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JEOTERMAL ELEKTR�K ÜRET�M�N�N  
SOSYO-EKONOM�K ETK�LER�: KIZILDERE JEOTERMAL 

SAHASI 
 
 
A. Kıvanç KUTLUCA 
Gülden GÖKÇEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Disiplinlerarası bir çalı�ma alanı olan jeotermal enerji uygulamalarının çevresel etkilerinin incelenmesi, 
toplum ile do�rudan ili�kili olan çevre konularındaki bilincin artırılması açısından önemlidir. Özellikle 
jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri; ya�am alanlarındaki kuyular, da�ıtım sistemi, ısı merkezi ve konut 
ısıtma sistemleri ile do�rudan toplum ile içiçe geli�tirilen, proje uygulama ve kullanım sırasında ortaya 
çıkan problemlerin do�rudan kullanıcılara yansıdı�ı bir uygulamadır. Bu nedenle bu kayna�ın 
kullanımı konusunda gerekli toplumsal uzgörü, teknik konuların yanısıra çevresel etkiler konusunda da 
halkın bilinçlendirilmesi ile sa�lanabilir. 
 
Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkileri ba�lıkları ile 
beraber çevresel etkiler ana teması içinde yer alır. Herhangi bir jeotermal projenin karar, planlama ve 
yönetim a�amalarında sosyal konuların da gözönünde bulundurulması, uluslararası anla�malar, 
protokoller, yasalar ve uluslararası finans kurulu�larının getirdi�i bir zorunluluktur. Çevresel etki 
de�erlendirme çalı�malarında sosyo–ekonomik parametrelerin de ölçülmesine ihtiyaç duyulur. 
 
Bu çalı�mada, Kızıldere Jeotermal Sahası ile Türkiye’nin ilk jeotermal santralı olan Kızıldere Jeotermal 
Santralı’nın bulundu�u bölge ve yöre halkı üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri incelenmi�tir. 
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Jeotermal enerjinin hem elektrik üretiminde hem de elektrik dı�ı kullanımlarında (konut, sera, havuz 
ısıtma, balık yeti�tirme vb.); fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyo-ekonomik anlamlarda çevreye olumlu 
ve olumsuz etkiler sözkonusudur. Çevresel etki türleri içerisinde yer alan sosyo-ekonomik etkiler, bu 
alanda çok sınırlı çalı�malar yapılması nedeniyle detaylı ara�tırma gereksinimi olan bir dal olarak 
kar�ımıza çıkmaktadır. 
 
Günümüzde, dünya devletleri kendi sosyo-ekonomik �artlarının iyile�tirilmesi amacı ile jeotermal 
projelerin geli�tirilmesine önem vermektedirler. Jeotermal enerjinin kullanımı ile  amaçlanan yararlar ve 
beraberinde getirdi�i etkiler, jeotermal projelerin ba�arısı ve kabul edilebilirli�i için önemli kıstaslar 
olarak kar�ımıza çıkmaktadır [1]. Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri, çevresel etkiler 
ana ba�lı�ı altında çok önemli bir alt ba�lı�ı olu�turuyor olsa da bu alanda yapılan ve yayınlanan az 
sayıdaki çalı�ma, az geli�mi� ülkelerdeki alt gelir grupları ve bu grupların o bölgedeki jeotermal 
kaynaktan yararlanma yöntemleri ile sınırlıdır. 
 
Jeotermal kayna�ın bulundu�u bölgelerdeki yerle�im dokuları, jeotermal uygulamalardan yararlanı� 
biçimleri, bölge halkının sosyal ve ekonomik profilleri ve bu profildeki jeotermal kullanıma dayalı 
de�i�iklikler, sosyo-ekonomik etkiler kapsamında yer bulmaktadır. 
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Jeotermal uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri ile ilgili literatürde kar�ıla�ılan ilk çalı�malar çevresel 
etkiler ba�lı�ı altında toplanmı�tır. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 3-12 Haziran 1992 tarihlerinde 
gerçekle�tirilen Birle�mi� Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının (UNCED) ana kurgusu 
“Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmi�tir ve do�al kaynak rezervlerinin gelecek ku�akların da 
yararlanabilece�i �ekilde korunması ana teması dünya gündemine ta�ınmı�tır. 178 ülke ve sayısız 
yerel yönetimin ortak paydada bulu�tu�u bu birliktelik sonucunda iki önemli bildiri ortaya çıkmı�tır, “Rio 
Deklarasyonu” [2] ve “Gündem 21” [3]. Devletlerin çevre ile ilgili uyması gereken genel kural ve 
kanunları belirten Rio Deklarasyonu 27 ana prensipten olu�mu�tur. Bu ana prensipler içinden 7 tanesi 
sosyal içerikli prensipler olarak kar�ımıza çıkmakta (1, 2, 10, 13, 20, 21 ve 22) ve bireyler ve yerel 
yönetimlerin çevre yönetimi ve çevresel geli�im konularında etkin roller üstlendiklerinin altı 
çizilmektedir [2].  
 
