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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması
Sözleşmesi
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevtaş Araştırma Teknoloji Madencilik Mühendislik Müşavirlik
Peyzaj Eğitim Danışmanlık Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Desibel
A Ağırlıklı Desibel
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Dilim Orta Meridyen
Gram
Hektar
Hava Kirlenmesine Katkı Değeri
Uluslararası Doğa Koruma Birliği
Kilogram
Kilometre
Litre
Miligram
Mikronmetre
Metre
Milimetre
Milyon yıl
Merkez Av Komisyonu
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sağlık, Emniyet ve Çevre
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti
Toplam Kirlenme Değeri
Türk Standardı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
World Geodetic System
Yüzde
Santigrat derece
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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ
Dinamik Enerji Yatırımları San. A.Ş. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanunu’na istinaden 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak İşletme
Ruhsatına sahiptir (Bkz. Ek-2.a). Mezkur ruhsat sınırları itibari ile Manisa ili, Salihli ilçesi
sınırları içerisinde kalmaktadır.
Daha önce, proje konusu yatırım kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, KızılavluDombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiinde, Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş. tarafından
3191220 erişim numaralı 2949,53 ha’lık alana haiz Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı
içerisinde 20 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanmış ve 25.11.2014 tarih
ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-2 kapsamında değerlendirilerek Proje Tanıtım
Dosyası hazırlanması suretiyle Manisa Valiliği’ne başvuru yapılarak ÇED süreci başlatılmış,
ÇED süreci içerisinde kurum görüşlerine istinaden sondaj sayısı 14’e düşürülmüş ve
05.03.2019 tarih ve E.201970 numaralı karar ile ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır.
Geçen süre zarfında, söz konusu ruhsat alanında yapılması planlanan 14 adet sondaj
kuyusuna ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle dava açılmış ve açılan davaya ilişkin 13.09.2019 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir”
kararına yönelik yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmiştir.
ÇED Gerekli Değildir Kararına ilişkin yürütmenin durdurulması yönünde karar verilen
14 adet kuyuda arama faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının
yapılabilmesi amacıyla “3191220 Erişim ve 2013/23 Ruhsat Numaralı Sahada 14 Adet
Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama Projesi” için ÇED Yönetmeliği Madde 24 b bendi
kapsamında ÇED Raporu hazırlanması talebi uygun bulunmuştur (Bkz. Ek-2b). Özetle
mezkur planlama; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği çerçevesinde;
 Seçme-Eleme Kriterlerine Tabi Projeler Listesinin (Ek II Listesinin), Madde 55
(Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar hariç)) kapsamında kalmakta
ve
 Madde 24 (b) bendi (ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine
tabi olduğu halde proje sahibinin ÇED Raporu hazırlanması talebi üzerine Bakanlıkça
uygun görülen projeler,) kapsamında değerlendirilmekte olup iş bu ÇED Başvuru
Dosyası hazırlanmıştır.
ÇED Başvuru Dosyası, açılması planlanan 14 adet jeotermal kaynak arama faaliyetine
yönelik çevresel etkilerin değerlendirilmesi istemiyle hazırlanmıştır.
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I. PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
a) Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Özellikleri, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem
ve Gerekliliği
Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan
kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve
sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır.
Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada
kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji
kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemeyen
enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür.
Öyle ki Jeotermal Enerji; jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde, direkt ya da
dolaylı olarak elde edilebilen enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral
üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji
ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli
kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa
geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına
alternatif olarak öne çıkmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilecek,
çevre kirliliği en aza indirilebilecek ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve
ilerleme sağlanabilecektir.
Ülkelerin enerji temini konusunda güvenilirlik ihzarı önem arz etmekte olup, enerji
kaynakları ile ilgili muhtemel krizlere mukavemet sağlayabilmek açısından yenilenebilir
enerji sistemleri son derece elzemdir. Özellikle ülkemizde, gelişmeye bağlı olarak enerji
ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyaca kendi içerisinde cevap verebilme
zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamak da bu ve benzeri yatırımları
hayata geçirmek ile mümkündür.
Uzun Vadeli Strateji Planı (2001-2023) çerçevesinde “İstikrar içinde büyüyen, gelirini
daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye
üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” geniş görüşlülüğü ile enerji sektöründe
yüksek büyüme ortamının yaratacağı enerji talebinin zamanında, yeterli düzeyde, güvenli ve
düşük maliyetle karşılanabilmesine odaklanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ithalata
bağımlılığın yüksek olduğu bu sektörde, cari açık sorunu ve arz güvenliği gözetilerek yerli
ve yenilenebilir kaynaklardan azami derecede faydalanılması düşünüldüğünde jeotermal
enerji potansiyelinin azami kullanımı önem arz etmektedir. Zira, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Stratejik Planın (2015-2019) misyonu ise “Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları
verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı
sağlamak” şeklinde ifade edilmektedir.
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Proje konusu yatırım kapsamında; Dinamik Enerji Yatırımları San. A.Ş. tarafından
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden sahip olduğu
ve siyasi haritanın Manisa ili Salihli ilçesi sınırları içerisinde kalan, 1/25.000 ölçekli
topografik haritanın K20c3, K20c4, K20d2, K20d3 paftalarında kalan Kızılavlı-DombaylıAdala-Bektaşlar mevkiindeki 2.949,53 hektarlık 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak
İşletme Ruhsat alanında belirlenen 14 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti,
planlanmaktadır.
İş bu rapora konu edilerek çevresel etki değerlendirmesi yapılan 14 adet jeotermal
sondaj; ısıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı
uygulama alanlarına sahip olan ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan
jeotermal enerjinin rezervuar keşfi amacıyla yapılmaktadır.
3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA 14 ADET
SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA PROJESİ kapsamında 14 adet
jeotermal kaynak arama amaçlı derin sondaj yapılması planlanmaktadır.
20. yüzyıl başına kadar sağlık ve yiyecekleri pişirme amacı ile yararlanılan jeotermal
kaynakların kullanım alanları gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde çok yaygınlaşmış
ve çeşitlenmiştir. Bunların başında elektrik üretimi, ısıtmacılık ve endüstrideki çeşitli
kullanımlar gelmektedir. Hazne sıcaklığı 200°C ve daha fazla olan jeotermal akışkandan
elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Ancak günden güne gelişmekte olan yeni teknolojilere
göre 150°C'ye kadar düşük hazne çıkışlı akışkandan da elektrik üretilebilmektedir. Yüksek
konsantrasyonlu solüsyonun buharlaşması, amonyum absorpsiyonu ile soğutma, hidrojen
sülfit yolu ile ağırsu eldesi, diyatomitlerin kurutulması, kereste kurutulması, balık vb.
yiyeceklerin kurutulması, bayer’s yolu ile alüminyum eldesi, çiftlik ürünlerinin çabuk
kurutulması (konservecilikte), şeker endüstrisi, tuz eldesi, temiz su eldesi, tuzluluk oranının
arttırılması, çimento kurutulması, organik madde kurutma (yosun, et, sebze vb.), yün
yıkama, balık kurutma, ev ve sera ısıtma, soğutma, kümes ve ahır ısıtma, mantar yetiştirme,
balneolojik banyolar (kaplıca tedavisi), toprak ısıtma, kent ısıtması (alt sınır) sağlık tesisleri,
yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sağlık tesisleri, balık çiftlikleri jeotermal
akışkanın sıcaklığına göre kullanım alternatifleridir.
Açılması planlanan kuyuların verimliliği belirlendikten sonra enerji amaçlı ya da
bulunacak kaynak sıcaklığına bağlı olarak çeşitli tesislerin (sera, kurutma, termal turizm vb.)
işletilmesi amacıyla değerlendirilecektir.
Jeotermal kaynak arama faaliyetinin süresi sondaj derinliği ile doğrudan ilişkilidir.
Planlamaya konu yatırım kapsamında açılacak derin sondajların her biri azami 2000 m
derinlikte olacaktır. Açılması planlanan 14 adet kuyunun birim sondaj süresinin 4 ay
olacaktır. Bir kuyunun açılması sırasında çalıştırılması planlanan personel sayısı 5 kişidir.
Eş zamanlı olarak 3’er kuyu açılacaktır. Müteakiben açılacak 3’er kuyu dolayısı ile arama
faaliyeti süresi 20 ay olacaktır. Eş zamanlı olarak 3’er kuyu açılması dolayısı ile eş zamanlı
olarak çalıştırılabilecek personel sayısı azami 15 kişi olup, personelin mümkün olduğunca
yöreden ve civar yerleşimlerden karşılanmasına özen gösterilecektir. Bu şekilde personelin
iskân sorunu da büyük ölçüde elimine edilmiş olacaktır.
Arama faaliyetleri kapsamında yapılacak bütün çalışmalara ilişkin hesaplamalar
gündüz saat dilimlerinde (07:00-19:00) olmak üzere günde 8 saat, ayda 25 gün ve yılda 300
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gün üzerinden yapılmış olup, 01.09.1979 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu hükümlerine aykırı işlem ifa edilmeyecektir.
Arama faaliyetleri neticesinde işletilebilir bir rezerve ulaşılması durumunda mezkur
kuyuların işletilmesine yönelik herhangi bir planlama için ÇED Yönetmeliği hükümleri
uygulanarak ayrıca başvurulacaktır. İşletme projelerinin ömrü 3191220 erişim numaralı
jeotermal kaynak işletme ruhsat süresi ile sınırlıdır. Mezkur işletme ruhsatı 30 yıllık
düzenlenmiş olup, 04.11.2043 yılında ruhsat süresi sona ermektedir.
Jeotermal kaynak arama faaliyeti aşamalarını gösterir İş Akım Şeması Ek-5’te
paylaşılmaktadır.
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b) Projenin Yer ve Teknoloji Alternatifleri, Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları
b.1) Proje Yerinin Seçilme Nedeni, Projenin Yer Alternatifleri
Proje yerinin seçilme nedenlerinden söz etmeden önce, Türkiye’de yaklaşık 1000
civarında doğal çıkış halinde sıcak su ve doğal mineralli su kaynağı bulunmakta olduğu,
ülkemizin jeotermal ısı potansiyeli yaklaşık 31.500 MW termal olarak kabul edildiği ve
elektrik üretimine uygun MTA tarafından keşfedilmiş 18 jeotermal saha bulunmakta olduğu
MTA verilerinden referans alınarak söylenebilir. Türkiye’deki jeotermal alanların dağılımı
aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

Kaynak: http://www.yegm.gov.tr/
Şekil 1. Türkiye’de Neotektoniği-Volkanik Etkinliği ve Jeotermal Alanlar

Proje konusu yatırımın planlandığı bölgede yer alan yüksek jeotermal kaynak
potansiyeli ülkenin jeotermal enerji kapasitesinin artmasında etkili olacağı bilinmektedir.
Jeotermal Kaynak tanımı yapılacak olursa, yer ısısı olarak nitelendirilen yer kabuğunun
farklı derinliklerinde sıkışmış ve/veya toplanmış ısının oluşturduğu, kimyasal niteliği yüksek
sıcak su, buhar ve gazlardır.
Yatırımcı firma 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na
istinaden 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatına sahiptir.
Jeotermal kaynak işletme ruhsatları belirli bir alanda akışkanın üretilebilmesi ve
değerlendirilmesi için projeye dayalı verilen izin belgesini temsil etmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere geçmişte ruhsat müracaatı ile birlikte arama ruhsat sahasında bir termin
planı dahilinde, ekonomik olarak işletilebilecek jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve
doğal mineralli su bulabilmek için arama süresi boyunca bazı faaliyetlere başlanmış ve
bitirilmiş demektir.
Jeotermal sistemin unsurları araştırılmıştır. Jeotermal sistemin unsurları; beslenme
alanı, rezervuar, örtü kaya, ısıtıcı kaya ile kaynak çıkış alanının belirlenmesi olarak
sıralanabilmektedir.
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Ruhsat alanı çevresindeki sıcak suların hidrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla daha önceden bölgeden alınmış su örneklerinin anyon-katyon konsantrasyon
değerlendirmelerinden yararlanılmıştır.
Schoeller yarı logaritmik diyagramı üzerinde benzer kökenli, aynı hazneye ve
beslenme alanına sahip sular yüksek değerler vermiştir. Su örnekleri Na+K değerlerinde
yüksek değerler vermiştir. Bu yüksek Na+K değerleri bu örneklerin metorik kökenli
olabileceğine işarettir.
Analiz sonuçları ayrıca su kökenlerinin belirlenmesinde kullanılan Piper diyagramına
yerleştirilmiştir.
Analiz sonuçlarının denge durum değerlendirmelerinin yapılabilmesi için değerler
Giggen-Bach üçgenine yerleştirilmiştir.
Elde edilen verilere göre 1000 m ile 3500 m arasında derinliklere sahip sondajların
yapılabileceğini göstermektedir. İş bu ÇED Raporuna konu edilen 14 adet lokasyon,
alternatif alanlara karşı önceliğe sahiptirler.
İşletme ruhsatı döneminde yapılacak arama faaliyetleri ile ilgili olarak arama ruhsatı
dönemindeki işlemler yürütülecektir. Jeotermal kaynak arama faaliyeti kapsamında açılmak
üzere seçilen sondaj lokasyonlarının tamamı mezkur ruhsat alanı içerisindedir. Sondaj
lokasyonlarının seçiminde ruhsat alanı sınırları doğrudan etkili olmuştur.
Ruhsat sahası özelinde yapılan jeolojik, tektonik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal
özelliklere ilişkin konuların değerlendirildiği rapor Ek-6’da sunulmaktadır.
Özetle; kuyu yerlerinin belirlenmesinde, çevre mevzuatında yer alan kriterler,
yerleşim yerlerine olan mesafeler, morfolojik nitelik, arazi vasfı, tarımsal bütünlük,
jeotermal sistemin unsurları, jeolojik, tektonik, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal
değerlendirmeler önemli rol oynamıştır. Sahada yapılan bu çalışmaların yanı sıra
uzaktan algılama, uydu görüntüsü işleme ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları ve
değerlendirmeleri de yer seçimi sırasında etkili olmuştur.
Bu itibarla Dinamik Enerji Yatırımları San. A.Ş., 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden sahip olduğu ve siyasi haritanın Manisa ili
Salihli ilçesi sınırları içerisinde kalan, 1/25.000 ölçekli topografik haritanın K20c3, K20c4,
K20d2, K20d3 paftalarında kalan Kızılavlı-Dombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiindeki
2.949,53 hektarlık 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat alanında
belirlenen 14 adet lokasyonda jeotermal kaynak arama faaliyetini planlamaktadır.
Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı alanının uydu görüntüsü üzerinde gösterimi
aşağıdaki şekilde paylaşılmaktadır.
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Şekil 2. 3191220 Erişim Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı Alanlarının Uydu Görüntüsü Üzerinde Gösterimi
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P4

P3

Şekil 3. Kuyu Lokasyonlarının Uydu Görüntüsü Üzerinde Gösterimi
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Proje alanına ulaşım, Salihli-Simav yolu (D585) üzerinde Adala köprüsünden Gediz
nehrinin batı yakasına geçilmesi ile sağlanabilmektedir. Ruhsat alanlarına ilişkin yer bulduru
gösterimi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

Şekil 4. Yer Bulduru Haritası

Çevresel etüt çalışmaları sırasında proje yerinden çekilen fotoğraflar Ek-3’te
sunulmaktadır.
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b.2) Proje için seçilen teknoloji ve alternatifleri
b.2.1) Arama faaliyeti için seçilen teknoloji ve alternatifleri
Planlanan arama faaliyeti teknolojisi olarak döner sondaj (rotary drilling) tekniğini
kullanan sondaj ekipmanları teknolojisi seçilmiştir. Sondaj türleri derinliğine, kuyu çapına,
sondajın yapıldığı yere ve amacına göre, kullanılan teknolojiye göre
sınıflandırılabilmektedir. Seçilen lokasyonlarda gerçekleştirilmesi planlanan sondaj türleri
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1. Seçilen Sondaj Türü
Sınıflandırma Parametresi

