAKLAR/ 

3.1 . Kay11ağııı Yeri 

Termal su kaynağı Batman-Sason yolu üzerinde. Kozl~k ilçesi Taşlıdere Kö) u Durus
tan Yarıkkaya veya Şelmo olarak isimlendirilen mevkıde . Batman- ıırt yol kal'şağ ın 
dan Sason'a doğru giderken ) Olun solunda yer almaktadır. 

Kaynak. Siirt-Sason yol kal'şağına 8 km uzakl ıkta ı·e Batman-S~s.on kanı) oluna bitişik 
durumdadı r. Kaynak. il merkezine ise 38 km uzaklıkta ve ılın ku?e) doğusunda 

)eralmaktadır. 

Resim / : Baıman ili Jeoıerınal Su Kaynağı Sahası Genci Görumlımi (Ş. BcJ..işoğlu . Ocak 2001) 

1) i kaliıede a~ralt yol ile yılın tiım mevsimlerinde kaynağa ulaşmak mumkundur. Ulaşım 
yonundcn hir sorun bulunmamaktadır. 

32 . Arazi Yapısı 

Batman il i Termal Su Kaynağı. 1997 yılında Şelmo Şirketi 'nin (yabancı bir şirket) petrol 
araıııa çalışmaları sırasında sıcak su ı·e buhara r.ıstlaması sonucu ortaya çıl..mıştır. Petrol 
kuyusu terk edilmi ş ı·e termal kaynak suyu son üç yıldan beri boşa akmaktadır. Termal 
ka) nak. hafir meyilli bir tepe yamacında yer almakta, su cazibe ile yerçekimi doğru l 
tusunda. lepe yamacından aşağı ya doğru akmaktadır. Suyun ak ış yönu kuze) ve kuze) 
bat ı) a doğrudur. 

Kaynağın bul unduğu )er biraz daha diız olmasına rağmen. su) un boşa al..ıığı lepe )a
maçları 'h 20-JO meyillidir. Meyilli yamaçtan çıkan su yerçekimine bağlı olarak tepe 
)amaçlarından aşağı doğru akmaktadır. Kaynağın alı kollarında ı·e çel'rcsinde yer )Cr 
ı..ayalıklar olup, bunların uzeri nde ı·eya aralarında killi demir oksitçe zengin. 
k ı rmı1.1 renkli topraklar hulunmaktadır. Bu sahaların daha önce bozuk ı..oru ı e) a balıalık 
orman old uğu . bu nedenle toprağı n organik madde yönünden zengin olduğu tahmin 
edilmektedir. 
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Toprağın ust katmanı aş ırı meyi l nedeniyle erotyona uğram ı ş, yer yer ana kaya orıaya 

ç ı kmıştır. 

Kaynağın baıısındaki yamaçlar bozuk koru orman arazisidir. Bitki örıusü maki ıe bal
talık bozuk meşeliktir. Bu alanlar gerekirse orman dışına çı karı larak teraslanabilir, 
seracılık l'eya başka amaçlar için değerl endiri lebi lir. Bu alanlar orman olarak muhafata 
edilir l'e )Oğun bir şekilde ibreli-yapraklı orman ağaçları ile ağaçlandırıl ı p bir rek
reasyon projesi uygulanabilirse. gunubirlik konaklama ve piknik alanları olarak 
c.Jcğerlendirmck mümkün olabilecektir. Söz konusu alan ın termal ka)nağın karşıs ında 
olması nedeniyle, buralarda oturma alanları. seyir terasları, yüru) lış yoll arı inşa 

edilebilir. Yapılacak ağaçlandırma ve uygulanacak rekreas)on projesi ile bu alanlar 
değerlendiril melidir. 

Resim J: Batman ili Jcoıcrrmıl Su Ka) ııağı Çıkış ında Termomcırc ile Sı cakl ık Ölçlimlı 
(N. Öt.el. Ocak. 2001) 

33. Özet Jeoloji 

i nceleme alanı çevresinde en yaşlı birim olarak. Paleozoyik yaş lı kireçıaşları yer al
maktadır. Kretase yaşl ı ofiolitik-fil iş serisi kireçtaşla rı lizerine diskordan olarak gelir. 
Genç Mi)oscn yaşlı formasyon. kırınıılı kayaçlarla temsil edilir. Kuıaterner yaşlı ya
maç molozu ise usı birimi oluşturur. inceleme alanının bulunduğu )ere en yakın ilçe 
olan Kozluk ıe civarı nda kireçtaşları görülmektedir. Kireçtaşları kristal ize olmuş ko) u 
gri renkli serı masif durumdad ı r. Geniş bir alanda Kretase yaşlı kireçtaşı. kumıaşı. 

kilıaşı . ardalaııması ile oliyolit içeren karışık bir litoloj i ile temsil edilir. 
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Bu serinin kuzeyinde oli)oli tler yer alır ve bunların içlerinde filiş seı· i)elcri gönilur. 
Jncclemc al anının güne) inde Ust Mi)osen yaşlı konglomera. kumtaşı. kiltaşı birimleri 
görulur. Tabakaların kal ın lıkları 050-1.00 m arasında değişmektedir. Konglomera ı.ayıf 
çimentolu olup. yamaç molozu da örtli malzemesi şeklindedir. Ka) nak şeJ...lindc yer al tı 
suyu çıkış ları na rastlanır. Kuzeyde 4 m'de, güne) de 2.5 m derinliktedir. 

3.4. Termal Kaynak Özellikleri 

Arazi ge1.i l'e gözlemi sı rasında. 16.01.2001 tarihinde yapılan ölçümde su sıcaklığı 83 •c 
olarak ölçulmuştür. Görüşü len i lgil i yerel yöneticiler su sıcaklığın ın 90 °C olduğunu dile 
getirm işler. ancak )azı l ı bir ka) nak gösterememişlerdir. Bu konuda ıi)arct edilen 
kurumlarda herhangi bir yazıl ı belgeye rastl anılmamıştır. 

Resim 2: Bal ımın ili Jcoıcrnıal Su Kaynağının Çıkış ı (Ş. Bc~i~oğlu. Ocak. 2001) 

Su buharla karı şık olarak ) er) lizüne basınçlı olarak çıktığından. termal SU) un ol çul en

den daha) uksck sıcaklı kta olduğu tahmin edilmektedir. 

DSI Di)arbak ı r X . Bölge Müdürl üğü hidrologlarınca yapılan ölçumdc SU) un debisi 
0=27 l/s olarak tespi t edilmişti r. 
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Re.l'İlll 3: Batman ili Jcoıcrnıal Su Kaynağının Dereye Akışı (Ş. Bckişoğl u . Ocak. 2001) 

Termal ka) nak çevresindeki arazi Batman Vali liğince kamulaştırılmış. İ l Ozel idaresi 
adına 68 dekar alan tapulanm ı ştır. 

3.5. Bakteriyolojik A naliz So11ııçları 

Batman Valiliği, termal kaynaktan 27.07.1998 tarihinde bir su örneği alarak Sağlık 

Bakanlığı Relik Saydam Hı fzısıhha McrkeLi Başkanl ığı 'na göndermiştir. il gi l i kurum 
ıcrınal SU) u analit. etmiştir. Analiz sonuçları ve su i le ilgili olarak yapılan yorumlar 
a~ağıda ı eri imiştir: 
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. 
1 
J ( 17 •c de 1 e -18 saate SPC 'de koloni sa) ısı ) lota erm . · , . 

. 
1
. 

1 
J ( 2, •c de l'e 72 saate SPC de kolonı sa) ısı l ota erm - -

Total Koliform(EMS) 
Fckal Kolirorm(EMS) 
Fekal Streptokok (MF Metodu) 
suırat redllkte eden bakteriler 

Görlinuş 

Renk 
Koku 
Tat 
Tortu 
Aktir Klor 
PH 
Toplam sertlik (FS) 
Klonir (mg/I) 
Nitrit(mg/1) 
Amonyak 
Sarf edilen oksijen (mg/1) 
Kalsiyum (mg/I) 
Magnez) um (mg/I) 
Krom ( nıg/I) 
Kadmin) um (mg/I) 
Kurşun (mg/I) 

O/mi. 
O/mi. 
01100 mi. 
0/ 100 mi. 
0/ 100 mi. 
Menli 
Bemık 

Renksiz 
Ga1. kokulu 

Yar 
Yok 
6.68 
96.2 
.++tj 

Yok 
Yar 
2.8 
:ıs6J 

17.75 
0.05 
0.0016 
0.012 

Su) un tıakteri) olojik anali1.inde doğal olarak hastalık yapıcı her hangi bi r etmene 
rastlanmamıştır. Analiz sonucuna göre ) apılan ) orumda "ka) nağın kal si) um ve sulfat· 
tanı.engin mineralli su niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Ban) O U) gulamaları şeklinde 
ortopedik ve nörolojik sekellerin rchabilitas)Onunda. kronik dönemde romatiLITial 
hastal ıJ..l arın )ar<lımcı rehabilitasyonunda, içme U) gulamas ı şeklinde gastrointestinal sis· 
tem hastalıklarında yardımcı tedaı i yöntemi olarak kullanılabilir kararı alınmıştı r' 
denilmektedir. 

Sınırlı parametreleri içeren yukarıdaki anali1. sonuçları termal suyun kalitesi ve tcda~ 
edici ö1.ellikleri hakkında )eterli bilgiyi sağlamamakta. ancak bir liJ..ir ı crmektedır 

Termal kaynak suyu aşırı korozir özelliktedir. U) un iletiminde kullanılan demir boru ; 
lar çurunııiş, uç ) ılda delinmiş ve rijit özelliğini ka) bctmişıir. Borular tamamer • 
yumuşamış olduğundan üzerine basıldığında ve)a bir kUI vet U) gulandığında çok~< j 
meydana gelmektedir. Borularda me) dana gelen koroz) on ı e delinme fotoğraflar ılc 
bel gelennıişti r . ı 

t 
Su~a ) üksck miktarda kalsiyum. magneL) um ı e diğer mineraller bulunmaktadı!. ~u / 
dak ı . mıneraller SU)Un aktı ğı yamaçta çökelmişlerdir. Pamukkalc' )e 2.) kn 
mesafede olan Karahayıı Suyu (kırm1 1.1 su) ö1.elliklerini taşıyan guLel bir gorunun 
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sergilemektedirler. Çökelen mineraller su iletiminde kullanılan borularda da çökelmiş 
ı c horu çaplarında daralmaya ı·e kabuklaşmaya neden olmuştur. 

Re.ı·iııı -1: Demir Boruda KorOL)On Nedeniyle Mc)daııa Gelen ÇUrllıııe ıe Delinme 

(Ş. Bckişoğlu, Ocak, 2001) 

Termal su buharla karış ı k olarak yüzeye basınçlı olarak çıkmaktadır. Sııyıııı fı:iksel ve 
kiıııyasa/ aııali:i 1997 yı/111daıı beri yapı/ına1111şıır. MTA Geııel Miidiirliiğii GAP İlleri 
2001 yılı yaıırıııı programı içerisiııe bıı kayııağı dalıil etmiştir. 

Sudan örnek alınıp analiz yapılması ve çevredeki muhtemel termal kaynak rezervinin 
saptanması için. MTA Genci Müdlırlliğü'niın bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerek
mektedir. 

Bu alanda yeni kuyular açılmalı , kuyular test edilerek statik ve dinamik seviyelerle kuyu 
debileri belirlenmelidir. Yapılan gözlemde bu alanın önemli bir termal mcrkeL ola
bileceği kanısına ı anim ıştır. Esasen petrol kuyusu açan ve termal suyu bulan yabancı 

şirkete başvurulmalı ve bu şirketin yaptığı sondaja ait loglar alınarak jeoloji raporları 
lıaı.ırlaııırkeıı bunlardan yararlanılmalıdır. 

Bmıııaıı Şelıri 'ııiıı ka/k1111ııasıııda öııe111/i bir kaıkı yapacağıııa iııwıdığııııı: bıı terıııal sıı 

kayııağı içiıı lıer kıırııııı eliııdeıı geleıı çabayı göstererek kayııağııı ii/ke ve yöre ekoııo
ıııisiııe kaıkı yapıııas1111 sağlayacak öııleıııleri alıııalı ve bııııları ııygıı/aınaya koymalıdır. 
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Resim 5: Demir Boruda KorOt.) On edeniyle Me)dana Gelen Çlırllınc ı c Delinmenin Zemin
deki Görllnlllsll (N. Özel , Ocak, 2001) 

3.6. Soğıık Sıı Kaynağı 

Termal ka) nak çevresinde soğuk su ka) nağı mevcut olmadığından içme ı e kullanma 
su) unun nasıl ıemin edildiği. basit ıe ilkel olarak inşa edilmiş bulunan haı uı.da günluk 
ıcmi!.li ğin nasıl sağland ı ğı tam olarak anlaşılamamıştır. Mcı·cuı ıuvaleı ı e atık suların 

çeı reye ı.arar ı erme ve ka) nağı kirletme olasılı ğı çok fazladır. 

Bu alana en yakın bir kaynaktan soğuk su geti rilerek içme ve kullanma suyu temin 
edilmelidir. Soğuk su kaynak kapasitesi ve suyu taşıyan boru çapları . depo kapasiteleri 
ile dağıtım sistemi kapasitesi gelecekteki ihtiyaçlar dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 
Özellikle termal ıuri zm mevsiminde )Oğun bir nufus hareketinin gerçekleşeceği bu 
alanın içme ve kullanma suyu hesaplanırken. rekreas)on amaç l ı inşa edilecek park ve 
bahçelerin sulama suyu ihtiyaçl arı da dikkate alınmalı ve kapasite) uksek ıuıulmalıdır. 

3.7. Atık Sıı/ar 

Mcvcuı kaynak çevresinde bir-iki adcı gecekondu tipinde gelişiguzel inşa edilmiş yapı 
vardır. Bu yapılar çevresinde katı ve sı v ı atıkların toplandığı bir alana rastlanmamıştır. 
Mevcııı kaynaguı kalitesinin korıınması ı•e kirle111nesi11in kesinlikle önlenme.ıı gerek/idır. 
811 11ede11le i11şa edilecek tesisler ve arıtma sisıem/erı bırlikte diişii11iilmelidir 
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Buyük kapasiteli bir arıtma tesisinin inşa edilerek tüm evsel atıkların ve kanal iaısyon 

sularının burada arıtı ldıktan sonra dere yatağına verilmesi i le çözüme ulaşılabilir. 

Atık suların boşalacağı dere yatağı Batman ('ayı'na karışmakta, buradan Dide Nehri 'ne 
ulaşmal..tadır. Batman Çayı yatağında açılan kuyulardan Batman il Merkezi 'ne içme ve 
kullanma SU) u temin edildiğinden. su kalitesinin korunmasına özel bir önem l'Crilme
lidir. Batman Ça)ı ıc Dicle Nehri'nin su kalitesinin korunması için gerekli önlem 
alınmalı ve nehir kirletilmemelidir. 

Katı atıl..ların (çöplerin) toplanması ve çevreye LUrar vermeden depolanması için uygun 
depolama alanları belirlenmelidir. Çöpler kesinlikle kaynak çevresinde ı c kaynağın su 
toplama ha\ı.asında tutulmamalı ve ka) naktan en seri şekilde uzaklaştırılmalıdır. 

3.8. Sııyıııı Kıı/laıwııı 

MTA. Batman Jeotermal Kaynağı için, rezerv tespiti yapmak, yeni sondaj kuyuları 
açmak l'C kesin rezerv termal saha sınırlarının tespiti için en kısa surede çalışmalara 
ba~lamalıdır. Çlınku boşa akan her damla su. kaybolan milli servcllir. 

ilk gözlemlere göre burada bulunan termal su ka) nağı yörenin kalkınmasına bu) uk bir 
katkı yapabilir ve insanların yaşam düı.cyinin ) uksclmcsindc, yeni iş alanları açılma

sında ve köyden kente göçün önlenmesinde önemli bir etken olabilir. 

Batman jeotermal su kaynağı buharla karışık basınçlı olarak yerden çıkmaktadır. 

Resim 6: Haınıan ili Jcoıcrrnal Su Kaynağı Çıkışı (Ş. Bckişoğlu. Ocak. 2001) 
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Yüksek s ıcaklığı ve gözlemlenen buhar basıncı dikkat~ alındığında SU) un derindeki 
aoma cebinden ocldiği izlenimi vardır. Bu nedenle yenı kuyular açıl arak bu alandaki 

:;k su kapasitesi artıırılabil i r, buhar bas_ınc~ ile el ekt~ik enerjisi uretimi gerçekleşti
rilebilir. Mevcut termal kaynak veya kapasııesı arııırılabıl ecek olan termal su kaynağı şu 
amaçlar için kullanılabilir: 

• Termal tesisler kurularak kaplıca tedavisinde 
• Batman şehrini n ısııılmasında 
• Santral kurularak Jeotermal enerji liretiminde 
• Kimyasal madde üretiminde 
• Bal ıkçılık ve su ürlinleri yetiştiriciliği yapılmasında, özellikle akvaryum 

bal ı klarının yetiştirilmesinde 

• Rekreasyon aınaçlı olarak çevrenin güzelleştirilmesinde 
• Gıdala rı n ku rutulmasında 

Bu maddeler tek tek ele alınarak değerlendirilecek ve her bir ku llanım için bazı öneri
ler di le getirilecekti r. 

3.8.J . Termal Tesislerle Sııywı Değerleııdirilıııesi 

Mevcut su ile termal tesisler i nşa edilerek her mevsim insanların kapl ıca tedavisinden 
yarar l anmaları ınüınkün olabi lecektir. Her ne kadar suyun kimyasal ve fiziksel analiz
leri yapılmamış ise de termal suyun ci lt hastalıkl arı, romatizma! hastalıklar ve kadın 
hastalıklarına iyi geldiği söylenebilir. Suyun içerisinde yüksek miktarda çökelti mad
delerinin bulunması ve çevre)e yayılan kükürt kokusu nedeniyle termal değeri re tedal'i 
edici niteliklerinin yüksek olabi l eceği tahmin edi lmektedir. 

Termal kaynağın ııbbi ve tedavi edici değeri. araşıırmalar yapılarak acilen belirlenmeli 
ve ülkeye tanıtımı yapılmalıdır. Bu konuda Dicle Universitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır) 

ve lstanhul Üniversitesi Tıp Fakliltcsi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim 
Dal ının ilgili uzmanlarının )erinde inceleme yapmasında) arar görulmektedir. Bu konu
da Batman Vali l i ği gerekli girişimleri yaparak termal ka) nak SU) unun tedaı· i edici özel
liklerinin belirlenmesi. yerli ı•e yabancı yayınlarda bunun halka du) urulmasına çaba 
göstermelidir. 

Termal kay nağın tanııım ı için TRT ve özel TV kanallarında programlar yapılabilir. ba
sı nda köşe yazıları ve tanıııcı yazılar yayınlatılabilir. A) rı ca hazırlanacak broşür. el ilanı. 
poster. takvim. kısa met rajlı film. video kaset gibi termal ka)nağı tanıtıcı eğitim araçları 
lıedı yel ı k eşyalar (havlu. çakmak. ti şört. anahtarlık v.b) hazırlatılarak daoııımı yapılabilir 
ve bunlar dlişük bir ücret karşıl ığı saıılabilir. 

0 

Turizm B~ka~lığı'nın konuya pozitif yak laşt ı ğı l'e kaynağın değerlendirilmesi konusun
da oncııı l ı hır çalışmanın yapıld ı ğı öğrenilmiştir. Otel ı·e konaklama tesislerinin 

18 



i nşaatl arına 200 1 ) ı lı nda başlanması pl anl anmıştır. 

Resim 7: Baıınan ili Jeoıcrınal Su Kaynağı Banyo Yeri (Ş. Bckişogl u . Ocak. 2001) 

Kaynak kapasi tesi ne göre inşa edi lecek termal tesis kapasitesi şöy le hesaplanabilir: 

Ülkemi1.de termal banyolarda kullanılan su miktarı 600 l itre/ki ş i/gün olarak hesap 
edilmektedir. 

Bu durumda termal su tlı ketimi ki ş i baş ına ortalama 600 litre kabul edilirse: 

27/r / s"'86400s =3888 kişi / giin 
600/r I kişi ı gii11 

Termal turizm mevsimi ) ılda 180 guıı kabul edili rse: 

3888 kişi/gün • 180 gün = 699 840 kiş i her yıl kaplıcadan yararlanabilir. 

Su) un 83 °C sıcaklı ğı dikkate alını r ve soğuk su i lavesi i le ban) o sıcak lığı olan 
36--W °C" ye geti rilmek istenirse en aza) nı debide soğuk su i lavesi gerekir. 

Bu durumda hesaplanan kapasitenin teorik olarak %100 artt ırılmas ı mümkün olsa da. 
pratikte bunu yapmak her zaman mümkun olmayabilir. 
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Bu nedenle her yıl yakl aşık ı 000 000 kişiy e termal kaplı_ca hiımeti ıeri lmesi mumk 
görülmektedir. Yılda ı ()()() ()()() kişi~e hiz_met ı_ermek ıçın yakJ~_ık 5 500 yatak ka~. 1 
sitesine ihtiyaç vardır. Bu oldukça büy~k bır sabıt yatırımı gercktırır. Hazırlanacak proj: l 
uzun dönemli olarak tüm ihtiyaçlar dık~ate ~lınaı:a~ haı.ırlanm~lı: mali kaynak yar-.. 1 
tı ldıkça proje biıtünlüğiı bozulmadan proje unıtelerı ılaı e edılmclıdır. 

Projedeki ünitelerden en acil ve maliyeti en duşuk kısım ~arda_n _b~lanmalı . projeye het 
y ıl ilaı·eler yapılarak tüm yapılar _ve ç~vre dut.enl_enm~sı bclırl ı bır programa gorc k1 sımlar halinde tamamlanmalıdır. Ulkenın ekonomık krııde olduğu bu dönemde buı~ 
bir yatırımı bir anda gerçekl_eştirme~ mümkun olma:·abili r ve k~rar ı ericil_er .olayası 
bakmayabilirler. Ancak tcsısler gelışmeye başl adıktan ı e gclır elde edıldıkten son 
yeni girişimciler ortaya çıkacak ve bu kaynağın geli şt i ri lmesi belki de planlanand~ 
daha kısa surede mümkün olabilecektir. 

Projelerin birbiriyle bağlantıs ız ve bireysel olarak ele alınması diğer termal kaynakların 
çoğunda görülen sağlıksızı e uygun olmayan bir yapı laşma) ı ortaya çıkanr ki bu isten
meyen bir durumdur. 

Halen yerel halk tarafından inşa edilmiş bulunan yaklaşık 25 m çapındaki daircse 
kesit li hanız bir proje esas alınmadan gerçekleştirilmiş ıe kullanıma açılmıştır. B~ 

havuzun çel'rcsinde yeterli düzeyde oyunma ı e giyinme kahınleri. WC. restoran, 
sosyal ı·c sportif yapılar i nşa edilmemiştir. Son derece il kel ı c sağl ı ks11 koşullarda kul· 
lanıldı ğı ifade edilen bu havu1.un gerekli hij:ycnik şartları sağl a) ıp sağlamadığı 

bilinmemektedir. 

Kısa dönemde çadırlı kamp yerleri hizmete sokularak termal kaynağın gel ir gctirm~i ı 
sağl anabilir. Bu tesisler talebin gelişmesine göre geçici hir çöıum olarak dikkate 
alınabilir. 

3.9. Batıııaıı Şelıriııiıı lsıtılıııası 
1 

Termal kaynak kapasitesi yeni açılacak kuyularla aruı rı lahılır-.e Batman lli'nin ısıtıl· ı 
masında kullanılabilir. Her ne kadar kaınak şehir merkeııne 18 km uı.aklıkta olsa da ' 
suyun.tecritli asbest-beton veya özel olarak imal edilm iş cam el yanı polyester borular· ; 
la cc:-ı P) ıs ı kaybını minimum du1.eyde tutarak iletmek mumkundur. l ıJanda'nın baş· 1 

~enıı Rey kjavik 61 km mesafeden getirilen sıcak su ile ısıtılmaktadır. l ı landa' nın 'k 85'i 
.ıcoıerın_aı enerji ile ı sıtılmakta. kışları oldukça soğuk oeçen bu ulkede buyuk bir enerji 
tasarrufu yapılmaktadır. 0 

Batınım . Şehri "nin ısıtılması için uzman bir firma fiıihil ite raporu hamla) ar.ık ka~na· 
ğın. sehır ısıtmasında kull ı h · . . ilk ı· n· .. ' anı ması alınde yapılacak y atırım ınalıyct ı nı ıc y ı ı geı 
s ı n ı hesapl amalıd ır. 
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Hu çal ı ~ına yapı lı rken. ulkemizde bugune kadar uygulanan ısıtma sistemleri incelenmeli . 
hunılarda yapılan başarılı ve başurıs ı l uygulamalar dikkate alınmalıd ı r. Ozcllikl"' boru
larda ıııe)dana gelen çökelmeler ı•e kabuklaşmalar incelenmeli . korozyon nedeniyle 
ılu~an delinme ı e çurumeler dikkate alınmalıdır. 

Re.ı·i111 8: Demir Boruda Kororzyoıı nedeniyle Meydana Gelen Çlirliınc. Çökelen Kircçıaş ı ve 

Miııcral Maddeler (Ş. Beki şoğl u, Ocak 200 1) 

3.10. Santral Kıırıılarak Jeotermal Enerji Üretimi 

Mevcut kaynak çerçevesinde yeni açı lacak kuyularla termal su kapasitesinin arttırı lması 

ıııuıııJ...un görülmektedi r. Vakit geçiri lmeden çevrede gerekli jeolojik inceleme yapılmalı 
ı c ilaı e J...u) ular açılmalıdır. Buharla karışık olarak gelen suyun yapılacak inceleme ı e 
araştırmalar sonucunda jeotermal enerji üretimi için santral kurmaya eilerişli olup 
olmadığı etut edilmelidir. 

Hu J...onuda halen enerji uretmekte olan Denizli -Kızıldere, Çanakkale -Tuzla, Aydın

Sa laıatl ı. Kutahya-Simav ve lzmir- Seferihisar örnek alınabilir. 

l l lJ...cmiıin enerji darboğazında olduğu bu dönemde eğer yeterli bir kapasite tespi t edi
lchilırsc. öLel sektör buraya hemen ilgi duyacak ve enerj i uretimi için gerekli )allrımı 
) apacal..tır . 
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3.ıı . Kimyasal Madde Üretimi 

Batman termal kaynağı içerisinde ) Oğun bir mineral madde bulun~a olasılığı l'ardı·. 
Suyun kimyasal analiz raporu elimizde olmadığından bu konuda kesı n bir sonuca varı. 
lamamışıır. Demir borularda meydana gelen korozyon sonucu oluşan delinmeler 1 ~ 
boruda meydana gelen yumuşama , suda aşırı S04, H1S. CI , Na. Ca. K ıe diğeı 
kim) asal maddelerin varlığını kanıılamaktadır. 

Resim 9: Çökelen Kireçıaşı ve Mineral Maddeler ( . Özel, Ocak, 2001 ) 

Dünyanın bazı Ulkelerinde termal sulardan kimyasal maddeler elde edilebilmektedir. 81 
konunun termal kaynaklardan kimyasal madde uretimi konusunda uzmanlaşmış ki şi 11 

kuruluşlar tarafından etüt edilmesinde fayda görülmektedir. Universitelerin kim)• 
fakül teleri , ilgili bölümleri ve MTA uzmanları ndan bu konuda )ararla
nılmalıdır. 

Suyun fiziksel ve kimyasal analizi )apıldı ktan sonra raporları ilgili kurumlara ıe k~nr 
yasal madde üreten özel sektör firmal arına gönderilmeli ve bunlardan konuya ılg 
duyanlarla iş birliğine gidilmelidir. 

3·12· Balıkçılık ve Sıı Üriinleri Yetiştiriciliği 

Batman termal kaynağı içerisinde balıklara toksik etki yapacak maddeler yoks: 
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sıcak su balıklarının yetiştirilmesi için kullanılabilir. Sıcak su balıklarından yayın bal ı 

ğı )Cti ştirilmcs i için gerekli etütler yapılmalıdır. Tabanı toprak olarak inşa edilecek ha
ı uzlarda yayın balığına ilave olarak sazan. tilapia ve diğer balık türlerinin yeti ştirilme

si bu konudaki uzmanlar tarafından incelenmelidir. Önerilen balık turlcri yaklaşık 
25-30 •c de optimum büyüme gösterınekte. ureyebilmekte ve karlı bir i şletmeci lik 

yapı labi 1 mektcdi r. 

Termal su ka)nak:arı. akvaryum balıklarının )etiştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun 
için akı aryuııı çift cidarlı olarak imal edilmekte. sıcak su iki cam tabaka arasından ge
çerken aklar) umda isteni len sabit sıcaklığı temin eımekıedir. Tropikal balıkların çoğu 
26-32 °C sıcaklıkta uremekıe. hıllı bir bu) ume göstermektedir. Akl al) um bal ıkçılığın

da suyun ısııılması için elektrik enerjisi kullanılmakta. bu ise yetiştirme maliyetini yük
seltmektedir. Akl aryum balıkçılığında su sıcakl ığının sabit ıuıulması. ureme dönem
lerinde su sıcaklığının azaltılması veya yukselıilmcsi çok önemlidir. Termal SU)a ilave 
edilecek soğuk su ile istenilen sıcaklığın elde edilmesi kolay olacakıır. Ülkemilde henüz 
höylc bir uygulama yapıldığına dair bir bilgi elde edilememiştir. Ancak Manisa ilinde 
faali)et gösteren ı·e dunyanın bir çok ulkesine akvaryum balığı ihraç eden bir firma 
meıcutıur. 

Havuza SU) un doğrudan verilmesi halinde sudaki ıoksik maddelerin balık yaşamın ı n 

olumsuı. ctkile)eceği belirlendiğinden. inşa edilecek toprak veya beton hanıl tabanla
rına döşenecek sıcak su borularıyla havuzlarda istenilen su sıcaklığı. sıcak ve soğuk 
suyun karışt ırılmasıyla temin edi lmelidir. Borular havuz tabanında toprağa gömülu 
olarak bırakılabi l eceği gibi. havuzun tabanına veya kenarlarına su içinde kalacak şe
kilde döşenip üzeri açık bırakı labilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus havuzu 
ısııan sıcak su ve havuz suyu s ıcaklığ ı nın balığın optimum yaşam şartları için ayarlan
masıdır. Sisteme ilave edilecek vanalarla. sıcak su ve soğuk su belirli oranlarda karış
ıırılarak istenilen su sıcaklığ ı elde edilmelidir. Örneğin Amerikan orijinli yayın balığı 
tabanı 2/3 sıkışıırılmı ş toprak (ki l) olan havuzlarda 28-32 •c de çok iyi gelişme gös
termekte. yarı enıansif koş ullarda yavru verip üreyebilmektedir. Mezbaha arııklarını en 
i) i değerlendiren balıklardan biri olan bu tür balığı n üretimi toprak ve kısmen beton 
kaplanmış havullarda kolayca ucuz bir maliyet ile yapılabilir. Balıkçılık yaıırımının 
maliyeti, diğer )atırımlara göre daha düşüktür, en çok 1.5 yıl sonra üretime geçilebilir. 
kısıılı ) öre olanakları ile) üksek gelir elde edilebilir. 

Sa1.an bal ı ğı, kadife sazanı uygun sıcaklıklarda optimum gelişme göstermekte, özellikle 
kışa) larında havuz SU) u sıcaklığının ayarlanması ile yüksek verim elde edilebilmekte
dir. A) rıca sıcak su balıkl arı nın çoğu inşa edilecek tabandan ı sıtmalı toprak veya beton 
havuzlarda başarıyla yetiştirilebilir. Bu balık tilrlerinden bir kısmının örneğin tilapia'ııın 
Arap ulkelerine ihracı mümkündür. 

Termal kaynağın doğrudan havuza verilmesi halinde sudaki mineral maddelerin çö
kelmesi ve SU) un içerisindeki gazların uçurulması için su kaskaılardan duşürülebilir. 
Kaskatlardan düşen su içerisindeki karbondioksit gazı uçacağından , kalsi) um bileşik-
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1 . . ı·ıser k"ımyasal maddelerin çökelmesi artar. Kim)asal tortularınçökmes·ı .11• erı ve uı 0 • • • B k • 
rekreasyon amaçlı güzel gorünümler elde edılebılı r ... u ·onuların ) apılacak araştırıno. 
larla doğrulanmas ı ve uygulamaya konulması gereklıdır. 

Bazı tropik balıkların meraklılarınca as~ronomik fiyata alıcı bulduğu, akvaryum balık. 
çılığmın oldukça karlı bir iş olduğu dıkkate alınmalı \e termal ka)nak U)unun bJ 
amaçla değerlendirilmesi olanakları araştırılmalıdır. 

3.13. Rekreasyon Amaçlı Olarak Çevrenin Giizelleştirilmesi 

Batman termal kaynağı uç yıldan beri akıığı yamaçlarda tortu bır.ıkmış \e doğal bir man
zara meydana gelmesine neden olmuştur. Denizli Pamuk kale Termal Ka) naklarınd111 
23 km uzaklıkta bulunan Karahayıt Termal kaynağı aktığı tepe yamacında kırmızıdan
sarıya ve sarıdan-yeşile bir çok rengi içermekte, kayalar Ulerınde biriken tortu gören
leri hayrete düşlirmektedi r. 

Termal kaynaklar içerisinde bulunan gazlar uçtuktan sonra çökelen demir oksitler. kal
siyum bileşikleri . sodyum, kükürt ve diğer çökelti maddeleri bir renk armonisi oluştur
maktadır. Bu renk armonisi ne verilebilecek en güzel orneklerden biri A.B.D."dck. 
Ycllow Stone Milli Parkı'dır. 