Çevresel zararları minimuma indirmek ve sürdürülebilir geli�meyi garanti altına almak ana kavramlarını 
ön plana çıkaran “Gündem 21” çalı�ması ise 6 bölümünün sosyo-ekonomik konulara yönelik içeriklere 
sahip oldu�u 40 bölümden olu�mu�tur. Bireylerin çevresel çalı�malara katılımını, dü�ük gelir 
gruplarının do�al kaynaklardan etkin olarak faydalanmalarını ve nüfus yo�unluklarını planlama içine 
alan ve politika geli�tirme ile birlikte ilk defa Sivil Toplum Örgütleri ve sürdürülebilir geli�me konusunda 
aktif çalı�ma kavramlarını öne çıkararak bünyesinde toplamı�tır [3]. Do�al kaynakların sürdürülebilir 
kullanımlarına ili�kin bu ilk çalı�malar, jeotermal enerjinin de do�al kaynak grubuna girmesi itibari ile 
sosyo-ekonomik açıdan “Jeotermal Kaynaklar”  alanında yapılan ilk incelemeler olarak kabul edilebilir. 
 
Uluslararası Jeotermal Derne�i tarafından 1995 yılında �talya’nın Floransa kentinde düzenlenen 
Dünya Jeotermal Kongresi-1995’de gündemi olu�turan dört ana ba�lıktan biri “Çevresel Etki” olarak 
belirlenmi�tir. Kongre kapsamında düzenlenen “Jeotermal Geli�imin Çevresel Yüzü” adlı kurs 
programında “Jeotermal Geli�imin Sosyo-Ekonomik Etkileri” ilk olarak detaylı olarak ele alınmı�tır [1]. 
 
Japonya’da 2000 yılında düzenlenen Dünya Jeotermal Kongresi-2000’de yine sosyo-ekonomik etkiler 
çevresel etkiler ba�lı�ı altında ele alınmı�tır. Yirmiye yakın ara�tırma içerisinden ancak bir tanesi 
ara�tırmanın sosyal etkiler konusunu çevresel etkiler içerisinde ele almı� olan küçük ölçekli kırsal 
yerle�imlerde jeotermal potansiyel üzerine bir çalı�madır [4]. 
 
2005 yılında Antalya-Türkiye’de düzenlenen Dünya Jeotermal Kongresi-2005’de “Çevresel ve Sosyal 
Durum” ayrı bir ba�lık altında toplanmı�tır. Otuza yakın bildiriden ancak dört tanesi jeotermal enerjinin 
o bölgede ya�ayan insanlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerine yönelik ara�tırma ve politikaları 
içermektedir. Filipinler (2), Endonezya ve El Salvador’daki bu çalı�malar konuları itibari ile az geli�mi� 
ülkelerin yoksul bölgelerindeki alternatif enerji politikaları üzerine geli�tirilmi� planları incelemi�tir [5, 6, 
7, 8]. 
 
Kenya’nın alt gelir gruplarından kırsal bir yerle�imde kurulu bulunan jeotermal santralın, o yerle�im 
üzerindeki çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini inceleyen çalı�ma [9] ile nüfus yo�unlu�u dü�ük 
küçük kasabalarda kullanılan jeotermal enerjinin mekansal ekonomik analizlerini [10] içeren 
çalı�malara ek olarak �talya’da Larderello jeotermal sahasında bulunan jeotermal elektrik 
santrallarında çalı�anların sa�lık problemleri üzerine yapılan bir çalı�maya da rastlanmı�tır [11]. 
 
Jeotermal enerji uygulamalarının sosyo-ekonomik etkileri üzerine ülkemizde yapılan çalı�malar çok 
sınırlıdır. Tesisat Kongreleri kapsamında düzenlenen “Jeotermal Enerji Seminer”lerinde çevresel 
etkiler ba�lı�ı altında sunulan bildirilerde genel anlamda sosyo-ekonomik etkilere de�inilmi� [12, 13], 
yine aynı seminerlerde sunulan bir bildiride ise bölgesel ısıtma sistemlerinin kavramsal planlaması 
altında bir ba�lık olarak �zmir-Balçova Jeotermal Sahası’nda gerçekle�tirilen bir anket çalı�masına yer 
verilmi�tir [14, 15].  
 
Herhangi bir jeotermal projenin karar, planlama ve yönetim a�amalarında sosyal konuların da 
gözönünde bulundurulması, uluslararası anla�malar, protokoller, yasalar ve uluslararası finans 
kurulu�larının getirdi�i bir zorunluluktur. Sosyo–ekonomik parametreler projenin büyüklü�üne ba�lı 
olarak de�i�kenlik gösterir. Jeotermal enerji uygulamaları bazında ölçülmesi gereken bu parametreler 
be� ana ba�lık altında toplanabilir; 
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• Bölgede ya�ayanlara ili�kin veriler; nüfus, nüfus yo�unlu�u, ya�am biçimi-ihtiyaçlar-
problemler, jeotermal projelere ilgi-beklenti-dahil olma iste�i, 

• Yönetimsel veriler; yerel yönetim biçimi, yöneticinin siyasal pozisyonu-profili, merkezi 
yönetimin bakı� açısı, sivil toplum örgütlerinin yakla�ımı-beklentileri-uyarıları, yerel-ulusal-
uluslararası boyutlarda yasal durum, 