14 Adet Kuyu

Derinliği
(çok sığ, sığ, derin, çok derin)
Çapı
(dar, geniş, çok geniş)
Sondajın Yeri
(yer yüzü, yer altı, su üzeri)
Amacı
(petrol, su, temel, enjeksiyon, maden, özel
amaçlı)
Sondaj Yöntemi
(darbeli, döner, birleşik)

Derin (1750-2000 m)
Geniş çaplı (171/2” – 7”)
Yer yüzü
Maden sondajı (jeotermal kaynak arama)
Birleşik (Döner darbeli)

Arama sondajlarında genel olarak iki temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, darbeli
ve döner sondajlardır. Proje konusu arama sondajlarında Birleşik (darbeli döner) sondaj
tekniği kullanılacaktır. PCD (elmas uçlu) ve üç konili döner uçlu delici matkaplar
kullanılmaktadır.
b.2.1.1) Sondaj Planlama Bilgileri
1-Arazinin Hazırlanması: Sondaj arama faaliyetinin gerçekleştirileceği alanda
öncelikle alan üzerinde bitkisel toprak sıyrılarak alınacak ve daha sonra arazinin
rehabilitasyonunda ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılmak üzere alanda depolanacaktır.
Arazi üzerindeki bitkisel toprak alındıktan sonra sondaj ekipmanlarının kurulacağı alan
beton ile kaplanacaktır. Sondaj ekipmanları bu beton zemin üzerine konumlandırılacaktır.
2-Cellar Çukurunun Açılması: Sondaj lokasyonu hazırlanırken kuyu yerinde, kuyu
başının içinde yer alacağı cellar çukuru denilen bir boşluk oluşturulacaktır. Bu boşluğun
derinliği, kuyu başı ana vanasının alt flanşının yer yüzüne gelecek şekilde ve genişliği ise
içinde çalışmaya olanak verecek boyutlarda olacaktır.
3-Kulenin Yerleştirilmesi: Bir sondaj kulesi sistemi, draw works, vinç sistemi,
makaralar ve motorlardan oluşmaktadır. Sondaj kulesi konvansiyonel sabit veya hareketli/
mobil olabilir. Klasik sondaj makinesinin kule parçaları proje alanına getirilir ve yerinde
monte edilir. Günümüzde modern makineler treylere bindirilmiş olarak hızla, bir çekici
yardımıyla sondaj yerine getirilmekte ve az bir zaman harcanmasıyla kule sondaja hazır hale
getirilebilmektedir. Sondaj makinesinin kule yapısı, sondaj ve boru dizisini statik ve
hareketli olarak taşıyabilecek ve aynı zamanda belli bir rüzgar gücüne de dayanabilecek
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sağlamlıkta olacaktır. Kulenin yüksekliği arttıkça bir defada alabileceği boru uzunluğu artar,
dolayısıyla sondaj işlemi daha hızlı olur. Projede kullanılması planlanan kulenin yüksekliği
yaklaşık 45 metre uzunluğunda olacaktır.
Her bir derin sondaj kuyusunda azami 2.000 metre derinliğe inilmesi
planlanmaktadır.
kullanılmaktadır. Bunlar, darbeli ve
dönerek yapılan sondajlardır. Proje
konusu arama sondajlarında Birleşik
(darbeli
döner)
sondaj
tekniği
kullanılacaktır.
Aşağıdaki
şekilde
gösterilen PCD (elmas uçlu) ve üç konili
döner
uçlu
delici
matkaplar
kullanılmaktadır.

Sondaj makinesinin boru dizisini
taşıması,
halatlı
vinç
sistemiyle
sağlanacaktır. Vinç sisteminde halatı
çeken düzeneğin bulunduğu yapıya “draw
works” denir. Sondaj makinelerinde
sondaj dizisini ve bunu taşıyan çelik halatı
taşıyan, yönlendiren ve tamburun çekme
kapasitesini arttırmak için kullanılan
makaraları bünyesinde toplayan iki adet
blok vardır. Makaraların sayısının
artmasıyla tamburun yani kulenin çekme
kapasitesi artacak fakat hız azalacaktır.
Kulenin tepesinde bulunan ve hareketsiz
olan makara bloğuna taç makara (crown
block) denir. Taç makaranın içerdiği kadar
makara içeren ve ucunda kanca (hook)
bulunan hareketli makara (traveling
block)
palanga
sisteminin
diğer
bileşenidir. Halat bu iki blok arasında
sarılıdır ve bir ucu ile draw works
tamburuna diğer ucu ile rezerv halat
tamburuna bağlıdır. Arama sondajlarında
genel olarak iki temel yöntem

Üç Konili
Matkap

Çamur Jeti

Şekil 5. Üç Konili Döner Uçlu Delici Matkap

Sondaj çapı kuyu teçhiz özellikleri ve planlanan kuyu loğu şekillerinde de görüleceği
üzere yüzeyden derine doğru gidildikçe değişmektedir.
Planlanan sondajlarda; 0-20 m arasında 26”, 20-300 m arasında 171/2”, 300-1000
m arasında 121/2”, 1000-2000m arasında 8 1/4” çapta matkap kullanılacak ve sırasıyla
20”, 133/8”, 95/8” çapında borular indirilecek ve yapılan kuyu takibi sonucu elde edilen
veriler ışığında jeotermal akışkanın olduğu yeraltı seviyeleri delikli diğer seviyeler
kapalı olacak şekilde 7” boru ile izole edilecektir. Açılması planlanan jeotermal kaynak
arama kuyuları bu şekilde teçhiz edilecektir.
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Sondaj sırasında kullanılan ekipmanların gösterildiği kule kesiti aşağıdaki şekilde
paylaşılmaktadır.

Şekil 6. Sondaj Sırasından Kullanılan Teçhizat
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4-Havuzların Açılması: Bir sondaj faaliyetinin kuleden sonra diğer bir önemli
bileşeni Çamur Sistemidir. Sondaj çamuru havuzuna ek olarak, sondaj sıvısı hazırlamada
kullanılmak üzere temiz su havuzu/tankı, sondaj işlemi boyunca çıkan suyun tekrar
kullanımının sağlanması için devirdaim havuzu/tankı oluşturulur. Çamur havuzu, çamur
tankları, çamur pompaları, kompresörler, çamur hattı, elekler, katı madde ayırıcıları
(dekantörler) ve su tankları/temiz su havuzu ve devir daim havuzu bu sistemin bileşenlerini
oluşturur. Sondaj çalışmaları sırasında rotary sistemin gereksinimi olarak
kesitlerin/kırıntıların dışarı atılabilmesi için, tatlı su bazlı, polimer çamurlar
kullanılmaktadır. Sondaj çamuru kullanılmasının nedenleri; tabanın temizlenmesi, matkabın
ve boruların soğutulması, yağlanması, göçmeye ve oluk oluşumuna engel olması, geçirimsiz
bir yüzeyin oluşturması, yüksek formasyon basınçlarını kontrol etmesi, korozyona karşı
koruma sağlamasıdır. Hazırlanan sondaj çamurun düzenli olarak sondaj alanında kurulan
çamur laboratuvarında analizi yapılır ve devir daim havuzunda/çamur tankında depolanır.
Kuyunun açılması sırasında oluşan atık çamuru, çamur havuzunda biriktirilecektir.
Sondaj çalışması esnasında oluşabilecek atık sondaj çamurunun yönetilmesi amacı ile
izni istenen her bir sondaj alanı için hesaplanan beklenir çamur hacmini karşılayacak
boyutlarda çamur havuzu teşkil edilecektir. Havuzların tabanı ve tüm kenar yüzeyleri
sızdırmaz malzeme (geomembran vb.) ile kaplanarak sızdırmazlığı sağlanacaktır. Çamur
havuzu açılması sırasında oluşan kazı malzeme havuz etrafında sedde niteliğinde
kullanılacaktır. Seddeler dahil havuz yüzeyi sızdırmaz malzeme ile örtülecek olup, seddeler
için kullanılan kazı malzemesi daha sonra havuzların kapatılması için kullanılacaktır. Ayrıca
sondaj çamuru havuzuna ek olarak, sondaj sıvısı hazırlamada kullanılmak üzere temiz su
havuzu ve sondaj işlemi boyunca çıkan suyun tekrar kullanımının sağlanması için devirdaim
havuzu açılacaktır. Havuzların açılmasından çıkacak toprak, havuzların yanında dökülme
yapmayacak şekilde yığın halinde stoklanacak daha sonra havuz kapatma işleminde
kullanılacaktır. Bu uygulama çamur havuzlarının kullanımında havuza yüzeysel suların
girmesini de önlemiş olacaktır.
5-Sondajın Gerçekleştirilmesi: Sondaj faaliyetinin son bileşeni ise sondaj sistemidir.
Bir sondaj sistemi (dizisi) kelly hortumu, sviwel, kelly, drill pipe (DP), drill collar (DC),
matkap ve tahliye ekipmanlarından oluşmaktadır. Sondaj faaliyeti kule sistemi, çamur
sistemi ve sondaj sisteminin birlikte çalışması ile gerçekleştirilir. Swivel, sondaj dizisi
dönerken içinden basınçlı sondaj sıvısının geçmesine izin verir ve dizinin tüm ağırlığını taşır.
Swivel kanca aracılığıyla hareketli makaraya bağlıdır. Deve boynu (gooseneck) ve hortum
(rotary hose) aracılığıyla da çamur pompa hattına bağlıdır. Swiveller taşıma kapasiteleriyle
anılırlar. Kelly; swivelin altındaki boruların ilk bölümünü oluşturur. Kelly’lerin görevi,
rotary masası tarafından verilen dönme momentini diziye iletmektir. Kelly’nin düzgün
olması çok önemlidir. Biraz eğik olması bile büyük zararlara neden olabilir. Rotary
masasının orta açıklığı kuyuda kullanılacak en büyük matkabın geçebileceği çapta olmalıdır.
Kelly’nin altında, sondaj dizisinin ana parçasını oluşturan drill pipe (DP) yer alır. Görevi;
sondaj sıvısını matkaba iletmek ve takımı askıda tutmaktır. DP’ler çelik çekme borulardır.
Sondaj dizisinin alt bölümü DC’lerden oluşur. DC’ler, DP’lerden daha çok et kalınlığına
sahiptirler ve matkabın üzerine baskı vermeye yarayan ağır borulardır. DC’ler, DP’lere
oranla kazılan kuyu arasındaki boşlukları (DC’ler DP’lerden daha geniş çaplıdırlar) ve
eğilmeye karşı eğilimleri daha az olduğundan, delinen kuyunun düzgünlüğünü de sağlarlar.
Matkaplar; sondaj dizisinin ucunda yer alırlar. Takım dizisiyle birlikte dönerek veya darbeli
dönerek formasyonu kırıp parçalayarak ilerlemeyi sağlarlar. Matkap, DC denilen ağırlık ve
tijlerden ibaret sistem döndürülmekte ve çamur sirkülasyonu ile matkabın soğutulması,
9
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kesilen parçaların dışarıya atılması ve kuyunun göçmemesi temin edilmektedir. Rotary
sondaj makinesinin kuyu sondajına başlamadan yapılması gereken en önemli işlem teraziye
alınmasıdır. Makine mekanik veya hidrolik krikolarla kaldırılır, önden ve arkadan takozlanır
ve her iki istikamette teraziye alınır.
Sondaj çapı kuyu teçhiz özelliklerinden ve planlanan kuyu logundan da görüleceği
üzere yüzeyden derine doğru gidildikçe değişmektedir.
Sondajda;
0-20 m arasında 26” matkap kullanılarak açılacak.
20-300 m arasında 171/2” matkap kullanılacak, 133/8” muhafaza
borusu indirilecek, muhafaza borusu ile sondaj boşluğu arası
yüzeye kadar çimentolanacaktır. Muhafaza borusu, yeraltı suyu
akiferleri ile etkileşimi engelleyecek ve sondaj işlemi sırasında
kuyunun güvenli olarak açılması ve kuyu başına gerekli olan
emniyet vanalarının montajının sağlanmasına da imkan
verecektir. Çimento şerbeti sadece çimento tozu ve su karışımı
ile elde edilmektedir. Çimento şerbetinin yoğunluğu 1,6-1,8
gr/lt aralığında olacaktır.
300-1000 m arasında 121/2” matkapla delinecek, 95/8” muhafaza
boruları kuyuya indirilecektir. Kuyu cidarı ile boru arasında
kalan kısım çimentolanacaktır.
1000-2000m arasında 81/4” çapta matkap kullanılacak ve
matkapla 7” muhafaza boruları kuyuya indirilerek kuyu izole
edilecektir. Kuyu cidarı ile boru arasında kalan kısım
çimentolanacaktır.
Açılması planlanan jeotermal kaynak arama kuyuları bu şekilde
teçhiz edilecektir. Yandaki şekilde kuyuların teçhiz
özelliklerinin gösterildiği kesit paylaşılmaktadır. Açılması
planlanan sondaj lokasyonlarına ait beklenir kuyu logu Ek-7.de
paylaşılmaktadır.
Şekil 7. Kuyu Teçhiz Özellikleri

Kuyunun kontrolü için kuyunun üst seviyesine kuyu başı kontrol ekipmanları
monte edilecektir. Kuyu başı ekipmanları, kuyu muhafazasında kullanılan “Sondaj
Muhafaza Borusunu” (Casing) taşıyan zemin yüzeyinde bulunan ekipmanlardır. Bu
ekipmanlar sondaj sırasında casing ile BOP arasında yer alır. Sondaj işlemi tamamlanıp
üretime geçildiğinde ise BOP kaldırılarak “Christmas Tree” monte edilir. Kuyu başı
ekipmanları basıncın kontrol edilmesini de sağlar. Basınç kontrolü sayesinde sondaj ve
kuyu tamamlama işlemlerinin minimum çevresel riskle gerçekleşmesini garantiler.
Kuyu başı ekipmanları başlıca; 3 tip gövde, casing ağırlığını taşıyan bileşenler, sızdırmazlık
elamanları, vanalar ve aşınma elemanlarından oluşur. Tasarım ve imalatlar aşağıda verilen
özellikleri karşılayacak şekilde yapılacaktır.
10
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Gövde Tip 1

:

Çalışma basıncı: 3000 psi
Yan çıkış tipi ve çapı: 2 adet 2” Line Pipe threats outlet
Sızdırmazlık elemanı: R-57
Üst Bağlantı şekli: Flanşlı
Alt Bağlantı şekli: Kaynak ağızlı (içten ve dıştan)
Test portu: Bulunacak
Aşınma burcu aparatı: Bulunacak

Gövde Tip 2-3

:

Alt flanş çalışma basıncı: 3000 psi
Üst flanş çalışma basıncı: 5000 psi
Yan çıkış çapı ve tipi: 2 adet 2 1/16” x 5000psi studded outlet
Sızdırmazlık elemanı tipi: R-24 ring gasket
Üst Bağlantı şekli: Flanşlı
Alt Bağlantı şekli: Flanşlı
Secondary seal tipi: FS seal
Test portu: Bulunacak
Aşınma burcu aparatı: Bulunacak

Casing Ağırlığını Taşıyan Aparatlar

:

Sızdırmazlık sağlayacağı minimum yük: 50000 – 60000 lb
Taşıyabileceği maksimum yük: 33 ton
Ağırlıkla ayarlanan otomatik tip olacak.