Batman termal kaynak suyu bir veya birden fazla tepenin en ust noktasından s ıfır meyil 
ile değişik yönlere ince bir tabaka halinde akıııldığında bırkaç yıl içerisinde tepey 
kaplayacak ve çeşitli renkleri içeren doğal tepeler oluşacaktır. Bu tur bir yapınır 
oluşması için uygun bir su dağılım yapısına ve planlamasına ihti) aç bulunmaktadır 

Burada dikkat edilecek hususlardan bazıları aşağıda \erilmiştir: 

• Su en ust kotıaki bir veya birkaç noktadan sıfır me) ilde tepe yamacının her tarafına 
dağılacak şekilde akııılmalıdır. 

• Suyun akıtı l dığı borular derine gömülmeli , borular hiçbir şekilde dışarıdan fark edil· 
memeli. termal suyun çıkış yeri doğal görunumlll bir yapıda olmalıdır. 

• Suyun termal tesis, seracı lık veya başka bir amaçla kullanılmadığı zamanlarda rek· 
rcasyon amacıyla akııılan debi arttırılmalı \e daha fazla mıneral maddenin çökmesi 
sağlanmalıdır. Boru çapları tüm debiyi taşı)acak şekilde seçılmelidir. 

• Kaskaılar~~n düşen veya kot kaybeden su içerisindeki gazlar daha fıula uçacağından 
suyun geçtığı yerlerde daha fazla mineral madde çökelmesi meydana gelecektir. Bu 
:~eni~ suyun aktığı _Yerlerde küçük su birikinti yerleri, doğal duşuler ve kaskatlar inşa 
.. mel ı doğal güzellıkler arttırılmalıdır. Arazi topografyası bu tur )apıların uygulaması 
ıçın çok uygundur. 
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•ilk) ıllarda. inşa edilen ve mineral madde biriken alanlarda Liyaretçilerin ylirumesine 
ıc suya girmelerine izin veri lmemeli, beli rl i bir kalı n l ı kta mineral madde çökelmesi 
meydana gddikten sonra buralarda) ürümeye İt.in verilmelidir. 

• Su) un rekreasyon amaçlı olarak değerlendirilmesi bu işi yapabileceı.. u1.man bir 
ı'Cl..reas) on firmasına veri lmeli ve halı rl anacak proje vakit geçirilmeden uygulanma
lıdır. 

• Rel..rcasyon amacı) la suyun kullanımı planlandığında. çevre peyzajı ile birlikte bir 
hutun olar.ık ele alınmalı. ziyaretçilerin meydana gelecek gll1.ellikleri görebilecekleri 
SC) ır tepeleri. oturma alanları. piknil.. sahaları. çocuk O) un alanları. eğlenme ı e dinlen
me mekanları oluşturulmalı , çevre dekorati f ağaçlarl a ağaçl andırılmal ı dır. 

3 ./ 4. Gıdalarm K ıırııtıılması 

Yukseı.. sıcaklıktaki termal suyun, gıdaların kurutulmasında kullanılması mumkiındür. 

Resiııı 12: Baınıan ili lsıımas11. Scm. Baınıaıı Çayı Kenarı (Ş. Bckişoğlu. Ocak. 2001) 

Bugda)dan sonra ekilecek olan il . urun mısırın kurutulmasında. ülkemizin bir çok yö
resinde sorunlar yaşanmaktadır. Yeterli düzeyde kurumadan hasat edilen mısırlar klif
lenmekte. mısır kurutması gencide LPG kul lan ılarnk ısı tıl an tesislerde yapılmaktad ı r. Bu 
durum kurutma mali) etini arttırmakta. çiftçinin mısır ekinine olan il gisini azaltmakta. 
buğday hasadından sonra tarlanın boş kalmasına neden olmaktadır. 
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T 1 kaynaxı mısır kurutma tesisi kurulmasına uygundur. Bu konuda uzman birfı·. erma su s . .
1 

.. .. . k 1 . . . 1 

h rlayacaxı bir proie ile ıstenı en urunun ·urutu ması ıçın bı r kurutma tes·· 
manın azı s o . . . bı 
kurulabilir. Başta mısır olmak üzere. sebze ı e me) ı e ıle dığer urunlerın kurutulması Ilı 
tesiste mümkün olacaktır. 

Kurutma tesisi. kurutma için ger~k!i enerji mali) etini. en alt .duı~).e indirecek, bir Ç<); 
halde lırünlerin kurutulması ıçın gereken enerJı malı~etını sıfır )apacaktr 

Gıdal arın kurutulması konusu uzmanlarca etul edilmeli. )Orcde )etiştirilen veıa )eli~ 
tirilmesi mümkün olan hangi ürunlerin kurutulabileceğine karar ı erilmelidir. Bir ömıx 
vermek gerekirse başta lngiltere olmak llzere bir çok Aı rupa ulkesi kurutulmıış 
domates. kuru soğan tozu ı e benzeri kurutulmuş sebze istemektedir. Bu urunler Siha: 
ıc Batman Sulaması sulu alanlarında )etiştirildikten sonra. meı cut termal ka)nak ku.
lanılarak kurutulup doğrudan ilgili ulkelere ihraç edilebilir. Bu tur bir tarımsal faaliıcı 
ile sadece pamuk üretimi yapan yöre çiftçisinin gelirinin. bugunkunun çok uzerin.: 
çıkarılması miımkundür. Siıt işleme tesisi kurularak , pastörize sut elde edilebilir. Sutuı 
pastörize edilmesi için gereken enerji maliyeti . meıcut ka) nak kullanı larak tamamel 
sıfı rlanabilir. Yeni açılacak kuyulardan daha) lıksek sıcaklıkta su ıe buhar elde edilme· 
si halinde konservecilik tesisleri kurulabilir. 

4. DİYARBAKIR İLİ ÇERMİK İLÇESİ JEOTERMAL SU 
KAYNAKLARI 

4.1. Kayııağ111 Yeri 

Çermik ilçesi. Ergani llçesi 'nin batısında olup, Di)arbakır il Merkezi'ne tek bağlanus. 
Diyarbakır-Ergani Kara)olu'dur. Diyarbakır-Ergani-Çermık guzergahı takip edildiğin· 
de Çermik-Ergani 24 km. Ergani-Di)arbakır 60 km olmak uzere Diyarbakır'a uzakl ığı 
84 km 'dir. Yolun tamamı iyi kalitede asfalıtır. 

Şanlıurfa-Siıerek-Çermik Karayolu guzergahı takip edildiğinde Şanlıurfa- iverek 96 
kın ve Siverek-Çermik 58 km olmak uzcre, Şanlıurfa-Ç'ermik toplam me afesi I~ 
km'dir. Yolun tamamı asfalttır. 

~öy yollarından yazın ulaşım yapılabilmekte, kış aylarında ise yollardaki çamur nede· 
nı yle ulaşımda sorunlar yaşanmaktadır. 

Termal kaynak ilçe merkezine 3 km uzaklıkta, Çermik-Di)arbakır )Olunun gune)do
ğusunda bulunmaktadır. 

4.2. Çermik i lçesi Hakkıııda Geııel Bilgiler 

Çermik ilçesinin denizden yüksekliği 71 Om. yllz ölçümü 1032 km2. merkez ilçe nu· 
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fusu 2000 yılı nüfus sayımı na göre 18 700'dUr. İl çenin doğusunda Ergani. kuzeyinde 
('unguş. batısında Adıyaman il i ve güneyinde Siverek i lçeleri bulunmaktadır. İl çede 
karasal iklim hukum sürmektedir. Yıllık analama yağış 500 mm civarındadır .. Yağışların 
buyuk bir kısmı Ocak. Şubat , Mart l'e Nisan aylarında düşmekte, Temmuz ve 
Ağustos ay larıııda yağışlar mini mum düzeyde olmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 
15.9 °C'dir. Ortalama rüLgar hw 2.6 m/s'dir ve hakim nızgar yönu kuLey batı 
(karay el) olmaktadır. 

Re.ı·iııı /: Diynrbakır-Çernıik i lçesi Jeoıcrınal Su Kaynağı Sahası Genel GörUnllmu 
(Ş. Bckişoğlu. Ocak. 200 1) 

NLifusuıı huy uk bir kısmı çiftçi l ik yapmakta. bağcılık l'e meyvecilikle uğraşmakta. ko
y un yet iştirmektedir. Genelde kuru tarım yapılmakta ve kamu kurumları tarafından inşa 
edilmiş blıyUk sulama tesisi bulunmamaktadır. 

Resim 2: Çermik ilçesi Jeotermal Su Kaynağının Diyarbakır Yolundan GörUnUmU 

(Ş . Bckışoğlu. Ocak, 2001) 

ilçe yakınından veya çevresinden geçen Medya Çayı, Sinek Çayı, Göz Suyu, Beylik
Maddap Suyu ve Sinan Suyu gibi akarsular ilçe çevresini yeşillendirmekte ve dikkate 
değer guı..elliklerin onaya çıkmasını sağlamaktadır.. 

27 



41 .1. Madeıı ve Doğal Kaynaklar 

Çerıııik İlçesinde 5011 yıllarda mermer ışleıilmemıe başlamııışıır. S11·erek-Çermik .ro/ı. 

111111 lıer iki ıarafıııdo rer alan ocaklarda mermer blokları çıkarılmakwdır. Bloklar Jıa,, 
olarak ktııllvoıılara yiikle11erek iilkemn genelde ba11.1111a gonderilıııekıe. ıııerıner/u 
batıdaki fabrika ı•e mermer işleme aıöfrelerınde plaka lıalıne geıırılıp cılalaııdıkıaıı 

5011ra k111/m11/makıadır. 

Çermik ilçesi ve çe,•rcsindc mermeri plaka halinde işlc)Cll. mamul ı cy a y arı mamı.J 
hale getiren bir ıek ıesis bulunmamaktadı r. a) ıları şartlara gorc dcğışen. duşuk kaıx:
siıeli birkaç ocak işletmesi (6 adet) mevcuttur. Bu ocal..larda bloı.. mermer ureıimi ger. 
çekl cşıirilmekte ancak kapasite ve ) ıllık uretirnler konusumla ) eterli bilgi ıe belg! 

bul u nmamaktadır. 

Siverek-Çermik )Olunun iki tarafında )Cr alan \C en ov 10 l..nı uıunluğundaki dağlanı 
büyük bir kısmında mermer yatakları bulunabileceği nden. ) apılacak jeolojik eıut sc· 
nuçlarına göre bunların uzantıları belirlenmelidir. Eğer bu )atal..lar mermerle uğraşaı 
büylık lirmalara ıanıtılabilirse. bu bölgede ulkemilln mermer ıhti)acının bu)uk bi; 

kısmını karş ılayan. binlerce ki şiye iş ıcmin eden \ e oncmli hır döviz girdisi sağla)i!l 
ikinci bir Afyon veya Dünyaya mermer satan ltalya'nın Carrcra'sı yaratılabilir. 

Termal kaynağın geliştiri l mesi dikkate alınırken mermercıliğin geliştirilmesi konusun~ 

da gereken önem verilmelidir. Yerli ve yabancı serme) enin ) alırım yapması için dcıaıl 
jeolojik eıuı çalışmaları yapılarak mermer rezcn i \ c mcrmaın özellikleri ıakiı geçi· 
ri lmcden belirlenmelidir. Hazırlanacak reıcn ı e fııibilite raporları sermeye sahiplerine 
yol gösterecek ıe oldukça karlı olan hu seı..ıore ilgi artacaktır. 

43. Jeoloji 

Bölgede en yaşlı formasyonlar Ust PalcolOik ı e Kretase )<t~lı dolomitlcr. Ust Kremse 
yaşlı serpantinler ile a) nı yaştaki fıliş gorulmeı..tedir. 

~sı Kretase formasyonlarını örten Alt Mi)osen ) aşlı seriler. kırmızımsı konglomeral~ 
(ıncc kum ve 1-2 cm büyukluğündc çakıllı. çimentosu l..il. marn) ile başlar. Bu seri lenr. 
üzerindeki seviyeler kumlu. az kristal ize kalker. kırmızımsı renkli. darbe ile kırılan radi· 
olarit. halif killi ~c marnlı kalker. kristalize mamlı kalker ardalanması i le dcıam eımek· 
tedir. Bu. serilerin de ılzerinc kaplıca gunc)ındc be) az. kristaliıc. )Cr yer falczlcr mcı· 
da~a getıren bol mikrofosil ihtiva etmekte ve kırıklı bir \apı arı eden ı..alkcrler gelmek· 
tedı.r. Ka~lıca kule) inde bu kalkerler hafif mamlı . krisıaİiıc kalker f aali) ctınc geçer. Bu 
scı•ıyelerı~ uzcrinde marn, grc. radiolarit. ince tabakalı ı..alker. kumlu kalker ardalan· 
ması şek l ı nde seriler gönilmektcdir (Şahinci. Ali-1970-MTA. Rapor o. -1372ı. 

('ermik Deresi guncyinde tabakaların eğimleri guncye. dere kuzeyinde de eğimler 
kuzc) e doğrudur. 
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Sahanın jeolojisi oldukça karışıktır. Anıiklinal aksı na paralel ve kaplıca güneyinde bu
) uk tıir fa) meı cuı olup kaplıca sıcak sularının ıer ) uzüne çıkması bu l'a) ın meı cu
di)etine bağlıdır. Bu neden le kalkerli sev iyeler kırıklı. çatl akl ı bir yapı kaı.anınışıır. Fa)
lanmalar ile reı.erl'uar öı.ellikıeki Üsı Paleoı.oik ve üsı Kretase yaşlı dolomiılerden 
) ukarı doğru) ukselen sıcak sular Ust Kretase filişinin çatlak ve kırıklarında ilerle) erek 
) uıeye. kaplıca yakınında sıcak su ka) nağı şekl inde çıkmaktadır. Sıcak sulara normal )er 
a lt ı suları da karışmaktadır. 

(°l:rıııil.. llçesi'nin soğu!.. su ihtiyacını karşıla)an Göz Pınarı bu ra) 1.omından çıkmak
tadır. Göı Pınarı su larının dere bo) unca aluı•yonlar uzerinde s ıcak ıe soğuk sul arı me)
dana geti rdiği tml'ertenler. Plio- Kuvaıerner yaşlıd ı r. 

Yaş sıra lamasına göre formasyonların incelenmesi 
l'aleo10ik-Alı Kretase 
llsı Kretase 
l'aleojcn-Miosen 
Pi ıo-Kul'aterm:r 

Klll aterner 

../J.1. Mağmatik Faaliyetler 

../3 .1 .1. Ekstriizif ve İ11triizifler 

1-.ıuı sahasında eksınııif kayaçlar görulmemekle birlik te, sahanın guneı sınırını teşk i l 

eden Alos Kil) unden 1.5 km, gi.ı neyde bazalt akıntıları bi.ıyük bir saha) ı kaplamaktadır . 

Hu baı.al ı laı lan höl gede bulunan Miosen formasyon larını örtmektedir. muhtemelen Us ı 

Miosen-A lı Pliosen yaşlı dı rl ar. Morlıoy dilzllnde görülen konglomeralar içindeki ba1.a lı 

çal..ı l larının hu haı.alt akıntılarından gelmektedi r. 

Sahada görulen intrlı1.if kayaç serpantinlerdir. Siyah renkli. fazla alıerasyona uğrayan 
gri. ko) u ) qi l renkli kal sit damarı ı durum arz eder. Serpanıi nlcr arasında a lıere olmamış 

ko) u si)ah renkli. ağır. darbe ile parçalanması 1.or bazik kayaçlar meı•cuuur. Scrpantiler 
('erıııil..-1-:rgani yolu boyunca SW-NE eksenli antiklinalin çekirdeğini olu ştururl ar. 

432. Tektonik ve Paleocoğrafya 

Serpantinler altındaki formasyonlar huylik şaryaj veya faylanmalara sahne olmuşlardı r. 

!-iliş forımlS)OnJarı devamlı bir doğrultu-eğim göstermedikleri halde kalın kalkerler. 
hcl irli bir sırul..ıure sahiptirler. Sahada yer alan antiklinalin (tabaka eğim i dı şa doğru 

olan l..11 rım) kuzey kanadında kalkerler NW. gıiney kanadında ise SE dalımlıdırlar. 
Guneydeki kalkerler senklinali (tabaka eğimi içe doğru olan çukur kıvrım) meıdana 
geti rmek ıedi r. 

llsı Kretase formasyonları, Alpin OrojeneLinde muhtemelen Laramiıen fa1.1nda kıl'rıl-
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ınalara. sonra Paleojen ı c Miosen formasyonları) la Miosen sonunda Al pin Orojenezi 
Aniı-. fa1.ında tekrar şiddetli kıvrılmalara ve faylanmalara uğramışlardır. 

Llsl Kretase ut.erinde görülen Civo Deresinde Üst llıra yaş lı kalker bu seı·iyede şaryaj 
)lduğunu gösterir. Bölgede görlllcn raylar genci olarak t::NE-WSW doğrultuludur. Bu 
ana faylara dik tali raylar meveuııur. Alpin Orojenezi Laramiyen ı·c Allik fazları nda 
meydana gelen fayları ayırmak gllçtlir. Laramiycn de meydana gelmiş fa) lar Aııik 
faı.ında) eniden hareket gösterdikleri muhtemeldir. 

Bölgede en )aşlı formasyonlar. Ust Kreatese yaşlı dolomitler. serpantinler ile ayn ı 

) aştaki !iliş görulmektcdir. Bu formasyonları örten Alı Miyosen yaşlı seriler konglo
mera ill: haşlar. Bu serilerin tiı.erindcki seviyeler kumlu. az kristalize kalkerler. radio
lariı. hafif killi ı c marnl ı kalker teşk il etmektedir. Bu serilerin de lı1.crindc kaplıcanın 
gune)inde hcya1. kristalize. )er yer falezler meydana getiren ve mikrofosil ihtirn eden 
ı-.ırıı-.lı hir yapı ar1.edcn kalkerler gelmektedir. Bu sevi)clcrin u1.crinde marn. grc. radio
larit ince tahakalı ı·c kumlu kalker ardalanması şeklinde seri ler görulmcktcdir. 

Kaplıca çenesinde faylanmalar olup bu nedenle kalkerli seviyeler kırıklı. çatlaklı bir 
) apı ol uşturınuştur. Sıcak sular fil işin çatlak ve kırıklarında ilerleyerek ) ut.e) c. kap! ıca 
) akınında su ka) nağı şeklinde çıkmaktadır. 

Sıcak sulara normal yer altı s uları da karışmakta . bu nedenle su sıcaklığı )Cr ) ullıne 
çıı-.ışta a1.almaktad ır . 

.J.4 Hidrojeoloji 

.J.4.1. Akarsıılar 

Bölgenin en önemli akar suyu. Şcyhan ve Zogor Çayları'nın dökllldüğu Sinek Çayı. 
<:ermiı-. ilçesinin yakınında Çermik Çayı adın ı alır. Bu ça) ilçenin elektrik ihti)acını 
karşıla) an hidroelektrik santralini beslemektedir. 

Goı. Pınarı ıe kaplıca sularıyla devaml ı beslenen Çermik Deresi , Çermik Çayına do
kulmektedir. ilçe çevresinde ve yakınlarında yer alan bu dere suları bahçelerin sulan
masında ı-.ullanılmaktadır. 

4.42. Yeraltı Suları ve Adi Kaynaklar 

Genci olarak ali.ıı•yonlar ve filiş formas) onları su tabakası bakımından önemsizdir. 
!-il işlere ara tabaka yapan kalkerlerin anörc sahası geniş ve genci olarak karstik bir )apı 
gösterdiklerinden önemli akuferlerdir. Morhoy dllzlı mevkiinde kırıklı kalkerlerin çok 
ı erimli olması sebebiyle açılacak yeralt ı suyu kuyularından elde edilecek sulama suyu 
ile arazinin sulanması mlimklin olabilecektir. Sulu alanlarda tahıl ürünlerinden başka 
seb1.c ı·e me) ve yetiştirilmesi ile tarımsal gelişme hızl anacak ve halkın gelir duzeyi 
arıacaı-.tı r. 
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1
. • k su ka)•nakları kalın kalker ıabakaları ı e fil işleri n konıağ . 

önem ı so;;u . . . . ın 

k d Çermik ilçcsının ıçmc su) unu ıemın eden 20-30 l/s su ıeren Goz p 
çıkma ta ır. - . . . . . ı 

1 e).·ındc kalın kalkerler ıçınden geçen fa) scı ı)esınden çıkmakıadır K 
kup ıca gun . • . . · 

(M. h) den geçen fa) bo) unca bırçok ufal.. soğul.. su ka) nakları mevcuııur 
GcLu a . 1 .. d ,.. d' k . 
önemlisi Harabaz Pınarıdır. Fili ş ve serpanlln er ıçın. Cr\I a ı ·aynaklar öncmsialir. 
ıabakası bakımından en önemli formaS) On kall..erlcrdır. 

45. Sıcaklık ve Debi 

MTA l978-1979 yıllarında bir kU) ll açmışıır. Bu ku)U ekonomik ömrunü ıamamıa 
ğından kullanılmamakıadır. 

1984) ılında MTA ıarafından 2 adcı sondaj )apılmış olup. 600 m'lik sondajdan bir 
elde edilememiştir. Daha sonra 1165 m dcrınlil..ıc açılan sondaj ku) usundan 51 
sıcakl ıkla. Q=6.6-21 l/s arasında değişen m ikıarda debi elde edilmişıi r. Ku)udaki 
debisi deği şken olup örneğin 03.02.1970 ıarihinde )apılan belirli hacim meıoduı 
ölçülen debi 6.66 l/s olarak ölçulml1şıur. Kaplıca su ka) nakların kaçak yapması 
dola) ı. o doııcmlcrdc debi ıam olarak ölçu lemcmişıir. 

1996 )ılı F.)llil a)ında debi 4 l/s olarak ölçul ml1şıur Hu c,;alışmanın )apıld ığı 2001) 
Ocak a)ı orıasında su debisi 12 l/s olaral.. ıcspiı cdılmı ~ıır. Ku)udan motopomp 
alı nan suyun çekildiği emme borusu çapı 6" olduğundan tıu çapıaki bir borudan d 
faLla bir debinin alınması da mlimkun görulmcmekıcdi r. 

Bclcdi)e Başkanlığı verilerine göre çeşi ı li zaman aralıklarında ku) ular açılmıştır. 

Özel idaresi ıc Kö) Hizmeıleri Bolgc Mudurluğu tarafından açılan ku)u hali hazırı 
kullanılmaktadır. 1978 ve l 99 l - l 993'de MTA tarafından sondaj sonucu açı lan kuıul 

da faali)el halindedir. En son açı lan ondaj ku)usu 2.50 ın derinliğindedir. Suıund 
si 12-151/. civarındadır. Kuı udan su alan sıcal.. su borularında 4-.5 ) ılda bir çurumcme. 
dana gclmcl..ıedir. Borular içerisinde ıorıullaşma ı,:ol.. aı görulmekıcdir. Hal 
kullanılmakta olan ku)u deri nli ği 250 m'dir. 

AraLidc ıapılan inceleme s ı rasında. ) eralıı SU) u ku) usundan moıopomp ile alınan 
ıun sıcaklığı. 16.01.2001 ıarih i nde 46°(' olar.ıl.. olçulınuşıur Ancak değişik tarihi 
)apılan olçumlerin ıcr al dığı mporlarda kaı nak su sıcal..lığı 46°( ile 51'C 
sında ı erilmckıedir. 

./.6. Kaplıca Kayııakları 

4.6.J · Kay11aklar111 Oluşu 

Bölge oldukça fa)lı ve kırıklıdır. ÖLellikle serpanıinlcr alıında hu)uk fa) ıeşar)ajlar 
varlıg~ ı ıcsp'ı d'I · · d rıo1 

•• 1 e 1 mışıır. Çermik l.:aplıcası , sıcal.. su ka) nağının oluşumun a. ıe 
sularının la) ı·e çaı/aklardan derinlere sıt.arken ı c oldul.:ça sıcak mağınaıi k ka)a\ 

32 



----

ReJim 3: <;crınık Jcoıcmıal Su Kaynağı Çıkışı (Ş. Hckişoğlu . Ocak. 2001 J 

temas ederek. ısınıp tekrar kaplıca güııe) inde 1 km mesafeden geçen bu) uk faydan fa)
dalanar.ık yer) uzlıne çıkm ış, fil işlerin çatlak l'e kırıklarından geçerek kaplıca yakınında 
ka) nak ı ermiştir. 

Scrpaıııiıılcr a l tında bulunan Üst-Paleozoik ve Kretase dolomitleri bu s ıcak su l arı n 
rezervuar kayacı olabilir. 

Tablo 2: Açılan Kııyıı Özellikleri ve Sıı Sıcaklık/arı 

Sondaj Derinlik Açıldığı Su Debisi (l/s) 
No (m) Yıl 

120 198~ 12-21 

S ıcaklığı Açıklama 

c·cı 

51 0-99 m kapalı boru. 
99-116.5 m filtreli boru . 
toplam 116.5 m teçhizli 
boru 

il 600 198~ Kuru 48 .5 0-3-IB m kapalı boru. 
348-600 m çıplak 

ili 250 1985 Debi bil inmiyor, 50 
1 ııolu kuyu ile etkil eşim 

var 
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0-110 m kapalı boru. 
110-160 m filtreli boru, 
160-200 m kapalı boru. 
200-250 m filitreli boru 



Kaplıca sıcak sularının buyük bir kısmının orijini (kokcni) meıeorik olmakla berater ı 
da olsajuvenil suların (oluştuktan sonra )er yuzune ılk defa çıkan sulardı r) kanşob ı 

düşti nulebilir. 

4.6.1 .1. Yerafh Sulannın Sıcak Su Kaynaklanyla ilgisi 

Kaplıca güneyinde kırıkl ı kalın kalker ve filiş soğuk sularının sıcak sularla kanşOb l'J 
muhtemeldir. Soğuk suların kaynak verdığı bu)uk fa) boyunca' e sıcak sulann ı km' 
den fazla fi lişl er arasından geçerken kalker ve !iliş su tabakalarının sularıyla kanı 
olabil eceği dtişunebilir. 

4.7. Kimyasal Sınıflandırma 

Çermik termal ka:rnağının bir çok hastalığa 1) ı geldiği . v ucut uzerini kaplayan deıı4 
ol uşan yaral arı iyileşti rmekle . iltihaplı romatizmalar. nevrit, polinevrit, çocuk felçl 
kadın hastalıkl arından olan kronik sendrozomlarında. koklama ve serpinıi leme ıedaın 

ile de üsl solunum yolları hastalıklarında, böbrek taşı duşurmede, böbrekle buluna 
kumun atılmasında . bel ağrılarına faydal ı olduğu tıbbı olarak kanıılanmışur. Özellikk 
bazı ci ll yaralarının iyileşti rilmesinde kesin sonuç alınabilmektedir. 

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) tarafından yapı lan bir araştırmada kaplıca suyunla 
radyoakti vite ıespi ı edilm i ştir. Uzman doktorlardan oluşan grubun hazı rladığı raım 

göre kapl ıca suyunun kronik ekı.amalara. senih pruıııusler 'e kronik pruritiıslerde )l 

rarlı ol acağı, sudaki yüksek kıikuıt nedeniyle deridekı mantar hastal ıklarına iyi gd~ 
ceği belirtilmiş tir. 

İstanbul Çapa Tıp Fakıillesi Hid roklimaıoloji l::.nsti lüsunun değerlendi rmesine göreıeı· 
mal sular banyo ve inhilasyon (solunum) uygulamasında etkisi olmaktadır. Genci 
olarak: 

• Romatizma! hastalıklar 
• Deri hastalı klan, ' 
• Solunum yolu hastalıkl arı. 
• Kadın hastalıkları 
• Eklem, kireçlenm~ hastalıkları , 
• Yorgunluk ve beslenme bozukluklarına i) i gelmektedir. 

Kaplıca ~u.yu sodyumlu, bikarbonatlı, klorlu. iyotlu bromurlu ' e kukti rtluduı 
Radyoakl ı vııesi 10 'd ·· . ' d udan k"k.. eman ı r. Ozellıkle kıikurt oranı çok ) uksek olduğun an s 
u ·urı kokusu gelmekte, kaplıca alanında keskin bir klıkurt kokusu hissedilmektedir. 

Dicl.e Üni versitesi tarafından yapılan d aşa3ıdakİ 
d x 1 suyun kimvasal analizi sonucun a b 
eı;er er saplanmıştı r: J 
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An) onlar Katyonlar 

CI 0. 11 3 gr Na 0.129gr 
so. 0.060 gr Ca 0.040 gr 
C03 Hı OJ29 gr Mg 0.012gr 
BR 0.012 gr Radon 1 mme 

0.002 gr 
SH2 0.009 gr 
C02 0.661 gr 
PH 7.6 

Kaynaksuyu Uluslararası Hidrojeol oğlar Birliği (AIH) yöntemine göre: "Kalsiyumlu, 
magnez:rumlu, sulfatlı termal sular" s ınıfına girmektedi r (Tablo 3). Bu değerler MTA 
Genel Mudurluğuniln değişik tarihlerde yayınladığ ı raporlardan al ınmıştır. 

Tablo 3: Diyarbakır ili Çermik İlçesi Jeotermal Alanlarındaki Kııyıılardan Alınan 
Sıcak Sııları11 Kimyasal Analiz Tablosu 

Analiz tarihi 
Sıcaklık 
Spesifik kondliktivite: 
K 
Na 
NH, 
Ca 
Mg 
As (Total) 
Li 
Si02 
C02 (l-:.rimiş) 
HC03 
S04 

c 
1-
NOı 
N03 

Diyarbakır - Çermik 

1984 
51°C 
910.0 
22.9 
205 
1 
36 
13 
0.02 
0.6 
62 
18 
512 
17 
107 
5.5 
0.05 
0.1 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 

Termal kaynak s uları H2S kokulu olup, toplam mineralizasyonu 1106 mg/I dir. 
lstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji EnstilUsü Kimyasal sınıflandı rmasına göre 
Çermik Termal kaynak suyu Bikarbonatlı (% 69.97 milival), Klorürlü (% 27.77 
mili val), Sodyumlu (% 66.06 mili val), Bromürlü (% 2.85 mg/I) ve Hidrojen Sülfürlü 
( 1 ~.5 mg/I içeren ) sular sınıfına girmektedir. 
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_ . I flaııdırma)'a oöre Hi pcrıermal (48.5°(') . Hipotonik (2252 milimol'J 
Fızı ksc sını 0 • 7 6 . 11 

d Suda bol H,S bulunmakta olup, PH sı . . toplam mıneraliı.as)onu 1, 
termal su ur. - . . . . . • . • . ·' 

. · K . ·r özelliktedır l'e bır mıktar kabuklaşma) apmak tadır. mg/1 d ı r. orozı 

4.8. Sııyıııı Değerlendirilmesi 

4.8./ . Mevcııt Tesisler ve Arazi Miilkiyet Dıırı111111 

Çermik İlçesinde bulunan termal ka) ~~k ÇC\ _resindeki araıi haı.i nc . Çermik Belediıesi 
ve özel mülkiyete aiıtir. Hazine arazısı uzerındc kurulu bulunan. halen Çermik Bele. 
diyesi ıarafından işletilen tesisler 198~) ılında hizmete gi rmi~tir. 

Mevcuı hamamlar erkeklere ve kadınlara a) rı a) rı olmak uıere iki adet haı uz ile. 
birkaç kiş i nin birlikte banyo yapabileceği içerisinde ku\ et bulunan kabinlerden 

oluşmuşt ur. 

Kaplıca ıesi slerinin bulunduğu yerde 27 adet otelde ) akla~ ı k 1000 adet yatak bulun
maktadır. Belediye yetkilileri ban) O almak için hm uza girenlere gunluk fi ş )ada bilet 
keserek üc reı ıa lep etmektedir. Çermik Bclediye'sindcn al ınan bıl gi lerc gore 2000ı ılı 
termal kaplıca döneminde yak l aşık 150 000 zi)arctçi) e bılet kes ıl ın i ştir. Çermik Bele· 
diyesi ıcrnıal banyo alanlardan 2000 yılında 95 000 000 000 1 L elde etmiştir. 

Termal tesislere gelenler, ortalama 10 gun kalarak en aı gunde ı kı banyo )apmaktadır. 

Tesislere her yı l düzenli gelenler 7-10 gun ure ile kalma ~..ta. her gun uç defa banıoıa 
girmektedirler. 

Banyo almak isteyenlere peştamal \ 'C ha\ lu 'erilmektc. mc~rutxıı 'c ça) ervısı ıw 
labi l ınektedir. Termal tesislere gelen ıiyaretçiler. )emek ıhtı)acını çeı redeki lokanıaıe 
kebapçılardan gidcrmekıcdirler. Yaza) larında ilçe ckonoın ısınc onemli bir katkı sağlan
makta, gunde ortalama 1000 kişi alışveriş ) apmaktadı r. Halta sonları daha Fa7Ja 
ziyaretçi gelerek. gunubirlik veya 2-3 gun sure) le tesislerden ) ararlanmaktadır. 

d~evcut tesislerin )eterli duze)de hij)enik şanları ·ağla) ı p sağlamadığı bilinmemekte· 
ır. 

~erınik. ilçesi Termal ka) nağını değerlendirmek amacı ) la l)ıdc llni ı ersitcsi ıarafından 
ın şa edılcn ve işletilen Prof. Dr. Sedat Arıturk lermal Tc,islcrı ın~a edilmi ş ancak.oıel 
odalarında sıcak su bulunmamaktadır. 

Ç.adırlı kamp · · yerı mevcut olmayıp çadır kurulmamal..tadı r. 