• Fiziksel ve sosyo-kültürel veriler; jeotermal kayna�ın rezerv alanı ve koruma bölgelerine 
yönelik haritalar, çalı�ma alanına yönelik jeolojik ve hidrojeolojik haritalar, sahanın arazi 
kullanım ve bitki örtüsüne yönelik planlar, imar planları (nazım imar ve uygulama imar 
planları), saha içerisinde bulunan yerle�im dokuları, ekolojik, tarihi ve kültürel anlamda 
korunması gereken alan yada yapılar (kültür mirası), 

• Ekonomik veriler; arsa ve konut fiyatları, i�gücü ve çalı�anların durumları, 
• Altyapı verileri; elektrik-su-kanalizasyon sistemleri ile jeotermal da�ıtım sistemlerinin 

mevcut durumu, potansiyelleri, ula�ım sistemleri, genel altyapı sistemlerinin birbirine 
entegrasyonu. 

 
Kızıldere Jeotermal Sahası, Denizli �li’nin 40 km batısında, Büyük Menderes nehrinin batı ucunda, 
Denizli’nin Sarayköy ilçesine yakla�ık 14 km uzaklıkta yer alır. Kuzeyinde Buldan, do�usunda Denizli, 
güneyinde Babada�, batısında Buharkent ve Kuyucak ilçeleri ile çevrilidir. Yakla�ık 1057 dekarlık bir 
alana sahip olan Kızıldere Jeotermal Sahası üzerinde 60 dekarlık alana 1984 yılında 20.4 MWe 
kapasiteli Kızıldere Jeotermal Santralı kurulmu�tur. Sınırları içerisinde farklı büyüklüklerde sekiz sera 
ve dört termal kaplıca bulunan saha yakınlarında iki köy yerle�kesi yer almaktadır, Kızıldere ve 
Karata� köyleri. Kızıldere Jeotermal Santralı Karata� Köyü sınırları içinde yer almaktadır.  
 
 
 
2. YÖNTEM 
 
Bu çalı�mada benimsenen yöntem ve izlenen etaplama �öyle sıralanabilir;  
 

• Ara�tırma alanı ve konusu ile ilgili kurumlardan bilgi toplama, 
• Arazi çalı�ması-jeotermal enerjiden yararlanan sektörlere yönelik anket çalı�maları, 
• Anket çalı�ması sonuçlarının ilgili istatistik ve planlamaya yönelik bilgisayar programları  

kullanımı ile i�lenmesi ve de�erlendirilmesi.  
 
Kızıldere Jeotermal Sahası’nda A�ustos 2005-Haziran 2007 tarihleri arasında farklı tarihlerde 
gerçekle�tirilen arazi çalı�malarında; jeotermal kayna�ın ve Santral’ın çevrelerinde yarattıkları sosyo-
ekonomik etkilerin belirlenmesi amacıyla veri toplanmı�tır. 
 
�lk olarak, konu ile ilgili tüm resmi kurumlar ziyaret edilmi�tir. Bu kurumlar; 

 
• Denizli Belediye Ba�kanlı�ı, 
• Denizli- Sarayköy Belediye Ba�kanlı�ı, 
• Denizli-Kızıldere Köyü Muhtarlı�ı, 
• Denizli-Karata� Köyü Muhtarlı�ı, 
• Denizli �l Özel �daresi Ba�kanlı�ı, 
• Denizli Bayındırlık ve �skan �l Müdürlü�ü, 
• Denizli Tarım �l Müdürlü�ü, 
• Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlü�ü, 
• MTA Ege Bölge Müdürlü�ü, 
• DS� Ege Bölge Müdürlü�ü’dür.  

 
�kinci adım; saha içerisinde bulunan farklı kullanımları belirlemek, sınıflandırmak ve bunlara uygun 
anket formları geli�tirmektir. Sahada belirlenen kullanım alanları; elektrik üretimi, konutlarda ısıtma, 
sera ısıtma, termal tesislerde sa�lık ve ısıtma amaçlı kullanım ile endüstriyel kullanımlardır. 
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Çalı�mada bu alanlar;  konutlar, seralar, termal tesisler ve di�er i�letmeler olarak dört ana ba�lık 
altında toplanmı� ve anket formları hazırlanmı�tır. Hazırlanan anket formlarında bazı ortak sorular 
bulunmakla birlikte herbir alana uygun detaylı sorular mevcuttur. 
 
Konutlar ile ilgili olu�turulan anketlerde öncelikli hedef, Santrale en yakın yerle�im birimleri olan 
Kızıldere ve Karata� köylerinde ya�ayan halktır. Bu köyler dı�ında yine Saha’daki jeotermal kaynaktan 
bölgesel ısıtma sistemi aracılı�ı ile konut ısıtması alanında yararlanan Denizli-Sarayköy ilçesi 
ya�ayanları da gerekti�i takdirde çalı�manın içerisine dahil edilebilecek �ekilde ara�tırmanın 
geli�tirilebilirli�i olu�turulmu�tur. 
 
Konut anketlerinde soru profili 3 ana kısımdan olu�maktadır (Ek 1). 