İkincil sızdırmazlık elemanı

:

Tipi: FS tip

Faaliyet alanında yapılacak ve teleskopik olarak ilerleyecek sondaj çalışmalarında
yüzeyde bulunan gevşek formasyonu geçerken yeraltı suyunu korumak amacıyla izolasyon
yapılacaktır. Bu sayede kuyu ortamdan yalıtılarak, ortamdan soğuk su girişi ve ortama sıcak
su karışması engellenmiş olacaktır. Bunun için açılması düşünülen kuyuların teçhiz
özellikleri kesiti yukarıdaki şekilde paylaşılmıştır. Kuyu teçhizine ilişkin renklendirilmiş
temsili görsel ise aşağıdaki şekilde paylaşılmakta olup, kesitlerden kuyu cidarı çapı ve
çimento kalınlığı görülebilmektedir.
Açılan kuyuya boru (casing) indirilerek kuyu cidarı ile boru arasında kalan kısım
çimentolanacak ve kuyunun emniyeti sağlanacaktır. Kuyunun kontrolü için kuyunun
üst seviyesine kuyu başı kontrol ekipmanları monte edilecektir. Ardından bu boru
dizisi içerisinden sondaja devam edilerek jeolojik veriler ve değerlendirmeler
neticesinde tekrar boru indirilecek ve çimentolanacaktır.
Çimentolama işlemi; muhafaza borusu/kuyu duvarlarının tamamen çimento şerbeti ile
doldurulması işlemidir. Çimento şerbeti sadece çimento tozu ve su karışımı ile elde
edilmektedir. Çimento şerbetinin yoğunluğu 1,6-1,8 gr/lt aralığında olacaktır.
Çimentolanan seviyeler, muhafaza borularının birbirleri ile ve kuyu duvarı (formasyon) ile
bağ oluşturarak yük taşıma ve özel kuyu şartlarına karşı dayanım sağlama işlevi görürler.
Ayrıca, muhafaza boruları ile açılan ve kapatılması gerekli kuyular da yüzeye kadar
çimentolanacaktır. Çimentolama işleminde kullanılan ekipmanlar ve kesiti aşağıdaki şekilde
paylaşılmaktadır.
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Şekil 8. Çimentolama İşleminde Kullanılan Ekipmanlar

Ayrıca sondaj sırasında olabilecek olaylara karşı önlem amaçlı emniyet vanaları
(Blow Out Preventer) kullanılacaktır. Her bir kuyu tamamlandıktan sonra ve belirli
periyotlarla, bu vanalar test edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu emniyet çalışmaları için
de de tüm çalışan personel eğitilecek ve zaman zaman pratik uygulamalar yapılacaktır.
6-Kullanılacak Kimyasallar: Sondaj çamurunu oluşturmak için günümüzde sudan
petrol türevlerine kadar pek çok sıvı kullanılmaktadır. Temiz su, doğal çamurlar, kil
çamurları, bentonit çamuru ve petrol çamurları bunlara örnektir. Planlanan arama faaliyeti
sırasında sondaj işleminde bentonit çamuru kullanılacaktır. Bentonit çamuru; bentonit,
montmorillonit türünde bir kil olup, fırınlanıp öğütülerek sondaj çamurunun
oluşturulmasında kullanılır. Çamur muhteviyatı ve katkı miktarları, sondaj esnasındaki
formasyon verilerine göre belirlenecektir. Bentonit çamurlarında barit, kalsiyum, karboat
gibi maddeler kullanılır. Kullanılacak kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları
(MSDS) sahada bulunacaktır (Bkz. Ek-8). Kimyasal muhteviyatı ve kullanım amaçları
aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır.
Tablo 2. Kullanılacak Kimyasallara Ait Bilgiler
Katkı
Maddesi
KAR-BEN
(1 ton/BB)

Açıklama
Katkısız
Bentonit

Görevi

Tüketim Miktarı
(adet)

Oluşacak Ambalaj Miktarı
(kg/yıl)

Vizkozite yapıcı, Sıvı
kaybı kontrolü

14

350
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7-Kuyu Tamamlama Testleri: İki fazlı üretim yapan kuyularda uygulanan ve hata
payı % 2-4 gibi oldukça düşük olan üretim testidir. Kuyudan gelen jeotermal akışkan
silencer’da yoğunluk farkından dolayı iki faza ayrılır. Sıvı faz savakta ölçülür, buharlaşma
oranına göre silencerdan çıkan buhar miktarı hesaplanarak kuyunun toplam üretimi
belirlenir. Silencerlar, kuyuda akışkanın elde edilmesinden sonra yerleştirilirler ve daha
sonra üretim süresince faaliyete devam eder.

Şekil 9. Silencer Kesiti

Kuyu tamamlama testleri kapsamında önce statik sıcaklık basınç profili, su kaybı testi,
enjektivite testi, basınç düşümü testleri uygulanacaktır. Bu testler kuyuya su basılarak
yapılmakta olup, akışkan çıkışı olmayacaktır. Ardından işletilebilir rezerv olup olmadığına
ilişkin bulgulara ulaşmak amacıyla üretim testi yapılacaktır. Bu proje kapsamında yapılacak
test süresi 72 saat ile sınırlı tutulmuştur. Maksimum 72 saat sonunda kuyubaşı vanaları
kapatılacak ve test sularının bertarafı sağlanmadan ikinci bir teste geçilmeyecektir. Test
süresince yüzeye çıkan akışkan sondaj alanındaki havuzda biriktirilecektir.
8-Test Sularının Yönetimi: Sondaj çalışması sonucunda akışkana/kaynağa ulaşılması
halinde akışkanın yüzeye çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite
sağlanana dek (kuyu temizliği) bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test
edilir. Test süresince açığa çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla
tıpkı çamur havuzlarında olduğu gibi kil dolgusu ve jeomembranı bulunan test suyu
depolama alanına veya sızdırmaz tanklara aktarılacaktır. Test suları sızdırmaz alanlarda
biriktirilecektir. Üstü açık havuzda depolanan test suyunun büyük bir bölümü buharlaşma
yoluyla kaybolmaktadır. Kalan kısım ise gerekli görüşlerin alınması sonrasında deşarj
standartlarını sağlaması ile birlikte bertaraf edilmektedir. Kuyu özellikleri tablolarında
verilen yerleşim planında görüleceği üzere kuyu başının da içerisinde olduğu havuz
hacminin dolması ya da havuza alternatif olarak seçilebilecek sızdırmaz tank hacminin
dolması durumunda kuyu başı vanaları vasıtasıyla kuyu kapatılarak herhangi bir gaz
veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir. Test suları sızdırmasız tank veya tankerlerde de
biriktirildiğinde hem sızdırmazlığı sağlanmış olacak, hem deşarj izni için alternatif alan
13
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yaratarak gerekli izinlerin alınması noktasında kolaylık sağlanmış olacak, hem de taşınabilir
oluşu dolayısı ile bertarafı ve yönetimi kolaylaştırılmış olacaktır. Jeotermal kaynak arama
faaliyeti kapsamında açılması planlanan sondajlar Manisa il sınırları içerisinde olduğu için
bu konuda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan sahalarda; drenaj kanalları,
kurutma kanalları ve tahliye kanallarına kuyu test amaçlı sular, sulama döneminde (1 Nisan
- 30 Eylül) kesinlikle deşarj edilmeyecek, sulama dönemi dışında ve debinin 10 litre/sn’nin
altında olması durumunda ise; deşarj için DSİ görüşü alınarak arıtım metotları uygulanarak
deşarj uygunluğu sağlandıktan sonra deşarj yapılabilecektir. Aksi durumlarda alıcı ortama
deşarj yapılmayacaktır. Havuz hacminin dolması durumunda kuyubaşı vanaları ile su ve
buhar karışımının çıkışı durdurulmaktadır. Bu işlem sonrasında kuyu kapatılarak herhangi
bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir. Depolanacak atık sondaj çamuru ve
jeotermal akışkanın alıcı ortamlara doğrudan deşarjına kesinlikle izin verilmeyecek,
yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde bertaraf işlemleri yerine getirilecektir. Projenin
ilerleyen aşamalarında sondaj alanlarında veya ruhsat alanının diğer bölümlerinde
gerçekleştirilmek istenecek jeotermal kaynak arama, üretme, reenjeksiyon amaçlı sondajlar,
akışkan iletimi hatları vb. her türlü faaliyet hakkında DSİ kurum görüşü ayrıca alınacaktır.
9-Gazların Yönetimi: Jeotermal enerji santrallerine akışkan sağlayan üretim kuyu
lokasyonlarında rezervuardan çekilen jeotermal kaynak, sıcak su ve buhardan oluşmaktadır.
Buhar içerisinde de %98-99’u Karbondioksit(CO2) olmak üzere Metan(CH4), Hidrojen
Sülfür(H2S), Hidrojen(H2), Azot(N2), Oksijen(O2), Argon(Ar), Etan(C2H6), Propan(C3H8)
vb. yoğuşmayan gazlar (NCG - non-condensable gases) bulunmaktadır. Hava kalitesi
açısından değerlendirilmesi gereken parametreler başta yoğuşmayan gaz yüzdesinin
çoğunluğunu(%98-99) oluşturan karbondioksit (CO2) gazı ile hidrojen sülfür(H2S)
gazlarıdır. Diğer gazlar NCG içerisinde eser miktarda bulunmaktadır. Kuyulardan çıkacak
jeotermal akışkan miktarı şu aşamada belirlenememektedir. Öte yandan, oluşacak emisyon
test aşaması ile sınırlı kalacaktır. Kuyuların kapatılması ile emisyon oluşumu söz konusu
olmayacaktır. Jeotermal sondajlar 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”
kapsamında herhangi bir izleme programına dahil değildir. Emisyonlarla ilgili olarak
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin belirlediği sınır değerlere uyulacak ve
yönetmelik hükümlerine uygun işlemler tesis edilecektir.
10-Sondajın Bitirilmesi: Jeotermal bir sondajın bitirilmesinin anlamı, kuyunun
kazılması, borulanması ve kuyu bitirme testlerinin yapılması demektir. Proje kapsamında
gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları esnasında derin sondaj lokasyonlarında azami 2.000
metre derinliğe inilmesi planlanmaktadır. Kuyu bitirme testleri sonucunda yeterli ve uygun
akışkana ulaşıldığı belirlendiğinde sondaj işlemi tamamlanmış olacaktır. Sondaj makinesi
ve diğer sondaj ekipmanları başka bir lokasyonda faaliyetine devam etmek üzere sökülür.
Kuyu ve Silencer-Savak sistemi faaliyetine devam edecek veya 9m2 (3mx3m) güvenlik
önlemleri alınacak, kalan kısım ilk haline geri getirilerek saha terk edilecektir.
11- Kuyularının Kullanım Amacının Belirlenmesi: Açılan kuyuların amacı
jeotermal kaynağın aranması, rezervuar keşfi amaçlı olup, bu aşamada herhangi bir kullanım
söz konusu değildir. Sahada kuyular açıldıkça, elde edilen akışkanın ilk üretim değerleri
(statik ve dinamik sıcaklık, statik ve dinamik basınç, debi, statik ve dinamik su seviyesi, su
kimyası v.b.) ölçülecek, analizleri yapılacak ve bu değerler baz değerler olarak saklanacaktır.
Kuyularında yapılacak testler ile sahada rezervuar özelliklerinin tespitine yönelik çok önemli
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bulgulara ulaşılır. Bu kuyulardan sıcaklık, basınç, debi, jeokimyasal yapı ve uygulanacak
rezervuar testleri (build-up, drawdown, tracer testleri, izotop analizleri) ile saha ve rezervuar
hakkında çok önemli bilgiler elde edilir. Sondaj sonrası jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal
verilere, test sonuçlarının da eklenmesiyle, kuyuların kullanım amacı belirlenir. Rezervuar
koşulları daha net bilinebildiğinden, sahada kazılan kuyuların testleri, rezervuar ve akışkan
parametrelerini daha çok belirginleştirecektir. Sondaj neticesinde akışkana/kaynağa
ulaşılması durumunda kuyunun kullanım amacı belirlenebilecek olduğundan dolayı iş bu
ÇED Raporu’nda etkileri değerlendirilen 14 adet lokasyonda sadece arama faaliyeti
gerçekleştirilecektir. Sondaja dayalı jeotermal kaynak arama faaliyeti neticesinde mezkur
kuyuların işletilmesine yönelik herhangi bir planlama durumunda ÇED Yönetmeliği
hükümleri uygulanarak ayrıca başvuru yapılacaktır.
Bunların haricinde;
Her bir kuyuya ait özellikler (kuyu cinsi, izne konu alanın yüz ölçümü, kuyunun
derinliği ve çapı, kullanılacak kimyasallara ait bilgiler, en yakın yerleşim yerine olan
mesafesi, birim maliyeti, toplam yatırım bedelindeki payı, parselasyon bilgisi, çevre düzeni
planındaki yeri, kuyu kapatma işlemleri ve rehabilitasyonu) aşağıdaki tablolarda
paylaşılmaktadır.
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ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Tablo 3. S1 Kuyu Özellikleri
S1
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
330 m (Doğu) (Adala)
280 m (Doğu)

Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1797
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Tablo 4. S3 Kuyu Özellikleri
S3
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim
Birimine
Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1150 m (Doğu)
(Bezirganlı)
615 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Hazine arazisi.
Ada:Parsel: Nitelik: Hazine
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Var.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Tablo 5. S4 Kuyu Özellikleri
S4
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim
Birimine
Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1250 m (Doğu) (Bezirganlı)

Sondaj Yeri
645 m (DoğuDoğuGüney)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 36
Nitelik: Bağ
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır..
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Tablo 6. S5 Kuyu Özellikleri
S5
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim
Birimine
Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1130 m (DoğuDoğuGüney)
(Bezirganlı)

Sondaj Yeri
355 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 9
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 7. S6 Kuyu Özellikleri
S6
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
680 m (Güney) (Bezirganlı)
165 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 38
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 8. S7 Kuyu Özellikleri
S7
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
600 m (Güney) (Bezirganlı)
135 m (KuzeyDoğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 160
Parsel: 36
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 9. S8 Kuyu Özellikleri
S8
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
720 m (Doğu) (Adala)
650 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1842
Nitelik: Dam ve Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 10. S9 Kuyu Özellikleri
S9
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
890 m (KuzeyDoğu) (Adala)
890 m (KuzeyDoğu)
Yoktur.

Sondaj Yeri
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1930
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 11. S12 Kuyu Özellikleri
S12
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1100 m (GüneyGüneyDoğu)
(Adala)
400 m (KuzeyBatı)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 125
Parsel: 2
Nitelik: Tarla ve Kısmen Bağ
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 12. S13 Kuyu Özellikleri
S13
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
830 m (Güney) (Bezirganlı)
145 m (Doğu)

Sondaj Yeri
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 160
Parsel: 43
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 13. S14 Kuyu Özellikleri
S14
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim
Birimine
Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2

870 m (Güney) (Bezirganlı)

210 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 28
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlanacaktır. Rehabilite çalışmaların kuyunun su gözlemi için kullanılmasına veya
kullanılmamasına göre değişiklik göstermektedir.
Su Gözlem Kuyusu Olarak Kullanılacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra su gözlem kuyusu olarak kullanılacak kuyularda teçhiz
işleminin yapılması gerekmektedir. Kuyu teçhiz borusunun rahatça indirilebilmesi için teçhiz
borusu kuyu çapına göre kullanılmalıdır. Teçhiz işlemleri sırasında PVC veya metal kökenli
borular kullanılacaktır. Bu borular seçilirken sahanın litolojik özelliği ve yeraltı suyunun
kimyasal özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve çakıllama işlemi,
sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere karşı
çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Su Gözlem Kuyusu Olarak Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 14. S15 Kuyu Özellikleri
S15
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
830 m (Güney) (Bezirganlı)
350 m (Doğu)

Sondaj Yeri
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 31
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 15. S18 Kuyu Özellikleri
S18
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu
Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1800 m (KuzeyDoğu)
(Bektaşlar)

Sondaj Yeri

425 m (GüneyBatı)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7
Özel mülkiyet.
Ada: 127
Parsel: 20
Nitelik: Tarla
Bağlı
Olduğu
Gökçeköy

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.
Mahalle:

Yoktur.
23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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Tablo 16. S19 Kuyu Özellikleri
S19
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim
Birimine
Mesafesi
Açılması
Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam
Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1730 m (KuzeyDoğu)
(Bektaşlar)
535 m (Güney)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 128
Parsel: 11
Nitelik: Palamutlu Tarla
Bağlı
Olduğu
Mahalle:
Gökçeköy

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu
Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

Ölçekli vaziyet planı ÇED Raporu içerisinde
paylaşılacaktır.