4.8.2. Termal Kayııag· K .. 111 orııııması Koııııs111ıda Alıııabilecek Oııleıııler 

Termal kaynakların k' 1 . . . . . . BAKIR· 
ır enmcsını onlemek ıçın daha önce ha1r rlanan "DiYAR 

36 



("1-:RMIK KAPl.ICASI KAYNAK KORUMA ALANLARI RAPORU (Öı.bck T.1975) 
'tc oııcrilcıı koruma ı.iıılem l cri uygulamaya konmalıdır. Ka) nak çel'resindeJ..i konut ı·c 

termal otcllcnn foscptiJ.. çukurlarından sıı.an suların fa) çaılal..larından su1.ulerek termal 
ka) nağı J..irlctmesi onlcnmclidir. Rapora gore Termal Ka) naJ..ların Koruma Alanları :ı 
mna a) rılmış ve her bir l<lnda alınabi lecek onlemler ŞO) le oıetlenmişıir. 

Re.ı·im ./: Dicle Uniı crs itcsi Prof'. Dr. Sedat ArılUrk Termal Tesisleri ve Uygulama Oteli 
(Ş . lkkı~oğlu, Ocak. 200 1) 

1. Zon: Sınırı. ıcrmal J..aynaku.ın (kaptajdan) kuzey ve gllne) e 70 m. doğu ı e batıya ise 
100 m uı.aklıh.ıan geçen yaklaşık elips şeklindeki alan . 

• Bu alan her ıurlu kirleııme)e karşı korunmalıdır. 
•Bu alandaki kamıliı.as)On suları su geçirme)ecek şeki lde kanala alınmalı. kapalı boru
l::ırla aııh. sular alandan uı.ıklaştırılmalıdır. 
•Bu nlanda tesisi yapılacak hahçe ve seralarda gubre kullanılmamalı ve kim) asal ilaçla
ımı )apılıııanıalıdır. 

2. Zon: Termal kaynaktan ku1.eye :ı..ıo nı. guneye :ıso m, doğu ve batıya -IBO m 
uı.uklıktan geçen elips şekli ndedir. 

• Bu mndaki kirli sular çok iyi i1.ole edilmiş bir sistemle 1. zandan geçme)ecek şeki lde 
bir kanal ile seı k edilmelidir. 
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. eden olabilecek giıbre çöp \e benzeri atıkların depolanmasına m"'"' • Kırlcnmeı c n ' --.. 
edilmemelidir. . 

• Koruma alanlarında koruma amaçlı sınırlı mıkıarlar dışında kazı yapılmasına m~ 
edilmemelidir. 

3. Zon: Termal kaynaktan kuzeye 850 m, gune)e 1175 m. doğuya 1775 m, baU)a9';j 
m uwklı ktan geçen yaklaşık elips şeklindeki alan . 

• Bu alandaki kanalizasyon suları kapalı kanallarla 1. ve 2. zondan geçirilmeden sala 

dışına alınmalıdır. . 
• Aıı klar ı n ı cmniıeıli bir şekilde saha dışına taşımayacak olan tesıslere izin ıerilmeı;ı. 

lidir . 
• Alanda dinamit patlatılmasına mıisaade edilmemelidir. 

Bu zonlarda ıniısaade edilebilecek hususlar: 

ı. Zon: Eski ve ıeni kaplıca tesi leri )erinde bırakılabilir. 

2. Zon: Drenajı 1. Zona yakın olmamak uzerc yol. cadde açılabili r. 

• Ha) ı an gubreleri bu zonda toplanmamak ı e açıkta depolanmamak şartı ile her ıurl 
tarım ıapılabilir ve sera tesis edilebilir. 

3. Zon: Her tlirlli tarım yapılabilir. 

• iyi nitelikte kanaliaısyona sahip yerleşim )erleri kurulabilır 
• Atıkları kirlenmeye neden olmayacak İŞ) eri ve endustri tcsislerı kurulabilir. 
• Kirlenmeıe neden olmaıacak şekilde atıklarını atmak ~artı) la t~ ocağı açılabilir. 

4.9. Önerilebilecek Tesisler ve Kapasite Kııllarıımı 

Meıcuı termal ka;naklardan modem tesisler kurul ar:ıı. daha fJ.J.la ıararlanma olan;ıi 
lan vard ır.Termal kaplıca turizmi için tek kabınlı ku~ctlı tıan)olarda kişi başınadunı• 
standardı .olarak onalama 600 litre/gun sıcak su hesap cdılmcktedir. Toplu girilen lu
~u1.lard~ ıse haı:uz içerisindeki uy un gunde ikı defa değişcccğı \ e kişi başına ıakliljl'. 
()() l/gün su kullanılacağı kabul edilmektedir Bu durumda me\cUl su dcbı~r. 

yarısının k.. . r ba . od. ıır uıeı 1 nıolarda. dığer yarı ının toplu girilen ha\ uılarda değerle ın ' 
kabul edilirse 1 · ı d . . . ı abır esıs er en )ararlanabılecck ınsan say ısı şoy le hesap an 

Tek kişilik klivcır b , 1 1 anı o arda gunluk taşıma kapasıtcsi : 

( 61 t/s) *(8ıHOQ s) 

6001 /ki ş i/gün ::: 864 kişi/gun 
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Toplu olarak girilen havuzlarda günlük taşıma kapasitesi: 

(6 ,, / s )*(86400 s ) 

------= 5184 kişilgiill 
100 I /kişi/gün 

Eğer mevcut suyun tümü Q= 121/s'lik debi esas alın ır hesap yapılırsa, her gun 12 096 
kişiye banyo yaptırmak mümkün olacaktır. Eğer gece saatleri ve suyun etkin kullanıl
madığı saatler dikkate alınır, mevcut kaynak kapasitesi % 70 kullanılırsa. Çermik Kap
lıcasında her gün yaklaşık 8 465 kişiye hizmet vermek , sağlıkl ı koşullarda banyo 
yaptırmak mümkündür. 

Termal turizm mevsiminin Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 

devam elliği göz önüne alınırsa, 180 günde 761 000 kişiye banyo yaptı rmak mumklin
dur (debi 6 lı/s alınmıştır) . Bu miktar mevcut kapasitenin en az 5 katıdı r. Eğer bu kapa
siteye ulaşılabilir, konaklama, yemek ve ulaşım dahil kişi başına en az 1 O dolar/gün bir 
harcama hesap edi lirse yılda ilçe ekonomisine en az 8 milyon dolar katkı sağlanmış olur 
ki bu rakam küçümsenemeyecek bir tutardır. 

Eğer termal kaynaktan yararlanma süresi arttırı labili r, kış ve ilkbahar aylarında yerli ve 
yabancıların tesislerde konaklaması sağl anabilirse, iyi bir tanıtım ile bu sayı rahatlıkla 

yılda 1 000 000 kişiye ulaşabilecektir. Mevcut kuyunun ıslahı veya yeni ku) ul arın açıl
mas ı ile ilk kaynak debisi olarak ölçülen 21 l/s' lik debiye ulaşılabilirse yukarıda 

veri len sayı y ılda 1.5 milyon kiş i ye ulaşabi lecekti r. 

Mevcut yatak kapasitesi çok sınırlı olduğundan yukarıda verilen sayılara ulaşmak 

mümklin değildir. Daha önce hazı rlanan raporlarda önerilen en az iki veya üç y ıldızı ı otel 
ve konaklama tesisleri inşa edi lmeli ve yatak kapasitesi ve hizmet kalitesi arttı 

rılmal ıdır. Temizlik ve hijyenik koşullar en iyi şek i lde sunu lmal ıdır. Halen yı lda ortala
ma 150 000 kişiye hizmet verildi ği dikkate alın ı rsa mevcut sudan yararlanma oranını n 
% 20 olduğu, suyun % 80' inin boşa aktı ğı görülecektir. 

Yatak kapasitesi arttırılırken Çermik Termal Su Kaynağının tıbbi değeri, tedavi edici 
özellikleri , hangi cilt hastalıklarını tamamen eradike elliği, hangi hastal ıkla rda tedaviye 
yardımcı olduğu ulusal radyo, TV programları ile halka duyurulmalı, basında köşe ya
zıları yayınlanmalı, dergilerde bu bilgilere yer verilmel i , tıbbi yayınlarda suyun kim
yasal ö1.ellikleri ve tedavi edici yönleri di le getirilmelidir. 

Tesislere heniı1. hiçbir yabancı turist gelmemiştir. Tesisler modern hale getirilirse yurt 
dışından tedavi olmak için insanlar yöreye gelebilir. Bu konuda Dünyaya termal ıuri1.
mi en iyi sunan ve bu konuda gelişmiş tesisleri bulunan Romanya, İtal ya, Almanya ve 
Japonya örnek alınabilir. Çermik Belediye Başkanının ifadesine göre, bu kaynağa ben-
1.er ö1.ellikte olan fıalya 'daki termal tesislere her yıl milyonlarca turist gelmektedir. 
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Reı·iııı 5: (,.'cnııi~ Jcoıcnnal u Ka) nagın<la Yer Al.ın Ban)ul.ır (~ Bcl..ışoglu. Ocak. 2001) 

Meı cut tesisler ı e hıj)cn i k koşullarda ) aham:ı turı,tlcrı: hi1.mcı ı ermek mumkI 
değildir. Anl<ık ka)nağın öıcll ikleri )Urt dı~ında İ)İ ı.ııııtıl.ıbilirse, )abancı semli~l 

yau rım )apahilir. Bu nedenle bu r.ıpor l nı.;ili1.ı.:c) c çcırıl ıncl ı ı c dış ulkclcrde ıaı: 1 

yapılmalıdır. 

4.10. Termal Kayıuığ111 Seracılıkta Kııllaııımı 

4.10.1.Arazi Miilkiyeti 

Kaplıca çeı rcsındc termal ıuriım mcrkcıi alanı olar.ık 71 ha alan bclirlenmişıır 8' 
alanın mulki)el durumu aşağıda ı crilmi~ıir: 

Arazi Sahibi Alan (ha) '.l 

Hazine 8.8 12 .0-ı 
il Öt.el idaresi I J 1.7 
N.1illi l:ğiıim 0.2 OJ 
Ozel Mıılkiycı-Şahı lar 62.7 8:\.88 Toplam 

73.0 100.0 

Sera kıırul ahi lecck al·t ı b . · · 1·r Hazıoııı · . narın U) uk hı r k ısm ı oıcl mulkiıcı ıc ha11ne)eaııı. 
aıı alanlar onccl'kl il 0 · , l 61 ıı-ı 
B ·l ·u· 1 c ı.cl idaresi ı C)a diğer hır ıfadc ile ('crmıJ... Ka) ma. am 1~ • 

c c l)e Başkanlıg"ına ı h . d' . . . o· 1 ldatCSl ıı1ol' " I . a sıs c ılmclıdır. Belcdiıc Basl\anlııtı ılc il ze 
Çd ı ş ıııal ar yuruı k . . • ' ~ . ı ıar tıııa 
dönemi' k il lcrc sera kurabılırler. il Öıcl idaresi 'ne tahsis cdılen a an 

ı u anı nıak ve se k k . . . . . ra urma uzcrc J...ıra)a ıcrılcbılır. 
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Resim 6: Çermik Bclcdiycs i ııiıı Banyo Kabinleri (Ş. Bckişoğlu. Ocak. 2001) 

l:ğcr sera kurulması konusunda Belediye ve il Özel İdaresinin imkanları. girişim ler için 
olanak ı erıniyorsa. termal kaynak suyu Çermik ilçesi Mal Miıdürliığu tarafından eeri
ınisil bedel i tahsil edilerek "su kullanım hakkı uzun dönemli olarak kiraya veri lebi lir". 
Bu konuda Şanlıurfa il Özel İdare'sinin izlediği yol izlenebilir (Bak. F.:k 1. Kira Söz
leşmesi). 

4.102. Sera Kıırıı/ıııası 

Çermik ilçesi Termal Su Kaynakları seracılık için kullanılabilir. Bu sularla i lk aşamada 
yaklaşık 10-15 dekar alanda sera tesis etmek miımkündl.ir. Seracılı kta deney im kazan
dıkça bu alan arttırılabilir. Eğer yeterli maddi kaynak yaratılabilirse sera kurmak 
kola)dır. Yeterli kaynak temin edildiğinde sera inşaatında deneyimli bir firma serayı 

41 



. b·ı· A cak kurulan seracılık tesislerinin işletilme~i daha onemlidir. Bunun . 
kura ı ır. n . . . . . ·d"I 1 d. S . 1 ıçı 

1 k Zman bir firma ıle ışbırlığıne gı ı me ı ır. erat:ı ığa yaıırım )apmak. 
seracı ı ·ıa u . , . . . . . . ısıı. 
yen kurum ve kişiler belki ulke çapında ı·erı l ccek bır ılanl.ı bulu.nabılır. OıeJ bır kı~ 
veya kurum ile Çermik Belediye Başkanlığı ortak olarak bır tesis kurabiliıkı 

Bu raporun ekinde 1er alan seracıl.ık_ firmaları ıe .unilersıteler konuya ilgi duyarakgt. 
rckli etütleri )aparak sera projelcrını hazırlayabılırler. Bu prOJCler hanrlanırken suıııı 
kim) asal özellikleri ve suyun debisi dikkate alınmalıdır. 

4.101.l . Sera Kıırıılıırken Dikkat Edilecek Hususlar 

Termal tesislere su taşıyan demir veya galvaniıJi demir borular kısa surede korozıooı 
uğra) arak tahrip olmakta 2-3 ) ıl içerisinde delinmektedir. Beledi}e tarafından llljl 

edilen kabinli banyolarda alumin)um kapılar kullanılmış. 5 }il geçmesine rağmen at •. 
minyum kapılar hasar görmemiş ıe korozyona uğramamı~ıır. Bu nedenle suyun korozil 
özellikleri dikkate alınarak ahlminyum ve)a plastik boruların ısıtma sistemlerinde kul· 
l anıını iyi araştırılmalıdır. Eğer al Um in) um borularda sorun ) aşa nacağı tahmin edili)a· 
sa. cam takviyeli pot) etilen (CTP) boru ıc)a )Ukıick sıcaklığa da}anıklı plastik ısıım .. 
boruları kullanım olanakları dikkate alınmalıdır. Cam takı:i)eli pol)etilen (CTP) borular 
ı sı kaıbını asgari duleyde tutmakta, surtunme k.ı) ıpları minımum olmakıa. 65'C 
s ıcaklığa dayanabilmektedir. 

Suyun içinde bulunan ı c ı sıtma borularında çokerck boruların kullanılamaz hale gel· 
mcsine neden olabil ecel.. mineral maddeler ı e karbonatlı bileşikler i) i etut edilerıt 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

Daha önce tahminen 1978-1979) ıllarınc.la ı ıtma.\11 ortu allı )Ctıştiriciliği ıapmak ı :ı 
90 m1'lik alçak ıunel )apılmış ıe plastik ortu kullanılmıştır. Bu çalışmadan olum! 
sonuç alınmasına rağmen deı am eııirilememiştir. 

Termal kaınak suyu kaplıca mevsimi dışındaki donemde. !:'kim ayı başından Mayısa)ı 
sonuna kadar seracılıkta kullanılabilir. 

4.101.l .l . Sera Biiyiikliiğii ve Sera Kıırıılabilecek Alaıılar 

O~ti ınum sera başlangıç alanı olaral.. 1 O dekarlık bir alanda ~era l;urarak işe ~!anına· 
s ı ~nerılmekte. daha kuçuk boy utlu olarak kurulat-ak seranın ekonomık olmayacağı di~ 
gektırılmektedir. Bu nedenle sera kurarken fiıibılıtc raporu ha11rlanmalı 1 e ppılaai 
e oııomı k analiz 0 ı ·ı elidır nuçarına bakılmalı ıe era bu)ul<lugunc l..arar ıenm 

Sera tesisleri o· ı u · . . · ı · n 
k ıc e nıvcrsııesı' nc ait Prof Dr edaı Arııurl; Termal Tesıs ennı 

daarş ı sı_n, da bulunan ve halen futbol sahası ol~k k~llanılan alanda l..urulabilir. Bu al:ın
su 1 eıı m masran · ll ai:ıl' 

olarak önerilebilir arı ıe ısı ka)bı mınimum olac:ıgından bi rincı derece oncelı 1~ 
· Bu nedenle seralar elJı resimlerde gorulen sol konusu al 
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Resim 7: Sera Kurulabilecek Alanlar (Ş. Bckişoğlu, Ocak. 2001) 

kurulmalıdır. 

Seranın kurulacağı alan dilz ve toprak seracı lık için uygundur. Saha yola bitişik oldu
ğundan ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Sahanın yanında enerji hattı mevcuttur. eranı n 

sulanması için gerekli sulama suyu cazibe ile kolayca sağlanabi lir. 

ikinci önerilebi lecek alan, futbol sahasının alt kısmında dere yatağının sol sahili nde yer 
alan kavaklık alandır. Mevcut kavaklar kesilerek haLineye ait olan bu alanda sera kuru
labilir. Söz konusu alan tarım toprağı ol duğundan seracı lık için el veri şlid ir. Gençlerin 
spor yapması için ayrı lmış bulunan futbol sahası aynen muhafaı..a edilirken. halen )eter
li duLeyde yararlanılmayan kavakl ık al anı değerlendirilmiş olacaktı r. ikinci alan seçil
diği nde su iletim nıasranan ve ı s ı kayıpları birinci alana göre biraz artacaktır. i ki nci 
öncelikli olarak önerilen bu alan ı n kuzeyi kapalı olduğundan kuLey rüzgarından korun
muş olacak daha az enerji kaybı i le daha fazla alan ın ısıtılması m[ımklin olabilecektir. 
Sera kurulurken, dere yatağı nda oluşabilecek taşkınlar ve su baskınları dikkate alınmalı 

sera su altında kalmayacak kotta inşa edilmelidi r. 

Resim 8: Sera Kurulabilecek A lanlar. Fuıbol Sahası Yeri ve Soldaki Kavaklık A lan 

(Ş. Bckişoğlu , Ocak. 2001) 
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Üçuncu alan olarak dere yatağının karşı yamacınd~kı (der~~ın sağ sa~i l.i nde) sahiıı, 
arazilere su tahsis edilerek bu kısımlara sera kurulabılır Bu alanlar me)ı llı olduğundaı 
önce teraslama )apılmalı. daha s~nra bu teraslar uıerınc serJ kurulmalıdı r. Su)un kaııı 
ıamaca geçirilmesinde teknik .bır orun bulunmamakta ancak şu hususların diklaıt 
alınmasında fa) da gorulmektcdır: 

Sera kurulacak alan esas su ka) nağından uı.al..laşııkça su ıleıim mali)eli anacak. ı;ı 
kaı bını önle)<..'Cek ıccriı malzemesi pahal ı)a mal ol~t-ak.' ~U) un akıtılacağı borunun uııı 
açıl abilen plak betonlarla önulcn beton bır l..a~al ı~crısınc alınması gerekecektir. Bu 
alanlar gencide sahipli olduğundan arazı sahıplcrınc \U) un kullanım hakkı dclu 
edilmeli ı eya suıun kull anım hakl..ı karşıl ığ ı m:rcı alınmalıdır. Bu U)gulama 1 380Saıı· 
lı Su Urunlcri Yasası Hukumlerine gorc yapı lahılır · 

Dördüncü alan ise.dere yamacının sağ ıe sol sahilinde )er alan . mcıcuı koprununmem. 
bas ı nda kalan alanlardır. Bu alanlar ka) nağa uı.al.. olup. 'u ılcıım masmnarı ıe ııı 

kayıpları daha fula olacaktır. 

Resim 9: Sera Kurulabtlccck Alanlar. Çcnnık Dcrc,1 (lı .ırı (~ Hd.ı~ıglıı. Ocak. 2001) 

Büı~n. bu ~neriler ı e ahernaıincr sera pro1csını ha11rla) an uımanlar tarafından değer· 
lendı r'.l~elı . mukaıc eli keşiner hazırl anar.ı l.. en U) gun ı e en ekonomi!.. çöLum OOC· 

rılmelıdır. Sera projelerini hıuırl a)abılcccı.. ı e hunları U\ gula\ ahilccek fi rmalarla cıı 
kısa surede yıuışmalara başlanmalı . bu firmal arın hazırl~Yat";Jğı projeler için ı erli ıc 
yabancı ı aıırımcı lardan kaınak temin cdilme)e ı;.ıl ışılmalıtl~r. 

5. MARDİN İLİ JEOTERMAL KAY KLARI 

5.1 ·Kaynağın Yeri 

Mardi n il i Dargcç· ı 11 ... . k naı' 
D . . . 1 çcs ı ndc bulunan Gcrmiah (Gcrmaı) Jlısu termal su aı /:' 
aı geçı t llçcsı · nin ı :i k d . 1· n:ıi 

Ş . k ı ı · . · m oğusunda . Dıcle chri Kenarında \er almal..ıadır. Bu •3l. 
ırna ı ınırları ıçeri · d • . ·· · dı!el 

tarar d b sın c ) er alan Hı ta Kaplıcası !..arsısında Dıcle ehn n ı n • 
ın a ulunmakıadır. ' 



Kaplıcanın etrafında 7-8 adcı kiıçuk kapasiteli kaçak ların ol uşturduğu kaynak 
meıcuttur. 

Kaplıca nehir yatağına yak ı n yığma taş bir )apıdan meydana gel miştir. Su haı uzun ke
narılll.lan çıkmal..tadır. Kışa) la rında Dicle Nehri taştığı ı.aman kaplıca sular altında kal 
makta. ) aı :l) larında ise her ) ıl ortalama 1 O 000 kişi termal ka) nağı ıiyarct ctmel..
to.:dır. 

52. Özet Jeoloji 

1 ncdo.:ım: alanının tabanında Üst Kretase-Alt Pal eosen yaş l ı gri. yeşil renkli şe) 1. marn. 
l..uıntaşı . milıaşı a rdalanmalarından ol uşan Clermav Formasyonu yer almaktadır. Bunun 
uıo.:rıııde l'akosen-Alı Eosen yaşlı şarabi renkli marn . kumtaşı. konglomera ardalan
mw..ıııd<tn olu~an ıe )er )er kalker bandı içeren Gercuş ForınaS)Onu (Tg) geli r. Daha 
ustte konkorJan olarak J:.osen )aşlı alt seı• i)eleri tebeşirli kalker içeren Midyat For
ıııas)onu (im) gelmektedir. En genç birim olarak KUi aterner yaşlı. ıutıurulmaınış kum. 
!..il. çal..ıllardan oluşan aluvyon (Qal) yer almaktadır (TPA0,1988). 

13u bölgede )er alan ust kretase filişlerini n göruldüğü alan ile guneyindeki Eosenin 
kompleks serisi arasında. Dicle Nehri'ni de kesen kuLeybaı ı. gliney-doğu yönlli ufak bir 
l'a) haltı hulunmakıadır. Bu fayın kuze) çöklintlisunde iki adet sıcak su ka) nağı gö
rulmekteJır. Bu ka) naklardan biri Dicle'nin doğusunda Şırnak-Hısta. diğeri ise batı
-,ında Gerıniah olup hu ka) naklar karşı karşı)adır. Tamamen juvenil sular grubuna gi
ren 1..a) nal..lar )eni a1L11 yon ve kalkerler arasından geldiği için içerisinde faLla miktarda 
mineral madde içermektedir. 

53. Sıcaklık ve Debi 

18.11 .1999 tarihinde yapılan ölçlimlere göre kayna ııyun un sıcaklığı 63.5 •c ve debisi 
1 .5 l/s'dir. Kuçiık kapasiteli bir kaynaktır. 

5 . .J. Kimyasal Sııııfla11dırıııa 

Ka) nak SU) u Uluslararas ı H idrojeoloğlar Bi rl iği (AI H) yöntemine göre; "Kalsiyumlu, 
magnet.) umlu. SLi lfatlı "termal sular" s ı nıfına gi rmektedir. 

Kimyasal sınıflandırma: Termal ka)nak suyu Sülfat (%70.94 milival), Kalsi)um 
(lk 65 .7'.! ıniliıal), MagneZ)Um (% 1952 milival). ve Hidrojen Sülfurlli (146.0 mg/I) 
içeren sular sınıfına girmektedir. 

Fiziksel sınıflandırma : Hipcrtermal (61.5 °C), Hipotonik (30. 1 milimol/I) bir termal 
sudur. Ay rn:a fluorur (2.67 mg/I) ı ardır. 

Litrede 2 gram total mineralizasyon ihtiıa eden toprak kalevili. acı sulardır. Ayrıca 
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kükürtlü hidrojen ihtiva etmektedirler. 
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Aııalil tarihi : 31Mayıs1975 (Türki)e Maden Suları Raporundan alınmıştır) 

İyonlar ıng/I milival/I %milival 

Amon)um NH4 12.2000 0.6777 2.7000 
Lityum Li 0.0116 0.0016 0.0063 
Sodyum Na 34.4850 1.5000 5.9763 
Potasyum K 185920 0.4755 1.8945 
Kalsi)um Ca 350.000 175000 65.7230 
Magnez)um Mg 59.5420 4.9005 195245 
Demir Fe 0.3500 0.0125 0.0498 
Alumin)um Al 0.2725 0.0303 0.120 
Çinko Zn 0.0400 0.0012 0.0048 
Krom Cr Eser Eser Eser 

Toplam 475.4931 25.0993 100.0000 

Klorür cı 11 35000 3.2016 12.7515 
lyodur 1 0.1000 0.0007 0.0027 
Bromür Br 0.1500 0.0019 0.0076 
1-luorur F 2.6700 0.1406 0.5599 
Sülfat S04 855 .0000 17.8125 70.9448 
Nitrat N03 0.8860 0.1429 0.5692 
Nitrit N02 
Hidrofosfat HP04 0.2272 0.0047 0.0187 
Bikarbonat HC03 23 1.8000 3.8000 15.1349 
Hidroarsenat HasS04 0.1919 0.0027 0.0107 

Toplam 1850.0182 25.1076 100.0000 

Mctasilikat asidi H2SI03: 30.4200 
Metaborik asi t HB2 1.0125 
Toplam sülfür SH2 146.5000 
Genel Toplam 1026.9832 

Gazlar : 
Serbest karbondioksit 30.80 mg/I 
Serbest kiıkUrtl ü hidrojen 125.0 mg/I 
Serbest oksijen mg/I 
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Fiziko-kimyasal özellikler: 
iletkenlik 
Sıcaklık 

PH 
Radyoaktivite : 
Toplam alfa aktiritcsi 
Toplam beta aktil'i tesi 
RadonRn222 
Rad) umRa226 
Uran)um228 
Debi 

5.5. Tıbbi Değerle11dirıııe 

1.85 x 10 ·3 mho 
61-'i°C 
7.1 

1 1 8.9~ ± 7.72 
23.80± 3A5 
976 
5355 
2.25 
1.5 

Pci/I 
Pcı ll 

Pcı 'I 

Pcı ' I 

mikrogr/I 
J ıs 

Termal ka)nak SU) U içerisinde 15-2 gram ara ında deği~cn total mıneraliaıs)onıneı. 
cuııur. Karışık sulard ır. Terkiplerinde kukurtlu hidrojen hulunmaktadır. Kalevi ıe t~ 
rak kalel'i li . klorobikarbonate. sulfate sular sınıfına girmcktcdır. Termaliteleri zaı ıftıı 
Sedatif etkileri rardı r. Mağara hal'ası içerisinde bulunan kuk urılu hidrojenin tedavi edici 
nitelikleri konusunda araştırma yapıl mamışıır. Lokal tatbik ler şeklinde bu SU)Un üs!~· 
neffüs yolların ın kronik ilti haplarında meı ııi imajlar tar tında kullanılacağı 

öneri 1 mektcdi r. 

Kuçuk debili bir ka)nak olmasına rağmen kaplıca SU) unun tcdaı i edici nitelikleridalu 
i)i anışıırılmalı ve t ı bbi değeri tam olarak orta)a çıkarılmalıdır. 

5.6. Mardin Nıısaybiıı Çamıırlıı Doğal Gaı. Ve Petrol Alam 

5.6.J . Kay11ağ111 Yeri 

Mardin-Nusa) bin doğal gaz ıe petrol alanı usaybın ilçe Merkeıi'nin -l5 km doğu
sunda Suri)e sınırına bitişik bulunmaktadır. 15 .01.2001 ıarıhınde }erinde )apılangoı· 
le~ ıc araştırmalarda aşağıdaki bilgilere ulaşılmış. gerekli olan pek çok bilgi maalesef 
) erındcn alınamamıştır. 

5·62· Yapılaıı Çalışmalar ve Rez.erv Talııııini 

Mardin Çimento Fabrikası Lİ)areı edilerek )etkililerden hılgı al ınmaya çalışılmılUf· 
Doğal gaz reml'inin neı ne kadar olduğu konu~undakı biJoiJerın Turki)e Peualerı 
A.O. G~nel. Mlidiırluğu'nden alınabileceği bcliniİmışıır Hal~n doğal gaz Mardin O· 
meıı to Fabrıkasın .. ·h · b' y ıılı saıı • ın enerJ ı ı ııyac ı nın bir kı~mını karşılamakta . usa) ın 3 ' 
Okulunun ıs ııı lmasında kullanıl ınakıadır. 

Mardin ('imcnto F b 'k · · . . ·ıen bilci· 
1 a rı ası )etkılılerı ıle )apılan göruşmcler sonucunda verı -. 
ere göre. 1981 ) ılında çimento fabrikasına TPAO tarafından doğal gaz ıcrilmeıe lılj· 
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lanmıştır. Daha sonra 1992- 1993 yılında Kızıltepc'de faaliyet gösteren Mardin Kireç 
Sanayii (Marsan) kireç fabrikası fırınına doğal gaz ı•erilmesi için bir anlaşma yapılarak, 
söz konusu tesisin kircçıaşı yakma fırını doğal gaz ile ısııılmaya başlanmıştır. 

Mercllf re:en•ııı 4 yıl önce birecegi ifade edilmesine ragıııen halen dogal ga:ın jabrı

karn ı·erilıııeve ı/eı 'l/111 l!lfigi bıldirilmişrir. 2000 yılıııda 7 872 000 ın.1 doglll gaz kııl
lanılmış ı·e jabrıka enerji ilwyac111111 ancak % IO'ıı bıı kaynakraıı karşılamnışrır. 

Mardın-Nusay bın-Çamurlu Sahasından elde edilen doğal ga1. ile Mardin ( ' imento Sa
nay iı termik santral kurmak için ıeşebbus etmiş . ancak TPAO termik santral kurul
masına i1.in ı ermem iştir. Tl'AO'dan. başta askeri birlikler olmak ll1.ere bir çok kurum 
doğal ga1. almak istemiş, ancak hepsine olumsu1. cevap veri lmi ş tir. 

Bu arada l dıl r.nerji isimli şirket doğal gaza dayalı elektrik enerJısı uretmek için 
Tl'AO'ya ınuracaaı etmiş. 35 MW gücunde bir gat. sa nır.ıli kurmak isıemişıi r. Bu bu
) uklukıcki s:uııralin kurulmasının mumkun ol madı ğı ilgili şirkete ileti lmi ştir. Sö1. ko
nusu ~irkeı daha ufak kapasiteli bir santralin kurulması için çaba gosıermiş ı e 5 MW 
kapa~ııelı lıır santrale doğal gaz temini için an l aşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya bir 
madde eklenerek an laşmanın ıck yı llık olduğu ve TPAO'nun her) ıl doğal gaz ı erme 
sorumluluğunun ve garantisinin olmadığı anlaşmaya ilave edilmiştir. Bu raporun ya-
1.ıldığı tarih itibariyle söz konusu tesise henu1. gaL: verilmediği dile getiri lmi ştir. 

Çamurlu Doğal ga1. alanında yapılan inceleme sırasında resim çekmeye it.in verilme
ıııiştır. Bu al<ında TPAO 7 adcı kuyu açmış. bunların uçtindcn doğal ga1.. 4 adedinden 
petrol elde etmektedi r. 

Do.~al ga: 600 ııı, petrol 1200 ııı derinlikten elde edilmekıedir. Dllnya uzerinde petrol 
çıkarılması için en uygun derinlikler olarak bilinen bu derinl ikteki petrol ı e doğal gaz 
rc1.erviniıı neden değerlendirilmediği anlaşı l amam ı ş t ı r. Rapor ya1.arlarından Şahin 

Bekişoğlu A.B.D. Colarado. California ve New Mexico eyaletlerinde hemen hemen 
aynı <.krinliklerden doğal ga1. ve petrol elde edildiğini yerinde görmu~tur. 

Nwavbııı Çwmırlıı ~alıasındaki perrol ve dogal ga: Sııriye ıarajıııda son beş yılda açı
lan en a: 250 kııyıı ile çekilirken, bi:ıle son 12 yıldır neden tek bir ilaı•e kııyıı açıl111a

dıgı111 mantıklı olarak iuıh etmek miimkiiıı değildir. 

Nusaybin-Çamurlu sahasında bulunan graı• itesi dlişük (gravitcsi 10- 12) olan pctrollln 
yuı.eye çıkarılmasında bazı teknik sorunların olduğu ifade edilmiş ancak daha fazla bil
ginin TPAO Genci MUdürlüğU'nden alınabileceği dile getirilmiştir. Bumda Japon U1.
manların duşuk graviteli olan "agır peırol" olarak isimlendirilen petrolu ıe doğal ga1.1 
çıkarmak için yeni bir teknik denedikleri ancak. olumlu sonuç alamadıkları. burada 
deney im kazandıkları. fakat petrol ve doğal gazı } uL.eye çıkarmadıkları ifade edilmiştir. 

Dile 11erirıleıı diğer bir ifade de ise: 111evc111 dogal gazın peırol ii:eri11e basınçlı olarak 
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l'erilebi/eceği. doğal gazın basıncı ile peıroliiıı )'ii:ere dalıa k°./ay çıkarılabi!ecegıı}., 
edilmiş. im nedenle meı•cıır doğal ga: re:.erv111111 peırolıııı rıı:.eye çıkarılması ıçın~ 
rekli o/dıığıı dile getirilmiştir. Doğal ga:.111 petrol çıkarııwda kııllanılabileceti. bu~ 
denle kamu kıırımı ı•e kıırıılıışlarıııa rerı/ıııesıııııı 111i1111kii11 olmayacağı. aııca.t lıı 
ceı•abm TPAO Genel Miidiirliiğii'ııce verilebı/ece~ı dıle getırılmıştır. Bıı koııııda TPr 
ile göriişiilıııiiş 11e 011/ardaıı da beıı;,er cel'lıplar cı/ıııınıştır · 

Ankara'da TPAO Genci Mudurluğu ile goruşulerek konu ıle ılgili daha detaılı li . 
alı nma)a çal ışılmıştır. Goruşulcn )Clkililcrdcn alınan hılgılcr aşağıda ıerilmıı·" 

• Mevcut doğal gat öncelikle. petrol rczen i uıcrinc basınçlı olarak ıerilerek daha 
katmanlardaki petrolu çıkarmada kullanıla al..ıır. 