 
• Bölge hane halklarının genel yapısına ili�kin sorular, 
• Bölge hane halklarının içlerinde çalı�an kesimin çalı�ma alanlarına yönelik (istihdama ili�kin) 

sorular, 
• Bölge hane halklarının, bölgenin potansiyeli olan jeotermal projeler ile entegrasyonunu ölçen 

(istihdam-tesislerde çalı�ma, ısınma, termal tedavi, seralarda kullanma vb.alanlarda) sorular. 
 

Bölgede seralarda ısıtma amaçlı kullanım gittikçe yaygınla�maktadır. �l Özel �dare, Belediye ve özel 
sektöre ait farklı büyüklüklerde seralara rastlanmı�tır ve yeni sera alanları olu�turulmasına devam 
edilmektedir. Seralarda ço�unlukla sebze ve kesme çiçek yeti�tiricili�i yapılmaktadır.  

 
Bölgedeki seralarda yapılan anketlerde genel soru yapısı (Ek 2); 

 
• Seraların genel yapısına (büyüklük, kapasite-stok durumu, sıcaklık vb.) ve ürün yapısına (ürün 

profili, verim, maliyet) yönelik sorular, 
• Seralarda çalı�anların sosyal, kültürel ve sa�lık durumlarına ili�kin sorular, 
• Seraların jeotermal kaynak ile olan ili�kilerini (kayna�a olan mesafe, geli� biçimi, geli� ve 

dönü� sıcaklıkları vb.) ö�renmeye yönelik sorular �eklindedir. 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası civarında, jeotermal akı�kanın kaplıcalarda sa�lık amaçlı kullanımına 
yönelik uygulamalara da rastlanmaktadır. Yerle�imleri, büyüklükleri ve kullanıcı profilleri açısından 
farklı yapılardaki bu tesislere yönelik anket çalı�ması (Ek 3); 

 
• Termal tesislerin genel yapısına (büyüklük, kapasite, sıcaklık vb.) ve kullanıcı yapısına (ulusal-

uluslararası, dönem, kalı� biçimi ve süresi) yönelik sorular, 
• Termal tesislerde çalı�anların sosyal, kültürel ve sa�lık alanlarına ili�kin sorular, 
• Termal tesislerin jeotermal kaynak ile olan ili�kileri (kayna�a olan mesafe, geli� biçimi, geli� ve 

dönü� sıcaklıkları vb.) ile ilgili sorularından olu�turulmu�tur. 
 
Bölgede bulunan di�er i�letmelere yönelik anket çalı�ması, içeri�i itibarı ile daha farklı bir yapıda 
kurgulanmı�tır. Burada hedeflenen; jeotermal kayna�ın hangi alanlarda kullanıldı�ı, i�letmelerin 
sektörel anlamda ili�kili oldukları alanların belirlenmesi, istihdam yapıları ile çalı�anlarının sa�lık, 
sosyal vb. alanlardaki problemlerinin ortaya konmasıdır. Arazi çalı�maları sırasında bölgede jeotermal 
kaynaktan faydalanan çe�itli sektörlere rastlanmı�tır. Bunlar; EÜA�’a ba�lı çalı�an ve elektrik üreten 
Kızıldere Jeotermal Santralı, bir adet sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim tesisi, Sarayköy ilçesi 
bölgesel ısıtma sistemi i�letmesi, bazı küçük boyama ve hayvan yeti�tiricili�i ile u�ra�an firma.  
 
��letme anketlerinde genel soru profili ise (Ek 4); 

 
• Firmanın genel yapısı ve çalı�ma alanlarına yönelik sorular, 
• Firmanın çalı�anlarının sosyal, kültürel ve sa�lık durumlarına ili�kin sorular, 
• Firmanın jeotermal kaynak ile alım-kullanım-depolama-atım a�amalarını içeren ili�kileri 

kurgulayan sorular olarak belirlenmi�tir.  
 
Son a�amada; yukarıda belirtilen dört farklı anket çalı�ması sonucu elde edilen veriler SPSS istatistik 
programı ortamında de�erlendirilip sonuçlar yorumlanmı�tır. 
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3. SONUÇLAR 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve Santralı’nın sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi kapsamında 
gerçekle�tirilen çalı�malardan ilki olan ilgili resmi kurum ziyaretlerinden elde edilen bilgiler a�a�ıda 
verilmi�tir.  
 
• Denizli Tarım �l Müdürlü�ü’nden edinilen bilgilerde Kızıldere Jeotermal Sahası’nın toplam 

yüzölçümü 1057 dekar olarak belirtilmektedir ve bunun 60 dekarı TEA� (bugünkü EÜA�)’a elektrik 
üretimi için tahsis edilmi�tir.  

• Denizli Belediyesi bünyesinde jeotermal enerji ve jeotermal enerjinin Denizli �ehrinde ısıtma amaçlı 
kullanım çalı�maları konusunda bilgi alınmı�tır. Denizli �ehrinin ısıtılması amacıyla Kızıldere 
Jeotermal Sahası’ndan akı�kan ta�ınmasının ekonomik olmayaca�ına karar verildi�i, onun yerine 
�ehre daha yakın bölgelerde bulunan kaynakların de�erlendirilmesi ve potansiyel kaynakların 
ara�tırılması gereklili�i üzerinde duruldu�u gözlenmi�tir.  