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.”
uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon çalışmaları
başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp kullanılmayacağına
göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere
karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.
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b.2) Proje İçin Seçilen Yer ve Koordinatları
Proje konusu yatırım kapsamında; Dinamik Enerji Yatırımları San. A.Ş. tarafından
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden sahip olduğu
ve siyasi haritanın Manisa ili Salihli ilçesi sınırları içerisinde kalan, 1/25.000 ölçekli
topografik haritanın K20c3, K20c4, K20d2, K20d3 paftalarında kalan Kızılavlı-DombaylıAdala-Bektaşlar mevkiindeki 2.949,53 hektarlık 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak
İşletme Ruhsatı alanında belirlenen 14 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti,
planlanmaktadır.
Proje için seçilen yerlerin her birinin uydu görüntüsü üzerinde gösterimi ve kadastral
durumuna ait bilgiler aşağıdaki tablolarda paylaşılmaktadır.
Tablo 17. Kadastral Analiz Tablosu
Sondaj Adı
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14
S15
S18
S19

Ada
161
161
161
160
125
160
161
161
127
128

Parsel
1797
36
9
38
36
1842
1930
2
43
28
31
20
11

Nitelik
Tarla
Hazine Arazisi
Bağ
Tarla
Tarla
Tarla
Dam ve Tarla
Tarla
Tarla ve Kısmen Bağ
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Palamutlu Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Gökçeköy
Gökçeköy

Parsel
1797

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 18. S1 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S1

Ada
-
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Tablo 19. S3 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S3

Ada
-

Parsel
-

Nitelik
Hazine Arazisi

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Parsel
36

Nitelik
Bağ

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 20. S4 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S4

Ada
161

31

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Tablo 21. S5 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S5

Ada
161

Parsel
9

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Parsel
38

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 22. S6 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S6

Ada
161
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Tablo 23. S7 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S7

Ada
160

Parsel
36

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Parsel
1842

Nitelik
Dam ve Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 24. S8 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S8

Ada
-

33

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Tablo 25. S9 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S9

Ada
-

Parsel
1930

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Nitelik
Tarla ve Kısmen Bağ

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 26. S12 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S12

Ada
125

Parsel
2
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Tablo 27. S13 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S13

Ada
160

Parsel
43

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Tablo 28. S14 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S14

Ada
161

Parsel
28
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Tablo 29. S15 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S15

Ada
161

Parsel
31

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala

Nitelik
Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Gökçeköy

Tablo 30. S18 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S18

Ada
127

Parsel
20
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Tablo 31. S19 Kuyusu Kadastral Analiz
Sondaj Adı
S19

Ada
128

Parsel
11

Nitelik
Palamutlu Tarla

Bağlı Olduğu Mahalle
Gökçeköy

İzni istenen alanlar, başka bir deyişle ÇED alanları 14 poligondan ibarettir.
Koordinatları verilen her bir sondaj alanı sınırı ÇED alanı sınırıdır. ÇED alanı olarak
belirlenen ve izni istenen her bir sondaj lokasyonu 2500 m2’lik poligonlardan
oluşmakta olup, 14 poligondan oluşan toplam ÇED alanı büyüklüğü 35.000m2’dir.
Sondaj lokasyonu içerisindeki kullanım alanları (bitkisel toprak geçici depolama alanı, idari
bölüm, havuzlar, sondaj platform alanı) ÇED Raporu içerisinde detaylandırılacak vaziyet
planı içerisinde gösterilecektir.
Mezkur sondaj lokasyonlarına ait yerleşim planları Kuyu Özellikleri tablolarında
paylaşılmakta olup, koordinatlar ÇED alan sınırlarını temsil eden UTM projeksiyonu ED50
datumunda 6 derecelik metrik koordinatlar ve WGS-84 datumundaki coğrafik koodinatlar
aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de verilmektedir. ÇED Gerekli Değildir Kararına esas
koordinatlardır.
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Tablo 32. Koordinatlar

Adı

Poligon-1

Poligon-2

Poligon-3

Poligon-4

S1
ÇED Alanı

S3
ÇED Alanı

S4
ÇED Alanı

S5
ÇED Alanı

Sıra
No

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa
Yukarı
Ruhsat Alanı Koordinatları
613010.000
4270000.000
613000.000
4270000.000
613000.000
4273000.000
615000.000
4273000.000
619000.000
4270000.000
613000.000
4270000.000
619000.000
4270000.000
620000.000
4270000.000
620000.000
4267000.000
619000.000
4267000.000
605000.000
4276000.000
607000.000
4276000.000
608823.000
4275088.000
605354.000
4272911.000
605000.000
4273000.000
612000.000
4269000.000
612000.000
4268499.000
609356.000
4268500.000
609011.000
4274994.000
611000.000
4274000.000
611000.000
4273000.000
610000.000
4273000.000
610000.000
4269000.000

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem
Boylam
28.296686
28.296571
28.297057
28.320018
28.365427
28.296571
28.365427
28.376903
28.376387
28.364916
28.205663
28.228634
28.249429
28.209262
28.205211
28.284934
28.284854
28.254516
28.251573
28.274255
28.274096
28.262615
28.261984

38.569668
38.569670
38.596699
38.596442
38.568887
38.569670
38.568887
38.568752
38.541724
38.541858
38.624710
38.624471
38.616033
38.596837
38.597681
38.560787
38.556273
38.556611
38.615163
38.605961
38.596951
38.597075
38.561036

İzni İstenen Sondaj Lokasyonları (ÇED ALANLARI)
1
609682.639
4270438.775
28.258062
2
609685.888
4270493.842
28.258569
3
609641.889
4270501.620
28.258615
4
609682.639
4270438.775
28.258111
1
609398.569
4268980.770
28.255080
2
609447.676
4268948.837
28.255638
3
609468.236
4268986.658
28.255880
4
609419.975
4269018.293
28.255331
1
609423.791
4269069.498
28.255383
2
609458.111
4269117.764
28.255785
3
609420.790
4269140.343
28.255360
4
609388.470
4269094.534
28.254982
1
609579.816
4269268.450
28.257205
2
609623.412
4269277.934
28.257707
3
609610.180
4269331.964
28.257563
4
609566.125
4269323.363
28.257056

38.574096
38.574039
38.574534
38.574610
38.560937
38.560644
38.560982
38.561273
38.561734
38.562164
38.562372
38.561964
38.563507
38.563587
38.564075
38.564003
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Adı

S6
ÇED Alanı

S7
ÇED Alanı

S8
ÇED Alanı

S9
ÇED Alanı

S12
ÇED Alanı

S13
ÇED Alanı

S14
ÇED Alanı

S15
ÇED Alanı

S18
ÇED Alanı

S19
ÇED Alanı

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Sıra
No
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa
Yukarı
609844.018
4268947.864
609905.731
4268929.364
609922.616
4268966.551
609862.674
4268982.764
609931.717
4268886.102
609930.565
4268828.249
609974.680
4268828.854
609974.873
4268885.724
609298.087
4270409.340
609321.139
4270447.541
609265.290
4270467.777
609245.743
4270429.621
609431.445
4269800.562
609391.065
4269803.243
609383.079
4269742.865
609424.396
4269739.504
609471.040
4271878.259
609464.217
4271834.651
609521.661
4271823.942
609527.688
4271865.487
609908.818
4269086.401
609966.366
4269067.397
609984.225
4269105.158
609928.563
4269124.319
609900.475
4269128.392
609920.512
4269130.509
609934.597
4269165.054
609930.406
4269206.100
609893.220
4269202.798
609726.276
4269081.890
609768.162
4269088.168
609761.783
4269146.663
609720.380
4269141.962
605232.541
4273053.148
605295.497
4273039.421
605311.143
4273076.351
605251.041
4273090.096
605100.645
4273348.757
605144.005
4273336.421
605155.708
4273390.888
605112.881
4273403.769
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Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem
Boylam
28.260186
38.560586
28.260891
38.560412
28.261091
38.560745
28.260406
38.560898
28.261183
38.560019
28.261161
38.559497
28.261667
38.559497
28.261678
38.560010
28.254151
38.573821
28.254421
38.574162
28.253783
38.574351
28.253553
38.574010
28.255586
38.568319
28.255123
38.568349
28.255022
38.567806
28.255495
38.567770
28.256366
38.587034
28.256281
38.586642
28.256939
38.586538
28.257014
38.586912
28.260952
38.561826
28.261609
38.561648
28.261820
38.561986
28.261184
38.562165
28.260862
38.562205
28.261093
38.562222
28.261260
38.562532
28.261218
38.562902
28.260791
38.562877
28.258856
38.561808
28.259338
38.561859
28.259274
38.562387
28.258798
38.562350
28.207889
38.598132
28.208609
38.598001
28.208795
38.598332
28.208107
38.598463
28.206419
38.600811
28.206915
38.600695
28.207057
38.601184
28.206568
38.601305
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II. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ
Proje alanının ve önerilen proje nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus,
fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava,
atmosferik koşullar, iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, kültür varlığı ve sit özellikleri,
peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (Ek-5’deki Duyarlı
Yöreler Listesi de dikkate alınarak) benzeri özellikleri
Proje konusu yatırım kapsamında; Dinamik Enerji Yatırımları San. A.Ş. tarafından
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden sahip olduğu
ve siyasi haritanın Manisa ili Salihli ilçesi sınırları içerisinde kalan, 1/25.000 ölçekli
topografik haritanın K20c3, K20c4, K20d2, K20d3 paftalarında kalan Kızılavlı-DombaylıAdala-Bektaşlar mevkiindeki 2.949,53 hektarlık 3191220 erişim numaralı Jeotermal Kaynak
İşletme Ruhsatı alanında belirlenen 14 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti,
planlanmaktadır.
Jeotermal kaynak arama faaliyetinin planlandığı kuyu lokasyonlarına en yakın ilçe
merkezi Manisa ili Salihli ilçesi olup, en yakın yerleşim yerleri ve birimlerine ilişkin bilgiler
Kuyu Özellikleri tablolarında paylaşılmış olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 33. En Yakın Yerleşime Olan Mesafe
Sondaj Adı
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14
S15
S18
S19

Bağlı Olduğu Mahalle
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Adala
Gökçeköy
Gökçeköy

En Yakın Yerleşim Yeri
330 m D (Doğu), Adala mahallesi
1150 m D, Bezirganlı mahallesi
1250 m D, Bezirganlı mahallesi
1130 m D-GD, Bezirganlı mahallesi
680 m G, Bezirganlı mahallesi
600 m G, Bezirganlı mahallesi
720 m D, Adala mahallesi
890 m KD, Adala mahallesi
1100 m G-GD, Adala mahallesi
830 m G, Bezirganlı mahallesi
870 m G, Bezirganlı mahallesi
830 m G, Bezirganlı mahallesi
1800 m KD, Bektaşlar mahallesi
1730 m KD, Bektaşlar mahallesi

En Yakın Yerleşim Birimi
285 m D (Doğu)
615 m D
645 m DDG
355 m D
165 m D
135 m KD
650 m D
890 m KD
400 m KB
145 m D
210 m D
350 m D
425 m GB
535 m G

Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi ile ilgili tarım, orman ve planlı alanlar açısından bir
değerlendirme yapmadan önce; planlanan projenin gerçekleşmesi durumunda çevresel ve
sosyo-ekonomik etkilerin en belirgin olması tahmin edilen bölge, proje alanı ve yakın
çevresindeki yerleşim alanları olacağı münasebetiyle bu alana ilişkin çevresel
göstergelerden biri olarak kabul edilen nüfus hareketleri irdelenmiştir.
II.1. Nüfus
Salihli ilçesi ve Manisa iline ait nüfus verileri ile Ruhsat Alanına en yakın mahallelerin
nüfus verileri aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır. Sondaj lokasyonları çevresinde bulunan
yerleşim alanları ile bu alanların izni istenen sondaj lokasyonuna mesafeleri Kuyu Özellikleri
tablolarında verilmektedir.
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Tablo 34. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine göre Nüfus
Düzey

Yerleşim Birimi

İl

İlçe

Mahalle

Sondaj Alanlarına Göre Konumu

Batı

Manisa

Salihli

Güneybatı

Nüfus Yılı

Nüfus (kişi)*

2017

1.413.041

2016

1.396.945

2015

1.380.366

2014

1.367.905

2013

1.359.463

2017

160.810

2016

159.951

2015

158.568

2014

156.861

2013

156.330

Adala

Güneydoğu

Bektaşlar

Kuzeybatı

878
751

2.059

Çapaklı

Batı

Dombaylı

Doğu

Durasıllı

Güney

Kırdamları

Kuzey

Kızılavlu

Doğu

Mersinli

Güneydoğu

1.586

Taytan

Güneybatı

2.635

Yağbasan

Kuzeybatı

209

6.089
2016

370
225
288

Kaynak: TUİK

Demografik yapı, nüfus ve sosyo-ekonomik bileşenler, ÇED Raporu’nda
detaylandırılacaktır.
II.2. Flora ve Fauna
Proje Sahası ve etki alanı P. H Davis’in Grid kareleme sistemine göre (Flora of Turkey
and the East Aegean Islands) B2 karesinde yer almaktadır. Flora ve fauna ile ilgili konular
ÇED Raporu’nda özel formata göre detaylandırılacaktır.
Proje alanı çevresindeki flora listesinde bitki türlerinin Latince ve Türkçe adları,
endemizm durumları, tehlike kategorileri, fitocoğrafik bölgeleri, habitatları belirtilecektir.
Raporun flora kısmı oluşturulurken proje sahası çevresinde gözlenen bitki türlerinin
teşhisinde Davis’in “Flora of Turkey and East Aegean Islands” adlı eserinden yararlanılacak,
hazırlanacak flora listesinin tam ve eksiksiz olması amacıyla aynı eserden literatür çalışması
yapılacak, Türkiye Bitkileri Veri Servisi’nden (TÜBİVES) de türler teyit edilecek, ayrıca
bölgede yapılmış araştırma, yayın, makale ve tez çalışmaları varsa incelenerek rapordaki
değerlendirmeler desteklenecektir. Faaliyet alanı çevresinde endemik bitki türlerinin
bulunması halinde bunların adları ve kategorileri kapsamlaştırma sonrası verilecek özgün
formata göre hazırlanacak ÇED Raporu’nda yer alacaktır.
Fauna türlerinden amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin Latince ve Türkçe adları,
Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listelerinin hangisinde yer aldığı, habitatları, IUCN
kategorileri, ; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
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Müdürlüğü’nün ilgili “Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” fauna tablolarına
işlenecektir.
II.3. Jeoloji ve Hidrojeoloji
Bölgesel (Ruhsat Alanı) Jeoloji
Manisa ili ve çevresinde Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar temeli oluşturmaktadır.
Temeldeki kayaçlar Menderes masifi olarak bilinmekte olup, gnayslardan oluşan çekirdek
ve onun üzerindeki örtüden oluşan şist birim olarak düşünülmektedir. Metamorfik
kayaçların üzerine mesozoyik yaşlı kireçtaşları gelir. Mesozoyik kireçtaşlarının üzerinde
uyumsuz olarak Neojen’in karasal çökelleri ve Kula volkanik kayalarından bazaltlar yer alır.
Gediz Nehri ve yan derelerin getirdiği Kuvaterner alüvyonları en üste yer almaktadır.
Gediz Vadisi’nin kemerlerinde yani, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ovalarının güneyinde
Manisa Ovası’nın doğusuna dek uzanan alanlarda Tersiyer yaşlı lav ve tüf tabakalarıyla
karışık kalker, mermer, konglomera, killi ya da jipsli kum taşı ve yer yer siltli, kumlu, çakıllı
kayaçlara rastlanır.
Gediz Nehri’nin getirdiği Kuvaterner yaşlı alüvyon birimi, çakıl, kum, silt, kilden
oluşan Manisa, Salihli, Alaşehir, Turgutlu, Sarıgöl bölgelerinde geniş yayılım gösterir.
Manisa Gediz Grabeninde, Manisa Merkez, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri
kalmaktadır. Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökel kayalar ve volkanitler çalışma alanında
dağınık bir şekilde yüzlekler verirler. Ancak Kuvaterner yaşlı Kula volkanitlerinin, volkan
bacalarının daha güneyindeki Alaşehir-Salihli Grabeni’nin uzanımına tamamen paralel
olarak KB-GD yönde sıralandıkları da saptanmıştır. “Gediz Grabeni” olarak da adlandırılan
bu çöküntü havzasında, halen günümüzde de aktif faylarla aktivite süregelmektedir.
Manisa ilinde ender görülen Oligosen yaşlı katlar genellikle kırmızı renkli kum, çakıl,
kil ve şistlerden oluşan alçak tepeler biçimindedir. Jipsli oligosen serileri il alanının kuzey
doğusunda yer yer karasal neojen serileri arasına sıkışmış durumdadır. Genellikle gnayslar
üzerine oturan bu seriler Alaşehir’in güney ve güney batısında yaygındır. Bu serilerin
üzerine karasal neojen serileri tabaklanmıştır. Şiddetli volkanik hareketler geçirdiğinden il
topraklarındaki Neojen serileri faylarla parçalanmış durumdadır. Bu nedenle, neojen serileri
Alaşehir’in güneyinden başlar ve Turgutlu’nun güneyine dek kesintisiz sürer.
Alaşehir, Salihli, Turgutlu ovalarının güneyi ile Manisa ovasının doğusu ve batısında
miyosen serilerinin kalınlıkları değişmeye başlar. Miyosen ve Piliyosen serileri arasında bir
konglomera serisi yer alır. Turgutlu yöresinde bu seriler zaman zaman yüzeye çıkmaktadır.
Stratigrafi
Ruhsat alanının içerisinde bulunduğu Salihli çevresinde temeli Menderes Masifi
metamorfikleri ve kristalin kayalar, örtüyü ise kırıntılı tortullar ve Kula volkanitleri
oluşturur. Temeli uyumsuzlukla üzerleyen Neojen yaşlı tortullar, havzanın güney ve
kuzeyinde farklı fasiyesler sunar. Güney kesiminde bulunan Salihli Grubu, kuzey kesimdeki
tortulları temsil eden Adala Grubu’na göre daha kalın bir istife sahiptir (Emre, 1996). Salihli
grubu alttan üste doğru Acıdere, Göbekli ve Asartepe formasyonlarından, ruhsat alanını da
temsil eden Adala grubu ise Filiztepe ve Mevlütlü formasyonlarından oluşur.
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Kaynak: Emre 1996’dan değiştirilmiştir.
Şekil 10. Salihli Bölümü Güney ve Kuzey Kenarının Genelleştirilmiş Litostratigrafik Kolon Kesitleri