• Doğal gaL rezervi yeterli olmadığından doğal gazın şu ana kadar tahsis edilen tes.;k 
dışında başka amaçlar için tahsisi mlimkun değildir. 

• Sera ısıtması veya ısıtmaya dayalı herhangi bir tesısc doğal gat verilmesi mevcutıan
larda mümkün değildir. 

5.7. Seracılık Olanak/an 

Yetkililerden alı nan bilgilere göre. TPAO huı;une kadar Mardin-Çimento Fabrika.~. 

Marsan Kireç Sanayii ı·e Nusa) bin Yaıılı Bolgc Okulu'ndan tıaşka. hiç bir le isedü!~ 
gaz vermemiş ı·c satmamıştır. idil Enerji antraline hcnuı tloğal gaı ı erilmcmiştir.Sera 
kurmak için resmi olarak TPAO Genel Mudurl llğu'ııc ba~ı urmak ıe onların mu· 
saadelcri doğrultusunda doğal gat almal.. muml..un olabilcccı...tır. Ancak )Cni kuyıılır 
açılmadan mevcut kapasite ile daha faıla doğal gaz alınması kanaatimizce mümkun 
değildir. 

TPAO petrol ku) usu açarken Siirt il 'inde bulduğu termal ka) nağı hcton ile kapatmı~ıı 
Yabancı bir şirket olan Şclmo Şirketı Batman il' inde açtığı l..u) udan sıcak su çıku~ır.L 
bu SU)U kapatmamıştır. Siin ll'indc beton ılc l..ap;ııılan l..u) u resmi ile Bauıun 
~a) nağına ait resim ı e bilgiler raporda sunulmuştur. Bunlar b11irn öz kuruluşumuz ılı 
~ır )abancı firmanın farkını Orla)a ko) mal..ıa olup. doğal kJ) naı...ıarın değerlendirilmıs 
kon~ı.sund?. ne k~dar tutucu olduğumuı.u go ıermcl.. bal..ımından bu muka)ese )~ılmış· 
ur: ~ı'.n Ilı ndckı s ıcak su ka)nağı MTA') a bildırilmiş midir'I Eğer TPAO resmı olaıal 
M 1 A )a başvuru )apıp. sıcak su ka) nagı hakl..ında bilgi ı erdi\ se MTA bu konuda ııı 
)apmıştır'! Bunlar gerçekten incelenmesi ıe dikl..ate alınm~ı gereken konulardır. 

5.8. So1111ç ve Yorııııı 

Nusayb' ç ı ffı,W ın- amur u sahasında TPAO en son l..u) U) u 1989 ) ılında açmıştır. 1 

) aklasık hes )' ıl S . ı...clan· 
. ' ' sonra Ul'l)C tarafından petrol ı e do11aı gaz ku) uları açılmaıa ": 

mış . son beş ) ıld 1 - b ~ · ıd· ~i ıfııık 
a açı an 2)0 adcı ku1udan petrol ıc doğal gaz cekı 1e 
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edılmişıir. Suri)c sı nırı içerisinde biı:c yaklaş ı k 300-2500 m mcsarcde, sı nıra paralel 8-
10 km'lik bir şcri uc on larca aı başının çalışıığı, petrol pompaladığı gönilmuştur. Suriye 
son ) ıllarda gunluk peırol üretimini 650 000 varile, yı ll ık üretimini ise 30 milyon tona 
çıkarm ı ş ı e petrol ihraç eden ülkeler grubuna dahi l ol muştur. 

('ıplak göı:le bakı ldığında Suriye tarafı nda en az -W adcı ku) u sa) ılmış, akşam hava 
karardığından daha faL.la sayım yapma imkanı bulunamamıştır. Sınırın karşı ıarafında 2-
:ı J..m eninde şcriı halinde sıra lanm ı ş. 8-10 km uı.unluktaki bir alanda pek çoı.. ku) udan 
pcırol ı e doğal gaz çekildiği göıJcm lcnmiştir. 

Ara1.i incelemesi sırasında sınırın karşı tarafında yeni açı l maya başlanan 3 adcı sondaj 
kulesinin ışıl..ları yakılmış. her taraf ış ıl ı ş ıl yanarken bizim neden onlara seyirci oldu
gumuı anlaşılamam ı şıır. 

1 PA()'nun 1989 yı lı ndan beri neden ilaıc ku)u açmad ığı . bi:rim ull..emiı sınırından 

:ıoo m ılcrıdc Suri)e petrol çıkarırken bizim neden kuyu açmad ığımızı anlamak ıe izah 
cııııcJ.. nwml..un deği l dir. 

Ulkemiz petrol ve petrol t.lrUnleri için yılda ortalama 7 milyar dolar döviz ödemektedir. 
Bir pcırol l..uyusu 1.2-1 .5 mi lyon dolara mal olmakta. açılan kuyudan 40 000-
-+5 000 varil petrol alındığında kuyu ekonomik olmaktadır. 

Gönılen tablonun ılzilcil olduğu ve ilgililerin konuya hassasiyet göstermesi ve en kısa 
surede çö1..uııı arayışlarına gitmeleri gerekliliğine inanmakıayıL. 

Mevcut durum öLetlenmiş ve bu konudaki yorum raporu okuyanl arın takti rine bırakıl
mıştır. Li l kcmiı.in doğa l kaynak l a rı değerlend iri lip toplumun hizmetine sunu lmadan 
kall.. ının aı.. ıe gelişmiş lilkeler dü1..cyine gelmek bir hayalden öteye gi tmeyecektir. 

6. SİİRT İLİ JEOTERMAL SU KAYNAKLARI 

6.1. Knyıuığm Yeri 

Siirt ili 100 000 mirtıslu. denizden yüksek l iği 688 m olan bir i limizdir. Siirt ili Merkeı: 
ilçesi sınırları içerisinde bulunan Billoris termal su kaynağı Botan Çayı kenarında 
yaklaşıl.. 1 km2'1ik alana yayı lmış iri l i ufaklı kaynaklar halinde nehrin her iki tarafında 
)er y uıune çıkarak Botan Çayı'na karışmaktadır. 

Termal kaynak Siirt-Eruh Devlet Karayolu'nun 17.km'sindc yolun hemen sağ tararın
da yer almaı..ıadır. Yolun tamamı iyi kalitede asfaltıır . yaz ve kış ulaşım rahaıça sağl an
maktadır. 

Boıan ('ayı'nın sol sahilinde yer alan kaynaklara ulaşım için Botan Çayı uzerine yaya 
geçişi için bir asma köprü inşa edilmeli veya halen boş bulunan Billoris K öy u 
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· ıarak köy içerisinden bir )Ol ile bağlantı yapıl malıdır .. yerlcşı me açı 

Resiııı J: Boıan Ça) ı'nın Sol Sahilinde Yer Alan Jeotermal Su Ka} ııak l arı ı c Doğal 
Mağaralar (N.Özcl,Ocak. 2001) 

Resim 2: l:lılloris Jcoıcnmıl Su Ka) naklilrı Genci Gonınumu ı c H<>lan ('a} ına Akan Sular 
(Ş .Bck işoglu. Ocak. 2001) 

Billoris Ko) u içerisinden ) apımı öngorulcn bu ) ol doıcr ı..: grc) der ıle )apıl_abilecel 
niteliktedir. Ar:1Li oldukça duıdur ı c dinamıı patlatma) a gcrd: olmadan kısa _bır su~ 
toprak olaral.. ınşa edilecek ) ol da ulaşım ağlanabilır. 'ı ola daha sonra ıabılıze çe 
lcrck bir iki) ıl LCmin oturduktan sonra asfalılama )apıl abılır. 

61. Özer Jeoloji 

T . ~ crmal su ka) naklarının 3 km dışında l"C gum:\ doğusıımJa gorulcn genç 
cruııs uı onla K ı · - 1 a çıkmışıır. · rı cıııa an anıiklanilin guncı indeki fa) lanma ııcdcnı ı c orta) 

Bu genç baı.:ılt ı·olkani1,ma~ından hcnuz akıiı ııcsinı l..aı octmcmiş magıııa cebinin 
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sıcal.lığıııı muhafaza etmesinden dolayı yakınında bulunan akifer özellikteki 
formasyonl arı komcksiyoncl akımla ısıtarak, soğuk su napların ı sıcak su napı şekline 
cJönuşıurmckıccJ i r. 

ı s ınan sular kapıiv halde bulunan rıaplardan ısı ve basıncın etkisi ile uygun bulduğu fay 
ıonlarında ilerleyerek yu1.e)e çıkmaktadır. Bu sular kesmiş oldukları formasyonlarda 
eriııiklcri mınareller ile iyonca zenginleşmekte ve yer al ıı soğuk suları ile karışarak 
kısmen soğumaktad ı r. 

Sahada bulunan gizli volkan, dolomit ve resifal kalkerleri ısıtarak s ıcak suların meydana 
gelmesini sağlamaktadır. 

Doğu Keıııalan-1 sondajında 344 m derinlikteki Garzan kalkcrinden sıcak su arıc1.ye
niniıı çıkması bu duşünce) i cJoğrulamışıır. 

Yuıc)e çıkan sular Gercüş Formasyonu ve Şelmo Formasyonlarındaki ıu1. ve jipslcri 
eriterek ıuz bakımından yüklenmektedir. A)rıca hiıumlu seviyelerden geçen sular ku
kurı bakımından 1.enginlcşmckıedir. 

Reıim 3: Bıllorıs Jeoıernıalinden Genel GörUnUm (Ş.Bckişoğl u, Ocak, 200 1) 

63. Kayııak Özellikleri 

Hoıan Ç'ayı'n ı n sağ sahilinde yer alan kaynakl arın bir kısmı hamam şekline getirilmiş bir 
mağara içerisinden çıkmaktadır. Bu mağara yaklaşı k 20 m çapındadır ve kaynaklar 9 ayrı 
noktadan )Cr yuzünc çıkmakta, 10 m x 15 m boyutlarındaki buyük havuza akmaktadır .. 
Hm Ul.Un derinliği 25 m'dir. Mağara içine oyulmuş hamamın ön kısmı duvardır .. 

Çayın sağ sahi linde yer alan bir diğer kaynak ise yine bir mağaradan çıkmakta, havuz 
haline getirilmiş bir yapıda toplandıktan sonra Botan Çayı'na karışmaktadır. 

Çayın sağ sahil inde yer alan diğer kUçUk kaynaklar yer yUzUne çıkllktan hemen sonra 
birkaç meıre ileride Boıan Çayı'na karışmaktadır. Botan Çayı 'nın sol sahi l inde 
yer alan kaynaklar dik bir kayalık zeminin önünden yaklaşık 20-30 m uzunluğundaki bir 
Şl!riııen yer yUzune çıkmakta , birkaç metre aktıktan sonra Botan Çayı ' na karışmaktadır.. 
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Şekil 1: Billoris ve Çevresinin Jeoloji Haritası (T.OZBEK. 1975) 
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Resiııı ./: Billoris Jcoıcrmal Su Ka)nag ı ve Boıan Nehrinin Snğ Sahili (N.Oıcl. Oca~ . 200 1)., 

Resim 5: Billoris Jeotermal Su Kaynakları ve Boıan Nehrine Akı şla rından Görlinilın 

(Ş.Bckişoğlu . Ocak, 2001) 

6.4. Sıcaklık ve Debi 

Billoris ıermal su kaynaklarına aiı bilgi ler Tablo 4'de verilmiştir. 

Siirt terıııal kayııak/arıııa 11111/ıtemeleıı sogıık sıı karışmakta. bu nedenle sıcaklıkları 

diişiik b11/1111111aktadır. Bu konunun araşıırılması ve daha derinlerdeki mağma cebindeki 
sıcak su ve buhar varlığı etUı edilmelidir .. 

Bu çalışına için gerekli jeofizik araşıırmalar yapılmalı , gerek görülürse yeni kuyular 
açılarak daha sıcak suların elde edilmesine çaba harcanmalıdır .. 

6S. Sııyım Kııllammı 

Tahloııun tetkikinden ve ekli resimlerden görüldüğü gibi Billoris Termal ·u Kaynak
larının çoğu boşa akmaktadı r. inşa edilmiş bulunan iki adcı havuzda sınırlı bir kullanım 
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Tablo 4: Billoris Termal u Ka) nal..ları 

Kaynak o ıcaklık D bi Bulunduğu Açıklama 
(•C) (V) Yer 

1 36 65 Bu) uk ha\ uz Tennal tesis 
2 33 5-6 (>aklaşık) Kuçuk ha\ uz Tennal tesis 
3 33 80 (yaklaşık) Bu)ul.. harnz Boşa akııor 

l..U/C)i 
4 33 4 (>al..laşık) Buyuk ha\ uzun Boşa akııor 

k.ı)tSI 

5 33 5 (yaklaşık) 4 nolu ka) nal.. Boşa akı)or 
gunc)ı 

6 Ölçulemedi 90 (yaklaşık) Botan Ç:ı) ı ' nın Boşa akııor 
do~u l..ı) "ında 

7 Olçıllemedi 1 O (yaklaşık) 6 nolu l..a)nal.. Boşa akıyor 

gunc)ı 

Toplam 260 

rardır. Mevcut termal tesisler on derece ) Ctcr;ız \ c hiJ)Cnık ko~ulları sağlamaktı.ı 
uzaktır. Tesisleri kullanan ve havuzdan yar.ırlanan hırkaç. kışı bu tesislerin en kısı 
sürede geliştirilmesi gerektiğini dile gctirmişlcrd ı r. 

Resim 6: Billoris Jeotc al S 
(ş B k' nn, u Ka) nağı Doğal Çıl.ış Yeri , c Bam o Ha' uzu 
.. c ı şoğlu .Oc:ak. 2001) • 
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Bir zamanlar gece konaklama ve kafeterya olarak kullan ı lan bir bina harap haldedir. 
Binanın çatısı çökmllş. sadece duvarl arı ayakta kalm ıştır. Buradaki gıivcnlik sorunları 
nedeni) le u1un ı,amandır kaplıca tesislerinin bulunduğu alan ihmal edilmiş, sadece 
gunJuz saatlerinde sınırlı sayıdaki birkaç ziyaretçi yol kenarında mola vererek tesisler
den ) ararlanmaktadır. 

Siirt Ilı 'nin kalkınmasında bu kaynaklar önemli bir rol alabili r. Kaynakların değerl en
Jirılmesi için termal tesislere ve sera inşaatlarına derhal başlanmalıdır. Termal kay
nakların termal turizm amacıyla değerlendirilmesi için Vilayet Makamınca bir proje 
haıırlatıldığı dile getirilmiş, 2001 yılında otel inşaatına başlanacağı ifade edilmiştir. 

Nehrin sağ sahilinde yer alan termal kaynaklar bir miktar kazı yapılarak daha ust kot
lardan alınahilır. Siirt-Eruh De\'let Karayolu bitişiğinde olan kaynaklara ulaşım yönun
dcn bir sorun bulunmamaktadır. 

6.6. Kimyasal Sırııflandırma 

Ka;naksu;u Uluslararas ı Hidrojeologlar Birliği (AIH) yöntemine göre; "Kalsiyumlu, 
magncıyumlu, sulfatlı ''termal sular" sı nıfına girmektedir. 

Billoris Termal Sularının toplam debileri 260 l/s civarındad ı r. Sular berrak olup sıcak
lıkları :n-36 °C arasında değişmektedir. BlıyUk kaplı ca havuzundaki su sıcaklığı 

36 °C'dır. 

Buharlaşma kalıntısı 180 °C'de 1806 ıng/1 olup, toplam erimiş halde bulunan mineral 
191 2.-l6 mg/l'dir. 

Suların nıdyoaktivitesi 9.7 emandır. 

Kaplıca suları, Batı Alman Kaplıcalar Birliğin in sııı ı namasına göre; kalsiyumlu. slilfatlı. 
hikartxınatlı, klorürlü termal sular sını fına girer. 

Suların karekteristik formülli 

Ca++> Na+>Mg++>K 

Burada SO.ı>HC03 ve Ca>Na>Mg olması suların marnl ı, killi, jipsli seviyelerden 
geçtiğini göstermektedir. 

Schoeller diyagramına göre kaplıca kaynak suları sülfat bakımından doygunluk nok
tasına ulaşmam ıştı r. Karbonat bakımından aşırı doygundur .. 
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Sul fatlar organik materyallerle ı'e)a b'. ıki l~rle . erbesı COı · nın de mevcut olınaıııQ 
aşağıdaki denkleme göre ku kurtlıl hıdroJen me) dana geıırccek şeki lde aıalıri~ 

CaS04 + C0 2 + HıO - CaC03 + Hı 

Kaplıca suları (organik bi l eşimler) biıum . _ıx:ırol i hıiıa eden sevi)elerden ıejipslifır. 
masyonlardan geçmekle olup ) ukarıda l.:ı reak ı)on sonucu Hı gazı çı~ 

Kaplıca cil'arındaki kukurı kokusunun nedeni bu şcl..ilde izah cdilebiliı. 

Anal iz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmişti r. 

Siirt Billoris Termal Kaynağı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları - hamam kaynağı 

Analiz tarihi : 31 Mayı s 1975 (Turkİ) e Maden Suları Raporundan al ınmıştır) 

İyonlar mg/I milival/I % milival 

Amonyum NH4 5.490 0.3050 1.1375 
Lityum Li 0.0258 o.cxm 0.0138 
Sod) um Na 122 . 13~ 5.3125 19.812-1 
Potasyum K 15.3897 OJ 936 1 .-1678 
Kalsiyum Ca 314.000 15.7000 58j513 
Magnezyum Mg 61.6685 5.0755 18.9285 
Demir Fe 0.2250 0.0080 0.0298 
Alüminyum Al 0.1350 0.0150 0.0559 
Çinko Zn 0.0280 0.0008 0.0030 

Toplam 519.9429 26.8141 100.0000 

Klorür cı 227.0000 6.-ID33 23.8888 
lyodur 1 0.1 ()()() 0.0007 0.0026 
Brom ur Br 
1-luoriır F 0.7300 0.038-1 0.1-133 
suı raı Ü4 620.0000 12.9166 -IB.1878 
Niıraı Ü3 2.6580 0.D..ı28 0.1596 Nitrit N02 
Hidrorosraı HP04 
Bikarbonat HC03 : ..ıs ı . ..ıooo 7 .-ıooo 27 .(ı(J70 
H id roarscnaı Has0

4 
: 0.2091 0.0029 0.0109 

Toplam 
1821.1835 26.8047 ıoo.oooo 
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Mcıasilikaı asidi 
Meıaborik asi t 
Toplam sulfur 

Toplam 

Genci Toplam 

Gazlar: 
Serbest karbondioksiı 
Scrtıesı kukurtlu hidrojen 
Sertıesı oksijen 

27JOOO 
2J27 
55.000 

84.627 

1903.4385 

96.8 mg/ 1 
50.0 mg/1 
3.7 mg/I 

Resim 7: l:l illoris Jcoıcrrnal Su Kaynağı Doğal Ç ıkış Yeri ve Banyo Havuzu 

(Ş.Bckişoğlu , Ocak, 2001) 

Fiziko-kimyasal özellikler: 

llcıkcnlik 

Sıcaklık 

PH 

1 .85 x 10·3 mho 
34.5 ·c 
6.85 
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Radyoaktivite: 

Toplam atfa aktil'itcsi 
Toplam Jıcıa akıiviıcsi 
Radon Rn222 
Rad) um Ra226 
Uran) um228 
Debi 

Kimyasal sınınandırma: 

33J6±-U2 
2.73 ± 3.17 
250 
12.75 
0.150 
17 

Pcı l l 

Pcı 1 
Pcı ' J 

Pcı ' l 

mikrogrl l 
fl s 

Termal kaynak suyu Sulfaı % -18.18 milival. Bikarbonat '7ı 27.60 milİlal, Klorür% 
2'.l.89 milil'al, Kalsiyum % 5855 milival. Sod)um il 19.81 milhal, Magnezyum 'k 
18.9'.l nıilival ve Hidrojen Sülfür 55.0 mg/I içeren sular sınıfı na girmektedir. 

Fiziksel sınınandırma : 

lzoıcrmal (3-1 °C), Hipoıonik (36.26 milimol/l) termal sudur PH
0

sı 6.85, ıoplam mine
raliı.as)oııu 1.9 mg/J'dir. 

Siirt Billoris Kaplıcası açık kaynak analiz sonuçları 

Analiz ıarihi : 31Ma)ıs1975 (J'urkıyc Maden Suları Raporundan alınmışıır) 

İyonlar mg/I milival/I % milival 

Amonyum NH4 5.490 0.3500 1 .1742 
Lİl) um Li 0.0258 0.0037 0.0143 
Sod)UITI a 122.1344 5.3125 20.4524 
Poıas)unı K 15.3897 0.3936 1.5153 
Kalsi) um Ca 294.000 14.7000 56.5928 
Magnelyum Mg 63.7950 5.2506 20.2140 
Demir Fc 
Aluminyum Al 0.0800 0.0088 0.0339 
Çinko Zn 0.0280 0.0088 0.0031 

Toplam 
500.9.ı29 25.9750 100.0000 

60 



Klorur 
1) lx.IUr 
Brom ur 
1-luorur 
Sull"al 
Ni1r.ıı 

Ni1rıı 

Hidrofosfaı 

Bil\arbonal 
Hidroarscna1 

Toplam 

Mc1asilıka1 asidi 
Mcıaborik asil 
Toplam 'ulfur 

Toplam 

Genci Toplam 

Gazlar 

Scrtıcsl 1..arboııdioksi l 
!:ıcrtıcsl l..ukurtlü hidrQjcıı 

Scrhcsl oksijen 

cı 

Br 
F 
S04 
N03 

N02 

HP04 
HC03 

Has0 4 

Fiziko-kiınyasal özellikler: 

l lc ı kcrılik 

Sıcaklık 

PH 

Radyoaktivite: 

Toplam alfa aklil'i lcsi 
l"oplaııı tıcıa akli \ ilesi 
Radon Rn222 
Rad) um Ra226 
l lran) uııı228 
Dctıi 

227.0000 
0.1000 
1.7500 
0.7500 
550.0000 
1 .1075 
0.0125 
OJ282 
488.0000 
OJ958 

1396.3869 

24.3750 
2.9362 
80.000 gr 

107.3112 

1500.7619 

107.0ıng/ 1 

65.0 mg/I 
4.5 mg/I 

1.9 x 10·3 mlıo 

34.5 °C 
6 .7 

86.52 ± 7.21 
22.66±.5.58 
90-ı 

12.24 
0.1-W 
35 
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Kimyasal Sınıflandırma : 

1i 1 kaynak SU)'U iılfal (% 44.1-l milil'al), Bikarbonat (% J0.82 milim!). Klorur erma . . 
1 

od 
('K 2-t67 nıilival ). Kalsiyum (% 5959 mıll\ a ). ) um (% 20A5 mililal). 
Magnezyum(% 20.21 milivaJ). Bromu~ ( 1.7 m?'I). Arsaniı.. C0.20 mg/1) re Hidrojen 
Sulftir (80.0 mg/I) içeren sular sınıfına gırınektedır. 

Fiziksel sınıflandırma: 

izotermal (34 °C). Hipotonik (36.22 milimol/I) termal sudur. PH 'sı 6.85. toplam minera. 

liı,asyonu 15 mg/l'dir. 

6.7. Tedavi Edici Nitelikler 

Her iki kaynağın bileşiminde toplam 15-2 gram/litre mineral madde bulunmaktadır. 

Karı şık sular olarak nitelenen bu suların bileşimlerinde kuı..urılu hidrojen bulunmakta. 
bu tlir sular cilt hastal ı klarında etkil i olmaktadır. Kaleli ı e toprak f...aleı ili . klorobikar· 
bonatc, sülfate sular sınıfına girer. Terınaliteleri t.a) ıfllr. J sıtıldıkları takdirde dış tatbik· 
lerde değerlendirilebilir. Sedatif etkileri vardır. Mağara haıasındaki kukurtlu hidrojen 
içeriği hakkında yeterli bilgi ve araştırma mevcut deği ldir. Lokal uygulamalar şeklin· 
de bu suların kronik iisl solunum )Olu iltihaplarında meı zii laı ajlar tarzında kullanı· 
lahileceği öneril mektedir. 

Kapl ıca suların ı n ı• ücut ağrıları, romatizma. uyuL.. ci ltte kapanma) an yaralar ıc cilt 
hastalıklarında etkili olduğu SÖ) lenmektedir. Kaplıca su l arının tedaı i edici nitelikleri 
konusunda daha ciddi bilimsel araştırmalara ihti)aç bulunmaktadır. Istanbul Univcr· 
sitesi Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji Enstitusu l'e Dicle Univer ilesi Tıp Fakülıesi ile 
temasa geçilerek termal sııyıııı tedaı•i edıci ö::.ellıklerı tespit edilmelidir. 

Kaplıca sularının tedaı i edici nitelikleri belirlendikten sonra. bu sonuçlar )Crel ıe ulusal 
basında du)urulmalı, rad)o l'e TV programları ile ka) naı.. tanıtılmalıdır. Aırıca 
ha7.ırlanacak broşür. afiş. poster. dul'ar takl'inıi. duı ar ilanları i le ka)nağın tanıtım ı 
yapı lıp yerli ıe yabancı girişimcilerin yore)e )alırım )apması teşı ik edilmelidir. 
Ha::.ırlaııacak bir proje ile kayııakları11 çok amaçlı olarak kııllaııııııı /ıedejleıııııe/i , ıesıs· 
l~r bır lıiitiiııliik içerısiııde ele cılııımcı/ı , eıı acil ı•e gelır geıırecek ıesıs iiıııteleriııe önce· 
/ık ı •erilerek iıışaaılara başlcııııııalıdır. Projelendırilen tesıslerin hepsini bir anda inşa 
eımek miımk · d ğ' ld ' red lir . un e ı ır. Ancak bir plan içerisinde başlanan , atırımlar kısa u ege . 
geıırme)e başlayacak. buradan elde edilecek gelırle dığe~ unitelerin inşa edilme 1 

kola) ! aşacaktır. 

ilk girişim "apıld kı . ·sıerc 
• . ' 1 an sonra sermeye sahipleri )allrım yapmak iste)ecekler ıe tesı 

01 ~.n . ıl gı artarak devam edecektir. Bu durum anlıurfa Karnali'de )aşanmış. ilkse~ 
tcsısı kurulup tica · fi . · ı · ımesı rı ırma para kazanmaya başlayınca. ıesislerın genış eıı 
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Re.ı·im R : Jcotcrnıal Kaynağın Boıan Nehrine Aktığı Yerler (Ş . Bckişoğlu , Ocak. 200 1) 

için giriş i mci l er gerekli çalışmaları başlatarak daha razla tesis kurmak i stemişl erdir. 

Şanlıurra Karaali 'deki seracı l ık çalış maları bu rapordan okunmalı , tesisler zi)aret edile
rek )apı l an faaliyetler yerinde görü lmelidir. 

6.8. Termal Kaynak Kullaııııııı ve Seracılık İmkanları 

Siirt ili Bi lloris Termal kaynaklarından yeterince raydalanılamamaktadır. Mevcut iki 
adet lıaı uLda banyo yapılabilmekte. günübirlik banyo alma haricinde kaynak kulla
n ı l mamaktadı r. 

Gece konaklama tesisi mevcut olmayıp yaz aylarında çadırlı kamp yapılamamaktadır. Bu 
yöredeki guıenl ik sorunla rı nedeniyle kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanılmadığ ı 

irade edilmişti r. 

Kapl ıt:a tesisleri genel olarak i fade edilirse harap haldedir. Kaplıcaya giri ş yolunun sa
ğında inşa edilmiş bulunan 4 odalı motel yıkılmıştır. Bu binanın sadece duvarları sağ

lamd ı r, kapı , pencere. çatı gibi binanın kullanılmas ını temin eden hiçbir eleman nıeı cut 
deği ldir. 

Kaplıca. mağara içinde yapılmış büyük bir havuz, bu havuzun arka kısmında merdiven 
şekli nde soyunma bölümleri ve havuz kenarındaki dinlenme yerlerinden ol uşmaktadı r. 
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Bil) uk hal'UL olarak isimlendirilen bu ) erde ban) o almak murnkundur. 

Kubbe şeklinde O) Ulan mağaranın tal'anı yuksekıi r. Onu bir kapı bırakılarak tırulmuı. 
aydınlık temin cımek için usı kısmı açık bırakılmıştır. Ha\ uı 1 O rn \ 8 m = 80 ml'dir. 
Hal'UL derinliği 1.50 m 'dir. 

Reıiııı 9: Banyo Havuzundan Görtimlm (Ş . Bcki~ogıu . Ocak. 2001 l 

Büyük havuzun 25 m kuzeyinde dere kenarında )'Cr alan mağara içerisine inşa edilmiş. 
aynı zamanda kapıaj gorevi gören kUçuk bir ha\ uz daha\ ardır. Harnl şeklinde bulunan 
kapıaj aynı yerden çıkan birçok ka) nağın sularını kapıe eırnekıcdir. Ha\ uzda ıoplanaıak 
ıaşan sular gi riş sularının karşısında bulunan bir kanal ıle Boıan Ça)ı'na akı ıılmaktadır. 

Kuçük havuz olarak isimlendirilen bu yapı içerisinde ban)O ) aprnak mumkundtir. Gerek 
büyılk haı uza, gerekse kiıçuk ha\ uza çok sınırlı sayıda zı)'areıçi gelmekıedır. 

Boıan ('ayı ' nın sağ sahilinde )'er alan bu) uk \C kiıçuk ha\ Ul dışında birbirine çok ı~· 
kın yerlerden çıkan diğer kaynaklar yuzeye çıktıktan sonra 5- 1 O m ileride Botan Çayı· 
na kanşmakıadır. Bu kaynakların hiç birinden yararlanılrnamakıadır. 

\ayın Sol Sahilinde yer alan ve iirı-Enıh karayolundan ulaşımın yapılamadığı. su~un 
dı ğe r tarafındaki kaynaklar yer yUzune çıktıkıan 5- 1 O rn sonra Boıan Ça)ı na 
karışmakıad ı r. Bu kaynaklardan da yamrlanılmamakıadır. Boran Çayı '11111 karşı ı~raftno 
ıılaş111ak İÇİ11 aı·ı k" ·· / . K .. .. 1·rerısıııden . · na oprıı yapı abİ/ir veya /ıale11 boş b11/1111a11 8İllorıs oyıı ı 
bır yol ile ıılaşım .mg/aııabİ/ir. 
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6.9. Termal Sııdan Faydalanma Olanakları ve Geliştirilmesi 

Batan Çayı'nın her iki ta rafında yer alan kaynak l arın termal tesis kurularak kul l anı ma 

açılması ı e seracılıkta kullanı l ması mümkündür. Bu konuda. Sii rt-Eruh Karayolu bi t işi 
ğindeki. Batan Çayı 'nın sağ sahilinde yer alan 5 adet kaynağın değerlendirilmesi için 
hemen çalışmalara başl anma l ıdır. 

Bıı beş adet kavııag111 toplam debisi 160 fls'dir. Çermik termal su kaynağı için hesap
lanan yıllık termal kapasite, Billoris Kaynakları için de hesaplanacak olursa: Turizm 
Bakanlığınca kabul edilen standart esas alınır ve bir kişinin kullanacağı termal su gunde 
600 litre kabul edilirse; 

( 160 it / s ) * (8(H()() s ) 
= 23040 kişi / giiıı kapasi te mevcuttur. 

600 it /kışı / giiıı 

Boıwı Çayı '11111 sof salıifinde çayııı karşı tarafında yerafan iki adet kayııakıa11 ise: 

( 1 ()() /ı / v ) * ( 8(H()() s ) 
--------- - 14400 kişi / giiıı kapasite mevcuttur. 
600 it / kişi / giiıı 

Her iki kaynağın bi rli k te değerlendirilmesi ile günde 37 -140 kişiye. Mayıs . Huiran, 
Tcmnıul. Ağustos, Ey lül ve Ekim aylarını kapsayan 180 giın llik dönemde toplam 
6 739 200 kişiye hilmet veri lebilecektir. 

Bıı deger bııgiiııkii Siirt İli Merkez 11iifıısı1111111 tam 67 katıdır. Eğer bu sayı hedeflenir 
ı e kurulacak termal tesisler buna göre projelendiril ip uygulamaya konulursa. il in 
ekonomik kalkınması ve kiıl llirel gel işmesinde önemli bir aşama kaydedi lmiş olacaktı r. 

Bir kaç yılda buy lik sayı lara ul aşmak hayal olsa bi le, bir yerden başlamak ve geli şmeye 
açık olacak şek i lde projelerin hazırlanması gerekli dir. Termal su kaynağını 
değerlendirmek isteyen giri şimciler mutlaka bul unacaktır. 

Termal kaynaklar tam olarak değerlendirilir ve bir ki şinin günlük konaklama, yemek, 
ula~ım. eğlence gideri olarak J O dolar harcama yaptı ğı kabul edilirse her glin ekonomi
ye kaı..andırılacak para 370 000 Dolar/gün olacakur. 