• Kızıldere Jeotermal Sahası’na yakla�ık 14 km uzaklıkta bulunan Denizli-Sarayköy ilçesinde yapılan 
çalı�malarda Belediye ve i�letmeci firmadan Bölgesel Isıtma Sistemi hakkında bilgiler alınmı�tır. 
5000 konut kapasiteli ilçede Mayıs 2006 itibari ile 2000 konut ısıtılmaktadır. Kızıldere Jeotermal 
Sahası’nda seperatörlerden ayrılarak kanal aracılı�ı ile Büyük Menderes Nehri’ne gönderilen atık 
akı�kanın bir kısmı sahada olu�turulan bir kollektör yardımıyla Sarayköy Jeotermal Bölgesel Isıtma 
Sistemi’ne verilmektedir. 96°C de sisteme ula�an jeotermal akı�kan 56°C’de sistemi terk 
etmektedir.  Sistemden 450 konut e�de�eri (1 konut=100 m²) kamu binası, 1550 konut e�de�eri 
1450 konut ısıtılmaktadır. Isıtılan kamu binaları; Belediye, hükümet kona�ı, askerlik �ubesi, iki adet 
emniyet binası ve lojmanları, be� adet ilkokul, lise, hastane, sa�lık oca�ı, devlet su i�leri, il özel 
idare tesisi, vergi dairesi, tarım ilçe müdürlü�ü, EÜA� lojmanları ve ziraat bankası’dır. Bölgesel 
ısıtma sisteminde kullanılan jeotermal akı�kanın öncelikle bir binary santralde elektrik enerjisine 
çevrilmesi, arta kalan akı�kanın ısıtmada kullanılması amacıyla bölgesel ısıtma sistemi i�letmeci 
firması tarafından çalı�malar yapılmı�, 5.5 MWe kapasiteli bir jeotermal santral kurulması için 
EPDK’dan üretim lisansı alınmı�tır. Santral kurma çalı�maları devam etmektedir. 

• Denizli Tarım �l Müdürlü�ü ve �l Özel �dare’den toplanan bilgilerde, 1974 yılında hazinenin arazileri 
ve kamula�tırmaları sonucunda 997 dekarlık alan Tarım �l Müdürlü�ü kontrolünde seracılık 
alanında kullanım için verilmi�tir. Günümüze kadar 6536 m² sera kurulmu�tur. 1997-2000 yılları 
arasında 896 hektar alan �l Özel �dare’ye devredilmi� ve seraların i�letimi �l Özel �dare’ye geçmi�tir. 
Kızıldere Jeotermal Sahası genelinde Özel �dare’ye ait 7500m² (bo�), Tarım �l Müdürlü�ü’ne ait 
6400m² (sebze) ve özel giri�imciye ait 6000m² (domates-salatalık) sera alanı bulunmaktadır. 

• Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlü�ü’nde Kızıldere Jeotermal Sahası ile ilgili detaylı bir 
bilgiye rastlanmamı�, Kurum bünyesinde bulunan 1/25000 Kızıldere bölgesi hali hazır haritaya 
ula�ılmı� ancak bu ölçekte bir haritanın çalı�malarda kullanılmasının yetersiz kalaca�ı görülmü�tür. 

• Kızıldere Jeotermal Sahası ile ilgili Denizli ili dı�ında bulunan kurumlardan MTA Ege Bölge 
Müdürlü�ü-�zmir ve DS� Aydın XXI. Bölge Müdürlü�ü-Aydın ziyaret edilmi� ve saha ile ilgili bilgi 
toplanmı�tır. Aydın, Denizli ve Mu�la illerinin ba�lı oldu�u DS� Aydın XXI. Bölge Müdürlü�ü’nün 
Denizli’deki sorumluluk alanı; i�letme halindeki barajlar, göletler, sulama tesisleri ve ta�kın tesisleri 
ile yapım a�amasındaki aynı alanlar ve içme suyu tesislerinden olu�maktadır. Bu tesislerin 
yapıldıkları alanların jeotermal sahalarla çakı�tı�ı bölgelerde ise MTA Bölge Müdürlükleri ile 
beraber çalı�ma yaptıkları ö�renilmi�tir. Bu ba�lamda, DS� XXI. Bölge Müdürlü�ü’ne ba�lı alanda, 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve civarında hali hazırda i�letmesi yapılan bir adet sulama tesisi 
(Yenice-Sarayköy Sulaması, toplam sulama alanı brüt; 10582 ha. net; 8245ha., 1961’de faaliyete 
geçmi�) ve be� adet ta�kın kontrol tesisi (Karakıran-Feslek arası Büyük Menderes, Acısu 
Derivasyonu; bir köy ile bir ilçe merkezi, Beylerbeyi Deresi; bir köy, Duacılı Deresi; iki kasaba, 
Hasköy Deresi; bir köy) ile yapım a�amasında olan bir adet sulama tesisi (Gölemezli-Sarayköy 
Sulaması, brüt; 18707 ha) bulunmaktadır. Bu tesislerin jeotermal sahaya herhangi bir olumsuz 
etkisinin bulunmadı�ı  belirtilmi�tir. 