Menderes Metamorfikleri
Batı Anadolu’da çok büyük alanda mostra veren Menderes Masifi Metamorfikleri
çekirdek ve örtü şistleri olmak üzere genelde iki grup altında toplanırlar.
Prekambriyenkambriyen yaşlı çekirdek serisi gnays türü metamorfik kayaçlardan oluşur.
Örtü şistleri ise Permo-karbonifer yaşlı mikaşist, kuvarsit, fillit ve yer yer de Triyas yaşlı
mermerlerden oluşurlar. Menderes Masifi metamorfitleri, yer yer kırmızımsı- kahverengimsi
ince bir toprak örtüyle kaplıdır. (Dora ve Diğ. 1995) Metamorfitler, birçok farklı kaya
türünden oluşmuştur. Bunlardan en baskın olanları mika şistlerdir. Bunların yanında ince
taneli gnays, granat-mika şist, muskovit- kuvars şist, metakuvarsit ve mermerler, bölgede
yüzeyleyen diğer kaya türleridir. Mika şistlerin dış yüzeyleri sarımsı, kahverengimsi gri, taze
yüzeyleri gri, mavimtrak, yeşilimsi gri renklidir. Şistozitenin çok iyi geliştiği mika şistler,
muskovit-kuvars şist ve granat-mika şist arakatmanlar içerir. Mermerler, şistler içinde
değişik boyutta mercekler oluşturur. Genellikle bol çatlaklı olan kayanın dış yüzeyleri
kahverengimsi gri, taze yüzeyleri kirli beyazdır. Metakuvarsitler, şistler arasında, genellikle
ara katkı ve mercek, zaman zaman şistleri kesen kuvars damarları şeklindedir. Damar ve
merceklerin kalınlıkları 1-50 cm, boyları 2-20m arasındadır.
Filiztepe Formasyonu
Havzanın kuzey kenarında yüzlek veren ve kireçtaşlarından yapılı olan Filiztepe
Formasyonu, oldukça iyi pekleşmiş, dayanımlı, orta-kalın katmanlıdır. Bol erime boşluklu
ve gözeneklidir. Yer yer kalınlığı 1 m’yi aşmayan killi, kumlu ve çakıllı küçük mercekler ve
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oluşuk içi çakıl taşları kapsar. Tabanda bazen ince bir çakıl taşı düzeyi ile başlayan
kireçtaşları, çoğu kez kalınlığı 40-50 cm’yi aşmayan taban regoliti üzerine oturur. Karbonatlı
kil ve kumdan oluşan bir ara madde ile tutturulmuş olan taban çakıl taşları, dereceli olarak
kireçtaşlarına geçer.
Mevlütlü Formasyonu
Salihli-Alaşehir ovası ile metamorfik kayalar arasında, KB-GD doğrultusunda uzanan,
oldukça geniş bir alanda yayılım gösteren Mevlütlü Formasyonu, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı,
kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından yapılıdır. Ender olarak, ince kireçtaşı mercekleri
içerir. Genel olarak gri, bej, turuncu ve yeşilimsi gri renklerde olan kayalar, az pekleşmiş ve
az dayanımlıdır.
Kula Bazaltları
Pleistosen sonrasında meydana Kula volkanizmasının (Erinç, 1970) bazaltları Gediz
nehri vadisi boyunca akarak Adala Kasabasına kadar uzanmıştır. Oldukça genç olan bu
volkanizmanın Plesitosen dönemindeki Paleotopoğrafyayı izleyerek Gediz nehri boyunca
uzandığı vadi yamaçlarında eski Paleotopoğrafya üzerinde aktığı net olarak izlenir. Genelde
siyah renkli, bol gözenekli cürufu andırır özellik gösteren bazaltlar, Gediz vadisi boyunca
ince bir şekilde uzanırken Adala dolaylarında yaklaşık 2 km2’lik alanda geniş bir şekilde
mostra verir. Kula bazaltları manto malzemesinin hızla yükseldiğini gösterir. (Tokçaer ve
diğ. 2005)
Gediz nehrinin eski yatağı boyunca akmış olan Kula bazaltları tabanda kalınlığı 15-30
cm arasında değişen, kırmızı renkli bir pişme zonu ile Menderes Masifine ait gnayslar
üzerinde oturur. Bunun üzerinde, bol gaz boşluklu ve köşeli lav parçaları ile bunların
aralarında bulunan tüf ve pişmiş eski toprak parçalarından oluşan, 1-2 m kalınlıkta breşik
lav akıntısı yer alır. Sonra, kalınlığı 50 cm ile 2-3 metre arasında değişen, tablamsı-plaketli
yapıdaki lav akıntısıyla, iri sütünlardan yapılı bazaltlara geçilir. Sütünların üzerinde
köpüksü, cürufumsu, bol gaz boşluklu lavlar gözlenir. Lav akıntısının tümü 40-50 m
kalınlıktadır. Hipokristalin porfirik doku sunan bu “alkali olivin bazaltlar” (Ercan, 1982),
büyüklüğü 5-7 mm’ye erişen, olivin ve hornblend fenokristalleri içerir. Matriks, ufak
mikrolitlerden ve camdan yapılıdır. Manto kökenli tipik bir rift volkanizması olan Kula
bazaltları, üç evrede oluşmuştur (Ercan 1982). İlk evre ürünü ve en eski lavlar 1.1 milyon
yıl yaşındadır (Borsi ve diğ. 1972). Çalışma alanında Adala kuzeyine değin uzanan lav
akıntısı, Demirköprü barajı yakınlarındaki tüflerde görülen ilksel insan ayak izlerine göre,
10000-12000 yıl önce oluşmuş ( Erinç, 1970) üçüncü evreye aittir.
Traverten
İnceleme alanı içerisinde Dombaylı kuzeyi ve Aktepe, Adala kuzeyi Filiztepe
dolaylarında traverten mostraları bulunmaktadır.
Alüvyon
İnceleme alanında düz ovalık kesimleri oluşturan gevşek tutturulmuş kil, kum, silt,
çakıl ve bloklardan oluşan birim alüvyon olarak haritalanmıştır. Ayrıca Gediz nehri boyunca
eski dere alüvyonu güncel alüvyon olarak belirtilmiştir.
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Proje Alanı Jeolojisi
Ruhsat alanı ve çevresinde (Emekçi 2011) tarafından yapılan çalışmada, ruhsat
sahalarının stratigrafisi, hidrojeolojisi ve yapısal jeolojisi çalışılmış ve yüzey jeolojisinden
elde edilen litostratigrafik kolon kesiti ve bölgenin jeoloji haritası çıkarılmıştır. Ayrıca,
ruhsat alanı ve çevresinde, jeotermal enerji potansiyeline yönelik (Dinamik Enerji, 2016)
tarafından, jeolojisi, hidrojeolojisi, bölgenin yapısal jeolojisi çalışılmış ve jeoloji haritası
yeniden hazırlanmıştır.
Ruhsat alanı ve çevresinin genel jeoloji haritası üzerindeki konumunun gösterimi
aşağıdaki şekilde paylaşılmaktadır. ÇED Alanlarının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası
üzerinde gösterimi ise Ek-4.c’de paylaşılmaktadır.

Proje Yeri

Kaynak: MTA, 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası

Şekil 11. Ruhsat Alanı ve Yakın Civarının Jeoloji Haritası
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Jeotermal Jeolojisi
Yer ısısının yüzeye yaklaşmasıyla jeotermal sistemlerin oluştuğu bilinmektedir. Ancak
iyi bir jeotermal sistemin oluşabilmesi için bazı faktörlerin sistem içerisinde yer alması
gereklidir. Bunlar;
1. Örtü Kaya
2. Rezervuar Kaya
3. Isıtıcı Kaya
4. Tektonik
5. Kaynak ve Alterasyonlardır.
Bu faktörleri alt başlıklar altında incelemek mümkündür.
Örtü Kayaç: Ruhsat sahasında karasal Kuvaterner yaşlı kumtaşı- çakıltaşı ve
geçirimsiz kil seviyeleri ile sahanın hemen hemen tamamında gözlenen metabazik kayaçlar
örtü kaya niteliğindedir.
Rezervuar Kayaç: Ruhsat sahasında rezervuar kayaç olarak, jura yaşlı kireçtaşı
mermer ve yüksek permabilite kazanmış kırıklı zonlar sayılabilir.
Isıtıcı Faktör: Bölgede ısıtıcı volkanik aktivite görülmemektedir. Büyük Menderes
Grabeninin karakteristik ısıtıcı sistemi saha için geçerlidir. Derin faylar ve yükselen mağma
saha için ısıtıcı faktördür.
Proje Alanının Hidrolojisi
Jeotermal kaynak arama sondaj noktalarının yer aldığı alan, Gediz Havzasının alt
havzalarından olan Alaşehir Havzasında yer almaktadır. Jeotermal kuyuların yer aldığı
bölgede en önemli yüzeysel akış hattı ruhsat sahasının kuzeyinden geçen Gediz Nehri’dir.
İnceleme alanında yer alan sulu ve kuru dereler ile sulama kanalları aşağıdaki şekilde
paylaşılan Hidrojeoloji Haritasında belirtilmiştir.
Proje kapsamında DSİ teknik şartnamesine de uygun olarak hazırlanan Hidrojeolojik
Değerlendirme Raporunda belirtildiği üzere ruhsat sahası içerisinde ve yakın çevresinde
herhangi bir soğuk su kaynağı bulunmadığı; sondaj lokasyonları yakın çevresinde çeşme
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bölgede yapılan araştırmalarda sulama amaç sondaj
kuyuları tespit edilmiş olup, elde edilen verilere göre inceleme alanında açılan kuyuların
derinlikleri 10-180 m. ve kuyularda ölçülen yer altı suyu statik seviyesi ise 7-90 m. arasında
değişkenlik göstermektedir. Soğuk su kuyularının çoğunlukla Mevlütlü formasyonuna ait
çakıltaşı-kumtaşı-kiltaşı seviyeleri üzerinde açıldığı görülmektedir.
Jeotermal sondaj lokasyonları herhangi bir sulama sahası içerisinde yer almamaktadır.
Sondaj lokasyonlarının güneyinde ve doğusunda Dombaylı, Taytan, Taytan2 sulama
sahaları mevcuttur. Jeotermal Sondaj noktalarına en yakın sulama sahası; SK-7 sondaj
lokasyonunun 750 metre güneyinde yer alan Taytan Sulama Sahası’dır.
Sondaj lokasyonlarının yakınında planlanan ve/veya mevcut herhangi bir göl, gölet,
baraj ve herhangi sulak alan bulunmamaktadır.
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Şekil 12. Ruhsat Alanı Çevresindeki Su Yüzeyleri

Proje Alanının Hidrojeolojisi
Bahse konu faaliyetin yapılması esnasında çevrede bulunan akifer yapılara, beslenme
alanlarına, yeraltı sularına, bölgede bulunan kuyu ve kaynaklara herhangi bir etkisinin olup
olmadığı, çevrede bulunan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma sularına bir zararı olup
olmayacağı araştırılarak bertaraf yöntemleri konusunda DSİ teknik şartnamesine uygun
“Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu” hazırlatılmıştır (Bkz. Ek-9).
Birimlerin akifer özelliklerini tespit etmek amacıyla öncelikle sahada MTA ve DSİ
gibi kurumların yapmış olduğu etüt ve çalışmalardan ve literatür taramalarından
faydalanılmış olup, daha sonra arazi çalışmalarıyla durum yerinde netleştirilmiştir. Yer altı
suyu taşıma ve iletme özelliklerine göre proje alanında yer alan birimler aşağıdaki gibi
ayırtlanmıştır.
a)
b)
c)

Geçirimli birimler (Akiferler)
Yarı geçirimli birimler
Geçirimsiz Birimler

Bölgede yer alan birimler yer altı suyu iletimlilik özelliklerine göre ayırtlanarak
aşağıdaki şekilde paylaşılan hidrojeoloji haritasında işaretlenmişlerdir.
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Şekil 13. Ruhsat Alanı ve Çevresinde Yer alan Formasyonları Geçirimliliklerine Göre Sınıflaması

Bunların haricinde sondaj lokasyonları çevresinde açılmış soğuk su sondaj kuyularına
ait elde edilen veriler ışığında inceleme alanı için yer altı suyu eş seviye eğrileri çizilerek yer
altı suyu akım yönleri tespit edilmiştir (Bkz. Ek-9). İnceleme alanında yer altı suyu akımının
Gediz Nehri’ne doğru olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle bölgede yer altı
suyunun dereleri beslediği söylenebilir.
Bunlarla birlikte açılması planlanan jeotermal sondajlar sırasında akifer niteliğindeki
seviyeler kapalı teçhiz geçilecektir. Bu sayede bu seviyelerle etkileşim büyük ölçüde
engellenmiş olacaktır. Ayrıca kuyu duvarı çimentolanacak ve kuyuların geçirimli ve yarı
geçirimli seviyeler ile yalıtımı sağlanmış, soğuk su akiferleri ile etkileşim ortadan kaldırılmış
olacaktır.
II.4. Doğal Afet Durumu
Proje alanında 7269 sayılı yasa kapsamında olmuş ya da muhtemel heyelan, kaya
düşmesi, çığ, su baskını vb. doğal afet olayı incelenmektedir. Mülga Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesi İmar Planına Esas
Jeolojik Jeoteknik Etüt ve Projeler Şubesi Projeler Şefliği tarafından 1950’li yıllardan bu
yana Türkiye’de meydana gelen afet olaylarının mekânsal ve istatistiksel dağılımı esas
alınarak 2008 yılında hazırlanan haritaya göre herhangi bir afet olayı yaşanmamıştır. Ancak
ÇED süresi içerisinde proje alanının bulunduğu alanlarda “Afete Maruz Bölge Kararı” olup
olmadığına ilişkin en güncel bilgiler paylaşılacaktır.
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Proje Lokasyonu