Her yıl yukarıda verilen 6.7 milyon ki şinin ziyareti mümkün olabilirse. bir termal 
mevlııııde bıı kayııakfarııı ekoııoıııiye katkısı 67 milyarı dolar/yıl o/acak11r. Bıı deger 
Boıa11 Çayı ıfe boşa akmaktadır. 
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Resiııı 10: J eoıermal Kaynak ve Konaklama Yerleri (Ş.Bckişoğlu, Ocak. 2001) 

Boran Çayı 'ııa akan termal sııyıııı degerlendirilmesi için eıı kısa zamanda girışimdı 
b11l11n11lmalr. insanlara iş salıası açılmalı, öıel sektör girişımcılerine fırsat verilmeli, 
lıer tiirlll kolaylık gösterilmelidir. 

6.10. Seracılık Olanak/an 

Boıan ('a)ı'nın karşı kıyısındaki arazi ıopografyası seracılık için çok uygundur. Sera· 
cılığa önce Boıan Çayı'nın karşı sahilinde başlanmalı, halen boş bulunan Billoris Köyu 
bir an önce yerleşime açılmalıdır. 

Kotu yaklaşık 400 m olan bu alanda her türlü turfanda sebze ve meyve yetişıirilmesi 
mümkündür. Yerel olarak konuştuğumuz kişiler bu yörede erkenci sebze tarımını~ çok 
yaygın olduğunu, Çukurova ile hemen hemen aynı tarihlerde sebze yetiştirildiğim dıle 
geti~'"'.1işlerdir. Yapılan inceleme ve gözlemlere göre bu kaynakların bulundu~~ Boıaıı 
Yadısınde bir Mersin-Erdemli , Mersin-Anamur veya Antalya-Finike örneklerını yarat· 
mak mumkündür. Şaıılııırfa Karaali seraları burası içm örnek almabilecek tn yakın 
yerdir. 

Da~~ önce Tarım İl Müdürlüğü tarafından ısıtmasız alçak tunel uygulaması )apılmıı 
ve ıy ı sonuç alınm ıştır. 

Siirt-Eruh yolundan güneye doğru gidildiğinde. Gökçebağ (Feuazor) di)e isimlena~· 
rı len yerde ve yolun solunda TPAO ta rafından petrol aramak amacıyla açılan ku>ud 
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Resim J J: Gökçebağ-Feııazor'da TPAO Tarafından Açıl an ve Bctonlanan Jeotermal Su Kaynağı 

A lanı . ÖrtU Altı Sebze Tanını Yapılması (Ş.Bekişoğlu , Ocak, 2001) 

60-70 °C sıcak lı kta termal suya rastl anmış , fakat kuyu kapatılmıştır .. Bu kaynağın bulun
duğu )Cr birind sınıf tarım arazisi olup seracılık için çok uygundur. Bu nedenle 
kuyunun aktif duruma geçmesi için gereken çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu konuda TPAO ile MTA en kısa surede işbirliği yaparak mevcut termal kaynakların 
geliştirilmesi ve yeni kuyuların açılması için girişimde bulunmalıdır. Vila) el Makamı , 
ilgi li t..urumlarla koordinasyonu sağlayıp giri şimleri başl atmalıdır. 

Karanlık Kapl ıca diye isimlendiri len yerde s ıcak-soğuk ve ekşi su bulunmaktadır. 
Elektrik enerj isi. ulaşım ve içme suyu mevcuttur. Siirt' e karayolu ile 13- 14 km uzak
l ıktadır. Karanl ı k Kaplıca yer olarak Gökçebağ mevkiinde olup su s ıcaklı ğı 31-33 °C. 
debi 3 l/s'dir. Ayrıca Eğlence Mevkii diye ad landırılan yerde Boıan ve Reşan Çayı ' nın 
a) rı ldığı kollar Lizerinde küçUk ölçekli, sıca klığı 33°C. debileri 3 l/s olan Bostancık

Şems i ne ve Bostancık-Lif Köy sıcak su kaynakları yer almaktadır. Bil/oris kaplıca 
kayııaklarıııda11 biiyiik ve kiiçiik /ıavıı: kay11akları. magaradaki sıcaksıı kayııagı ile 
Lif Kö.ı•ii kay11agı 111i11eral sıı özelligi11dedir. Bıı sıılar killi marıılı ve jipsli seviyelerde11 
gelmekıedir. Magara sogııksıı kay11agı ise karsıik kireçtaşlarıııda11 gelmekıedir. 

Bıı raporda ı •erıle11 bilgiler iyi degerle11dirilir ve sera kıırıılmasıııa özel bir ö11e111 veri
lirse. lıale11 boş olarak dııraıı ve /ıiçbir iireıim yapılamayaıı bıı alanlardan 
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ekonomiye biiyiik katkı saglaııacak. 011/arca işçıye ı•e aı/e fımleri11e gelir temin tdılı
cekıir. 

Resim 12: Gökçcbağ'da Karşı Yamaçtaki Jcoıcnnal Su Ka)nağı \c Jeoıcnnal Su Kaynağı 
Bulunabilecek Alanlar (N .Özel. Ocak, 2001 ) 

Billoris kaynakları civarında kurulacak tesisler etut edilirken. Botan Çayı üzerindeinıa 
edilmesi planlanan baraj ve hidroelektrik santral inşaatları dikkate alınmalıdı r. 
Kaynakların bulunduğu alanların baraj gölleri içerisinde kalıp kalmayacağı DSI ıe EIE 
ile çal ış ılarak netleşti ril melidi r. Eğer bu alanlar su altında kalacaksa ) apılacak ıau
rımlar boşa gidecektir ve böyle bir durum oz konusu ise bu suların daha üst koılardan 
alınması etut edilmelidir. 

7. ŞA LI URFA İLİ KARAALİ JEOTERMAL U KAYNAKLARI 

7.1. Kaynağın Yeri 

Şanlıurfa İl Merkezine 45 km uzaklı kta bulunan Karaali Kö\u'nde ) er alan termal su 
kaynağı• bir çiftçinin sulama suyu temin etmek için ı 993 ) ılı~da açuğı sondaj kuıusun· 
dan sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla keşfedilmiştir. 

Karaali termal sahasına ulaşım kış ve yaz mevsimlerinde kali tesi çok i) i olmayan asfalt 
bır yol ile sağl anmaktadır. Akçakale yolundan gidildiğinde Yardımcı yoluna dönülerek 
doğuya doğru gidilmekte ve kaynağa ulaşılmaktadı r. 

Şa nl ı u~a~Mardin yolundan gidilmek istenirse Çamlıdere Köyu içerisinden doğ: 
doğru gı dılcrek kaynağa ulaşılmaktadır. Her iki ) Olun mesafesi birbiri ne yakındır.An 
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bu guıergah daha fazla izlenmekte ve tercih edilmektedir. 

Re1iııı /: Karaalı Jcoıcrrnal Sahasında Kurulmakta Olan Seralar ve Tesisler 
CŞ .Bckişoğlu , Ocak, 2001) 

7.2. J eoloji 

Bu çalışmada • .Şanlıurfa-Karaali sıcak su sondajları ve çevresinin jeolojisine açıklık 
getı rmek amacı) la yaklaşık 100 km2 lik alanın jeolojik harita alımı önceki çalışmaları da 
gerçekleştirilmiştir. Arazi çalı şmalarında 1125 000 ölçekli topoğrafik haritadan yarar
l anılınıştır. Jeoloji hari tasının tamamlanmasından sonra, yer altı j eolojisinin açıklanması 

için daha önce alınan jeofizik profillerinden de yararlanı l arak alanın j eoloji enine kesiti 
önceki çalışmalarda ha.mlanmıştır.. 

Karaali Jeotermal alan ı , Şanlıurfa'nın güney ve güney doğusunda. kuzey-guney doğrul 

ıusunda uı.anan. doğu ve batıda küçük atım lı basamak faylarla sı nı rl anan. 30 kın eninde. 
60 km bo) undaki Akçakale Grabcni içerisinde yer almakta. 3 km eninde. yaklaşık 30 
kııı bo) unda bir alanı kaplamaktadır. 

Harran Ovas ı 'nın doğusunda kuzey güney doğrultusunda uzanan geniş ala nları kapla
yan Karaali Jeotermal Alanı Giıneydoğuda Miyosen ve sonrasında oluşan. şiddetl i tek
ıoni 1.ıni n son urunlerinden birisidi r. Arap plakası ile A nadolu karasının çarpışması s ı 

ras ında bol genin kul.eyindeki şariyaj ve bindirme kuşaklarını oluşturan komrensif tek
tonik hareketlerin bir sonucu olarak bölgenin güneyinde ekstensif tekıonizma geli şmiş. 

birden fa1.la grabcn oluşumuna neden olmuştur (Suruç ve Akçakale grabcni) . Tektonik 
ola)lar sonucunda önce doğru atımlı faylar oluşmuş, daha sonra oluşan genleşme tek
toniği ile oluşan küçuk atımlı faylar Akçakale grabcnini meydana geıirmişıir. Tekrar 
hareketlenen doğru atım lı faylar derinlerden kondüksiyon ve konveksiyon yoluyla 
yukarı doğru Usı Mantodan ısı transfer ederek jeotermal sistemin ol uşumunu 
sağlamı~tır. Bu )Olla meteorik sular ısınarak jeotermal akışkanl arı meydana getirmiştir. 

7.2 ./ . Stratigrafi 

inceleme a l anı nda olas ılı Üst Eosen-Alt Miyosen yaşlı Fırat Formasyonu ile bunun 
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üzerine U)Umsuz gelen Pli)osen çökelleri mostra verir. Genellikle yatay konumı 
1 · b b. · 1 arı nedeniyle gen iş alanlarda yayı ım gostcren u ırım erın ya~lı formasyonlarla ili k'I . 

1 · · d ·· ı k d' ş 1 en hariıalama a anı ıçın e goz en meme ·te ı r. 

SANLIURFA KARAALİ SICAK.SU SONDAJI 1 EK-ı 
· YER BULDURU HA RITASI ~ 

~İL -1\KU.İ 
GJ İL~c wır~n.i 
G:ı l(Öy 

Şekil 1: Şanlııırfa ıc Ka ı · S k . . • ma ı ıca su Sondaj ı Yer Bulduru l l ariıası 
(M IA H. Arşil'No:42937/ I ) 
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7.2.l .1 Fırat Forıııasyoıııı (Tf) 

inceleme a l anının doğusunda . kuzey-gliney yönlinde uzanan ve Harran Ül'asın ı s ı 

nırla)an olası l ı fay zonunun doğusunda kalan yükseltileri oluşturur. Daha önce yapıl an 
ça lı şma larda , önce M idyat Grubu , daha sonra deği ş ik formasyon ardalamalarıyl a ay
rılan Eosen-Al ı M iyosen yaşlı formasyonların üst kesimini oluşwrur. Bu formasyon 
TPAO'nııı havza bazında yapıığı çalışmalarda Midyat Formasyonunun Üst Kireçıaşı 
U) esi l'e Fırat Formasyonu olarak adlandırılmı ş, MTA ve Petrol A rama Şi rket i 

ESSO'nun yapıığ ı çal ışmal arda i se Pirin Formasyonu olarak tanımlanmış ve yorum

lanmışıır. 

Uwn mesafelerde yatay veya yataya yakın konumu nedeniyle ıopografyada çok az 
böl umu gözlenir. Genellikle beyaz, kirl i beyaz, sarıms ı yer yer pembemsi renkli, orıa

kalın ve çok kal ı n katmanlı ki reçıaşından oluşur. Farklı sertlik ve dokuda katmanların 
arda l anmas ı şekli ndedi r. Bol çatla klı olmas ı yanında karsti k yapısı olağandır. 

Fırat Formasyonunun taban ı , konumu nedeniyle inceleme alanında gözlenmez. Havza
da daha önce ) apılan çalışmal arda birçok araştırmacı ıaraf!ndan marn ve ki lli kireç
ıaşı ndan oluşan Gaziantep Formasyonunun üzerine uyumlu geldiği bel i rlenm iştir. Üst 
dokanağı Pli)osen çökelleri tarafından uyumsuz örtülür. Alanda formasyon içinde fo
sil lere rastlanmamıştır. Formasyon Üst Eosen-A l ı Miyosen yaş aralığındadır . 

İ nceleme alanında al ı dokanağı gözlenmediğinden kalın l ığı beli rsizdir. Havzada ölçü
len kesi tlerde bu kal ı n lığın 135-220 m arasında deği şti ği görülmüştür. 

7.2.1.2. Pliyoseıı (Pi) 

inceleme al anı nı n balı kesimini oluş turur. Harran Ovasın ı n oluşturduğu i lksel çukur 
al anları doldurmuş çökellerden meydana gelmi ştir. Genellikle kil. kum ve çakıl taşı n

dan oluşur. Ovada yaygın kırmızı killer il e ova kenarları nda gözlenen ki reçıaş ı çakı ll ı 

koııglomeratik ol uşuk ların d ış ı nda yüzeyde genell ikle mostrası komıınu nedeniyle göz
lennıe1.. Yapılan sondaj larda kalınlığın değişken olduğu görlilmüştü r. Ovadaki kalınlığı 

çökelim sı rasındaki taban kayaç topografyasına bağlı olarak güneyde 175 m, kuzey
bat ıda 2-ıo nı dolayındadır. Ova ortasında yapıl an sondaj larda 350 m'de tabana ulaşı 
l aıııamışıır (DSI sondaj bi lgileri ). 

inceleme alanında kal ın lı ğı ise sı cak su sondaj l arı çevresinde 1-!0 m. Karaal i -A kören 
arasında kalan yükseltide 80-90 m. Akören doğusunda kalan alanda ise 150-200 m 
dola) ındadır. 

Daha önce yapı l an çal ışma larda alüvyon olarak geçirilen birim. özellikleri nedeniyle 
Pliy9sen çökellerine büyük benzerlikler gösterir. Herhangi bir karışıklı ğa meydan ver
memek amacıyla Pliyosen çökelleri olarak adlandırılan birimin ol ası l ı yanal eşdeğerleri 

birçok araştırmacı tarafından Adı yaman Formasyonu olarak adlandırılm ışıı r . 
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7.2.2. Tektonik 

Karaali sıcak su sondajları Akça~e Grabcni içerı~in<le \Cr alır. Bu graben Miıoo,a 
sonrasında oluşan tektonizmanın son urunleri ndcn bi risidı r (Tardu 1987). Akça:. 
Grabenin doğu kenarını sınırlayan ıe sondajlara )akın olan fa) sistemi >ti7.cıdtr: 
nememektedir. Ancak Tektek Dağlarında gencide ) ata) konumunu koruıan lı~ 
ları, Pli)osen Çôkellcrine yakın alanda 60-70 •c )akın bır eğim kazanmakta ıetıu 
!erin altı na dalmaktadır. Ylize) 'erilcrinde goılencmcmckle bırlikte daha onceıt,'lr 
jeofizik ölçiımlerinde alan içinde Pli)O cn'in ahında uç adet fa) tes~t edilm. 
Yapılan su sondajlarında sıcak su ku)ulan cı\<ırında 1 J0-140 m'lerde kesilenfıı 
Formasyonuna ait kircçtaşlarına , Karaali KO) 'u batısında 80-90 m. Akören ooıısıııda~ 
tekrar duşümlin olduğu göstermektedir. 

Karaali Köyünün doğusundaki ondajlar<la ıcaı.. SU) a. tıaıısında ise soğuk suıa raıu: 
maktadı r. Bu da sıcak suyun Karaalı KO) u doğusunda ) oğunlaştığını gostermelıoı· 
Karaali-Tektek Dağları arasında ıki fa) la sınırlanan alan. sıcak su alan.:· 

Sondajlarda doğuya gidildikçe sıcaklığın artması. gr:ıtıcni sınırlayan doğu faıım 
açıl ma çatl ağı na bağlı olarak gelişen ve etkınlıği deı am eden mağmatik sokulumil: 
ilgili olmal ıdı r. Yakın çeı-rede yıiıeydc mağmaıık etkınlık gorulmel. Sahada Karacadı! 
Volkanizmasının ürıinleri olan bazaltlar Şanlıurfa Mardin karayolu civarında ınolt". 
vermektedir. 

7.3. Hidrojeoloji 

7.3.1. İklim 

Şanl ~ u rfa ve çalışma alanı çevresi yuları ıcak , e kurak. kışları soğuk ~e yağışlı .dup. 
ba~Jları~ etkisiyle her ne kadar al mıkıarda ılımanlık gorulse de karasal iklimın d· 

kısı ndedır. Şanlıurfa Metereoloji istasyonunun 1929-1989 ) ılları arasında ~apuğı goz· 
lemlcre göre yıl lık ortalama yağış yuksckliği 470 mm 'dir. A) nı yıllar arasında yaptın 
ölçumlerc gore yıllık ortalama sıcaklık ise ı s•c olarak tespit edilmiştir. Bolgcde lil 
yıllı ~ _orıa lama göz önline alınırsa düzeltilmiş potansi)cl buharlaşma-terleme 673ırı 
mm dı r . Gerçek buharlaşma-terleme ise 346.49 mm'dır. Ocak. Şubat. Mart ve Nısan 
ayl arında _su fa~~ 1 • Haziran, Temmuz, Agu tos. E)lul ve Ekim a)larında görulensu 
noksa nı böl genın ıklimi ile uyuşmaktadır. 

7.3 .2 ·Akarsular 

Çal ışma sahasının e ·· ı · · kuze)b.1°· 
d n onem ı akarsuyu olan ,.e Mecrihan (Merkez) ilçenın 

sın an Harran Ovas · •d n guneıe 
kat ed· S . , ına gırcn Culap Deresi , yağışlı mevsimlerde ovayı kuze) c tıoıur 
' ıp urıyc ye kad · d ka)' · ar uzanır. Fakat kurak mevsimlerde ovanın kuzeyın e 
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7 JJ. Kayaçlar/il Hidrojeolojik Ör.ellikleri 

Sahada ust seviyelerde gözlenen kırmızı , pembe renkli kil taşı ile gri. sarımsı, beyazıms ı 
renkli. kıltaşı elemanlı kumtaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan Pliyosen yaş lı 
çcıkell cr soğuk su içermektedir. inceleme alanının doğusunda gözlenen Üst Eosen-Ah 
M i)osen yaşlı sarımsı , yer yer pembemsi renkli, orta-kalın katmanlı kircçtaşları Pliyo
sen yaşı ı çökelleri al tında yer almaktadır. Daha önceki araştırmacılar tarafından Fırat 
1-ormasyonunun üyesi kabul edilen bu kireçtaşl arının bol çatlaklı ve karstik boşluklu 
oldukları ı c sıcak su için rezervuar teşkil ettikleri belirtilmiştir. 

7.4. Sondaj Kuyuları 

1972 yılında DSI tarafından hazırlanan raporda Harran Ovasında 91 adet soğuk su son
daj kuyusu tespit edi lmiştir. Daha sonra bu sayı yörenin ihti yacı doğrultusunda artmış

tır. Halen bulun Harran Ovasında yaklaşık 3000 adet su kuyusu olduğu belirtilmektedir. 
S ıcak su ku) uları ise genellikle Karaali Köyü ci varındadır. 

S ıcak su ku) ularının donanımları bakkında sağlıklı bilgi edinilmemekle birlikte örtu 
tabakası n ı n kapalı boru i le (8 518 inch çaplı) geçildiği , rezervuar kayacın ise. çıplak 
bırakı ldığı kuyu sahiplerince belirtilmektedir. 

Kuyulardaki pompalar maksimum kapasiteyle çalıştırılarak pompaj testleri yapılmıştır. 

Testler sonucu edi len bil giler Tablo 1 'de özetlenm i ştir. 

Tablo 1: Karaali Termal Kuyu Pompaj Testleri 

Kuyu Sondaj MTAnın Testte Ölçülen Tahmini debi Techiz borusu Statik seviye 
No sonunda alm ış Sıcaklık (l/s) boyu (m) (m) 

veri len olduğu (OC) 
ölçu ölçu 
(m) (m) 

K-1 250 190 44 80-90 179 47.l 
K-2 250 127 47 80-90 49.0 
K-3 250 78 43 80-90 54.6 
K --ı 250 182 49 70-80 167 52.4 
K-5 303 200 -ıs 80-90 169 48.0 
K-6 260 197 47 80-90 167 46.5 
MTA 550 40 60-70 -ıB .7 
KH 220 Takım sıkışmış 160 

7.4.J. Pompaj Testleri 

Sıcak su kuyularının ı•erimiııi saptayabilmek için kuyularda pompaj testleri ) apılmıştır. 
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A k ldeki şafllı ve dalgıç pompaların kapasitesinin az olması nedeni ile S- ı.s.2 S. 
nca e k'I . . 

3 ku) ulardan sırayla 24. 26. 361/s lik debilerle su çe · ı mesıne rağmen duşum elde edile. 
memişıir. (Tablo 2) Bıı sonııç akiferi11 ı•erıı11111111 daha fa:.la oldugıı1111 gösıerınekıı~ı. 

Tablo 2: Karaali Termal Ku) u Ozclliklcri 

Ku)U o 

S-1 
S-2 
S-3 

Debi (l/s) 

24 
26 
36 

7.5. Sıcaklık ve Debi 

ıcakJık (°C) 

.+Jj 
41.5 
49.0 

Karaali termal su ka)nağı alanında 8 adet sondaj ku)usu açılmış. bunlardan bira<i· 
dinde sondaj takımını geri almak mumkiın olamamıştır. Açılan diğer kuyulara ait bilgiler 
Tablo 2'de ı·erilmişıir. 

Tablonun tetkikinden göruldüğU gibi Karaali Jeotermal sahasından elde edilen sular 
"Düşük Sıcaklıktaki Sular" grubuna girmekte. sera ısıtılmasında kullanılan bu ular 
seralarda kışa) larında istenilen sıcaklığı temin cdcmcmckıcdı r. 

7.6. Sıı/arııı Fiziksel ve Kimyasal Öullik/eri 

Çalışma alanı içerisinde bulunan 3 adcı sıcak su ku) usu ı c 2 adet soğuk su ku)usundın 
su omekleri alınarak ilgili kurumlar tarafından analizlcrı yapılmıştı r. 

MTA Genel Mudurluğü Enerji Ham madde Eıut ı c Araştırma Daire Başkanlığınca ICJl}J 
~· ılı Eyllil U) ında, kaynak başında yapılan analiz ve test sonuçları ile 1erinde ıapılan 
ınceleme sonucu elde edilen bilgiler özet olarak ıcrilmcye çalışılmıştır. 

~ra1.i ve daha önce yaptırılan merkez kimyasal analız sonuçları ile fiziksel özelliklen 
ıncelend~ğinde, alandaki ıum sıcak uların kat) on-an) on bu) ukluğu sırası)l3: 
N,:ı+K>C a>ve HCO.ı>CI> 0 4 şeklindedir. Toplam erımış madde (TOS) miktarı (fJJ. 

6:ıO nıgll_ diı1.e) indedir. Suların hakim katyonu a olup onu sırası) la CI. ÜJ ıakıp 
cırnektcdır. Analiz sonuçlarına göre çi1.ilcn Piper ı c Yarılogarıımik Scholler diıagram· 
ları s~ha içinde bulunan turn sondaj sularının a) nı akı ferden çıktığın ı ı ede 3) nı kimyasal 
01.cllıklcre sahip old ~ · . • · k" asal an:ılız u6unu gosıermektedır. 1 ermal ka) nak sularına aıı ım) 
sonuçları aşağıda ı erilrnişıir. 
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Tablo 3: Karaali l'ermal Suların ı n AnaliL Sonuç ları 

Parametre Doğu Holding Kapl ı ca Öı.cl Dömiş Hol~ing Dağdan Gelen 
Cam Sera idare Ku) usu Kuyusu içme Suyu 

Sıcaklık "C -16.7 47.9 47.3 24 
J>H (25 "C) 7.09 7.09 7. 1 7J 
ll ctkcnlıl.. 

(25 "(') (µs/cm) 8 16 802 8 19 -ıoo 

ru.dulul.. (0/00) 0.4 0.4 0.4 0.2 
TDS (mg/I) 650 640 650 320 
Na ( ın g/I ) 63 73 70 15 
K (mg/I) 5.4 2.4 3.4 2.4 
Ca ( ın g/I) 76 73 73 50 
Mg ( ıng/I ) 14 16 15 8 
B (mg/I) <0.1 0.1 0.1 <0.1 
h : ( ıng/1) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
As ( ın g/I) O.Ol <O.Ol <O.Ol <O.Ol 
SI0 2 (mg/I) 35 37 37 12 
HCO, ( ıng/I) 275 268 220 180 
CO., (mg/I) O.O o.o o.o o.o 
so~ (mg/I) 95 11 3 107 15 
CI (mg/I} 86 90 92 12 
1-: riın i ş C02 (mg/I) 72 65 60 25 
1-:rim i~ 0 2 (mg/I ) 0.8 0.85 0.56 3.2 
Toplam Sertl ik 13.7 °AS 13.9 °AS 13.7 "AS 8.8 °AS 
Geçici Senli!.. 12 .6 °AS 12J 0AS ı o . 1 °As 8J 0 AS 
Kal ıcı Sertlik 1.1 °A S 1.6 "AS 2.6° AS 0.5 °A S 

7.7. Çevresel Etkiler 

Termal su ların sulamada ku ll an ıl abilmes i için kimyasal özelliklerinin sulama suyunda 
aranan 1-. ri terlerle karşı laştırılması gerekir. SAR Değeri : 20, Bor : 1 ııı g/I. rSO~ 12 
mck/I . ı c l:C'si 2250 ıı Slcm ' den büyük olmamalıdı r. Sulamada kullanı labil ecek SU) un 
çeşitli parametrelere göre öLellikleri aşağıdaki tabloda görül mektedir (Tablo 4). 

Karaali jeotermal sul arı nın Bor içeri ği <0.1 mg/I , SAR: 1.8, rSQ,: 2 mek/I. rCI: 2.4 
mek/I ı e l:C değeri 8 19 Jı Slcm 'dir. Bu değerlere göre Karaali termal kaynakla rı direkt 
olarak sulamada kullanı l abi lir. sulamada kullanılabi lecek başka bir su ka) nağı ile 
karıştırılarak sulamada emniyetle kullanılmaya uygundur. Bu nedenle çene kirl il iği 
açı s ı ndan Karaali termal suların ı n ku llanıldı ktan sonra yer al tı na tekrar enjekte cdilnıc
sinc (n.:cnjckte) ihtiyaç duyulmamaktadı r. 
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..... 
~ 

Tablo 4: Çeşitl i Kriterlere Gore Sulama Suyu S ınınandırılması 

Suyun sınıfı % Na cı RS0 4 Ec 

Duyarlı 

bitkiler 

Çok iyi <20 <4 <4 <250 <O.:n 
iyi 20-IO 4-7 4-7 250-750 0 .33-0 .67 
Kullanılıbi l i r 40-60 7-12 7- 12 750-200 0.67- 100 
Şüphel i 60-80 12-20 12-20 2000-3000 1.0-0 .25 
Kullanılmaz >80 >20 >20 >3000 > l .25 

Tablo 5: Kalsiyum Langclicr Do) gunluk indeksi Sonuçları 

Ka)nak adı 
Sera (OH) 
01.el idare Kuyusu 
Dönlış Kuyusu 

Ka) nal.. başında öl çul en ( pHk) 
6.61-7.09 
7.09 
7.1 

Hesapla hulunan(pHs) 
7.3 
7.5 
7.6 

Bor (mgll) 

Yarı duyarlı 

bitkiler 

<0.67 
0 .67- 1.33 
1.33-2.0 
2.0-25 
>2.5 

lsat=pl 11.. pHs 
0.21 
0.41 

-05 

Mukavim 
bitkiler 

< 1.0 
1.0-2.0 
2.0-3.0 
3 .0-3.75 
>3 .75 

Oıcllığı 

Kmo11f 
Kon11ıf 

Koroıif 



7.8. }eoterıııa/ Akışkaıılarm Kıılla111111ıııda Çıkabilecek Sorunlar ve Çöziimler 

Jeotermal akışkan ların bir yerden başka bi r yere ileı i lmesinde ve kul lanım ı nda d i kkaıe 

alınmas ı gereken öı.cllik l e r : 

• Kabuklaşma 

• Köpurme 
• (uruıme 

~anlı urfa Karaali jeotermal suları nötral karakter ve düşük mineralizasyon nedeniyle 
kabuklaşma sorunu )aratmayacak özelliklere sahiptir. Ancak suyun içerisindeki gazlar 
uçurulur ı c bazik leş ı i rilirse kabuk laşma yaratabilir, ayrıca ısıtmada di rekt olarak kul 
lan ıl ma)aca ı.. özelliklere dönüşebi l i r. Aşağıdaki tabloda Şanlıurfa Karaali jeotermal 
ak ışkanın kalsi) uma doygunluk indeksleri görülmektedir. Tablo 5'de görulduğU gibi , 
lxıl gc sıcak ~ularının doygunluk indeksleri nötrale yakın ve hatta bir miktar kalsiyum 
çoıcbilecek öLelliklcrdedir. Yani diğer bir ifade i le su hafif kemirici aşınd ırıcıdır. Suyun 
) ut.e)e çıl..tıkıan sonra bu özellikleri ni koruyabi lmesi için çok dikkatli taşınmal ı ve kul
l anıınıııa oıeıı gösterilmelidir. 

Su) un içindeki maddelerin özellikle kalsiyumun çökerek kabuklaşma yapmaması içi n 
SU) un içerisindeki gaıın uçurul mamasına. korozyon yapmaması için de içerisine dışa
rıdan oksİ.Jeıı girmesi ı e bunun su tarafından emilmesi önlenmelidi r. Bu nedenle termal 
su çı ka rı ldığı nol..tadan itibaren kullanım alanını terk edinceye kadar kapalı bir devre 
hal inde hareket eııi ri lmel i ve doğal kimyasal denge korunmal ıdır. Termal suyun 
içerisindeki ga1. uçurulmadan önceki pH 6.61 iken, gaz ayrı şım noktasından sonraki pH 
7.09 olara ı.. olçulmuşıur. Buna rağmen ölçulen pH değeri kabuklaşma ol uşumu için 
tehlike) aratacak sı nırın altındadır. 

~u andaki kullanım şekli üzerinde yapı l an testl erde suyun gazının uçurularak bazik
leş ı i ri ldiği. özellikle pompanın i lk çalı şmas ı s ı ras ında bol oksijen emdirildiği yönlınde 
bulgular elde edi lmiştir. Doğal çıkış halinde hiç erimiş oksijen içermemesi gereken 
jeoıerınal akışkan 0.8 ppm mertebesinde erimiş oksijen içermektedir. içerisinde o .. 'i 
ppm oksijen bulunan su korozif etkiye sahiptir ve demir borularda paslanma meydana 
geti rir. 

7.9. Korııma Alan/arı 

7.9.J . Korııma Alanları Hakkıııda Genel Bilgiler 

Sıcak su ka) naklarından sürekli ve sağlı klı bir şeki lde yararlanabilmek için. bu ılı r kay
nal..ları n özelliklerinin yapay etken lerle değişmemesi, biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
her turlu J..irleıımclerle bozul maması ve kaynakların mekanik etkilerden korunması 
gcrckmel..tedir. 

77 



Resim 2: Karaali Jcoıcrıııal Sahasında Kurulu Seralar (Ş.Bcl..ışoğlu . Ocal... 2001) 

Bu amaçla sondajlar çevresinde, sondajdan dışa doğru önem dereceleri gitıikçe azalan 
ve birbirini çevrele:ren ılç koruma alanı belirlenmektedir. Bu alanların belirlenmesinde 
yörenin jeoloji-hidrojeoloji özellikleri örtü tabanının ).;alınlığı ve niteliği, akifcr kaıanın 
geçi rimli l iğ i ve süzme özellikleri. topografya ve )erallı SU)U akım )önu göz önune 
alınmaktadır. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında saha) ı olumlu özellikte sahalar 
grubuna dahil edebiliriz. 

Resim 3: Karaali Jeoıermal Sahasında Kurulu Seralar (Ş .Bekişoğlu. Ocak, 2001) 

Termal suların kirlenmesine neden olan faktörlerin başında, yuzeyde kirlenen ve derine 
sızan suların magma cebine ulaşarak buradaki kaynağı kirletmesi ve tekrar yer yüzün~ 
çı kması gelmektedir. Bu durumun önlenmesi için termal kaynak çevresindeki kirleucı 
unsurlar ortadan kaldırılmalı ve kaynağı kirletecek d ı ş etkenler çevreden 
u1.aklaştırılmalıdır. Özellikle kanalizasyon sularının ve evsel atıkların termal kaınak 
koruma alanları dışarısına çıkarı l ması , arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra tıoşalulması 
gerekmektedir. ~ğer arıtma tesislerinin kurulması çok pahalı )atırımlara ihıi:raç ~~
terıyorsa 0 takd ı rde kanalizasyon suları ve evsel atık suları kapalı boru sistemlen ıle 
uzakl aşLırıl mal ı , termal kaynak koruma altına alınmalıdır. 

Termal .kaynaklarda koruma zanları genelde kaynağa uzaklığa göre üç mesafe belirlen· 
mektedır. Ancak Karaali 'de kuyular birbirine yakın olduğundan koruma alanı kuyuların 
burada verilen sınırları Çilildikten sonra başlayan mesafelerdir. 
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Koruma alanındaki zonlar : 

ı. Zon: Kayııagııı çıkııgı kııyıı merkez olmak iizere 100 ın 'lik bir yarıçapıır. 

ti. Zon: Kayııakıaıı iıibareıı 100-500 111 arasmda degişeıı bir daire alamdır. 

ııı . Zon: Kayııaktaıı iıibareıı 500-1500 m arasıııda degişeıı alaııdır. 

/ .Zanda alınacak önlemler: 

• A lan her turlu kirlenmeye karşı korunmalıdır. 

• Bu alanda suyun alınmas ı ve çıkarılması dışında yapılaşmaya izin verilmemelidir. 
• I~çi barınakları ve gelişiglizel yapı l mış olan konaklama yapılarına i zi n veri lmemeli. 
işçiler için gerekli konaklama yerleri i n şa edi lmelidir. 
• Kanalizasyon ıe her turlu atık suları çevreden kapalı borularla yapılmalı. )er altına 
sımıa önlenmelidir. 
• Kuyulardan su nakl i çok iyi tecrit edilmiş borularla yapı l malı , termal s uların içerisine 
başka bir madde ve oksijen girmesi önlenmelidir. 
• Çöpler her gun toplanmalı, kapl ıca ve sera çevresinden uzaklaştırıl malıdır. 