• Sa�lık birimleri ile ilgili olarak yapılan çalı�malarda, Kızıldere Jeotermal Santralı bünyesinde 
bulunan sa�lık biriminden yıllık sa�lık �ikayetleri hakkında detaylı bilgiler alınmı�tır. Bu bilgiler 
ı�ı�ında tesis genelinde bir yıl içerisinde on civarında yanık, yedi-sekiz civarında i�itme kaybı, be�-
altı civarında romatizmal �ikayetle gelen çalı�an sayısına rastlanmı�tır. Karata� ve Kızıldere 
köylerinde ise sa�lık oca�ı bulunmadı�ı için detaylı bir bilgiye rastlanmamı�tır. 
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Çalı�manın ikinci a�aması olan ve dört farklı ba�lık altında toplanan anketlerden elde edilen bilgiler �u 
�ekildedir; 
 
Konutlar 
 
Kızıldere Köyü muhtarı ve köy halkı ile görü�meler ve anket çalı�maları gerçekle�tirilmi�tir. Kızıldere 
Jeotermal Santralı’na yakla�ık 5 km. mesafede bulunan Kızıldere Köyü 900 nüfuslu ve 250 hanelidir.  
Köy ayrıca Aydın ilinin do�u yönünde son yerle�imi (köyü) konumunda olması ile dikkat çekmektedir. 
Köyün tarıma dayalı ürün çe�itlerinde incir, pamuk, zeytin, üzüm-ba� ve bezelye sırası 
gözlenmektedir. Yolları dar ve toprak olan köyde aynı zamanda içme suyu problemi bulunmaktadır. 
1975 yılından itibaren Kızıldere Jeotermal Sahası’nda kurulan pilot santralde üretilen enerji deneme 
amaçlı olarak 7 yıl boyunca köye ücretsiz olarak elektrik verilmi�, sonraki yıllarda bu uygulamadan 
vazgeçilmi�tir. 250 haneli köyde %5 örnekleme oranı do�rultusunda 13 hane ile görü�ülmü� ve bu 
görü�melerden elde edilen sonuçlara göre köy halkından 1 ki�i Santral’e entegre olarak kurulmu� olan 
karbondioksit ve kurubuz üretim tesisinde, 10 ki�i geçici i�çi olarak MTA bünyesinde çalı�maktadır, 
ayrıca 2 ki�i Santral’den, 4 ki�i de MTA’dan emekli olmu�tur. Kızıldere Köyü jeotermal enerjiden 
do�rudan faydalanamamakta fakat jeotermal enerji sayesinde ısıtılan seralardan ve termal tesislerden 
düzenli olarak yararlanmaktadır. Köylülerin genel beklentisi, köyün jeotermal enerji ile ısıtılması ve 
seracılı�ın te�vik edilmesi amacıyla Santral’den köye yıl boyunca jeotermal akı�kan verilmesi garantisi 
olarak tespit edilmi�tir.  
 
Karata� Köyü ise Kızıldere Jeotermal Santralı’na 10 km mesafede, �zmir-Denizli karayolu üzerinde 
bulunmaktadır. 50 haneli ve 300 nüfuslu köyde %20 örnekleme yapmak suretiyle elde edilen sosyo-
ekonomik verilere göre; köyde ya�ayanlardan hiç kimse do�rudan yada dolaylı olarak Santral ile ilgili 
bir i�te çalı�mamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olan köyün beklentisi, Sarayköy Bölgesel Isıtma 
Sistemi jeotermal akı�kan iletim hattı üzerinde bulunan köylerinde konut ve sera ısıtması yapılmasıdır. 
 
Seralar 
 
Bölgede seracılık faaliyetleri Tarım �l müdürlü�ü, �l Özel �dare ve özel seralar olarak üç farklı ölçekte 
yürütülmektedir. Jeotermal seralara ait bilgiler Tablo 1’de verilmi�tir. 
 
Termal Tesisler 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve civarında çok eski tarihlerden bu yana jeotermal kaynakların sa�lık 
amaçlı kullanımı sözkonusudur. Bölge bütününde dört adet farklı büyüklük ve konforda kaplıca ve kür 
merkezi belirlenmi�tir. Bu tesisler içerisinde Türkiye genelinde farklı �ehirlerden mü�teri profilleri olan 
büyük ölçekli tesisler, orta ölçekli kaplıcalar ve küçük aile banyoları bulunmaktadır. Termal tesislere ait 
bilgiler Tablo 2’de verilmi�tir.  
 