Şekil 14. Doğal Afet Durumu Haritası

Depremsellik
Bölgede, Gediz Graben sisteminin olduğu yerde olduğu için 1.Derece Deprem
Bölgesi’dir. Gediz grabeni doğuda Sarıgöl ile batıda Manisa ve Kemalpaşa arasında D-B
genel uzanımında yaklaşık 150 km uzunluğundaki normal fay sistemine bağlı olarak
şekillenmiştir. Doğudan batıya doğru genişleyen graben tabanı Neojen ve Kuvaterner yaşlı
çökellerle kaplıdır. Grabenin güney kenarını boydan boya sınırlandıran düşük açılı sıyrılma
fayı sistemin ana yapısal unsurudur. Grabenin güney kenarında ana sıyrılma fayına kabaca
paralel uzanan bir seri sintetik ve antitetik fay bulunur. Sıyrılma fayının antitetik yapıları ise
grabenin kuzey kenarını sınırlandırır. Salihli doğusunda BKB-DGD uzanımlı olan graben
Salihli'den batıya doğru genişler ve çatallanarak kollara ayrılır. Gölmarmara, Halitpaşa,
Manisa ve Kemalpaşa kolları bunlardan en belirgin olanlarıdır. Bu kollar normal faylarla biri
birinden ayrılan blokların oluşturduğu ada dağlarla birbirinden ayrılmaktadır.
Gediz grabeni batı ucunda yer alan faylar grabenin Kemalpaşa ve Manisa kollarını
oluşturur. Manisa kolu doğu ucunda Turgutlu fayının KB devamlılığı şeklinde izlenen
Manisa fayına bağlı olarak şekillenmiştir. Kemalpaşa kolundaki başlıca aktif yapıların ise
graben ana sıyrılma fayı, Kemalpaşa fayı ve Dağkızılca faylarından oluşur (Emre ve diğ.,
2005). Mülga Bayındırlık İskan Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 1.
derece deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Ruhsat alanı AFAD Deprem Dairesi
Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni deprem tehlike
haritasına göre orta-yüksek tehlike sınıfına denk gelen bölge içerisinde kalmaktadır.
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Proje Lokasyonu

Kaynak: https://deprem.afad.gov.tr/
Şekil 15. Ruhsat Alanının Türkiye Deprem Tehlike Haritasına Göre Konumu

Faaliyet alanı içerisinde iş bu rapora konu proje kapsamında 14.07.2007 tarih ve 26582
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik’e uyulmayı gerektirecek herhangi bir yapı yapılmayacaktır.
Ruhsat alanı civarındaki faylar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 1/250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi’nin ilgili paftasından alınan
kesite göre incelenmiş olup, aşağıdaki şekilde ruhsat alanı konumu ile birlikte
paylaşılmaktadır.

Proje Yeri

Kaynak: https://www.mta.gov.tr

Şekil 16. Ruhsat Lokasyonunun Türkiye Diri Fay Haritası Üzerinde Gösterimi
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II.5. Arazi Kullanım Durumu ve Mevcut Toprak, Su, Hava Durumu
Proje kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kızılavlı-Dombaylı-Adala-Bektaşlar
mevkiinde, Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş. tarafından 3191220 erişim numaralı
2949,53 ha’lık alan içerisinde kalan Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 14 adet
sondaja dayalı jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanmaktadır.
Her bir sondaj lokasyonunun kapladığı alan 2500 m2 olup tüm sondaj alanları ÇED
Gerekli Değildir Kararına esas 450,7 m2’lik izni konusu alanları kapsamaktadır. Proje
konusu yatırım kapsamında bahsi geçen alanlar dışında arazi kullanımı söz konusu değildir.
Ruhsat ve sondaj alanlarının 1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde gösterimi Ek-4b’de
paylaşılmaktadır. Sondaj lokasyonlarının ruhsat alanı içerisindeki konumunu gösterir
vaziyet planı Ek-4e’de paylaşılmakta olup, sondaj alanları içerisindeki yerleşimi gösterir
yerleşim planı Kuyu Özellikleri tablolarında verilmiştir.
Proje konusu yatırım kapsamında izni istenen alanlar; 23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı
Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan üzerinde kalmaktadır (Bkz. Ek-4a).
Ayrıca Çevresel Etüt Çalışmaları esnasında proje alanının tarım arazileri içerisinde kaldığı
görülmüştür.
Ayrıca sondaj lokasyonları, “Manisa İli Arazi Varlığı” kitaplarından ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Manisa iline ait 1/25.000 ölçekli Arazi
Varlığı haritaları kullanılarak coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak irdelenmiştir. İzni
istenen alanların üzerinden gösterildiği ve eklerde sunulan 1/25.000 ölçekli arazi varlığı
haritasına göre sığ kuyu lokasyonları, büyük toprak grubu açısından değerlendirildiğinde;
Alüvyal (A) topraklar, Kolüvyal (K) topraklar, Kırmızımsı Kestanerengi (D) topraklar,
Kahverengi Orman (M) toprakları, Kireçsiz Kahverengi Orman (N) toprakları, Rendizonal
(R) topraklar ve Kireçsiz Kahverengi (U) topraklar içerisinde bulunmaktadır (Bkz. Ek-4d).
Proje kapsamında tarım alanları üzerinde yer alan yer alan sondaj sahalarının tarım
dışı amaçla kullanılması konusunda; 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun
13. Maddesinde (mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu
tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz, ancak alternatif alan
bulunamaması, Kurulun uygun görmesi şartıyla, Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış
plan ve yatırımlar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu talebi üzerine Elektrik Piyasası
Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımlar için
bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile
Bakanlık tarafından izin verilebilir) belirtilen hususlara uygun iş ve işlemler yürütülerek
5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” hükümleri gereğince, Toprak
Koruma Projesi hazırlanarak T.C. Manisa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve/veya
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Tarım Dışı Kullanım İzni alınacaktır.
Arama çalışmaları esnasında; tarım arazilerine olabilecek muhtemel hasarların
proje sahibi tarafından karşılanacağı yatırımcının taahhüdüdür.
Proje kapsamında izni istenen alanlar zeytinlik, dikili tarım arazisi veya mera
vasfındaki alanlara isabet etmemektedir.
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Ayrıca, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerin kullanılması
durumunda faaliyete başlanmadan önce ön izin/izin, özel mülkiyet sahibi arazilerin
kullanılması durumunda muvafakatname alınacaktır.
Projenin uygulama aşamasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılması
durumunda ise, çalışmalar derhal durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki
İdare Amirliğine, 5226-3386 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasanın 4.maddesi
gereğince haber verilecektir.
Arazi kullanım detaylandırılacak olursa, sondaj lokasyonu içerisindeki yerleşimi
gösterir yerleşim planları Kuyu Özellikleri tablolarında paylaşılmaktadır. Tablolardaki
yerleşim planları incelendiğinde her bir sondaj lokasyonunda, sondaj ekipmanının
yerleştirildiği sondaj hücre alanı (beton sondaj alanı), bitkisel toprak geçici depolama alanı,
idari bina (şantiye) alanı, devirdaim havuzu, çamur havuzu, temiz su havuzu kullanım
alanları oluşturulacaktır.
Kuyulardan çıkacak sondaj çamurunun yönetilebilesi amacıyla her bir kuyuya ait
yerleşim planında da gösterdiği gibi izin alanı içerisinde geçirimsiz membran ile
sızdırmazlığı sağlanmış çamur havuzları (mud-pit) oluşturulacaktır. Burada biriktirilen
suyun buharlaşması neticesinde kalan katı madde muhtevası yüksek çamurun geçirimsiz
membran ile kontrolü sağlanacak ve kuyulardan çıkan hafriyat malzemeleriyle örtülüp beton
ile kaplanacaktır.
Her bir sondaj lokasyonu kapsamındaki arazi kullanımı kadastral açıdan da
detaylandırılmış olup, Tablo 17’de sondaj alanlarına ait kadastral analiz sunulmaktadır.
Mevcut duruma yönelik değerlendirmeler ÇED Raporu içerisinde detaylandırılacaktır.
II.6. Atmosferik Koşullar ve İklimsel Faktörler
Proje alanının içerisinde bulunduğu il sınırları dahilinde otomatik meteoroloji gözlem
istasyonu, hava tahmini için kullanılan temel gözlem türü olarak bilinen ve bütün
meteorolojik parametreler her 3 saatte bir ölçüldüğü sinoptik ölçüm istasyonu, yağış,
meteorolojik hadise, buharlaşma ve güneşlenme süresinin her sabah son 24 saati kapsayacak
şekilde değerlendirildiği iklimsel amaçlı gözlem istasyonu olan günlük klima istasyonu,
yağış, rüzgar ve sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü iklimsel amaçlı gözlem istasyonu olan
küçük klima istasyonu, doğrudan uçucular tarafından kullanılan ve sadece havaalanlarında
her saat ya da her yarım saatte bir yapılan gözlem istasyonları olan metar istasyonu, diğer
gözlem türlerinden farklı olarak, atmosferin balon kullanılarak dikey olarak taranması
sonucu günde iki kez (00 gmt ve 12 gmt) yapılan gözlem çeşidi olarak ravinsonde
istasyonları dahil çeşitli gözlem istasyonları bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfasında paylaşılan bilgilere göre proje alanına
en yakın ölçüm istasyonu 17792 numaralı Salihli/Manisa istasyonudur ve bu istasyonda
rüzgar, basınç, toprak sıcaklığı, yağış verileri ölçülmektedir.
Ruhsat alanında Akdeniz iklimi ile beraber İç Anadolu Karasal iklimi hakimdir.
Makroklima Akdeniz iklim şartları altındadır. İlin kuzeydoğusu Akdeniz iklimi ile karasal
iklimin geçiş noktasında yer alır. Yazları yarı kurak ve sıcak, kışları serin ve yağışlı geçer.
Yıllık sıcaklık ortalaması 16,8 °C olup, en sıcak ay olan Temmuz ortalaması 34,4 °C ve en
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soğuk ay olan Ocak ayı ortalaması 3,0 °C’dir. Yıllık yağış ortalaması 740 mm ile yarı kurak
bir karakter taşımaktadır. Akdeniz iklim şartlarına bağlı olarak ilin birinci bitkisi kızılçamdır.
Daha sonra yaygın olarak maki türler yaygınlık gösterir. Ilıman iklimin soğuk sektörüne ait
olan karaçamlar dağlık kesimlerin bitkisi olarak 850 m yükseklikten sonra varlığını gösterir.
Bölgenin bir diğer yaygın ağaç türü ise palamut başta olmak üzere meşe türleridir.
Detaylı meteorolojik koşullar ve iklimsel faktörler ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır.
II.7. Mülkiyet Durumu
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular devletin hüküm ve tasarrufu altında olup,
bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. Kaynağa ilişkin herhangi bir faaliyetin
yapılabilmesi için Kanuna göre ruhsat alınması zorunludur.
ÇED Başvuru Dosyasına konu edilen ve izni istenen alanlar özel mülkiyet arazisidir.
Ruhsat sahibi, arama faaliyetlerini ya da ruhsat süresince işletme faaliyetlerini özel
mülkiyete konu tarla, bağ, bahçe gibi alanlarda taşınmazın sahibinden izin alarak ya da tapu
devrini alarak sürdürür. Ruhsat sahibi arama veya işletme için gerekli sondaj yerleri ve
akışkanın kullanımına yönelik tesis, vb. için gerekli yer ve güzergâha yönelik taşınmaza olan
ihtiyacını taşınmazın sahibi ile anlaşma yoluyla sağlayamaması halinde İdareye (Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına) müracaat ederek irtifak hakkı veya kamulaştırma
talebinde bulunacaktır. İdarece talebin uygun bulunması halinde kamu yararı kararı alınır.
İrtifak ve kamulaştırma işlemleri, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu hükümlerine göre yürütülecek olup, irtifak ve kamulaştırma bedelleri ile masrafları
ruhsat sahibince ödenecektir. Kamulaştırılması talep edilen alan, kamulaştırma kararı
alınmasından sonra tapuya İdare adına tescil ettirilir ve bu alanda işletme faaliyetleri devam
ettiği sürece ruhsat sahibi adına tahsis edilir.
Ruhsat sahibi ile akışkandan yararlananlar tarafından kamulaştırılan taşınmaza
faaliyetler için ihtiyaç kalmadığının İdareye bildirilmesi ve İdare tarafından da bu hususun
tespit edilmesi veya doğrudan İdare tarafından belirlenmesi halinde, Kamulaştırma
Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre rayiç bedeli ödenmek kaydı ile kamulaştırılan
alanın eski sahibine iade edileceği hususu ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ
edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz
İdareye kalır.
Ruhsat sahibi, irtifak veya kamulaştırılan alanı amacı dışında kullanamaz.
Kullandığının belirlenmesi durumunda yapılan tasarruf ruhsat sahibi tarafından kaldırılır ve
çevreye, kaynağa ve rezervuara verilen zararlar giderilerek ruhsat sahibinden tahsil edilir.
II.8. Kültür Varlığı ve Sit Özellikleri
Proje alanı içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ‟Özel Çevre Koruma Bölgeleri”
başlığında tanımlanmış alan ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na giren ‟Milli Parklar”,
‟Tabiatı Koruma Alanları”, ‟Tabiat Anıtları”, ‟Tabiat Parkları” maddesi altında yer alan
özellikte herhangi bir alan bulunmamaktadır. Bunlara ilaveten Biyogenetik Rezerv Alanları,
Biyosfer Rezervleri, Özel Koruma Alanları ve Turizm Alanları yer almamaktadır.
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II.9. Peyzaj Özellikleri
Peyzaj, onu oluşturan ögelerin kompozisyonu ve bu ögelerin karşılıklı etkileşimi ile
oluşan süreçlerle biçimlenmektedir. Tek bir parametredeki değişim tüm peyzajı
değiştirebilmektedir. Bu bağlamda, peyzaj değerlendirmelerinde her bir ögenin, bütün içinde
diğer ögelerle olan etkileşimi çerçevesinde ele alınması gereklidir. Diğer bir anlatımla, bir
peyzajı tanımlayabilmek için, onu oluşturan her bir ögeyi bütün bağlamında ifade etmek
gereklidir. Peyzaj fonksiyonu; bir peyzajı biçimlendiren ve sürekliliğini temin eden ekolojik,
kültürel ve görsel süreçlerin ifadesidir.
Proje alanı yakınında herhangi bir kültür varlığı ve sit alanı bulunmamaktadır. Görsel
peyzaj açısından yapılacak genel değerlendirme kanaati, sondaj lokasyonlarının ağırlıklı
olarak tarım alanlarıyla ve az da olsa orman sayılan alanlarla çevrili olduğudur.
İzni istenen alanların tamamı topraklık bir zemin yapısına sahip iken çevresinde ekili
ve dikili tarım ürünleri ile örtülü bitki örtüsüne sahip bir zemin yapısı görülmektedir.
İzni istenen sahalarda gerçekleştirilmek istenen faaliyetler neticesinde alanın bir
kısmında biyomas kaybı ve yeni lekelerin oluşumu söz konusu olacaktır.
II.10. Hassasiyet Derecesi
Ruhsat alanı ve sondaj alanlarına en yakın korunan alanlar ve bu alanların ruhsat ve
sondaj alanlarına kuş uçuşu uzaklıkları değerlendirilmiş ve etkilenme sınırları dışında
olduğu görülmüş olup, faaliyetlerden dolayı mezkur korunan alanlar üzerinde herhangi bir
olumsuz etki olmayacaktır. Korunan alanlar ve proje alanına kuş uçuşu yaklaşık uzaklıkları
şu şekilde özetlenmektedir:
Tablo 35. Ruhsat Alanının Korunan Alanlara Uzaklığı