• Serada kullanı l an kimyasal ilaç ve gubre torbal arı an ı nda toplanmal ı , sahadan uzak
laşt ı rılmal ıd ı r. 

• Serada ku llanı l acak yedek malzemeler ve gerekli aletler kapal ı bir sundurma altında 
bul undunılmal ıdı r. 
• Arabaların )ağ değişimi, tamir ve bakımları bu alan d ışında yapıl mal ı, petrol artık

la rı nın kaynağı kirletmesi önlenmelidir. 

il. Zoııda alınacak öııleıııler: 

• Kirli sular çok iyi izole edilmiş kapal ı bir sistem ile koruma alanı dışına 
çı karılmalıdır. 

• Kirlenmeye neden olabi lecek (Hayvan gUbresi , çöp, i nşaat enkazı vb.) saha d ış ı na 
çı karı l mal ı , bu alan içerisinde depolanmasına izin verilmemelidir. 

ili. Zoııda alınacak önlemler: 

• Kirlenmeye neden olabi lecek unsurlar sahadan uzakl aştırılmalıdı r. 
• Bu alanda dinami t patlatılmasına izin verilmemelidir. 
• Kanalizasyon suları ve çöpler bu alanın dışına çıkarılmalı ve gereken işlem 
yapılmal ıdır. 

Koruma alan larında gerekli önlemleri almak koşuluyla bazı faaliyetlere izin verilebilir. 
Bunlar aşağıda veri lm iş t ir. 
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/ . Zo11: 

, Burada kuyular açılarak termal su yiıze) e çıkarılabili r. 
, Kapal ı olmak koşul uyla termal su iletim ve dağıtım tesisleri i n şa edilebi lir. 

il. Zo11: 

, Drenajı ı. Zonda olmamak koşuluyla her turlu >Ol \C cadde )apıl abilir. 
, Bu alanda ı. Zonda sa)ılan önlemleri almal.. koşul u> la 1..aplıca tesisleri ı c sera kur . 
maya izin \'eri lebilir. 
, Gübresi bu alanda toplanmamak koşulu) la her turlu tarım )apı labilir. 

• Kanalizasyon ve atık suları saha d ı şına i letme!.. için gere!..l ı inşaat çalışmaları gerçtt. 
l eşti ril ebi lir. 

ili. Zorı: 

• Bu alanda her türlü tarım ) apı labili r. 

• İyi nitelikte kanalizasyon sistemine sahip )Crleşirn )Crlcrı kurulabilir. 
• Atıkları kirlenmeye neden olmayacak endustri tesisleri l..urulabilir. 

7.10. Kaplıca Tıırivııi Yatımı/arı 

7.10.J. Konaklama Tesisi İııfaatları 

Kaplıca tesisleri inşaatına 1996 ) ı lında başlanmış ı c 1997) ılında inşaat tamamlanaııl 
tesisler işle tme)e alınmı ştır. 

Kapl ıca tesislerinde ilk etapta 32 oda ı e 98 ) atal.. kapası teli l..apl ıca oıel tesisleri ı e 
kapalı havuz te isleri )apılm ış olup. bölge in an ı tarafından bu) uk bir ilgi gormüştur. B ı 
tesislere u1.un donem gelen Zİ ) aretçilcre ilaı e olaral.. çol.. sa) ıda gunubirlik ıeya haf~ 
sonu gelen ıJyaretçi ler de bulunmaktadır. 

Resim ./·Karan!' J 
• 

1 coıcrmal ahasında Kurulu ı c Kurulma!..ıa Olan Seralar 
(Ş . Bekişoğlu. Ocak, 200 I) 
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Resim 5: Kara.ıli Jcoıcrmal Sahasında lnşaa Edilen Tesisler (Ş .Bckişoğlu , Ocak, 2001 ) 

Yoğun i lgi ıc talep üzerine. 54 dai re ve 162 yatak kapasitesine sahip aparı otel tarzında 
)Cni kaplıca tesisleri yatırım ları başlamış olup, inşaat çalışmaları bitirilmeye çal ışılmak
tadı r . 

Aç ı l.. alan yu1.me ve spor tesisleri yatırım planlamasına alınmı ştır. Bu tesisler sağlanan 

mali ka) naklara göre bitirilmeye çal ışılacaktır. 

7.11 . Jeotermal Seracılık Yatınmları 

7.1 J ./. İlk Seracılık Çalışmaları 

11 merke1.inin doğusunda, Tek Tek Dağları eteğinde yer alan termal kaynak suyunun 
bu l unduğu alan il Özel İdaresi tarafından kamulaştırıl m ı ş , 1996 yılında Tlırkiye Zirai 
Donatım Kurumu'nun elinde bulunan ancak hiçbir yerde kullanılmayan sera malze
meleri kullanı l arak , 9.5 dekar, (9 500 mZ) tek parça ve her biri 1000 m2 olan, birbirine 
biti şi!,. uç adet (3000m2) olmak üzere toplam 12.5 dekar ( 12 500 m2) gen işl i ğ i nde bi r 
sera kurulm uştur. 

Bu serada i lk olarak hıyar yeti şti rilmeye başlanmış , 1997 Nisan ayında ilk hasat yapıl 
mıştır. Nisan, Mayıs . Haziran ayında hasada devam edilmiş, Temmuz ayında hıyarl ar 
sökulmliştür. ilk yı l h ıyar verimi dekara 22 ton olmuştur. 

A)nı yıl Temmuz ayında bu sera Doğuş Holding isimli bir kuruluşa 10 yıl süreyle kiraya 
verilmiştir. 

7.112. Doğıış Grııbıı Seraları ve Yapılan Çalışmalar 

Havzadaki Jeotermal enerjinin , ekolojik kaynakları oldukça uygun olan bölgede 
ekonomik sera ı sı tmasında kullanılması ve bölgede seracılığın )aygınlaştırılma~ı 
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Reı·iııı 7: Kamalı Jcoıcnııal Alanda Yul..l..aların Dinlışı (Ş .Bcl..işo~lu. 1998) 

·deal anJ:ıııı· amacı) l a geniş çapl ı ctut )apılmı~.) urı içi ı c) urtdışı araştırm~lar 5?n~~u ~akJaras:ıJuP 
da yatırımlar başl atı lmı şt ır. Jcoıcrmal enerji açısından ) U) gın ı e zcngın . ).

5 
r boigclııt 

1 ık · . . . . .. d " ' seracılık dı,,c o an ıı · cnıı1. ıçın ycnı bır sektör olan jeotermal cnerJı) e ay .. 1 • • • • oornıuııur 
de örnek ol ması açısından önem kaı.anmış ıe bu) uk bır ılgı 0 
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Revim 8: Karaali Serasında l·ide Yeıişıirilmcsi (Ş.Bckişoğlıı. 1998) 

Relim 9: Kar.ıali Serasında Süs Biıkisi Yeıişıirilıncsi (Ş.Bckişoğl u, 1998) 

Bir çiftçi nin 1993 yılında sulama suyu temin etmek amac ıyla açtığı )er altı sulama 
ku) usunda sıcak suya rastlanması i.ızerine bu alan Şanlıu rfa İl Özel idaresi tarafından 
kamulaştırılmıştır. 

Bu s ırada Tlırkiyc Zirai Donatım Kurumu elinde bulunan ve kullanılma)an sera mal-
1.cmclcriııin kullanılarak bir sera kurulmasına 1996'da başlanmış, ilk olarak 95 dekar 
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(9 500 m2) genişliğinde bir cam sera il_e. her biri bir dekar ( 1000 m2
) olan ) adcı cam 

sera inşa edilerek toplam sera alanı 12 . .) dekara çıkarılmış tır. 

Resim 10: Karmıl i Jcoıennal Sahasında Kurulu Serada Süs Bııl.ı s ı Yeıı~tırılıııesi 

(Ş .Bckişoglu. Ocak, 2001) 

Jeotermal enerjiden yararlanı lan Guııeydoğu Anodolu Bolgesi · nin en bliyük cam serası 
kurulmuş, bu işletmede son teknoloji eşanjörlu modern ısıtma sistemleri uygulanmış ve 
jeotermal enerjiden etkin bir şeki lde faydalanılmıştır. 

Resim 11: Karnali Jeotermal Sahasında Kurulu Cam ,.e Plastil. Seralar 
(Ş.Bekişoğlu. Ocak, 2001) 
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Yaklaş ık 100 mi lyar TL ( 1997 y ıl ında)' lı k bi r yatı rı nı la gerçek leştiril en bu i şletmede i lk 
sc1:on 1997 ) ılı Nisan-Ma) ıs-Haziran aylarında hıyar üretimi yapılarak dekardan 22 ton 
urun hasat edilmiştir. 

Uretimde önemli bir başarı elde edi lmesi bölge hal kı ve ucuz enerji kaynağı yabancı 
)atırınıcıların ilgi odağı olmuş. cam sera işletmesi yoğun talep il l erine kurulmasından 6 
ay gibi kısa sure içinde özelleşti ril erek 23.07.1999 tarihinde 10 yı l sureyle Doğuş 
Holding"e kiraya \eri imiştir (Bak Ek. Kira Sözleşmesi). 

Doğuş Grubu serada ilk )ıllarda domates ve biber üretimi yapmıştır. 1997- 1998 kış 

mcısiınindc topraı..s11 kültiırde kokteyl domatesi )et i şti rilmiştir. Ancak şirket içi yöne
ıinı sorunları ve balı bi linmeyen nedenlerle sebze üretiminden vazgeçilmiş. 2000 ı e 
2001 )ıllarında salon bitkileri urcıimine başlanmıştır. 

Rel'İlll 12: Kamali Seralarında Kokıeyl Domaıesi ve Su KUiıürU (Ş.Bekişoğl u , 1998) 

Salon bitkilerinin çelikleri Hollanda'dan getiri lmekte, serada köklendirilip belli bir 
bli) ukluğe geldikten sonra toptan çiçekçilere satılmak ta veya ihraç edi lmektedir. 

7.1I3. Döııiiş Grubu Seraları 

Meıcut jeotermal enerji potansiyelini belirlemek amacıyla yapurılan jeofizik etutler 
sonucu elde edilen verilerin olumlu netice vermesi üzerine yatı rım lar devam etmiş,) urt 
dışı araştırmalar sonucu ülkemize ve bölgemize i leri teknoloj i sistemleri kazand ırmak 
u1:cre plastik sera teknolojisinde önemli bir konumda olan Fransız Richel Firmas ı ve 
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1 r;ın l.ırım BaL..ınlı~ı ı hırlığı ılc il Oıd lda 1 I' rcsıncc 1 O deka 
annıı~ıır ıu \Jlı~ma dcı anı ederken ,\1crsin'dc r sera kurut 

C ıruhu ·ra urmJL. 1\ ırı gırışımdc hulunmu~ıur. 

. 0 1 0cn~ 2ooıı Rtıım /.1: 1\ rıı;ılı Scr.ılarınJa '>o Bııl-ı'ı )cıı~ıınlnıc" ( · ıc · · 

. b 1 ma)an 65 de 
J>. t .:ı ı · u : 1.. mul.ı~ıırıl.ın alanlardan uıcrındc ıesıs u un F ızl .. · de rans 
J)(ınu\ ')ı rll'llcr Ciruhun.:ı l..ır.ı).:ı. ıerılmıştir Kıra soLlcşmcsın rl ,. 1.,1n.ıl 

10 deka I• 3 "'' 
lı~ ı ı c Rıl· hcl hrma.\I desteği ılc l..urulm•t~ı planlanan 
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Resim 15: Kumalı Seralarında Sus Biti-ısı Ycıışıirilıncsi (N.Öıcl. Ocnı... 2001) 

çıı..arılımhı karar alıına alınmış ve 1-.im söılcşmcsine bir madde eklenerek uıı..cm11ın ıcı.. 
parça olan en buyuk serası kurulmuştur. Bu semnın ıck parça sem sıralamusında dUn)a 
da 4. bu) uklukıe olduğu dile geıirilmişıir. 

Projesi bir Hollanda firması ıarafından )apılan sera. rmns11 Richcl Hrma.'ı tarafından 
ınşa edilmiştir. Bu sera ıek parça olarak 45 000 ml'lik bir alanı ı..aplamaı..ıadır ıc çılı 
kaılı plasıik orıU ile kaplanm ı ştır. Bu serada ısııma ve havalandırma konusunda bir sorun 
) aşaıınıamaı..ıadır. Serada ihtiyaç du) ulan ıekniı.. donanımlar ılaı e cdılmışıır. 

Relim Jfı: Kumalı SemlarımJa llavulandırma VanıilaıörU (Ş.Bcl..işoğlu , Ocak, 2001) 
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ı~ıeıme}e alınan 
0

hu modern ıc~ı-. ı:ımanıcn hılgl\!l)ar konırollu olupeldeedileıııı; 
ıcrmokınglı 11~ larla ) urt dı~ına ıhr:ı\ cdılmd.tcdır Yıne aynı işletme i iıı:lı 
ilerı teknoloJı urunu fide er.ısı tamamen hılgısa) ar konırollu olup ~geçili; 
"hhatli ,chı.c fidesi uretilerck hiımete unulmaktadır. 

Diınu~ <iruhu scr.ıl,ırı 4) dekarlık tel.. parça er.ı 'e bır dekarlık fıde serası i~ 
..uı 000 m2. dığcr hır ır de ile -Uı dcl..ardır Bu al<ında il Oıel idaresi Aıoh~ocı 
edilen .\500 m2 l":ım sera ıla\e cdılnııştır Bu erııda ha,alandırmanınıeıerlictınıt 
uı;ma kap;ıma i~tcmlerının İ) ı ı,;alı~madığı t·r.ıda çalı~nlar tarafından dilegııi · 

Ser.ı)a ısıtma içın \crılen su) un gın~ sı(,ıl..lıgı -Uı-47 •c. SU) un çıkış sıcaklı~li 
Cİ\ arında olmaktadır. 1989-1999 \e 1999 2000) ılları kış a}lannda dış ha~asıcat:.~ 
derece)e du~mesinc r.ığmcn, scr.ı iı;erı ındckı \IL-.ıl..lık 15 °C'nin aluna duşlllllt; 
hiıki ler ı.ar.ır gormemişlerdir. 

Resim 17: Kar.ı.ılı Scr.ılarında Sus Bııı..ı,ı Ycıı~ıınlmc~ı (Ş Bckışoğlu. Ocak. ıooıı 

Y . . - 000 2Tk plastik seranın apılan ll)arct ır.ı.sında 3500 m2'1 ıl.: c-.ım sera' e 4) m 1 • • ·ara) 
Sl\rı çarliston biber )Ctiştirildığı gmulmuştur Biber 'erımı de: aın 
20 000 kg'dır. Hasat edılcn urunler MeNn'e nal..ledildikten sonra bura a 
makta \C )Urt dı~ına oıellil..le Alman)a')a ihraç ed ilmektedir. 

• . . . edilmiştir. B~ 
• eral.ırdan bırı 1000 ml olaral.. fide ) etışıırmel.. amacı) la ınşa l)lecıl 
lıklı l..oşullarda )Clişıirilcccl.. lıdeler bu)ul.. er.ının !ide ihti)acını karşıla)a 
timın fazlası talep eden çıflçilcrc satılabılcccl..ıır 
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Serada damla sulama sistemi kullanılmıştır. Kul !anılan damla sistemi on.lmccı... ı e) a 
çılİ tipi di)e isimlcndırilen tiplerden seçi lmiştir. Damla sistemi lsrail'den ithal edil
miş ıc ull..cmi1.dc faaliyet gösteren ve Adana'da blırosu bulunan Nctalim 1-ırması 
wr.ıfımlan montajı yapılmıştır. 

Re.ı·im 18: Kurulu Serada Tabandan ls ııma Boruları, Damla Sulama Sisıcmi ve Doınaıcs 
Ycıi şıırilnıcsı (Ş.Bckişoğlu, Ocak, 2001) 

Re;im 19: Kurulu Serada YUrOme Yolu (Ş.Bekışoğlu, Ocaı... 2001) 

89 



Resim 20: Kurulu Serada Tabandan lsııına Boruları. Damla Sulama Sisıcnıı ıe Domates 
Yeıiş ıirilrncsi (Ş .Bckişogl u. Ocak, 2001) 

Sera tavanında elle kumanda edi len (manual) ıcya hilgısa)ar kontrollu sisleme sistem' 
bulunmaktadır. Tüm sistemler otomatik işletme )apabilecck şekilde inşa edilmijlll. 
Ancak li)arl!t edilen tarihte bilgisa)ar bağlantısı )apılmadığından sisıemlerin el!ı 
kontrol ed i ldiği görUlmuştu r . 

.. ::.: .. 
- ,, _ ___, . ~ - s 

Resim 21: Kurulu Serada l sııma Boruları l'e Sisleme (Ş.Bekişoğlu. Ocak. 200I) 
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Resim 22: Kurulu Serada fsıtma Boruları l'C Sisleme (Ş . Bckişoğlu, Ocak. 2001) 

Karaali Kö) undc yapılan seracılık yatırı mları Doğuş, Dönuş ve diğer firmaların ıumu 
dil-.1-.atc a lındığında) aklaşık 800 000 Amerikan Doları civarındadır. 

7.11 .4. Diğer Faaliyetler 

Karaali'dc Doğuş ve Dönüş Grubundan başka gi ri şimciler sera kurmak için çalışma
lara baş lamışlard ı r. Bunlardan bazılarının inşaatları tamam l anmış ve liretinıe geçmiş
lerdir. Bir kısmının ise inşaat işleri devam etmektedir. Karaali'deki seracıl ık faaliyetleri 
Tahlo 6'da ö1.etlenmiştir. 

Tablo 6: Karaali'deki Seracılık faaliyetleri 

Müteşebbis Adı ve Soyad ı 

Doğuş 
Dönuş 

Halil Peltek 
Ali Guliı.ar-Beyaz Kuş 
Muslim Yılmaz 
Toplam 

Sera alanı (dekar) 

9+3.5 
46+'.l.5 
25 
8.5 
8 .5 
104.0 

Durumu 

İşletmede 
i ş letmede 
işletmede 

inşa halinde 
1 nşa hali ndc 

Bunlardan Halil Peltek kendi arazisinde bulunan termal kaynağı değerlendirmek istemiş 
ı c plastik hir sera kurmuştur. 2000 yılında tamamlanan serada, 2001 yılında sivri çarlis
ton biher üretimine geçi lmiş. iç ve dış piyasaya pazarlanmaya başlanmıştır. 
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Reriııı 23: Kurulu Cam Serada Yerden l sııma Boruları \e Bıbcr )cıı~ıırilmesi 
(Ş.Bckişoğlu. Ocak. 2001) 

Reı·im 24: Kurulu Cam Serada Yerden l sııına Boruları ı e Biber Yetiştirilmesi 
(Ş.Bckişoğlu, Ocak, 2001) 

Diğer.iki firmanın i nşaat çal ı şmaları Ocak 2001 tarihi itibari) le devem etmekte olup. 
kısa bır süre sonra üretime geçeceklerdir. 
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Resim 25: Kıınılu Cam Scrnda Sus Biıkisi Yeıişıirilmcsi (Ş.Bekişoğlu, Ocak. 2001) 

Resim 26: Kurulu Cam Serada SUs Biıkisi Yetişıi rilıncsi (N . Özel. Ocak. 2001) 
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Resim 27: Kurulu cam serada sos bi tkisi Yeıışıırilıncsı (Ş.Bcl..ışoğlu. Ocaı... 2001 ı 

Resim 28: Kurulu Canı Serada Sus Bitkisi Yeıişıirilnıcsi ( . özel. Ocak. 2001) 
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7.12. Seracılık Alamndaki Joterm al Araşhr111alar ve Etütler 

Karaali Kö)iınde yapılan yatırımların kısa sürede olumlu sonuçları alı nma)a başladıktan 
sonra lıblgc)e ilgi artmaya başlamış, önemli bir istihdam yaratan serncı lı ğın yay
gınlaştırılması ve ) abancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi için önemli alı yapı ı..arnrları 
alınaraı.. U)gulamaya konulmuştur. Bu amaçla 12 000 dekar alandajcofiı:ıı.. eıuıler )a
pılarat.. jeotermal havzanın potansiyel i ve sınırları hakkında önemli sonuçlar elde edil 
miştir. Açılan kuyulardan daha derinlerde oldukça geniş bi r alana yayılan gıiçlu bir ter
mal kaynak ve enerji potansiyelinin varlığı bel irlenmiş, MTA Genci Mudurluğu ile 
işbirliğine gidilerek havzanın gerçek potansiyelinin tespiti için etüt çalışmalarına dc\am 

edilmiştir. 

MTA 3 km eninde 10 km UlUnluğundaki bir al anı tarayarak mevcut termal kaynak 
sınırını belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışma sırasında )ak laşı k 200 m'dc termal su re
ı.en ine girildiği ancak bundan daha derinde ikinci bir re1.ervuarın bulunduğu uzman
larca belirl enmiştir. Derinde bulunan rezervuarın muhtemelen 600 m derinlikte olduğu 
saplanmış. is1anbul Teknik Universiıesi tarafından yürüıulen araştırmalarda bu sonuca 
varılmıştır. Derinde bulunan bu rezervuardan daha yüksek sıcaklıkta su ve buhar temin 
edileceği ümit edilmektedir. 

Derin bir kuyu açarak ikinci re1.ervura ulaşılması için 2000 yılında çalışmalara başlan
mış, 420 m'de sondaj takımı sıkışarak kopmuştur. Çal ışmalara bir sure ara verilmiştir. 
Yeni bir kuyu açılması planlanmıştır. Bu kU) u muhtemelen 2001 yıl ında açılıııa)a 
çalışılacak ve derinde bulunan rezervuara erişilecektir. 

Bu eıuılere 2000 yı lı sonu itibariyle yaklaşık 25 milyar TL (35 000 Dolar) harcanmıştır. 

ilk etapta DSİ ve Köy Hizmetleri i m kanları ile başlatılan sondaj çalışmal arına MTA ve 
özel sektör de katılarak şu ana kadar 47-50 °C civarında sıcak l ığa sahip 12 adet termal 
su kaynağı kuyusu açılmıştır. Oldukça zengin ve güçlü s ı cak su veren kuyuların debileri 
60-100 l/s arasında değişmektedir. Bu konuda yaklaşı k 100 milyarlık (150 000 Dolar) 
bir yatırım gerçckleş 1irilmiştir. 

Oldukça ekonomik enerji sağlayan her bir kuyunun enerji değeri saatle 7.5 ton odun. 3 .8 
lon i) i kalitede kom ur, 871 kg fuel oil. 422 kg LPG . 480 kg doğal gaz eşdeğeridir. Bu 
rakamlar kuçuııısenme) ecek önemli enerji değerl eridir. Çal ı şmaların ümit verici ve 
başarılı bir şekilde devam etmesi. yüksek sıcakl ı kla su veren kuyuların açılması için 
MTA amma ve kuyu açma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 800-1200 m derin
lit..1en çot.. ) uksck sıcakl ıkta sıcak su ve buhar elde edileceği umiı edilmektedir. 
('alışmalar bu )önde yoğunlaştırılarak devam eııirilecckıir. 

7.13. Merkezi lsıt111a Sistemleri ve E nerj i Dağıtı111 İstasyonu 

Şu ana kadar açılan kuyuların tek bir merkezde toplanarak kontrollu bir şekilde 
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)atırımcılara dağıtımı enerjinin etkin hı r ~kılde kullanımı ı e }'atırımcıı ı bol 
)Onunde onemli bir te~ı ik kar.ırı olar.ık al ınmıştır. Kurulacak enerji ;: 
kaplıca ı e er.ı ı ıtılması ıçın gcrek lı s ı c-.ı k su temini gerçekleştirilecek" b 
dahilinde ihtı)aç du)ulan )erlere bu sular ıcrılccektir. 1 

A) rıca ku) ularda kabuklaşma . korOı) on ı c karbondioksi t gazı testlerinin ızr. 
ması) la karbondıoksll 3}rı~Lırma sistemleri de kurularak era işletmelerinelk'a 
bırliktc l.;;ırbondiok it g;ı11 ı crilm1..~i planl.ınmaktadır. 

Resiııı 29: Kurulu Cam · crad.ı Yerden l~ıtına ttoruları 'c Biber Yeti şıiri lmes i 
(Ş lkkişo~l u . Ocaı... , 2001) 

Derin ku) u çalışm;ıl ;ırının } ul.;sek ısı beklentilerine ceıap vermesi durumundı:ll 
tı l ması. Jeoterm;ı l cnerjı)e da) alı ısıtma . soğutma, ı...uruuna tesisleri , ıcal: 111 

lı ğı gı bı entegre ıe ısler ı nşa edilebilecektir. 

7.14. era Malzemeleri imalat Fabrika ı 

8 . 1 d .h . . . 1 1 k temin eımel1e sıı o gc c ı Lı) aç du) ulan seracılık malıcmelerını }ere o ara . . .aşa.ııı;. 
) aşanmıştır. Yurt dışından llhal edilen . cra malzemelerinin temınınde l gdı:.ı
ğaıları aşmak ıçin bolgede bır era uretim merl.;ezinin kurulması gundeme. f 
amaçla )erlı firmalar ile temasa geçilmiş ıc Şanlıurfa'da bir sera ureıım ~ 
kurulmas ı için Şanlıurfa Val i l iği il özel idaresi. Şişecam Holdi~g ıe ~OS:ij:ıı 
1-irması ile i~birliğine gidılmış CAM ER ERACILIK A.Ş . faalııeıc 0 eç 

. . . . . 'k nı hizıneıe a!'fl CAM ER ulkemınn ılk sen ımalat prcfabrikas)On sera fabrı ası 
içi ı·e) urt dışına hizmet ı ermek istemektedir. 
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Guı,:lu hir ARGr. (Araştırma ve Geliştirme) ekibi. Antalya Seracılık Araştırma 1-:nstitusu 
ıc l l!BI IAK ışhirliği ile )Lirütulen çalışmalar başarılı sonuçlar vermiş, ulkemiıde ilk 
ıkla aluıııin) um ıaşı) ıcı malzeme kullanılarak. ıanıamı alı.lminyum ve cam olan sera 
urcıılmıştır. Bu konuda dı.ln)adaki en son teknolojik gelişmeler dikkaıe alınaraı.. dunya 
,ıanılan ıı: normlarında sera uretilme)e çalışılmaktadır. 

Resim 30: Kurulu Cam Scrııda SUs Hiıkisi Ycıişıırilmcsi (N. Özel. Ocak. 2001) 

Şanlıurfa Organize Sanayi Sitesinde 11 000 m2' 1ik arsa uzerinde kurulu bulunan 
2000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren CAMSER 'in sera uretim tesisleri için 
200 milyar TL (300 000 Dolar) harcanmışt ı r. Şu anda planlanan yı ll ık uretim kapasitesi 
:ıoo 000 m2 cam sera malzemesidir. Talebe göre büyüme hcdenenmektcdir. Yeni sera 
modelleri lC sistemler üzerinde ARGE çal ışmaları devam eımektedir. 

7.14.J . Sera Maliyetleri 

Sera maliyetleri şılphcsiz çok değişkendir ı· c bir çok faktöre bağlıdır. Bu nedenle bura
da ı erilecek maliyetler. yerel şartlar, sera inşaatında kullanılan malzeme 01.clliği. suyun 
ilcıimi ve dağıtımında kullanılacak malzemenin nitelikleri. kullanılan eşanjör sistemleri. 
damla sulama sistemi, sisleme sistemleri. havalandırma, plastik ve cam orıu kalitesi ı c 
tum sistcmlcrın bilgisayar kontroll!ı olup olmamasına göre değişecektir. 

CAM SER firmasından alınan bir mali) et cetveli bu rapora eklenmiş (BaL 1:k 2) ı e 
raporu ıncelc)enlcre bir fikir vermek istenmiştir. Ulkemi1.deki ) ukseı.. ennasyon 
nedeni) le bazı mali)et rakamlarının Dolar bazında ı·crilmesinin daha uygun olacağına 
karar verilmiştir. 
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Resım JI: Scra.:ılıl.. Urcıını P·.ıkcılcnıc Jcoıcrmal Tcsıslcrı (Ş . Bekışoğlu,Ocak,2001) 

Resim 32: craların Dış GörtJnUmU (Ş Bckışoğlu . Ocak. 2001) 

Basıt bir hesap yapılacak olursa; 

Avrupa'dan ithal malı.eme ile sera kurulursa 22-24 U.S. Dolar I mı ilelır 
( 1000m2) sera maliyeti 22 000- 25 ()()() Dolardır. 

• . . 1 a sera ku~ 
Eğer lsraıl den sera malı.emelerı ııhal edılir ve Israıl Fınna _arın 00o-ı?001~ 
mali)'et: 16-17 U.S. Dolar/ ml olmakta. bir dekar sera maliyeıı 16 

olmaktadır. 
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Yerli firmaların kullandıl..ları malıcmenin otelliklerine göre mali)etler daha ucuı 

olmal..ıadır. 

7.15. So1111ç ve Öneriler 

• ~anlıurfa Karaali'de sıc<ık su sağlama!.. amacı) la 18:\ m derinliğinde bıradeı sıcaı.. su 

wndaJı )apılnııştır . 

• ~·alışma alanının ıcolojisi hakkında araştırma )apılmıştır . 

• Karnali scr:ılarında gerekli araştırmalar yapılmış ve detaylı fotoğrunarı çel.ilmiştir. 

•ilgili l..urumlardan geniş bilgiler alınmıştır. 

• Yapılan çalışmalarda, kesilen l itoloj ik birimler ı·e reıervuar ka)aç dil..l..aıe alınarnı.. 
ku) umın rcıcn uara kadar olan 15:\ 5 m 'l if.. üst kesimi kapalı borularla tcçh11 edilereı.. 
boru arkası) ıııcye !;.adar çımentolanmıştır. 

• Yapıl:ın çalışmalarda kuyunun ortalama :ıs l /s debi ile kullanı l ması durumundu gunluk 
ıcriıııin 22832 ton cil':.ırında olduğu belirtilmiştir. TurLmı Bakanlığı standartlarına gore 
bir kişi için hclirlenen gunltlk :\50 il termal su kullanımı göt önune alındığında bu debi 
gunde 9380 kişi) e hiı.mct ı erebilecek bir debi)e karş ılık gelmektedir. Bu nedenle SU}ıt n 
ıcsıslcrın ihtiyacı omnında kullanılması ı·c gercksit faı.lu harcamalardan kaçınılması 
gcrckmekıedi r. 

• Ayrıca sondajdan alınan su numunesinin kimyasal analizi yapılmı ş ve batı oıellikleri 
değerlendiril mi ştir. Ancak kaplıca suyu olarak kullanım l arda i.ü. Tıp Fakül tesi Tıbbi 
1-koloji ve l l idroklimatoloji kursı.lsı.lnde bu yönde bi r değerlendirme ıapılması ve şifa 
açısından ba11 öı.c llikl eri nin ortaya konması kanımılca önemli yararlar sağlayacaktır. 

8. ŞIR AK İLİ GÜÇLÜKONAK İ LÇESİ HISTA J EOTERMAL SU 
KAY AKLARI 

8.1. Giriş 

llısıa Kaplıcası , Ş ırnaı.. iline bağlı Guçlı.lkonak llçesi 'nin Hısta Köyü'nden ismini 
almıştır. Hu kaplıca. gezi çal ışmaları sırasında liyareı edi l ememiştir. Ancak 16.11 .2000 
tarihındc )erinde yapı lan arali çalı şmaları sonucu yazılan "Hısta Kaplıcaları inceleme 
Raporu" )aı.<ırlarından Nedret OZEL tarafından mevcut bilgiler bu rapor için derlenmiş 
ıc aşağıda sunulmuştur. 

8.2. lııceleme Alam 

llısıa Kaplıcaları, Şırnak ili, Gı.lçli.11..onak ilçesine 10 km ut.aklıkta olup. Hısıa Köyunun 
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250 m batısında, Dicle nchrı kenarında )er almakıadır. Ko;e )akınlıaı nede 
ca)a ko;un i mi ıcrilmişıır 0 Oı)k 

Re~iııı 1: Darj!cçıı llçc\ının Genci Goruııuıııu ('\.Oıcl. Kasını. 2000) 

8.3. M evcııt Tesisler 

Hı sta Kaplıc-.ısında hırı erkekler. diğerı bdınlara ait olan iki adet hamam m~• 
Konaklama )Crlerı Osmanlı larihi Kulturune ll)gun bır şekilde kubbeli inşaed · 

. 
R · 2 · · ı Kasım 2@ı emıı : llısıa Jcoıcrıııal Alanı ıc Koııal..laıııa lcsıslcrı (N.ÜLC · ' · 
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ı crnıal l..a) mıl.. kapıajı iki hamam arasındadır ı c nehir seviyesinden 30-40 m yukscktc, 
3, 15 m l"X1) uıunda ve 50 cm dcrinlil..tcdir. Bu 1..aptaja gelen uç adcı kaynak birlcştik
ıcn sonra hamamlara dağııı lmakıadır. Kadınlar hamamının arka kısmı kayalara 
Jaıannıısıır ı c kaplıca suyu bu kayalardan aşağı doğru havuza akmaktadır. Dicle 
~hrının' ka~ı sahıli Mardin lli 'ne ait olup burada Germiab kaplıcas ı bulunmaktadır. 