Di�er ��letmeler 
 
Saha genelinde jeotermal akı�kandan yararlanan be� adet farklı i�letmeye rastlanmı�tır. Bu i�letmeler; 
EÜA� Kızıldere Jeotermal Santrali (elektrik üretimi), MTA (Santral için sondaj ve temizlik faaliyetleri), 
sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi, bölgesel ısıtma sistemi i�letmesi ve bir iplik boyama firmasıdır. 
Temel hedefin elektrik üretimi oldu�u Saha’da kuyulardan alınan jeotermal akı�kan buhar ve sıvı 
fazlarına ayrılır. Buhar türbinlerde ana ürün olan elektri�e çevrilir. Buhar ile birlikte türbine gönderilen 
yo�u�mayan gazlar türbin çıkı�ında kompresörlerle toplanarak Santral’ın hemen yanında bulunan sıvı 
karbondioksit ve kurubuz üretim tesisine gönderilir. Jeotermal akı�kanın sıvı fazının büyük bir kısmı 
Denizli-Sarayköy ilçesinde bulunan 2000 konut e�de�eri ısıtma kapasiteli bölgesel ısıtma sisteminde 
kullanılmak amacıyla ilçeye ta�ınmaktadır. Geri kalan sıvı ise kanallar aracılı�ı ile Büyük Menderes 
Nehri’ne gönderilir. Santral ile Kızıldere Köyü arasında bulunan özel bir iplik boyama firması ve termal 
otel bu atık suyu kullanmaktadır. Sahada bulunan i�letmelere ait  bilgiler Tablo 3’de verilmi�tir.  
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Tablo 1. Jeotermal sera bilgileri.  
 

Seralar Türü 

Parsel 
Büyüklü�

ü 
(m2) 

Çalı�an 
Sayısı 
(ki�i) 

Çalı�an 
Problemleri 

��letme 
Problemleri 

Ufuk Fide 
Özel 

• Sebze 
• Sebze fide 

25.000 7 • böbrek prob.  
(içme suyu) 

 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 

1.200 2  
• Atık 

• Koku 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

2.000 2 • �� kazası 
• Atık 

• Koku 

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

1.200 2  
• Atık 

• Koku 

Tarım �l Müdürlü�ü 
Seraları 

�l Özel �dare 
• Meyve 
• Sebze 

6.400 7 • �� kazası • Yangın 

Özel Sera 
(Gökgedik Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(salatalık, 
domates) 

12.000 7   

Özel Sera 
(Kükürt Hamamları 

Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

2.000 2 • �� kazası 
• Atık 

• Koku 

Özel Sera 
(Karahayit Köyü Mevkii) 

Özel 
• Sebze 
(domates) 

10.000 4  • Atık 
 

 
Tablo 2. Termal tesis bilgileri.  
 

Termal 
Tesis 

Türü 
Parsel 

Büyüklü�ü 
(m2) 

Kapasite 
(yatak 
sayısı) 

Çalı�an 
Sayısı 
(ki�i) 

Çalı�an 
Problemleri 

��letme 
Problemleri 

Umut 
Termal 

Resort Otel 

Kaplıca-
Kür Otel 

60.000 250 (1000) 35 �� kazası 

• Atık 
• Gürültü 
• Koku 

• Yangın 
�nsuyu 

Kaplıcaları 
Kaplıca 2500 150 14 �� kazası. 

• Atık 
• Yangın 

Güney 
Motel 

Motel 5.800 48 4 �� kazası  

Kayte 
Petrol 
Termal 

Banyosu 

Motel 13.000 24 3 �� kazası 
• Duman 
• Görüntü 
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Tablo 3. ��letme bilgileri. 
 

��letme Türü 
Parsel 

Büyüklü�ü 
(m2) 

Çalı�an 
Sayısı 
(ki�i) 

Çalı�an 
Problemleri 

��letme 
Problemleri 

Kızıldere Elektrik 
Santrali (EÜA�) • Elektrik Üretimi 600.000 106 

• �� kazası 
• ��itme pro. 

• Yanık 

• Atık 
• Gürültü 

• Koku 

Kızıldere Elektrik 
Santrali (MTA) 

• Kuyu Testi 
• Kuyu Temizli�i 

• Sondaj 
500 30 

• Romatizma 
• ��itme pro. 

• Gürültü 
• Koku 

• Görüntü 

Sıvı Karbondioksit 
ve Kurubuz 

Üretim Tesisi 

• Madencilik 
• Karbondioksit 

Üretimi 
• Kurubuz 

Üretimi 

10.000 15 • �� kazası 
• Gürültü 

 

�plik Boyama 
Sanayi (Fason) • Giyim �malatı 1600 4 - 

• Koku 
• Görüntü 

Bölgesel Isıtma 
Sistemi ��letmesi • Isıtma 800 18 

• �� kazası 
• Yanık 

• Atık 
• Gürültü 

 
 
 
 
 
4. TARTI�MA VE ÖNER�LER 
 
Kızıldere Jeotermal Sahası ve Santralı’nın sosyo-ekonomik etkilerine yönelik çalı�malarda, kullanım 
çe�itlili�inde özellikle sektörel bazda bir hareket gözlenmektedir. Bölgede belirlenen kullanım alanları; 
elektrik üretimi, sıvı karbondioksit ve kurubuz üretimi ve kuma� boyama gibi endüstriyel kullanımlar, 
konut ve sera ısıtma ile kaplıcalarda sa�lık amaçlı kullanımlardır. Çalı�mada bu alanlar;  konutlar, 
seralar, termal tesisler ve di�er i�letmeler olarak dört ana ba�lık altında toplanmı�tır. Herbir alan için 
anket çalı�ması yapılmı�, elde edilen veriler SPSS istatistik programı ortamında de�erlendirilmi� ve 
yorumlar Tablo 4’de özetlenmi�tir. 
 