Proje Yeri

Korunan Alan

İzni İstenen Alanlara Göre Konumu

Ruhsat Alanına Kuş Uçumu Uzaklığı

Marmara Gölü
Bayındır Ovacık YHGS
Spil Dağı Milli Parkı

Batı
Güneybatı
Batı

≈15 km
≈55 km
≈64 km
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Proje alanında yapılan incelemeler sonucunda 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK
V’de yer alan Duyarlı Yöreler hakkındaki detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.
1-Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
İzni istenen sondaj alanları içerisinde;
a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü
maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat
Koruma Alanları" bulunmamaktadır.
b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban
Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", bulunmamaktadır.
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı
Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin
Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar,
bulunmamaktadır.
ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları,
bulunmamaktadır.
d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17nci, 18inci, 19uncu ve 20nci maddelerinde
tanımlanan alanlar, bulunmamaktadır.
e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar,
bulunmamaktadır.
f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel
Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, bulunmamaktadır.
g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, bulunmamaktadır.
ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, bulunmaktadır.
h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, bulunmamaktadır.
ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen
alanlar, bulunmamaktadır.
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
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2-Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi 1979
Eylül’ünün 19. günü Bern’de imzalanmış olup bu Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama
ortamlarını muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin
korunmasını sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir. Proje alanı bu kapsamda korunması
gerekli alanlar içerisinde kalmamaktadır.
İzni istenen sondaj alanları içerisinde;
a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası
Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme
Alanları", bulunmamaktadır.
b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi)
uyarınca korumaya alınan alanlar, bulunmamaktadır.
1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği
ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar, bulunmamaktadır.
2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından
yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit"
listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadır.
3) Cenova Deklerasyonu’nun 17nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,
bulunmamaktadır.
c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin 1 inci ve 2 nci
maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve
"Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, bulunmamaktadır.
ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış
alanlar, bulunmamaktadır.
d) Proje alanında 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi alanları, bulunmamaktadır.
3-Korunması gereken alanlar
İzni istenen sondaj alanlarında;
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri), bulunmamaktadır (Bkz. Ek-4a).
56

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi
kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve
II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanları açısından değerlendirildiğinde; I., IV., VII. ve
VIII. sınıf arazi kullanma kabiliyetine sahipken araziler içerisinde kalan sondaj lokasyonları
mevcuttur (Bkz. Ek-4d).
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı,
tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem
taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, bulunmamaktadır.
ç) Sondaj lokasyonları yakın çevresinde akarsular ve sulama kanalları geçmektedir.
Sondaj lokasyonları herhangi bir göl, akarsu, yeraltı suyu işletme sahası ile
çakışmamaktadır.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, bulunmamaktadır.
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III. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
Projenin;
a) Çevreyi Etkileyebilecek Olası Sorunların Belirlenmesi, Kirleticilerin Miktarı,
Alıcı Ortamla Etkileşimi, Kümülatif Etkilerin Belirlenmesi
a.1. Çevreyi Etkileyebilecek Olası Sorunların Belirlenmesi, Kirleticilerin
Miktarı, Alıcı Ortamla Etkileşimi,
Projeye konu sondaj lokasyonlarındaki arama faaliyetleri esnasında; çalışacak
personellerin içme ve kullanma suyu, sondaja dayalı jeotermal arama faaliyeti sırasında
sondaj çamurunun hazırlanması ve arazi hazırlık aşamasında toz oluşumunu indirgemek
amacıyla su ihtiyacı söz konusudur. İhtiyaç duyulan sular yer altı suyundan temin
edilmeyecektir. Ancak ilerleyen süreçte suların yer altından sağlanmak istenmesi
durumunda ruhsat sahası içinde kullanma amaçlı soğuk su sondaj kuyusu açma talebi ile
ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Yer Altı Suyu Arama ve Yer Altı Suyu
Kullanma Belgesi alınacaktır. Kullanılacak makine ve ekipman ile idari bölümde aydınlatma
ve iklimlendirme sistemleri için enerji ihtiyacı söz konusudur. Kullanılacak iş makinelerinin
ve araçların tamamı akaryakıt ile çalışan makineler olup, mazot-benzin gibi akaryakıt
ürünleri kullanılacaktır. İzni talep edilen alan içerisinde herhangi bir enerji (akaryakıt, akü,
vb.) depolama birimi oluşturulmayacaktır. Aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri için
elektrik ihtiyacı söz konusu olup, elektrik enerjisi de sondaj lokasyonunda bulundurulacak
jeneratörler ve dolayısı ile akaryakıt ile sağlanacaktır.
İhtiyaç duyulan suyun nereden temin edileceği ve ne miktarda kullanılacak gibi
detaylar ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır.
Bölüm 1’de tanımlanan faaliyetlerin çevreyi etkileyebilecek olası sorunları ve alıcı
ortamla etkileşimi aşağıda özetlenmekte olup, kirletici miktarları ve hesaplamaları ÇED
Raporu’nda detaylandırılacaktır. Projeye konu sondaj alanları üzerindeki tasarrufun olası
başlıca çevresel etkileri;
-

-

Sondaj makinesi, ekskavatör, jeneratör vb. araç ve ekipmanın çalışmasından
kaynaklanan gürültü,
Sökme, boşaltma ve depolama faaliyetlerinden kaynaklı havada asılı partikül
madde ve çöken toz emisyonları,
Kullanılan motorlu makine ve ekipmanının çalışması sırasında çıkan toz ve egzoz
gazları,
Test süresince jeotermal akışkanın çıkması sırasında oluşan gaz emisyonu,
Bölgedeki ekonomik aktivitenin devamı ve proje süresince iş imkânlarının yanı
sıra yerleşim ve tarım alanları üzerinde olası etkiler,
Yüzey ve yeraltı suyunu kirleten potansiyel kaynaklar, alanda toplanan suların
yeraltı suyuna karışarak onu kirletmesi ihtimali, katı atık alanlarından kaçacak
veya tabanından sızacak atık sular vb. kirleticilerin yüzey ve/veya yeraltı suyunu
kirletmesi ve su kullanımının yüzey ve yeraltı suyunun debi ve kalitesini etkileme
ihtimali,
Çalışan işgücü kaynaklı evsel atık suların alıcı ortama deşarjı,
Atıkların hatalı depolanması sonucu toprak ve yeraltı suyunda kirlilik riski,
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Arazi vasıf değişikliği,
Taşıt trafiği artışı olarak sıralanmakta olup, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla
ÇED Raporunda detaylandırılacaktır.

Proje konusu yatırım kapsamında oluşabilecek atıklara ve atık miktarlarına ilişkin özet
bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.
Tablo 36. Oluşması Muhtemel Atıklar
Atık Türü

Miktarı

Açıklama

Atık Tanımı
Kağıt ve karton
Cam
Mutfak
atıkları
Plastikler
Kağıt, karton ambalaj
Plastik
ambalaj
Kompozit
ambalaj
Karışık
ambalaj
Cam ambalaj

Atık
Kodu
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 39
15 01 01
15 01 02
15 01 05
15 01 06
15 01 07

Evsel
Nitelikli Katı
Atık

11,3
kg/gün

İnsani tüketim amaçlı
kullanımlardan kaynaklı

Ambalaj
Atıkları

4,9
kg/gün

Evsel
nitelikli
katı
atıkların
içeriğinden
kaynaklı

Atık Pil

9±2
adet/yıl

İdari
kısımdaki
elektronik
cihazların
tüketiminden kaynaklı

Nikel
piller

18 01 03*

15 02 02*

kadmiyum

Tıbbi Atık

0,17
kg/gün

Personelin tedavisinden
kaynaklı

Enfeksiyonu önlemek
amacı
ile
toplanmaları
ve
bertarafı özel işleme
tabi olan atıklar

Tehlikeli
Atık

0,06
kg/gün

Temizleme bezlerinden
ve eldivenlerden kaynaklı

Temizleme Bezleri
ve Koruyucu Giysiler

Evsel
Nitelikli
Atıksu

3,45
m3/gün

İnsani tüketim amaçlı su
kullanımından kaynaklı

Atık Yağ

NI

Makinelerin
bakım
onarımından kaynaklı

Sondaj
Çamuru

1991,64
m3

Sondaj
kaynaklı

Test Suları

max
6876 m3

Kuyu
tamamlama
testinden kaynaklanan

Hafriyat*

-

Arazi
çalışmalarında

işleminden

Kolayca
biyolojik
olarak
bozunabilir
motor, şanzıman ve
yağlama yağları
Tehlikeli maddeler
içeren
sondaj
çamurları ve diğer
sondaj atıkları

tesviye

*ÇED Raporunda detaylandırılacaktır
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16 06 02*

13 02 07*

01 05 06*

Atıkların Yönetimi
Lisanslı
geri
kazanım firmalarına
verilecektir.
Atık
getirme
merkezlerine veya
Lisanslı
geri
kazanım firmalarına
verilecektir.
Atık Pil Toplama
merkezlerine
iletilecektir.
Lisanslı
bertaraf
tesislerine
verilecektir.
Lisanslı
geri
kazanım
veya
bertaraf tesislerine
verilecektir.
Fosseptik
haznesinde/tankında
biriktirilecektir.
Lisanslı
geri
kazanım firmalarına
verilecektir.
Tehlikesiz
niteliktekiler çamur
havuzlarında
bertaraf edilecektir.
Sızdırmaz
havuz
veya
tanklarda
biriktirilecek
ve
lisanslı
tesislere
verilecektir.
Arazi
tesviyesi
sırasında kazı dolgu
dengesi kurularak
dolgu
malzemesi
olarak kullanılacak
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Katı Atıklar
Evsel nitelikli katı atıklar (Belediye atıkları)
Evsel nitelikli katı atık miktarı TUİK Başkanlığı’nın 28.12.2015 tarih ve 18777 sayılı
Haber Bülteni Verilerine göre 1,08 kg/kişi-gün kabulü ve katı atıkların ağırlıkça %30’nu
ambalaj atıklarının oluşturduğu (Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012) dolayısı ile kalan
%70’lik kısım ise evsel nitelikli katı atıklar olduğu kabulü ile hesaplanmıştır.
Proje konusu yatırım kapsamında bir sondaj lokasyonunda 5 kişilik bir ekibin
çalıştırılması planlanmakta olup, eş zamanlı açılacak 3 adet sondaj lokasyonunda
gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklı oluşacak toplam evsel nitelikli katı atık miktarı;
5 kişi/sondaj x 3 sondaj x 1,08 kg/kişi/gün = 16,2 kg/gün x 0,70 = 11,3 kg/gün
olarak hesaplanmıştır.
Oluşacak katı atıklar “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince çevre sağlığını
bozmayacak, geri kazanımı mümkün olan (kâğıt, plastik, cam vb.) ve geri kazanımı mümkün
olmayan atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar) ayrı ayrı olacak şekilde proje sahasına
yerleştirilen ağzı kapalı çöp kovalarında biriktirilecek ve Salihli Belediyesi tarafından
düzenli olarak toplanan alanlara götürülecek ya da lisanslı tesislere iletilecektir.
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
Ambalaj atıkları katı atıkların ağırlıkça %30’nu oluşturduğu kabulü ile hesaplanmıştır
(Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık
Yönetimi Eylem Planı 2008-2012).
Bu doğrultuda personelden kaynaklı 4,9 kg/gün ambalaj atığı oluşacaktır. Bununla
birlikte sondaj sırasında kullanılacak kimyasallar maddelerin tüketilmesi neticesinde 24 kg
(0,06 kg/gün) ambalaj atığı oluşması beklenmektedir.
Oluşması muhtemel ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı toplanacak ve depolanacak
olup 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2018 tarihinde
yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyularak atık
getirme merkezlerine ve/veya lisanslı geri dönüşüm/kazanım kuruluşlarına verilerek atık
hiyerarşisine uygun şekilde yönetimi sağlanacaktır.
Atık Pil ve Aküler
Projede kapsamında kullanılacak olan araçların bakım ve onarımlarının faaliyet alanı
içerisinde yapılmayacak olup, atık akü oluşumu söz konusu değildir. Oluşması durumunda
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil
ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği”
hükümleri doğrultusunda lisans almış geri kazanım firmasına verilmek sureti ile bertarafı
sağlanacaktır.

60

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

Proje konusu yatırım kapsamında oluşturulacak şantiye alanında elektronik eşya ve
aletlerin kullanılması sonucunda eş zamanlı arama yapılacak 3 lokasyonda toplam olarak
yaklaşık 9±2 adet/yıl atık pil (16 06 02*) Atık Pil Toplama Kutuları’nda toplanarak Atık Pil
Toplama merkezlerine iletilecektir. Bunların dışında ortaya çıkabilecek pil ve akü gibi
tehlikeli atıkların, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak toplanması ve
bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
Tıbbi Atıklar
Sondaj lokasyonlarında yapılacak jeotermal kaynak arama faaliyeti sırasında her bir
kuyuda görev alacak 5 personel için, personel sayısının 50 kişiyi geçmemesi nedeniyle 1593
sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu’nun 180. Maddesi uyarınca revir ünitesi kurulmayacak
olup, bunun yerine şantiye/idari birim bünyesinde ayakta tedavi cevap verebilecek bir sağlık
ünitesi (ilk yardım vasıtalarının ihzar edildiği) bulundurulacaktır. Sağlık ünitesinde
bulundurulacak asgari malzemeler: steteskop, tansiyon aleti, termometre, ışık kaynağı,
pansuman seti, dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, keskin atık
kabı, ilâçlar olup, bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile arttırılabilir.
Arama faaliyeti sırasında oluşacak tıbbi atık için orta gelirli ülkeler için yıllık tıbbi atık
üretiminin ortalama 3,4 (kg/kişi)1 olduğu kabul edilmiştir. Olası bir kaza durumunda ilk
yardım amaçlı müdahale edebilmek için bulundurulacak ilk yardım ünitesinden
kaynaklanabilecek atıklar;
3 lokasyon x 5 kişi x 3,4 kg/kişi = 51 kg/yıl 51 kg/yıl / 300 gün/yıl = 0,17 kg/gün’dür.
Oluşan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde belirtilen
hükümler uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve tıbbi atıkların kaynağında
ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. Tıbbi atık
oluşması nedeniyle Tıbbi Atık Sözleşmesi yapılacak ve oluşan tıbbi atıklar, Tıbbi Atık
Alındı Makbuzu ile teslim edilecektir.
Tehlikeli Atıklar
Sondaj lokasyonlarında jeotermal kaynak arama faaliyetleri sırasında kullanılacak
makine-ekipmanların bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılacaktır. Ancak sondaj
kulesinin yerleşimi sağlandıktan sonra sondaj alanında bakım-onarım zarureti oluşması
sonucunda yağlı üstübü, eldiven vb. (15 02 02*) kodlu atıkların oluşması muhtemeldir.
Sondaj kulesinin yerleştirileceği alanın zemini betonla kaplanmış olacağından dolayı
oluşacak atıkların toprakla ve yeraltı suyu ile etkileşimi kesilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen tehlikeli maddelerle kontamine olmuş katı atıklar, (üstübü vb.)
lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf edilecektir. Bertaraf tesislerine
aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. Bölümlerde öngörülen
şartlar sağlanarak, işletme içinde standartlara uygun geçici depolarda kategorilerine uygun
ayrı ayrı depolanacak ve taşınmaları sağlanacaktır. Atık yağların bertaraf tesislerine
taşınması lisanslı bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır.
1