Re.ıim J: llısıa Jcoıcrınal Alan. Konaklama Tcsıslcri ve Dicle Nchrı (N.Özcl. Kasım. 2000) 

8.4. Özet J eoloji 

inceleme alanının ıabanında Ust Kratcse-Al ı Palcosen yaşlı gri. yeşi l renkli şeyi, marn 
l..unı ı:.ışı. çamur ıaşı. millaşı ardalanmasından ol uşan Germav Formasyonu yer almak
ıadır. Bunun uıcrinc Pacoscn-A lt eosen yaşl ı şarrabi renkli marn . kum taşı . konglomera 
ardalanmasından oluşan ve yer yer kalker araband ı içeren Gcrcuş formasyonu (Tg) 
gelir. Daha usıe doğru kon kordan olarak eosen yaşlı. alt seviyeleri çörıl iı tebeşirl i kal
ker içeren Mıd)at Formasyonu (Tm) gelmektedir. En genç birim olarak ise Kuvaterncr 
)aşlı. ıutıurulnıanıış kuııı. kil çakı ll ardan oluşan aluviyon (Qal) yer almakıadır (TPAO 
1988). llsı Kratesc filişlerinin göriılduğu alan i le gune)dcki Eosenin kompleks serisi 
arasında Dicle Nclıri'ni kesen ku;,ey-baıı. gune)-doğu yönlu ufak bir fa) hallı bulun
ınal..ıadır. Bu l'a) ın l..uıe) çökunıuslinde iki adet sıcak su kaynağı görülmektedir. Bu ka)
nal..lardan hiri Diclc'nin doğusunda Şırnak-Hısta kaplıcası, diğeri ise batıda nehrin karşı 
'<l hılindc ) er alan Mardin-Gcrnıiab kaplıcasıdır. 

Doğuda ı c nehrin hemen kıyısındaki 30--W m yükseklikte bir terasta olan Hısta 
l..aplıcasın ı n suları kıllı sedimentlerden meydana gelen temel üstundc konglomcrnlarla 
ı. ı ~ l..m) l..all..crlcrin uıcrindcki karasal kalkerler arasından gölukmektedir. Ka) nal..lar 
la)dan gelen JUı cnil öıcllikte olan sulara sahiptir. 

101 



HISTA 

Tm 

ve 

Hasıi<ı T 
o 

C-:=\ıRr:sı 
'-Ilı 1 - .. 

'· 

. . •' 

. ' 
' '· 

JEOLOJi 

.. ' ... 

,.• 

...... 

•. •• ~99§ııf.1 ·.. ' .. ' . 
· .. 

·· .... 

ACIK LA MAL.t. R 

Aluvyon (l<uvoternerl [ •.• 'erlesim merııı 

Mrd)'QI Formnyonu IOEosen l ( -J Slobilizt yol 

Gercüs Formosyorıu lf'ıcıl~-AE~cnl 

Germov Formcısyonu ll.İ.Kre-A iPl:ıleol 

Formasyon S\l't ın 
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85. Teda~i Edici Özellikler 

roprak kalcv ili klora sül fate (tuzlu ve acı) ve kukUrt lu olan bu sul arın total minerali
t.aS)Onu ı gramın biraz üzerindedir. Hi pcnernıaliıe gösteri r. Dış U) gulanıalarda sedaıif 

~c anıi enfeksiyöz etki bekleni r. Bir kı sım romati l mal sendromlarda ve usı ıeneffus yol
l arının kronik hastalıklarıy la . kad ınların kronik sendromlarında endikasyon kazanırlar. 

Kaplıca suları daha detaylı olarak incelenmeli ve tedavi edici ni ıeli k leri )Cniden saptan
mal ıdır. Anali l sonuçlarına göre bu suda ylıksek radyoaktivite ol duğu gonllmekıedir. 

Kapl ıca sularının tedavi edici ni tel ikleri konusunda daha ciddi bilimsel araştırmalara 

ihti) aç bulunmaktadı r. l s ıanbul Üni versitesi Tıp fakü ltesi Hidroklimaıoloj i Ensıiıusli ve 
Dicle UnİI ersiıcsi Tıp Fakültesi ile temasa geçilerek termal suyun tedavi edici oı,cl 

lil...lcri tespit edilmelidir. 

Resim 4: H ısta Jeoıennal Kaynağının Çıkış Yeri ve Banyo (N .Öt.el , Kasım, 2000) 
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llçe)e bağlı Koçtepc Ko)U yakınlarında hulunan Hısıa Kaplıca'sında.)C1Laılaıı11.ı 
dun her )anından gelenler 5-10 gun muddctlc kalırlar Bu kaplıcanın sağlıklı lir 
modernleştirilmesi halinde )Orede bir turiım lanlılrğı olacakıır. Kaplıcanınıııti~ 
yanında. mitolojik insan olarak bılincn Hı Sulc) ınan tarafından Saba M( 
Böll..ım)a hediye edilen bir guıellil.. ılıcası olduğu \C haıuzun dibinde Hz.SulC\ll: 
ayal.. izinin hulunduğunun SO)lcnmesındcn. ic_: \C dı~ turistlerin rağbet ettik!~ 
riLm mahalli haline gelmiştir. Kaplıcanın. fıııl... ~I ağrıları. akrep sokmafanııı 
ıcda\ i gucunun ) ul..sel.. olduğu ilgili kı~ıler tara! ımlan bclinilmişıir. Ka~lt'a:r 

meı siminde onalama olarak 25-30 mil)ar lıra gclı rin olduğu ifade edilmiştir.4_ 
geliri her )il farklı bir kuruma \Crılmcl..tcdir Kaplıca SU) Unun bahçe ıanmııx!a ı 

oldukça anırdığı \C kaplıca SU) unun donem donem renginin değiştiği ifadeıxli1• 

Kaplıcanın ) eni ) apılacak olan 11 ısu Barajı 'n ı ıı altında kalacağı sanılııııl:ıı 

8.6. Kimyasal Sııııflaııdırma 

Hısw Kaplıcasıııııı Ta/ılı/ Raporu : 

Relik Sa)daııı Merkcl Hıf11sıhha ~nsııtusunun kaplıL<l)a ait 19.9.l~ ıarihiııdt~: 

sa) ılı tahlil mporu aşağıda hclirıilmiştır. 

uyun mevkii 

Görunur 
Torıu 

Amon)ak 
HS.(litrcde) Kukurtlu hidrojen 
Uı\ i madde için sarf olunan oksijen 
Serbest l..arhondiol..sit ga;ı 

Katyonlar 

So<l) um i) onaı 
Kalsi) um (Ca) 

Mugncı.) um (Mg} 
Demir Alumin) um (re. Al } 
l)On 
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Hısta Kaplıcas ı (Koçtepe Köyü) 

Berrak 
Aı \ar 
Var 
782 Mgr. 
232 Mgr. 
Yok 

Mgr. 

2872~ 

ıo.ıooo 

67200 
5528 

Miliı~ 

12.ı89 
10200 
5600 
.ıoo 

~ 



Anyonlar Mgr. Milivnl 

Mcıcsilkaı i)onu (Hı. Si. Ü3) 80600 400 
J füJrokarlxınaı ! HcOıHl 2+1000 3:ıs2 

Klor i)Ollll (CIJ 119000 2 ı :ı:n 

Sullaı ı) nııu CSO") 102-IOOO 

Niıraı 

Niıriı 

Kuru hula-.a 1850 

Analiı ıarıhı : :ı 1 Ma) ıs 1975 (Turkiyc Maden Suları Raporundan alınmı şıı r) 

İyonlar 

Aıııon) uııı NJ-1" 
l.ıı) uııı l.ı 

So<.I) um Na 
l'oıas) uın K 
Kabı) uın C'a 
Magııct.)Uın Mg 
Demir Fc 
Al unıin) uın Al 
(iııko Zn 

Toplam 

Klorur CI 
l)ouur ı 

Broınur Br 
1-luorur 1-
Sulfaı S04 

Niıruı NO, 
Niırıı N02 

Hıdrolosraı HP04 

Bıkarbonaı HCO.ı 
Hidroarscnaı Has04 

Toplam 

Mcıasi likaı asidi H 2SJO.ı 
McıatxıriJ.. asit HB2 
l oplam sulfur Si J2 
Toplam 
Genel Toplam 

ıng/I 

12.2000 
0.0116 
:ı:ı.8757 

18.6624 
24:ı.ooo 

n.:ıo ı o 

OJ250 
0.2725 
0.1300 

480.7782 

210.0000 
0.0400 
0.0500 
2.:ıooo 

800.0000 
OM30 

0.2777 
225.7000 
0.2128 

1050.8017 
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milivnVI o/o milival 

o.6m 2.6292 
0.0016 0.0062 
ı ... ms 5.7 164 
OA773 1.85 16 
17.1500 665:ı47 

5.9506 23.0853 
0.0 11 6 0.0450 
o.o:ıo3 0.11 75 
0.0039 0.0151 

25.7765 100.0000 

5.9238 22.9-Wl 
0.0003 0.0011 
0.0006 0.0023 
0.1211 0.4689 
16.6666 64.5421 
0.007 1 0.0274 

0.0057 0.0220 
:ı.ıooo 12.0048 
o .oo:ıo 0.0116 

26.8047 100.0000 

37.1800 
1.0125 
273.5000 
310.68 
1361.4817 



Gazlar: 

Serbest karbondioksit 
Serbest kUkünlü hidrojen 
Serbest oksij en 

Fiziko-kimyasal özellikler : 

İletken l i k 

S ıcaklı k 

PH 

Radyoaktivite : 

: 1.9 x 10·3 mho 
: 63 ·c 
: 69 

30.SOmg/ 1 
210 .0mg/I 
••• mg/1 

Toplam alfa aktivitesi 
Toplam beta aktivi tesi 
Radon Rn222 
Radyum Ra226 
Uranyum228 

: 491.08 ± 18.76 Pci/I 
: l 12 j 0± 5.77 Pci/I 
: 1471 Pci/I 
: 63.46 Pci/I 
: 0.400 mikrogr/I 

Debi : 2.5 l/s 

Kimyasal S1111flaııdırma: 

Termal kaynak suyu Sülfat (% 64j 4 milival) . Klorur (% 22.9..ı milival), Kalsiı111 
(% 66.53 milival), Magnezyum (% 23.08 milival) ı c Hidrojen Sülfür (273J mg'; 
içeren sular s ınıfına girmektedir .. 

Fiziksel sııııflandırnıa: 

Hipenermal (63 •c ), Hipotonik (32.77 milimol/I) termal sudur. PH'sı 6.9. ıo~am ıı. 
nerali zas) onu 1.36 mg/l 'dir. 

8.7. Soıı ııç ve Öııeriler 

• Al tyapı n ın olmamasından dola) ı termal alana ulaşım guç olmaktadır. Yapılacal:alt)IP 
çal ışmal arı ve mevcut tesislerin onarımı sonucu, Haziran-Temmuz-Ağustos aılarırll 
elde edilen 25-30 milyarrrL gelirin anması kaçını lmaz olacaktır. . .. . . 
• Hısta. ~a.pl ıca ı çevresindeki ) eri eşim birimlerinde geçim kaynağı küçuk olçeklı tı:bıt 
sebzecı l.ı ğıne yöneliktir. Sebzecilikte kullanılan sulama suyu mineral bakımından zııııl 
olduğu ıçı n oldukça iyi verim elde edilmektedir. ·sııaı 
~ ~aplı can ı n t.ıbbi faydasının yanında mitolojik özellikler taşıd ığından iç l'C dış ıun 
ı l gı odağı halınc getirilebilir. 
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8.8 ŞIRNAK İLİ ZÜMRÜT DAG JEOTERMAL ENERJİ KAYNAGI 

Kaplıca, Şırnak ili Ilıcak Köyüne bağl ı olup, köye 5 km uzaklıktadır. Köy 1000 kişi lik 
bir nufusa sahiptir. İ lçe ve Mezra beldesi. asfalt yol güzergahı nda bulunan ll ıcak Köyli 
kaplıcasına ulaşım 1 km 'lik stabi lize bir yol ile sağlanmak tadır. 

Yöre insanı kaplıcadan her mevsim yararlanmaktadır. Konaklama tesisleri i lçe Ka) ma
kanılığı tarafından inşa edilmişti r. Ancak tesisler yetersiz olup, geli ştiril mesi gerek
mektedir. Bölgeye yapı lan seyahat sı rasında zaman yetersi zl iği nedeniyle kaplıcaya 
gidilemediğinden detaylı inceleme olanağı bulunamamıştır. 

Jeotermal Sıcak Su 
Alan Adı Kaynak Adı 

Su Sıcaklığı Debi Kullanım Kurulu İşleten 
Kuruluş C0 Vs Alanı Tesis 

llıcak Koyu Zümrut Dağ 50 

9. ÜLKEMİZDE SERACILIK 

9.1. Ülkemizde Seracılığııı Gelişimi 

30 Kaplıca Kaplıca Be) tüşşebab 
Belediyesi 

Tarımın alt kollarından biri olan seracılık diğer tarımsal konulara göre daha fazla bilgi 
birikimi ve uLmanlık isteyen bir iştir. Birim sahadan en fazla gelir seracılıkta elde edil
mekte , sera ve tarla birlikte ele alındığında üretim tüm yı l boyunca denm euirilebildi
ği ndcn pazara sü rekli ürün veril ebi lmektedir. Önümüzdeki yıllarda seracılı ğın giderek 
önemi artacak. stratejik bir sektör olarak tarımsal faaliyetler içerisi nde yer a lacaktır . 

Seracı lığın bir sanayi haline gelmesinin en büyük nedeni serada iklim şartlarının kontrol 
edilerek verim ve kali tenin en üst düzeye çıkarılabilmesidi r. Teknolojik yeniliklerin 
serac ılı kla uygulanması ile bu sektör çok karl ı bir yatırım al anı haline gelm i ştir. 

Ulkemilde seracılık ilk defa 1940 yılında Antalya yöresinde başl amıştır. İl k yirmi y ıl da 
seracılı kta gelişme çok yavaş olmuş, 1960 yılından sonra seracılıkta ciddi bir geli şme 

gorulme)e başl anmıştır. Cam ve pl astiğin yaygın olarak kullanılması ve teknoloj ik ge
lişmeler i le damla sulama, gübreleme, yüksek verimli sera şartl arına uygun tohum ve 
fide kullanımı sonucu, serada birim alandan elde edilen ürün miktarı ve geli r artm ı ştı r . 

Serac ılıkta meydana gelen gelişmeler dikkate alındı ğında son y ıllarda sera alanlarında 
hızlı bir art ı şın meydana geldiği görülecektir. 

Tablonun tetkikinden görülebileceği gibi sera al anları başlangı çta her yıl ortalama% 7-
15 arasında artış göstermesine rağmen. son birkaç yılda çok önemli bir gel işme me)
dana gelmiştir. Sera ürünleri önceleri büyük marketlerde satılırken artık sera lirunleri 
ülkemizin her yerinde semt paza rl arında bile tüketiciye sunulmaktadır. 
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Tablo I : Yıllar.ı gorc ' I url.:i)c'lk 'cnı ıılanlarının gelişimi. 

YI L l'-~ Rı\ \l.ı\ '\I <dekar) 

1970 15 000 
197'i y; 000 

1980 50 (J()(l 

1985 77 IKIO 

1990 90 IKKl 

199'i 14() 000 

1997-1998 2J4 (KXI 

1998-1999 J07 (KXl 

1999-2000 479 906 

Di ğer hir ifade ile. ulkcm11ın iklim 'c holgc larklılıkları dıkkate alındığındaser.tıl 
tarlalarda urctim )il t\(ı)u dc\am l'tmckll' \C tukctu.:inı n sofrasında hemcrılıcr 

\chıc) i hulma ~n\ı )arJtılnıı~ ulm.ıkt.ıdır 

cm alanlarındakı gcli~mcnın en )oğuıı ııldugu holgc Akdenil Bolgesidir.Sc!ıı., 

)aklaşık 1.ı 50\ı Anıal).ı ilinde, Muğl.ı 'h 20. l~cl '• 20 gıbı bir payasahiplıılıc 
tadır. Kalan " 1 O'luk oolum 11.ıta) . ı\UJIU. ,\)dın. lımir \C Yaloıa illerindcıerw 
tadır 

9 2 . I fletme 8 ııyııklıiklerı 

Scr.ı işletme hu) ukluklcrınc bakıldığında ı~letmclcrı n çoğu kuçul.. alanlardırıe~ 
aile ı~lctmc,i ol.ıral.: nitclcndırilchilir. ıooo m2'Jcn kuçul.. alanların genel ıopm~ 
dckı pa) lan % H6'dır. Bir çol.: ulkl-<ll· opıımum 'cr.ı hu) ul.luğu olarak katıl~ 
1 O 000 m1 'dcn hu) uk 'crııların genci toplam ıçcrısındcl.i pay lan sadı:tt ıı' 

crn Bü) üklüğü (ml) 

1000 m2'dcn kuçul.: 
1 ()()(). JOOO mı 
J(}()(J.1 O<KlO mı 

1 O 000 m2' den hu) ul.: 

9f .\lan 

il 
75 
il 
J 

H • · ı· · ·· dhamodern~ U) u ... ı ş etme olarak nıtclcndırılcn ,crnlar dı~crlcrıne göre a ık 
. h. ~ . k pi mışısıl!ll3 1 

sa ıptır . Bunlargcm.:ldc l\ıtmalı l"':lm ,C'mlar,çıfı ı.::ıılı pl:ıstıl..le a an 
l;ındırma ,i,ıcmlcri olan 'cr.ılardır. 

93. Sera Örııı Mal:.eııı elerı 

olup rı 
llll..eın11dckı 'cr.ıların ).ıklaşık % ıır,1 pl.ı,ııl.: 1)rıu ile kaplanmış · 
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ısc )al.laşı l. 'lr 13 d ı arındadı r . Seralarda kullanıl an ma lı.emcye göre bir değerlendirme 

)apı lrıı ı~ ıc hilgi lcr aşağıda ozcılen rııi şıir. 

Tablo 2: i l lere Ciorc Sera Örtu Mal ıemcleri . 

lıAdı Cam Plastik A lçak Tünel Toplam 

(da) (da) (da) (da) 

Adana 309 3 760 152 236 ı s6 :ıos 

An tal) a ;:ı (){)() 9-1000 15 000 162 000 

Mersin 3 652 60745 19~ 84 00 1 

Muğla 4639 11 607 3 973 20 2 19 

Diğerleri 837 27 910 28 634 57 38 1 

l oplam 62 437 198 022 219~7 479 906 

l sıımalı cam ıc plasti k kaplı sernlar d ışı ndaki seralarımızın % 86'sı dış hal'a şartl arından 

cı l. ı lcnmcl.ıc. seralarda iklim şartları )etcrince kontrol edi lememekte. haı•al andırma 

ı c11.: rlı duıc) dc) apı lamamakıa. seranın iç sıcaklığı dış hava sı caklığının deği şim i ne bağlı 

olaral. cıl.ılcıımckıc<li r. 

~cralarıı11111n '7r 75'indc ıoğun bir kimyasal ilaç ku l lanı mı mevcuııur. Bir çok ulke se
ralanJa organik urun )Cti şıirmeyc başlam ış olması na rağmen ulkemizde bu konu 
uıcrı ııde ;cwrinı.:c durul mamakıadır. 

l hraı:aıa <.loııuk olarak çalı şan firmalar dı ş paı.<ır şartl a rından f'a1.laca etki lenmektedir. 
1999 ) ıl ı nda ortalama domates ihraç fiyatı 38 senı iken. 2000 ) ılında bu değer ortalama 
9.'l senı olıııuşı u r. Seralarda ) eti şıirilen sebleler başta A lmanya olmak iuere Avnıpa' nın 

hı r çol.. ull.csinc ihraç ed i lmektedir. 

9 . ./. Sera lsıt11uı Maliyeti ve Jeotermal Enerj i Kıı/10111111 Olarwkl<trı 

Sera mal iıcıi ndc en önemli unsurlardan biri ı s ııma maliyetidir. Bir üreticinin i fadesine 
gorc 55 dekar sc nı ı s ııılmas ı için kull anı lan LPG tutarı 35 000 dolar. d iğer bir i fade ile 
hır dekar sera ı s ıırna mali) eli 636 dolar olmuştur. Bu değer oldukça yüksektir. 

llli..crn11.dc sı caklıl.. ları 40 "C'nin u1.erinde olan IOOO'den fazla ıerıııal su kaynağı mev
cuııu r. Sıcaklığı 102 "C'deıı fa ıJa 170 adcı termal su kaynağı bulunmaktadı r. Bunlardan 
termal su sıcaklı ğı :ıo-60 "C arasında değişen 85 ku) u. s ıcaklığı 6 1-90 °C aras ı nda 
değişen 38 1..u) u bulunmal..ıa . ba1.1 kuyuların sı caklığı i se 205 °C'ye ulaşmaktad ı r. 

Bu l..u) uların hir l.ısmı açılm ı ş olmasına rağmen mevcut kooperaıiner ı'C)a ku) unun 
halen sahibi olan 1..amu kurumları bunlardan yararl anmanıakıad ı r. 

1 crmal su ka) nakları poıansi ) eli bal.. ı mından dun yanın i lk ) cdi ülkesi ar.ısında bulun-
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ra6men bu ka) naklardan ıermal turizm. seracılıl... jeotermal encrı"ı u· 
mamıza " · . reııııı 
kimyasal madde urctimi . gıda k~ruıulması \C su ~~unlcrı ycıişti.ri~iliğinde ıetenll.'I 
yararlanamamakla) ız. Buna en guzel orııeklerdcn bırı olarak. Denızlı-Kızıldcre Bula. 
kenı olarak isimlendirilen ) erde Tarım Bakanlığı 1980 ) ılıntla sera kurmak uzere IO:ı 
dekarlık bir alanı kamulaşurmış ancak aradan geçen 20 yılda bir ilerleme kaıdedilırı. 

mişıir. 

Bıı raporda dewylı bilgi rerileıı Batman İl111de bıılıı11t111 83 °C ~ıcaklıg111daki kCl)ııak ) 
yıldır boşa ak111akwdır. 

Jeoıermal enerjinin en önemli kullanım al anları elektrik enerjisi ureıimi. konut ısıblııg. 
sı. ıernıal ıurizın ve seracılıkıır. Termal su ka) naklarının kullanımı ile sera ısıımaıruı. 
yeti sı f'ır olacak ve önemli bir enerji tasarruf edilecektir. 

Seralarda kullanılacak jeotermal ka) naklar içerisindel..i çcı re) c zararlı olabilecek mX· 
delerin dikkaıe alı nmas ı ve doğaya zarar ı ermeden hu maddelerin onamdr 
uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca SU) un içerisinde hul unan mineral maıilda 
boru içerisinde çökerek boruları ııkamakta ı·c) a koroıyona neden olarak borularıçurı· 
mekıcdir. Bu nedenle seraların ısıtılmasında kullanılacal- ıcrmal kaınaklar iıi ııı. 

edilmeli . sera projeleri bu konuda uzman kişi ı e kurulu~lara) aptırılmalı. malzeme Sif· 
miııde azami t iıizlik gösıerilmelidir. işin başında alınacak yanlış kararlar ileride~ 
dönlilmesi mumkün olma) acak maddi ka) ıplara neden ol ahi lccekıir .. 

9.5 Serada Üretilebilecek Üriiııler 

Glinc)doğu Anadolu Bölgesi en fazla guncşli gunlerc sahip )oremizdir. Guneşligun'r 
sayısı il ı e ilçelere göre değişmekle birlikte. bu yoredc buluıluluk oranı Akdera 
Bölgesi'ndcn daha azdır. Guneş ışığı olumlu yönde kullanılır ı c ıermal su kaınaklanik 
seralar ısıtılırsa bu )örcde 'erimli ıc kaliteli bir seracılıl- uretimi )apılabilir. Bunun ~' 
glıneş ışığının doğru kullanımı. ısıtma yanında çok i) i bır harnlandırma sistemi ile.Sil!' 
da ihti)aç du)ulan diğer sistemlere ihli)aç bulunmaktadır. 

Seralarda urctilen urunlerin başında domaıes gelmekte. bunu ıeşil biber. hıyar,ıxıılıt 
üretimi ile diğer sebze ıurleri izlemektedir. 

~u~ulacak seralarda sadece sebze yetiştirilmemeli. kesme çiçek ıe salon bitkileri~ 
tımınc de onem ıerilmclidir. Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5-l adet fırııı 
~nıaly~'da kurulmuş bulunan 2600 dekar serada 1999 yılında 164 milyon adet keı.:ı 
çıçck ıhracatı yapmış ve ulkemize 26-28 milyon dolar döviz kazandınnıj&l 

~eti ştiril cn çiçek turlcri arasında% 65 sprey karanfil,% 15 kelle karanfil. %IOkri: 
tem' % 2 gcrbcla, % 2 glı l , % 1 ci psofi lla % ı solidako ve % 4 diğer türler )er al 
tadı r. ' 
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Bu çiçeklerin % 72'si lngi ltere'ye. % 18' i Hollanda'ya. % S'i Japonya'ya ihraç edil
mektedir. Çiçek ihraç edi len ülkeler arasında Almanya , Belçika, İsveç ile diğer Avrupa 

ulkeleri de bulunmaktadır. 

Bu raporda resimleri görülecek olan Şanlıurfa Karaali 'de kurulu bulunan seral arın 
birinde sus bitkileri, özellikle salon bitkileri yetiştirilmektedir. Sera tesis edilirken her 
turl ıl bitkinin yeti ştirilebilmesine olanak yaratacak özellikte inşa edilmelidir. Bu ne
denle sera malzeme imalatı, sera inşaall ve işletmes i uzmanlık isteyen bir iştir. Sera 
konusunda uzman firmalar sera projelerini hazırlamalı ve bu konuda uzman firmalar 
inşaaıı gerçekleştirmelidir. 

9.6.Sera işletmesi ve Personel 

Seracılık bir uzmanlık işidir. Sera konusunda uzman olmayan mühendis ve teknisyen
lerle işçilerin belirli bir sure seracılık eğitimi almaları gereklidir. Seracılık konusunda 
unİI crsite duzeyinde eğitim veren iki yıl lık meslek yüksek okulları bulunmaktadır. Bu 
okullarda ıerilen eğitimi almış elemanların ve universitelerimizin bahçe bitkileri böliı

mu mezunu Ziraat Mühendisleri 'nin serada görev almaları şarttır. Bu elemanların kendi
lerini surckli yenilemeleri. kurslara, seminerlere katılmaları sağlanmalı , başka yörelerde 
ıc yurt dı şında yapılan uygulamaları yerinde görmeleri temin edilmelidir. 

insan kaynağı en iyi bir şekilde eğitilmeli. en üst düzey yöneticisi nden, serada çalışan 
işçi)e kadar her kademedeki insanlar yapacakları iş konusunda eğitime tabi tutulma
lıdır. Serada görev alacak personelin en az 15-30 gün, en iyisi bir ekim-hasar döneminde 
beıızer koşullarda çalışan bir serada görev alarak bilgi ve beceri kazanması gereklidir. 
Tekniğine uygun yapılmayan bir işten sonuç almak mümkün değildir. Ülkemizde 
maalesef "herkes her işi yapmaktadır". Uzmanlaşma ve ekip çalışmasına önem 
veri 1 ıııeme~tedi r. 

Serada giınlük kayıtların tutulmas ı , gelir ve giderlerin takibi, serada çal ı şan insanların 
)onctimi. iş veriminin arttırılması için gereken önlemlerin alınması, kısaca i şi n sevk ve 
idaresi çok önemlidir. Bir çok tesis büyük ümitlerle kurulmuş ancak, işi yönetecek 
insan lar iyi seçilmed iği, işin yönetimine gereken önem verilmediği, malzeme ve ekip
man ihtiyaçları zamanında giderilmediği, nakit para akışı sağlanamadığı, serayı yöneten 
kişilere yetki ve sorumluluk verilmediği için sonuçta beklenen başarı gerçekleşmem i ş 
1 c zarar edilmiştir. Burada yöneten ve yönetilenlerin doğruları birlikte karar verip uygu
lamaya geçirmesi gerekmektedir. 

Bir izleme ve değerlendirme sistemi kurularak her üretim sezonu sonunda karlılık , 
tesisin iyileştirilmesi ve personelin iş veriminin daha fazla arttırılması için gerekenler 
hclirlenmel i, geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak gelecek daha iyi planlanmalıdır. 
Planlamada uzun vadeli görüşlerin benimsenip, sonuçlar üzerinde düşünülmesi gerek
mektedir. Planlama süresinde uzman kişilere danışılması, disiplini sağlayıcı tedbirlerin 
alınması başarının sağlanmasına neden olacaktır. 

111 



ıo. SONUÇ VE İRDELEME 

1. Araştırma raporu GAP Bölgesinde) er alan Diyarbakır. Batman. Siirt, Şırnak , MiirıJ:· 
ve Şanlıurfa illerinde jeotermal ka) nakların hulunduğu alanlarda arazi ıe 
çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır. 

2. İ ncelenen termal kaynaklardaki suların sıcaklıkları 33-83 °C arasında yer almaktaıı 

3. Termal suların hiç hirinde jeotermal enerji uretımı. halıkçılık . kimyasal maddeuııı 
mi ı·e gıdaların kurutulması gibi alanlarda çalışmaların )apılmadığı gorulm~ 

4. İ nceleme alan larından Şanlıurfa Karaali termalinde kurulan sera Dtinya'nın~.bıı).ı 

serasıdır. 

5. Batman Kaplıcası en yüksek sıcaklığa (yapılan ölçumlerde 83 °C} sahiptir. 

6. Turizm potansiyel i bakımından en çok kullanılan (crmık kaplıcasıdır. 

7. Kapl ıca alanlarının en doğru şekilde kullanımı için gereken yatırımın ıe ooer 
verilmesi gerekmektedir. 

8. Her ttirlü basın ve yayın olanakları kullanılarak termal kaynakların tedal'i edici01& 
likleri . konaklama. ulaşım olanakları. turi1.m potansiyeli ıe yatırım imkanları gın< 

kitlelere duyurulmal ı . broşür. takı im. poster. İnternet WEB sayfaları hazırlanr.J 
hediyelik eşyalar uretilerek satışa sunulmalıdır. 

9. Kaplıcalarda seracılığın gelişmesi için girişimlerde bulunulmalıdır. 

10. Kaplıca alanlarının jeolojik etutlerin detaylı bir şekılde yapılması. rezervlerinin~ 
edilme i. hukuki yönlerinin araştırılması gerekmektedir. 

11. Yatırım yapmak isteyen girişimcilere tum kamu kurum ve kuruluşları yaıt.ıt: 
olmalı. bürokratik engeller en aza indirilerek ) atırımcı teşvik cdilmd~' 

12· Batman. Siirt ve Diyarbakır Çermik termal su kaynaklarının geliştirilmesine(JJI(('! 
ı·~rHmclidir. Bu kaynaklar en kısa surede geliştırılerek gelir getiren ıe ıorcell"' 
mısı nc kaıkı yapan tesisler i nşa edilerek işletılmelidir. 

13· insan kaynağına gereken önem verilmeli. eğitimli personelin çal ıştırılmasııı.ıciı 
harcanmalı , personele iş başında teorik ıe pratik eğitim ıerilmelidir. 

~4 · Şan!ıurfa. Karaali'de kazanılan dene) imlerden yararlanılmalı. yapılan çal~~ 
kay ıı edılm elı ·bu eser zaman içerisinde geliştirilmeli. önumuzdeki ) ıllarda d3J'ı3 
samlı olarak yeniden yazılmalıdır. 
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ti. YARARLANILAN KAYNAKLAR 

ı. ~. Açıkgöı. M IA Genci Mudurlüğu-Doğu Anadolu Bolgc Mudurluğu yay ı nları. 

Jeotermal Encjiııiıı Aranması. 1988. Yan. 

ı. s ı. Baççı!. l .C. luriım Bakanlığı Yaıırımlar Genci Mudıirlüğu, Çermik (Diyarbakır) 

Kaplıcası lcrınal · ı uriımi t:m antcri. 1996. 

3. lJZ. Bckta~. M.ıdcn ıc Jeoloji Muhcndisliğindc Petrografi Prensipleri. 1992. 

Arııaı utı..ny. 

4. t-ri~cıı. ı. Al,.ku~ . N. Uygur. A. Koçak, Turkiye Jeotermal Kaynakları. MTA Gen. 
Mud. 1996. Ank.ıra. 

5. r. Oı.td. Dıyarhakır Çermik Kaplıcası Konuna Alanlarının Etudü. 1975. Ankara. 

6. 1 urki)e l\tadcıı Suları. lst. Unilersitesi Tıp fakıiltesi Tıbbi Ekoloji ı·c Hidra -Kli
matoloji Kursusu. 1976. lstanhul. 

7. MIA Doğal Kaynaklar ıe Ekonomi Bulteni Sayı : 1-2. Ocak-Hat.İran. 1999. 

8. 1. Ketin , Genci Jeoloji Yerbiliın l crinc Giriş Cilt 1. 1988, lstanbul. 