Kırsal bölgelerde yerel halkın ilgili tesislerde çalı�maya yönelik bir fayda sa�lamamı� olması ve bu 
yerle�imler ile jeotermal çalı�maların entegrasyonunun olu�turulamaması, yerli halkın ve yerle�imlerin 
potansiyellerinin de�erlendirilememi� oldu�u sonucunu vermektedir. 
   
Di�er yandan Kızıldere Jeotermal Santralı’nın jeotermal elektrik üretiminde Türkiye’de ilk örnek olması 
ve bu kullanıma entegre pek çok kullanım alanının bir arada bulunması hem kayna�ın kullanım 
verimini artırmakta hem de kullanım çe�itlili�i açısından di�er jeotermal sahalara örnek te�kil 
etmektedir. Anket sonuçlarına göre bu uygulamalar, kullanıcı memnuniyeti açısından da olumlu 
örnekler olarak ortaya konmu�tur. Bu açıdan bakıldı�ında da potansiyeli yüksek ve geli�tirilebilir 
çalı�malar olarak göze çarpmaktadırlar. 
 
Genel olarak jeotermal sahaların planlanması, jeotermal zonların olu�turulması konusunda hem yasal 
süreçte hem de uygulama süreçlerinde problemler bulunmaktadır. Haziran 2007’de yasala�an 5686 
no’lu Jeotermal Kaynaklar ve Do�al Mineralli Sular Kanunu’nda “kaynak koruma alanı” kavramı 
üzerinde durulmasına ra�men, bu alanlarda uygulanacak esasları belirleyecek olan yönetmelik henüz 
çıkmamı�tır. Ayrıca jeotermal rezervuarın sınırlarının belirlenmesi ve jeotermal koruma zonlarının 
olu�turulabilmesi için yeterli sayıda kuyunun açılamamı� olması, yüzeyde planlama çalı�ması 
yapılmasını engellemektedir. 
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Tablo 4. Kızıldere Jeotermal Sahası’nın sosyo-ekonomik parametrelere göre de�erlendirilmesi. 
 

Bölgede ya�ayanlara ili�kin veriler 

• Nüfus; Karata� ve Kızıldere köyleri yakla�ık 1200 
nüfuslu, Sarayköy yerle�imi 17500 nüfuslu. 

• Ya�am Biçimi; tarım köyleri, halk çiftçilik yapıyor. 
• Proje Beklentileri; köylerin hacim ve sera ısıtma 

beklentileri var. 

Yönetimsel veriler 

• Merkezi Yönetim; bölgenin güneyi Termal Turizm 
Bölgesi ilan 

edildi. Organize Sera Bölgesi çalı�maları var. 
• Yerel Yönetim; Denizli Belediyesi tarafından dü�ünülen 

kent ısıtması projesi maliyeti yüksek oldu�u için 
gerçekle�ememi�, kaynak çe�itlendirme çalı�maları var. 

• Sarayköy Belediyesi bölgesel ısıtma sistemi 
kapasitesinin artırılmasını dü�ünüyor (Kapasite 5000 
KE, uygulama 2000 KE). 

Fiziksel ve sosyo-kültürel veriler 

• Jeotermal kayna�ın rezerv alanı ve jeotermal koruma 
ku�aklarını gösteren harita çalı�maları eksik veya 
yapılmamı�. 

• Jeolojik ve hidrojeolojik çalı�malar mevcut. 
• Toprak yapısı, toprak kabiliyeti ve bitki örtüsü haritaları 

yapılmamı�. 
• Genel bir nazım imar planı yapılmamı�, az sayıda mevzi 

imar planları var, Kızıldere Köyü imar planı mevcut. 
• Mevcut yerle�im doku analizi ve tarihi-kültürel yapı stok 

çalı�ması eksik. 

Ekonomik veriler 

• Jeotermal uygulamaların arsa ve konut fiyatlarına 
köylerde bir etkisi yok, Sarayköy’de jeotermal ile ısıtılan 
konutlar %50             daha pahalı. 

• Köylerde jeotermale dayalı i�gücü çok az, sadece 
Sarayköy’de termal tesis ve i�letmelerde az sayıda 
çalı�an var. 

Altyapı verileri 

Köylerde altyapı problemi, kanalizasyon ve içme suyu 
sıkıntısı mevcut. 

• Köylere kadar ula�ım varken köy içi yollarda problemler 
var. 

• Jeotermal iletim hatlarında bir sorun bulunmamakta, 
Sarayköy  

içerisinde yüksek bölgelerde ısıtma problemi 
gözlenmekte. 

 
 
 
 
TE�EKKÜR 
 
104M301 no’lu TUB�TAK-Kariyer projesi kapsamında gerçekle�tirilen çalı�ma için TUB�TAK’a 
te�ekkürlerimizi sunarız. 
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EK 1 
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EK 2 
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EK 3 
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EK 4 
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planlama ve politikaları, stratejik planlama, afet bölgeleri planlaması, enerji/alternatif enerji entegre 
planlama, sürdürülebilirlik ve kentsel simülasyon konuları ile ilgilenmekteyim. 
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