9. A.Tahban. Kentlerin Jeolojisi ı c Deprem Durumu. 2000. Ankara. 

12. BİLGİ ALINABİLECEK ADRES VE TELEFON NUMARALARI 

1. ~ahin Bckişoğlu 
!Mık Belendir Sokak No: 12211 
Çanka)a I ANKARA 
Tel : 0312 -B9 82 30 .. 0312 -B9 48 89 
1-aks:03l2+ı1 60 35 
c-mail: sahinbckisoglu([ı hotmail.com 
Cep: 0532 -W6 14 60 

2. Nedret OZEL 

CiAP Bölge Kalkınma idaresi Bölge 
Mud. runcl Çıkış Ağll 
P.K . l:iS G 3000 ŞANLIURl-A 
lcl: 0-114 314 17 50 
1-aks: 0414 313 50 73 
c-maıl : ncdret<!ı urfa.gap.gOl .tr 

nedretoıel@ hotmai 1.com 
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J. Ceylanpınar Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd . Şti. 
Andıl cad. 88/D Kowıı 
Tel: 0322 515 50 35 - 36 Faks: 0322 515 88 80 
Mustafa Ce)lan Cep: 0532 243 35 90 

4. Tunsrer Plastik ve Metal San.Tıc. Ltd.Şti . 
Ycşiloba Mah. Metal Sanayi Sitesi 34 Blok No: 38~2~ 

Se) han/A<lana 
Tel: 0322 428 50 11- 429 01 26 
Faks: 0322 429 17 87 

S. Polen San. Tic .Ltd.Şti. 
S ırrıpaşa Mah. Küçükler Oto Galericiler ilesi No: 1 Dcrince/lzmit 
Tel: 02268148680 
Faks:0226 814 86 80 

6. İ nse r San. Tic.Lld.Şti. 
Tel:0324 237 28 08 

7. Tarıcs San. Tic.Lıd.Şıi . 
Akça) Cad.279/IA GaLicmir/ILmir 
Tel: 0232 251 46 06 
Faks: 0232 251 32 17 

8. Karaali Scraları/Şanl ı urfa 
Sabahaıti n Tuzun 
Ziraat Muhen<lisi (Dönüş Grubu Seraları) 

Tel: 0414 256 72 29 
Cep: 0542 344 81 86 

9. Mehmet Açana! 
Şanlıurfa il Özel idaresi 
Tel: 0414 314 00 68 
Faks: 0414 313 59 36 

10. Tinıur Kücük 
Cam-Ser A .Ş. 

Tel:041431693 18 
Cep: 0533 590 00 64 - 353 76 95 

il. Dr. Ümit Enan 
Ziraat Yıik . Mühendisi 
Su llrıinlcri Orıu Alt K 1 . .. . . . . _ ı ontro lü Su Urünlcrı Kulııiru 
lel: !b32 668 85 36 
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12. Yrd. Doç. Dr. Zeynel A. Demirel 

Mersin llniıcrsites i 

Muh-Mını. hıl... 
('cı re Muhcııdis liği Bölümll 

·ı el: 032-D61 00 Ol 
e-nıail: 1.dcmirclı!! mersin.edu.tr 

12. Jeotermal f:.nerji araştırma ı·e Uygulama Merkezi 

Bornoı a Kam pusu 
J5100 Bornora/11.mir 
ı cı : 02J2 J88 -IO 00 J 2428 ı·e 2836 
!-aks: 0232 388 78 6-t 
c-ınaıl :Jc ııarum ıfı iımir.eng.deu.edu.tr 

hııp://11 wı~ .cng.deu .cdu .ır/jenarum 

13. EKLER 

1. Kuraali Jeotermal Seracı lı k i ş l etmesi Kiralama Muammen Bedel Tespi t Komisyon 
Raporu . 

2. Caınscr firmasına ait sera maliyetleri. projeleri ve fotoğranarı. 
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KARAALİ JEOTERMAL SERA~ILIK İŞ':ETMESİ KİRALAMA 
MUAMMEN BEDEL TESPiT KOMiSYON RAPORU 

İli miz merkez Yardımcı Bucağına bağlı Karaali Kö) undc 01.cl idaremizce y~pıınlan 
no'lu parselde bulunan 12 dekar cam sera ıe ıcsislcrın hulunduğu 120 dekarlık;ı. 
kiralanması amacı yla muammcn bedelin ıespiı cdilınesı için Valilik Malı.· 
21107/1997 ıarih ıe 1111 sa) ılı OLUR'ları ile oluşıurulaıı komisyonumuzca21U7 
gunu saaı IO:O(J"da mahalinde yapılan inceleme ıe ıcıl.ik neticesinde aşağıdanı.ı
l' İ)all )azıldığı uzere kiralama ınuanımcn bedel ıcspııı komisyonumuzca oı biıL!r 
ıakdir edilmiştir. • 

YILLIK KİRA BEDELLERİ 

A-

1 -CAM SERA 

2 - PLASTiK SERA 

B -

:ı5o 000 000 - TJJda 

:ıoo ooo ooo -TL/da 

1 - ARAZI 15 000 000 - T l.Jda 
2 - iSi MERKEZi -IOO 000 000 - TIJda (Ku) u. pompaj ve eşanjöruni:ek 
3 - BİNALAR :ı 000 000 000 - TIJda (idare Binası. -1 adcı lojman. sı',: 
hava deposu. ambarlar. atölye ve tamirhane biriınlcrı. sulama hal'uzu ıe ıxr' 
istasyonu) 

KİRA TUTARLARI 

12 da' lık bölum 

1- Cam Sera 

2- Tesisler 

3- ls ı merkcıi 

-1- Ara1.i 

TOPLAM 

12 da x :ı5o ooo ooo -

Global 

Global 

ıo:ı da x 15 000 000 -

= -1 200 000 000 -TL 

= :ı 000 000 000 -TL 

= -100 000 000 ·TL 

= 1 5-15 000 000 -TL 

= 9 1-15 000 000 .TL 

2210112001 ıari h i iıi bari ile kira bedeli :ı eş iı ıaksiılc ıcrilınck uzcrc toplam 
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-ı2!!92 .. ti8 .. ı ı ( ı ~ ıll ı k h.ira bedeli ) 

labıılcr: r) lul 2000. Oı.:ak 2001 . Ma) IS 200 1 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 

1 
GENEL ŞARTLAR 

l\IAOOE ı - A~a~ıtla wpu ka)tlı ı e nıtclikleri belirti len mulkiyeti il imi~ .01.el ldar_e 
Mmlurlui!unc ait tasınnıaı ıııal il Daimi l:nı.:umeni nce ... / .... / 199 ... tarı hı ne tesaduf 
eden .. ~ ........ g:ınu saat ......... 'da )apılacak ihale i le kira)a ıeri l ecektir. 

MADDE 2- K iraya ı crilccck taşınmazmal : 

I lı: llçcs ı : Mahallesi/Ko) u : Sokak : Cinsi : Tapu Tarihi : 

l'alı.ı mı 

Cilı mı: 

Atla no 
Sa) f'a: 

Parsel no 
Sır.ı ncı: 

) u1.ölçunıu Özel idare Hissesi Sınırı 

Metrekare : Metrekare : 

MADDE 3 .. ihale il Daimi l:m:lımcnınee Öıe l idare Hiımet B inasındaki 11 Daimi 
1-:ncuınen Salonunda 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu hLiklımleri çerçevesinde ..ıs. mad
dclerıne isıınaden açıh. teklif usulu ıle yapılacaktı r. 

MADDE 4- Taşınmaı.malın kira süresi 1 O yıl / dır. 

MADDE 5- Geçici ıcmınaı bir ) ı ll ı k tahmin edi len bedel üzerinden alınan n isbeıi % 3 
(Yuıdc 3) lllları ................................. Lirad ı r. 

MADDE 6- Kesin teminat ) ıllık ihale bedeli u1.erinden alınan nisbcıi % 6 tutarı 
............... l ,irad ı r. 

MADDE 7- ihaleye kaıı l mak için : 08.09.1983 Tarih, 2886 Sayılı Dev let İhale Kanunu 
ıc bu kanunun 74. Maddesine da) anılarak çıkarılan yönetmenlikte belirtilen niteliklere 
haıı olmak ) ine anılan kanun ı e yönetmenlikte açıklanan biçimde teklifle bulunmak, 
gl>çicı temi natı ) at ırmak şarııır. 

MADDE 8- ihale Komisyonu. gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
ıapınamakta serbesııir. Komisyonların i haleyi yapmama kararına itiraz edemez. 

MADDE 9- ihale Komisyonları tarafından al ınan ihale kararları ita amirlerince karar 
ıarı.hın~cn itibaren en geç 15 (On beş) iş glinü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta 
amırlerıncc karar iptal edilirse, ihale hukumsüz sayı lır. 
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İta Amirlerince onayl~~an ~hale kararları onayla_ndığı ~ü~~~n itibaren en geçSgt 
içinde müşteriye veya vekılıne ımzası al ınmak suretıylc bıldırılır veya iadeli laahhı. 
mektupla tebligat adresine postalanır. 
Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 gün kararı müşteriye veya vekiline ıtlj 

tarihi sayılır. 

08.09.1993 Tarih . 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76'ncı ~ 
!erine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itihııı, 
15 gün içinde kesin teminatı y~tırma~ . sözl~şmeyi duLenlcmek, ihaleyle ilgili ıemı.ı 
teri ye ait vergi, resim, harç ve dığer gıderlerı ödemek zorundadır. Bu zorunluklarauı~ 
mad ığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksllln ihale bozulurı. 
geçici teminat İl imiz özel idaresinin biitçesine irat kaydedilir. 
İdare aynı süre içerisinde taşınmaz malı müşteriye mahal inde tanzim edilecek tuıaııı. 
la şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder, tutanakta taşınmaz mal binaı~ 
müştem i latı değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şe) ler değerleri itibariyle gosıeıııu 
teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imaılanır kira müddeti. mahalli!ll 
yapılan yer teslimi tarihinde başlar. 

MADDE 10- Ki racın ın idareye vermiş olduğu adres idarece kanuni adres olarak lal:; 
edilir. Mukavelede önce veya sonra gerek idarece gerekse kanuni yollara muracr. 
dolayısıyla Mahkeme ve icra dairelerince yapılacak her ncı i tebligat bu adrese ıapıl 
Bu adrese yapılan tebliğat kiracıya tebliğ edilmiş sayılır. 

MADDE 11- Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafındanıaşı~ 
maz malı kiraya veren idare yetki li lerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta kira). 
verilen yer tesl im edili rken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan veıesli• 
tutanağı nda belirtilen müştemilat veya üzerindeki mukdcsat ile dikili şeylerindeıam oo 
sağlam olup ol madığı yazıl ır. Noksan olan, kırılan, veya kaybolan malzeme veya mulılt
sat ki racı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaLmalın bulunduğu yersaı· 
manlığına çeşitli gelir olarak yatı rıl ır. 

MADDE 12- Kanuni hükümlere bağlı kalmak şartı)" la kira miıddetinin hiıaınıi)) 
kiracı ihtara hacet kalmaksızın kiralanan gayrimenkulu tahliye teslime mectıuıU: 
Tahliye ve teslim etmediği takdirde idarenin ihtar ve tebliğde bu.lunmaması ~ 
uzatılmasına sebep teşkil etmez. Ayrıca müstecir mukavelesinin bıımesınden sıJ 
geçecek her bir gün için taahhuk eden kira ile birlikte bunun iki misli ceza ıerrndi 
beraber bu yüzden İdarenin veya yeni kiracının uğradığı zarar ve ziyan tediyesini şiııd
den kabul eder. 

MADDE 13- Kiraya verilen yer bina ise kiracı sabotaj. yangın gibi tehlikelere iıl 
henürlü tedbiri almak, gerektiği takdirde binanın genci görünüm ve ahengine uır· 
b ıç_ı rn_~e boya: bad~na gibi onarımını yapmak, arsa veya araLi ise de~e~ini d~ş.U":~ 
~ek, ozell ığını verım gücünü bozmayacak önlemleri almak tedbirsızlık , dı.kkats • 
ıhma! kusur ·b· ed · il Qzel I~· .... • .. . gı ı n enlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı il veya çe 
Mudurluğline ödemek zorundadır. 
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MADDE 14- Kiracı idarenin muvafakatını almadan kiralanan yer i kısmen veya tama
men başkasına kiralayamaz yahut istifade hakk ı nı veya mukavelesini başkasına devre
demez. veyahut gayrirnenkulu bırakmış olduğu halde hiçbir sebeple bu yeri kısmen veya 
ıaıııamcn başkalarına işgal ettiremez. Fırına kiraladığı arazi üzerinde seracılık sektörü 
(sebzecil ik, çiçekçilik, fide üretimi vs.) gibi haricinde başka bir amaçla yatırım yap
mayacak ve faaliyet göstermeyecektir. Yatırımlar ve yeni kurulacak tesisler hakk ı nda 

ldurc)C bi lgi verilecek ve onayı alınacak. 

MADDE 15- Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebliğatı 
müteakip 15 (onbeş) gün içersinde tahliye edilir. Tahliye etmediği takdirde 2886 sa) ılı 
yasanın D.1.K.'nun 75. madde hükümlerinin uygulanacağı sözleşme olarak kabul edil

miş olur. 

MADDE 16- Yukarıdaki maddelerde yuılı hususlarla birlikte kiraya ı eren İlimiz Özel 
idaresinin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin Özel Şartlar 
boluıııuııe ilaı e edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 
08.09.1983 tarih. 2886 Sa) ılı Yasanın 62. maddesine göre işlem yapılır. 

MADDE 17- Bu şartname kiraya veren idaremizin belirleyeceği diğer hususlarla bir
likte sozleşmcııin ekini teşkil eder. 

MADDE 18- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Şanlıurfa icra Daireleri ve 
Mahkcmclcridi r. 

ÖZEL ŞARTLAR 

MADDE 19- Kiralanan gayrimenkulun bir yı llık 
TL'dir. 

MADDE 20- Yıllık kira bedeli 
eş i t ıaksiııe nakden İda reye yatı rılır. 

) kira bedeli 

aylarında olmak üzere 

MADDE 21- suresinde ödenmeyen kiralara aylık % 15 gecikme cezası al ı nır. 

MA?DE 22- Firma yatırım l arını sözleşme tarihinden itibaren hemen başlamak kay-

eddıyla kı~ladığı arazinin yarısını 1 yıl içersinde tamamını ise 1.5 yıl içersinde sera tesis 
ecckıır. 

MkADDE .23. Kurulacak seralar. kesinlikle mevcut seralardan oeri teknoloiide olma-
yaca tır. ilen Leknolo" .. ü ü 00· ı · · · " , 
'et 1. ~1 ur n ve ge ıklımıne uygun standartlarda (Büyük iç hacimli 
, er ı tepe havalandır ük k k · · ' 
ıeknolo'i ve sı ma, y se enarlı gıbı) kurulacaktır. Kurulacak seralarda uygun 
verilec;kti r. andarılarda olması ve% 50 oranını geçmemesi kaydıyla Plastik Seraya yer 
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1 P
roieleri idare) c bildirilecek ve standartlara uygun 

4 K ulacak sera arın , · · · · ı · l\IADDE 2 - ur • . .. de ona) ıandıl..tan sonra tcsıse ızın \Cn ecektır. 
• 11.. Amşıırma Ensııtusun 

ıu~u Scmcı ı 

bel
. t"len surede ıamamlanmasının teminau olarak firma 100 

DE 25 Yatırımların ır ı 1 1 
\1 AD - . k belirtilen sun:de \atırım arın tamam anmamasııe 

• 1.. • at mektubu ı erece . · . . 
mıl).ır lı ıcmın kd. d sözleşme tek tamnı olarak feshcdılecehe teminat 
·ırtnamc)e u)ulmadığı ta ır e - . 
~dclı ldare)C gelir olarak kaydedilecektır. 

H 1 Çalışmalarını, uruteıı personelden idarenin U)gun gorduğı: 
MADDE 26- a en sem • _, h 

• 
1 

• · ketin ıJiuer personclının )ararlandığı tum SOS).ıı. aklardan ıe 
'ıh"lar sıgona ı ıe şır o . . k" ld Ş ' 
· ld ki retten az olmamak uıcre ıstı iade edeı:ek şc ·ı e ır~cl tarafından kamuda a ı arı uc · 

çalı~ıırılmıık 1.orundadır. 

MADDE 27- Bel irlenen kira bedeli her) ıl Deı lel lstaııstıl.. 1-:nstiıusunun belirlediğı 
son bır > ı ll ı k ıopıan eşya fiyat artışı oranında arttırılat:al..ıır 

MADDE 28· Kira suresi 10 )il olup şarılarJ U)tııııda gerekli itina gosıerildiğındeıe 
tıolgC)C olumlu yaıırımlar şarınameyc u)gun olarak gcn;cl..lcşıiğindc kira suresi.el: 

olarJk a)nı şart larda ikinci bir defa uzaıılac:akıır. 

MADDE 29· Kiralayan 10 yılın sonunda kımcıııııı )apnıı~ olduğu buıun )atınmlaıuı 
bl.'dcli gunuıı koşulları ile Bayındırlık birim fİjalları uıeriııden 'l 25 muıeahhitlik klrı 
ıe yıpranma payı duşuldukıen sonra kiracıya ıxlcıııe) i l...ıhul eııiğı ıakdırdc bu sozl~ 
sona erer aksi takdirde bu sözleşme a) ııı ~arılarla 1 O ) ıl daha uzar. 

MADDE 30- Mevcut tesislerden başka iyilc~ıirım: m<ıksudıy la yapılacak tesis.bina. 
baraka, )Cııi su kuyuları vb. yapım ve ıum tesiste nıe)dana gelecek hcnurlu )apım. 
bakım ıe onarım kiracı tarafından idareden 11.in almak suretı)IC )apılacaı.. ıe herhan~ 
bır ucret tal~p. cdilmc)ecekıir (idarenin keııdı ihti)a<;ları ıç.ın )apacağı )apım ıı 
onarımlar harıçur) . 

M ADDE 31- Kurul k 1 . aca sera a anında ıum alanın ısıtılmasına )Ctcccı.. sıcak su bulun-
madığı tal..dırde yapılacak ·k . 
l..i d· . . . . sera mı tarı su mıktarıııa tıağlı olamı.. gen;el..l~ıirilectkurıı 

ra akı değışıklık Encumence yeniden belırlcnccel..ıir. 

MADDE 32- Bol genin k 
sıca su rezer1 ıe kuyu sondaj yeri ıcsbiti idarece )apılaaıkııı. 

MADDE 33- Kiralayan tarafınd 
rc>c dcı redilccek 

1 
an yapılan sera )atırımlarının tamamı 20 }il sonra lılı-

ve Ul aşma sağla d ğ k 
da kır.ı bedeli bcl"ırl k . n 1 1 la ·dırdc )enı sem alanı uzcrindcn aını ş:ııtfar· 

. encce · sözlcşm . 1 . • • 
halındc 1..ir.ıcının sc . . e uı..atı abılccd.lır l\.ira sozleşmesinin deı am cımes. 
h . ra yaıırımı harıciııd k. b" . · 
ınm fi) atı (yapıl ış yılı ... . e 1 ına ıc satııı ıesis )atırımları o gunku ın,\l11 

du~uldukıcn sonra geri k 
1 

go1.onundc lutular.ıl..) uıcrındcn % 25 mutcahhiılik ~ 
ıır. a an değerin % 25 cksıği ıle tıcdclı idare tarafından öclenccd:· 
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MADDE 34- Müsteci r, aynı yı l ın içinde haklı olarak İ darenin yapm ış olduğu iki 
i htarına rağmen kira bedel ini ödemediği takdirde İdare tekrar müstecirlen: ihtar yap
maya hacet kalmaksızın k ira sözleşmesini tek taraflı olarak il Daimi Encümenince fes
hine karar alır. 

MADDE 35- Müstecir icarı altındaki yerini herturlü durumunu tetkik ettirmek için 
idarenin göndereceği memura kapıyı açmaya ve ga) rimenkulun her tarafını gezdirme)e 
mecburdur. 

MADDE 36- idare, ki racı bu şartname) c U) madığı takdirde ayrıca hukunı alma) a ve 
protesto çekmeye hacet kalmaksızın sözleşmeyi fesh ı·e taşınmalı tahliye etmekte 
serbesttir. Bu nedenle 2886 - 6570 sayılı yasa hukumleri uygulanır. 

MADDE 37- Bu şartnamede bulunmayan hususlarda 6570 Sa) ılı ga) rimcnkul kirnlar 
hakkı ndaki Kanunun hüklımlerine göre çıkarılan tlızı.i k ve yönetmeli~ hukurnleri uygu
lanır. 

işbu kira şartnamesi 18' i genel 19'u özel şartlar olmak üzere toplam 37 maddeden 
ibaret olup bundan önce düzenlenen tum şartnamelerin yerine geçip kira sözleşmesinin 
ekini teşkil eder. 

İl Özel idare Müdürü 

Bu şartnamedeki yazı lı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim . Her çeşit 
tebliğat aşağıdaki adresime yazı labil ir. 

Müstecirin 
Adı - Soyadı 

(Tüzel kişilerde Ünvan ve Yetkilinin Adı Soyadı) 

Tebliğat Adresi 

imza Tarihi 

imzası 
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iDARi ŞARTNAME 

. ı k sektöru (sebzecili k . çiçekçi lik , fide üretimi 
· uzerı nde seracı ı 

1• f ınnu ki ra ladığı arazı . 1 ıırım )apma)acak ıc faali) et göstermeyecektir . 
.. d başka bır amaç aya . · · ı k 

1 , gibi) harıcın e . 1 hakkında idare)e bıl gı verı ece · ve ona}ı 
Yaıı rı mlar l'e yeni kurulacak tesı s er 

Jlımıcal..ıır. 

_ . özle me tarihinden i tibaren hemen baş~ amak kaydıy.la kiraladı~ı 
2· l'ırma ) aıırımların ı 1s . .ş . de tamamını ise 15 ) ı1 içersınde sera tesıs edecektı r. 
•J11ıtınin ) arı sını ı )1 ı çcrısın • 

1 k · l ikle mevcut seralardan gcrı teknolojide olmayacaktır. ileri 3. Kurulacak sera ar. esı n . . . . 
· ü 00· ıge iklimine u)gun standartlarda (bu) uk ıç hacımlı , yeterlı tepe 

ıcl..nnloJı urun ve 
haı alandı rma. ) liksek kenarlı gibi) kuru lacaktır. 

4. Kurulacak seralarda uygun teknoloji ı e standartlarda olmas ı ve % 50 oranını geç· 
memesi ka) d ıyla palstik seraya ) er verilebilecektir. 

5. Kurulacak seraların projeleri idareye bildirilecek ıe standartl ara uygunluğu Seracılıl 
Amştırına Ensti tüsünde onaylandıktan sonra tesise 11.ın ı crılecckti r. 

6· Yatırımların belirtilen sürede tamamlanmasının tcmınatı olarak firma 100 milyar' l ık 
ıcm ınaı mektubu verecek. belirtilen surede yatırımların tamamlanmaması ve şartnameıe 
U) ulımıdığı takdirde sözleşme tek taran ı olarak fcshedılecek ı·c teminat bedeli idareye 
iraı olarak kaydedilecektir. 

7- Hule~ ~c~ ça.lışmalarını yiırüten personelden ıdarcnin U) gun gördüğü şahıs lar sigor· 
talı ıe şırkeıın dığer personelinin )ararlandığı tum sos)al hak lardan ve kamuda aldıklan 
ucreııen aı. olmamak üzere istifade edecek şekilde şırkct tarafından çal ıştı rı lmak zorun· 
dadır. 

S.. Belirlenen ki ra bedeli her) ıl De 1 1 . ., " . 
ı et sıaıısıı ... cnstıtusunun belirled iği son bir ııllık 

toptan e~ya fiyat anış ı oranında artt ı rı lacaktır. 

9. Kira süresi 1 O) ı l olu ı . . . 
lu yatırımlar şanna p şart ara U) umda gereklı ıtına gosteri ldiğinde ve bölgeye olum· 
!arda ikinci bir d f meye !uygun olarak gerçekleştiğinde kira suresi ek olarak aynı şart· 

c a uzatı acakt ı r. ' 

10 K. 1 . ıra ayan 1 O ) ılın sonunda ki 
ı;unun koş ulları ile Bayınd 

1 
k b. ı:acı nın yapmış. olduğu bll tiı n yatırımlara ait bedtl• 

) ı r ı · ırım fİ)atla · · d 
ıpr.ınma payı düş lıldü kt . rı Uterın en % 25 müteahhitlik kan ıı 

s . en sonra kı rac ıy·a 00· , ı. 
ona erer aksi takdirde bu .. eme) ı "abul cuiği takdirde bu sözleşme 

sozl cşme aynı şartlarl a ı O y ıl daha uw 

ı ı . Me ı cut tesislerden başka 'ıy· ı . 
ı eştırme ma's d 1 ":a ıy a yapı lacak tesis, bina, barab 
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)eni su kuyu ları vb. yapı m ve tlim tesiste meydana gelecek hertürl li yapım , bakım ve 
onarım kiracı tarafından idareden izin almak suretiyle yapılacak ve herhangi bir ücret 
ıalep edi lmeyecektir. (İdarenin kendi ihtiyaçları için yapacağı yapım ve onarımlar 

hançtir.} 

12· Kurulacak sera alanında tüm alanın ısıtılmasına yetecek s ıcak su bulunmadığı 

ıakdırde yapılacak sera miktarı su miktarına bağlı olarak gerçekl eştiri l ecektir ve kirada
kı değişiklik Encümence yeniden belirlenecektir. 

13· Bölgenin sıcak su rezerv ve kuyu sondaj yeri tesbiti idarece yapılacaktır. 

14- Kiralayan tarafından yapılan sera yatırımlarının tamamı 20 yıl sonra idare) e 
de1redilecek ve uzlaşma sağlandığı takdirde yeni sera alanı üzerinden aynı şartlarda kira 
lıedelı belirlenerek sözleşme uzatılabilecekt i r. Ki ra sözleşmesinin devam etmemesi 
halinde kiracının sera yatırımı hari cindeki bina ve sabit tesis yatı rımları o günkü 
ınşaat birim fıyatı (yapılı ş yılı gözönünde tutularak) üzerinden % 25 mlıteahhitlik 

karı dlişü ldükten sonra geri kalan değerin % 25 eksiği ile bedeli İdare tarafından 
ddenecektir. 
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BLOK GENISIJGJ 1 a so BLOKARAUGI 13 
KOLON GENISLIGI 4,05 KOLON ARAUGI 24 

OLUK ALTI YÜKSEKLIGI 4 00 YAN KAPI SAYISI 2 
MAHYA YÜKSEKLIGI 6,35 ÔN KAPI SAYISI o 
PENCERE GENISLIGI 316 SERA ENİ 110 50 

TEPE HAVALANDIRMA ORANI 35% SERA BOYU 97,20 

iSi PERDESi o 
VİRÜS ÖNLEM SİSTEMİ -

ICATI CAMI EBATLAR! (80) 158 

YAN CAM EBATLAR! (80) 182 ~ ._________. 
~ 
SIŞECAM 

MOTOR SAYISI 26 

SERAALANI 10.741 

TOPLAM AGIRLIK 

M'YOGUNLUGU -

MALiYETLER $/M' TUM' TOPLAM BEDEL$ TOPLAM BEDEL TL 

KRAMIYER 0,59 393.307 6.305 4.224.350.000 
REDUKSUYON MOTOR o 73 486.565 7.800 5.226.000.000 
CAM 3 66 2.454.736 39.351 26.365.335.222 
KONSTRUKSIYON 18 61 12.471.903 199.934 133.955.726.601 
MOTOR DAHiL 19 93 13.351 .775 214.039 143.406.076.601 
CAM DAHiL 22,28 14.926.639 239.285 160.321 .061 .823 
CAM VE MOTOR DAHiL 23,59 15.806.511 253.390 169. 771 .411.823 



AMSERl~I 
TEKNfK ÖZELLiKLER CAM SERA PROJESf TEKNiK ÔZE.LLIKLER 

BLOK GENISLIGI 8 50 BLOK ARALIGI 5 

KOLON GENİSLIGİ 4 05 KOLON ARALIGI 24 

OLUK AL Ti YÜKSEKLİGI 4 00 YAN KAPI SAYISI 2 

MAHYA YÜKSEKLİGI 6 35 ÖN KAPI SAYISI o 
PENCERE GENİSLIGI 316 SERA ENİ 42,50 

TEPE HAVALANDIRMA ORANI 35% 
. 

SERA BOYU 97 20 

iSi PERDESİ o 
VİRÜS ÖNLEM SİSTEMi -
CATI CAMI EBATLAR! 180) 158 

YAN CAM EBATLAR! (80) 182 

MOTOR SAYISI 10 

il ~ ~SERAA'-ANO 4.1 31 

TOPLAM AGIRLIK 
ŞIŞECAM 

M'YOGUNLUGU 

MALiYETLER ~iM' TUM' TOPLAM BEDEL $ TOPLAM BEDEL TL 
KRAMIYER o 59 393.307 2.425 1.624.750.000 
REDUKSUYON MOTOR o 73 486.565 3.000 2.010.000.000 
CAM 3 98 2.665.568 16.435 11 .011 .459. 782 
KONSTRUKSIYON 20,05 13.43°3.545 82.827 55.493.975.430 
MOTOR DAHiL . 

.. 21.L36 14 313 417 88.252 59.128 .725.430 
CAM- DAHTL. 24.03 16 099 .113 99.262 - ,_ 66'.So5.435.212 
l.;AM Vt: MU 1 LIK DAMll 2~. ;J.4 16 978 985 104.687 70 140.1815 212 



AMSER[jJl 
/ TEKNiK ÔZELLiKLER 1 CAM SERA PROJESi 1 TEKNiK ÔZELLlKLER l 

BLOK GENiSLİGi 8,50 BLOK ARALIGI 19 

KOLON GENISLİGi 4 05 KOLON ARALIGI 24 

OLUK AL Ti YÜKSEKLiGI 4 00 YAN KAPI SAYISI 2 
MAHYA YÜKSEKLiGi 6,35 ÖN KAPI SAYISI o 
PENCERE GENİSLiGI 316 SERA ENİ 161 ,50 

TEPE HAVALANDIRMA ORANI 35% SERA BOYU 97 20 

iSi PERDESİ o 
VİRÜS ÖNLEM SİSTEMi -

IÇATI CAMI EBATLARI (80) 158 

ıYAN CAM EBATLARI (80) 182 

MOTOR SAYISI 38 

SERAALANI 15.698 

TOPLAM AGIRLIK 

M'YOGUNLUGU -
~~r11 ~ SİSECAM "'==';"" 

MALiYETLER $/M' TUM' TOPLAM BEDEL$ TOPLAM BEDEL TL 

KRAMIYER 0,59 393.307 9.215 6.174.050.000 
REDUKSUYON MOTOR o 73 486.565 11.400 7 .638.000.000 
CAM 3,60 2.413.124 56.538 37 .880. 7 41 .802 
KONSTRUKSIYON 18,33 12.282.106 287.764 192.802 .. 039.979 
MOTOR DAHiL 19,64 13.161.977 308.379 206.614.089.979 
CAM DAHiL 21 ,93 14.695.230 344.303 230.682-781 .781 
CAM VE MOTOR DAHiL 23,25 15.575.102 364.918 24'.494.831 .781 







TÜRKİYEVE DÜNYADACAMSERALAR 

VENLO CAM SERALAR 

CABR10 TİPi CAM SERALAR 

CABRlO CAM SERALAR 
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ÜSTÜ AÇCLAN CAM SERALAR 

ÜSTÜ AÇILAN CAM SERALAR 
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POLYCARBON SERAL R 
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pOLYCARllON SERALAR 
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PLASTİK SERALAR 
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PLASTİK SERALAR 

' -
' 
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HAVALANDIRMA TİPLERj 

HAVALANDIRMA SISTEMi 
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YAN HAVALANDIRMA FANLARI 

HAVALANDIRMA S İSTEMi 

TEPE HAVALANDIRMA 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

ÇlN40 DEKAR 

EKVATOR 120 DEKAR KENYA30 DEKAR NORVEÇ 

ALMANYA İSPANYA 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

ZAMBİA 70 DEKAR lNGlLTERE 

1 

KUZEY AFRİKA40 DEKAR 

SUUDi ARABİSTAN MEKSİKA 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

HİND İSTAN 40 DEKAR 

HOLLANDA PORTEKİZ 40 DEKAR 

ZiMBABVE 50 DEKAR NORVEÇ 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

BELÇİKA PLASTİK SERADA ALÜMiNYUM 

ISRAIL 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

AMERİKA PLASTİK SERADA ALÜMİNYUM 

PLASTİK SERADA ALÜMİNYUM 

İPTİDA İ YERLi PLASTiK SERA 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

SARAYKÖY - KIZILDERE 

~ 

ANTALYA ANTALYA- ÖZALT!N 

ANTALYA- ÖZALTlN 
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SERA İŞLETMELERİ 

MERSİN SERİN TARIM 

GAP - ŞANLI URFA 
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AFYON ÖMERLİ JEOTERMAL SAHASI 

AGRI DİYADİN JEOTERMAL SAHASI 
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KÜTAHYA SİMAV JEOTERMAL SAHASI 
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KÜTAHYA SİMAV JEOTERMAL SAHASI 
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DENİZLİ KIZILDERE JEOTERMAL SAHASI 
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İZMİR - BALÇOVAJEOTERMALSAHASI 
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İZMİR DİKİLİ - BERGAMA JEOTERMAL SAHASI 
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AYDIN - ORTAKLAR JEOTERMAL SAHASI 
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SİVAS SICAK ÇERMİK JEOTERMAL SAHASI 

/ 

f 

/ 
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ŞANLIURFA HARRAN - KARAALİ JEOTERMAL SAHASI 

Kl.ıYU AÇILMASI 
SUYUN ÇIKIŞI 

CAM SERALAR 

SERA İÇi 
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ŞANLIURFA HARRAN - KARAALİ JEOTERMAL SAHASI 

SERADA ÜRETiM SERA İÇi 

DOMATES ÜRETİMi ÜRÜNÜN NAKLİ 

DOMATES HASADI KOKTEYL DOMATESi OREftMj 
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ŞANLIURFA HARRAN - KARAALİ JEOTERMAL SAHASI 

GENEL GÖRÜNÜM 
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CAM MONTAJI 

CAM MONTAJI 

1 
• • ı ı : . 

' ~ . .. 

!· 

ISITMA LATERALLERINDEN GÖRÜNÜŞ 
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FİDELERİN DİK.İMİ HASAD BAŞLANGICI 

DOGU HOLDİNG A.Ş. CAM SERA FAALİYETLERİ 

TOPRAKSIZ SAKSI KÜLTÜRÜ CAM SERADA HIYAR BİTKiSi 
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CAM SERADA HlYAR YEfİŞTİRİCİLİÖİ 

GENEL BİR GÖRÜNÜŞ 

OTOMASYON VE KUMANDA MERKEZİ 
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CAM SERADA KAVUN YETIŞTİRİCİLİÖi 

TOPRAKSIZ KÜLTÜR YETİŞTİRİCİLİÔİ 

SERA iŞLETMESİNDE GENİŞLEME 
ÇALIŞMALARI 
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