Kaynak: AB Komisyonu -1995, Halbwachs, Durand
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02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında, özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanacak
atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve
depolama tarihi belirtilerek ayrı bölmelerden oluşan (tehlikeli ve tehlikesiz ayırılacak, kendi
içlerinde de sınıflandırma yapılacak), zemini beton, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı
oluşturulacak olup ayrılmış alanlarda da atıklar karıştırılmadan ayrı ayrı sızdırmaz, ağzı
kapalı kaplarda depolanacak ve Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
hükümlerine uygun olarak lisanslı araçlar ile taşınarak lisanslı geri kazanım/bertaraf
tesislerine gönderilecektir.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler
Sondaj lokasyonlarında jeotermal kaynak arama faaliyetleri neticesinde 02.04.2015
tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi
Yönetmeliği kapsamında 16 01 03 atık kodu ile tanımlanmış “Ömrünü Tamamlamış
Lastikler” olarak değerlendirilecek atık oluşumu söz konusu değildir. Faaliyet esnasında
kullanılacak araçlarının bakımı ve lastik değişimleri servis istasyonlarında yapılacaktır.
Sıvı Atıklar
Evsel Nitelikli Atıksu
Evsel nitelikli atık su miktarı literatür verilerine göre 203 lt/kişi-gün kabulü ve
kullanılacak içme ve kullanma suyunun tamamının atık su olacağı kabulü ile hesaplanmıştır.
Oluşan evsel nitelikli atık sular, sondaj lokasyonlarında 19.03.1971 tarih ve 13783
sayılı “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait
Yönetmelik” uyarınca oluşturulacak sızdırmaz fosseptik çukurda veya hareketli konteyner
içerisindeki tuvalet kabinindeki tankta biriktirilecek olup, %80 doluluk oranına ulaştığında
yatırımcıya ait denetimli vidanjörler veya ücreti mukabilinde tutulacak denetimli vidanjörler
ile atık su arıtma tesisine götürülecektir.
Proje konusu yatırım kapsamında bir sondaj lokasyonunda 5 kişilik bir ekibin
çalıştırılması planlanmakta olup, eş zamanlı açılacak 3 adet sondaj lokasyonunda personelin
faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak toplam evsel nitelikli atık su miktarı;
5 kişi/sondaj x 1 sondaj x 203 lt/kişi/gün =
1015 lt/gün = 1,015 m3/gün
3 sondaj x 1,015 m3/gün = 3,45 m3/gün olarak hesaplanmıştır.
Atık yağlar
Sondaj lokasyonlarında jeotermal kaynak arama faaliyetleri sırasında kullanılacak
makine-ekipmanların bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılacaktır. Ancak sondaj
kulesinin yerleşimi sağlandıktan sonra sondaj alanında bakım-onarım zarureti doğması
durumunda lokasyonda yapılacak faaliyetler neticesinde oluşması muhtemel atık yağların
bertarafı için 30.07.2008 tarih, 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9 ve Madde 18 ile belirtilen hükümlere göre
tesis içinde depolanacak ve lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilecektir.
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Sondaj kulesinin yerleştirileceği alanın zemini betonla kaplanmış olacağından dolayı
oluşacak atıkların toprakla ve yeraltı suyu ile etkileşimi kesilmiştir. Oluşması durumunda bu
atıklar nihai bertaraf aşamasına kadar proje alanı içinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak özelliğine göre sınıflandırılarak, geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da
tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi belirtilerek ayrı
bölmelerden oluşan, zemini beton, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturulacak olup,
ayrılmış alanlarda da atıklar karıştırılmadan ayrı ayrı sızdırmaz, ağzı kapalı kaplarda
bulundurulacaktır.
Atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık yağ toplama konusunda
yetkilendirilmiş olan kuruluşlara lisanslı araçlar ile gönderilecektir.
Proje kapsamında personelin günlük yemek ihtiyacı piyasadan temin edilecek olup,
tesis içerisinde yemekhane kurulmayacak dolayısı ile bitkisel atık yağ oluşmayacaktır.
Test Suları
Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye
çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu temizliği)
bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test süresince açığa
çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak tıpkı çamur havuzlarında olduğu gibi kil
dolgusu veya jeomembran bulunan kuyu başının da içerisinde olduğu test suyu havuzuna
veya tanklarına aktarılmaktadır. Test suları sızdırmasız alanlarda (jeomembran ile taban
geçirimsizliği sağlanmış ve yüzey suyu girişi önlenmiş çukurlarda, sızdırmaz tank veya
tankerlerde) biriktirilecektir.
Havuzların alternatifi olarak sızdırmasız tank veya tankerler ile biriktirilmesi
durumunda sızdırmazlığın sağlanmasının yanı sıra deşarj izni için alternatif alan yaratarak
gerekli izinlerin alınması noktasında kolaylık sağlanacak ve taşınabilir oluşu dolayısı ile
bertarafı ve yönetimi kolaylaştırılmış olacaktır. Açılması planlanan sondaj lokasyonlarının
her birinde testler 72 saatten uzun sürmeyecektir. Testler kesikli olarak yapılmaktadır. 72
saatlik test suyunun bertarafı sağlandıktan sonra yeniden test yapılması için vanalar
açılacaktır.
Bu konuda DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan sahalarda; drenaj
kanalları, kurutma kanalları ve tahliye kanallarına kuyu test amaçlı sular, sulama döneminde
(1 Nisan - 30 Eylül) kesinlikle deşarj edilmeyecek, sulama dönemi dışında ve debinin 10
litre/sn’nin altında olması durumunda ise; deşarj için DSİ görüşü alınarak arıtım metotları
uygulanarak deşarj uygunluğu sağlandıktan sonra deşarj yapılabilecektir. Aksi durumlarda
alıcı ortama deşarj yapılmayacaktır. Test süresine bakılmaksızın depolama hacminin
dolması durumunda kuyu başı vanaları ile su ve buhar karışımının çıkışı durdurulacaktır. Bu
işlem sonrasında kuyu kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir.
Jeotermal akışkanların doğrudan deşarjı; alıcı ortam olan yüzey suları, alıcı ortamdan
süzülerek ulaşacağı yeraltı suları, doğrudan temas yoluyla insan sağlığı, yüzey sularından
tarımsal sulama suyu çekilmesi nedeniyle yine insan sağlığı ve gıda güvenliği üzerinde tehdit
oluşturabilmektedir.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 27. Maddesi ile 10 l/sn üzeri debiye sahip
jeotermal akışkanların alıcı ortama deşarjı yasaklanmıştır. Jeotermal sondaj faaliyetlerinden
kaynaklanacak olan test sularının bertarafına ilişkin olarak reenjeksiyon yapılmasının
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mümkün olmaması durumunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği alıcı ortam deşarj
standartları sağlanacak ve sızdırmazlık tedbirleri ve emniyet tedbirleri alınmış olacaktır.
Oluşabilecek test suyu miktarını hesaplamak üzere arama lokasyonların için en kötü
durum değerlendirmesi yapılmıştır. Jeotermal kaynak arama faaliyet amacıyla sondaj
lokasyonlarında en derin sondaj çalışması 2000 m olacaktır. Test süreci, açılan kuyunun
hangi amaçla kullanılacağının netleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Test esnasınca
kuyudan gelen veriler kararlı hale gelene dek -ki bu sürenin 1 haftaya kadar sürdüğüne
ilişkin edimler mevcuttur- kuyu test edilmektedir. Bu proje kapsamında yapılacak test
sürecinin süresi 72 saat ile sınırlı tutulmuştur. Maksimum 72 saat sonunda kuyu başı vanaları
kapatılacak ve test sularının bertarafı sağlanmadan ikinci bir teste geçilmeyecektir. 72 saatlik
test diliminde oluşması muhtemel jeotermal akışkan miktarı yatırımcının ve iştiraklerinin
bölgedeki diğer kuyularındaki edimlerine göre beklenir maksimum değerler üzerinden
aşağıda şekilde gibi hesaplanmıştır;
Maksimum test suyu miktarı için kabul
edilen akışkan özellikleri ve test süresi:
1,4 m/sn hızda
150oC’de
Maksimum 100 m3/saat debili
Maksimum 72 saat test sürede

Beklenir test suyu miktarı:
100 ton/saat x 72 saat = 7200 ton
7200 ton x 0,955* ton/m3 ≈ 6876 m3
olarak hesaplanmıştır.

*Kaynak: Öven, A., Jeotermal Enerji Santrallerinde Akışkan Viskozite Hesaplamaları ve Elektrokimyasal Korozyon
Önlemleri

Piyasada kullanılmakta olan tankerlerin 18.000 m3 (18 ton) hacimlere haiz olduğu
bilinmektedir. 72 saatlik test süresince beklenir akışkan miktarı 6876 m3’tür. Yaklaşık %50
emniyet payı da ilave edilerek, hacmi 10.000 m3’ten küçük olan tankerler
kullanılmayacaktır. Dolayısı ile depolama hacmi beklenir akışkan hacmini karşılamakta
olup, kapasitesi yeterli olacaktır.
Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında;
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği,
- 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği,
- Dere Yatakları ve Taşkınlar konulu 2006/27 nolu (Mülga) Başbakanlık Genelgesi ve
ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uygun hareket edilecektir.
Sondaj Çamuru
Sondaj lokasyonlarında jeotermal kaynak arama faaliyetleri sırasında sondaj çamuru
oluşmaktadır. Açılacak sondaj kuyularında Su+Bentonit karışımından oluşan sondaj sıvısı
özel havuzlarda/tanklarda hazırlanacaktır. Delme işlemi sırasında çıkan sondaj çamuru yine
aynı havuzlara/tanklara alınarak devir daimi sağlanacaktır. Ancak çamur devir daimi ve
çıkan kırıntıların çöktürülmesi amacıyla hazırlanan havuzda(mud pit)/tankta sondaj
çamurunun depolanması ve sonrasında bertarafı sağlanacaktır.
Her bir kuyu lokasyonunda, delme işlemi sırasında oluşacak sondaj çamuru için
kuyuların etrafında oluşturulacak tabanı ve kenar yüzeyleri geçirimsiz havuzların boyutları
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çamur miktarına göre belirlenmektedir. Sondaj esnasında kuyudan çıkacak çamur miktarı,
sondaj derinliği ve sondaj ilerlemesi gibi parametrelere bağlı değişkenlik gösterir. Sondaj
derinliği ve sondaj çapı ile ilgili bilgiler kuyu teçhiz özelliklerinden edinilmiştir. Oluşması
beklenen sondaj çamuru hacimleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Tablo 37. Sondaj Lokasyonlarında Sondaj Sırasında Açığa Çıkacak Sondaj Çamuru Miktarı
Sondaj Derinliği

Sondaj Çapı

Hesaplama

Çamur Hacmi (m3)

0 m – 20 m arası

(26”) 0,66 m

3,14 x (0,33)2 x 20

6.85

20 m – 300 m arası

(17,5”) 0,44 m

3,14 x (0,22)2 x 280

43.43

300 m - 1000 m arası

(12,5”) 0,32 m

3,14 x (0,16)2 x 700

55.39

1000 m - 2000 m arası

(8,5”) 0,22 m

3,14 x (0,11)2 x 1000

36,59

Azami 2000 m derinlikte açılacak 1 adet sondaj kuyusunun çamur miktarı

142,26

Azami 200 m derinlikte açılacak 14 adet sondaj kuyusunun toplam çamuru miktarı

1991,64

Proje kapsamında azami 2000 m derinlikteki bir adet derin sondaj kuyusundan çıkacak
çamur miktarı 142,26 m3 olarak hesaplanmış olup, izni istenen 14 adet sondaj kuyusundan
çıkacak toplam çamur miktarı 1991,64 m3 olarak hesaplanmıştır. Buna göre oluşturulması
gereken çamur havuzunun/tankının boyutları ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır. Çamur
yönetimi 3 farklı havuz/tank ile yapılmaktadır. Bunlar; temiz su haznesi, betonit vb.
katkılarla karıştırılan ve sondajdan gelen çamurla harmanlanan sondaj sıvısı devir daim
haznesi ve bertarafı sağlanacak sondaj çamuru haznesidir. Anılan çamur havuzunda sondaj
sıvısının taşıdığı katı maddelerden elek yardımıyla ayrıştırılıp sirkülasyona beslenmeyen
kısım, başka bir deyişle kuyudan çıkan katı maddedir. Ayrıştırılan katı maddeler hacim
hesabı yapılan bu geçirimsiz çamur havuzuna aktarılmaktadır. Sondaj sıvısı hazırlanması
sırasında kullanılacak su ayrı bir haznede depolanmakta, ilk aşamada sondaj sıvısı
hazırlanması sırasında kullanılan ve sonra yukarıda bahsedilen eleklerden önce bentonit, su
ve sondaj çamuru karışımının devir daimi ayrı bir haznede yapılmaktadır. Yani çamur
havuzunun haricinde farklı boyutlarda 2 adet daha havuz kullanılmaktadır. Özetle sondaj
lokasyonunda oluşturulacak havuzlar/hazneler; temiz su haznesi, betonit vb. katkılarla
karıştırılan ve sondajdan gelen çamurla harmanlanan sondaj sıvısı devir daim haznesi ve
bertarafı sağlanacak sondaj çamuru haznesidir. Anılan haznelere ilişkin boyutlandırma, plan
ve kesitler ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır.
Her bir sondaj lokasyonunda sondaj çamurunun yönetileceği haznelerin boyutları
sondaj alanındaki minimum çamur hacmini karşılayacak ölçüde olacaktır.
Her bir sondaj lokasyonunda sondaj çamurunun yönetileceği haznelerin boyutları
sondaj alanındaki minimum çamur hacmini karşılayacak ölçüde olacaktır.
Havuzlara/haznelere ait plan ve kesitlerine ilişkin detaylar ÇED Raporu’nda
paylaşılacaktır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sondaj Tamamlandıktan Sonra Sondaj Çamuru
ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların
Bertarafına ilişkin 04.07.2012 tarh ve 8865 sayılı yazısında yer alan 2012/15 sayılı Genelge
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kapsamında sondaj çamur havuzunda bertaraf edileceği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına
Dair Yönetmelik hükümlerine tabii olduğu belirtilmektedir.
Tehlikeliliği kesin olmayan ancak muhtemel tehlikeli atıklar olarak addedilen (01 05
06*) kodlu sondaj çamuru atıkları lisanslı kuruluşlarca bertaraf edilmeden önce Bakanlıkça
yetkilendirilmiş ve akredite laboratuvarlara tehlikelilik analizi yaptırılacaktır ve tehlikelilik
durumu ve atık sınıfı belirlenecektir. Bu şekilde; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Ek-3B ve Ek-2 analizleri yaptırılacak
olup, yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. Analiz sonucunda
mezkur çamurun tehlikesiz nitelikte olduğunun tespiti durumunda çamur havuzunda
bulunan jeomembran kapatılarak üzeri havuz kenarındaki hafriyat toprağı ile doldurulacak
ve en üst katmana geçici bitkisel toprak depolama alanında bekletilen nebati toprak serilerek
alanın tarımsal üretime elverişli hale getirilmesi sağlanacaktır. Analiz sonucunda mezkur
çamurun tehlikeli nitelikte olduğunun tespiti durumunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslı bertaraf tesislerine verilerek bertarafı sağlanacaktır. Çamur havuzu ise
hafriyat toprağı doldurularak kapatılacak ve en üst tabakaya nebati toprak serilerek yine
tarımsal üretime hazır hale getirilecektir. Tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin
taşınması esnasında “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine karayolları kullanımlarında 2918 sayılı Trafik Kanunu ve ilgili diğer kanun ve
yönetmeliklere uygun hareket edilecektir.
Emisyon
Toz Emisyonu
Sondaj lokasyonlarında faaliyetlere başlamadan önce üst örtü toprağı sıyrılacak ve
saha içerisinde belirlenmiş bitkisel toprak geçici depolama alanında tekniğine uygun
(yüksekliği 2 metreyi aşmayacak, toprak içerisine oksijen sirkülasyonu sağlanacak, yağışlı
günlerde yüzey toprağı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak, sıyrılan toprak su
birikintisi içerisinde depolanmayacak şekilde) serilecektir. Bitkisel toprak ile ilgili yapılacak
işlemlerden kaynaklı toz oluşumu beklenmektedir. İkinci emisyon kaynağı ise; sondaj
lokasyonlarında oluşturulacak havuzların kazı işlemleridir. Kazılan kütle (hafriyat) arazi
tesviyesinde veya havuz etrafında sedde oluşturmak amacıyla saha içerisinde kullanılacaktır.
Bütün bu faaliyetlerden dolayı, sökme ve boşaltma faktörlerinden kaynaklanan emisyon söz
konusudur.
Yukarıda tanımlanan kaynakların sebep olacağı toz emisyonu kütlesel debisi
hesaplamaları ve değerlendirmeleri ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır. Toz emisyonları için
hesaplamalar, 20.12.2014 tarihli 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik
yapılan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 12.6’de belirtilen
“Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri” ve EPA
emisyon faktörleri (Cowherd C., Development of Emission Factors for Fugitive Dust
Sources, EPA, 1974) kullanılarak hesaplanacak ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği gereklilikleri yerine getirilecektir.
Gaz Emisyonu
Sondaja dayalı arama faaliyetlerinin test aşamasında kuyu lokasyonlarında
rezervuardan çekilen jeotermal kaynak, sıcak su ve buhardan oluşmaktadır. Buhar içerisinde
de %98-99’u Karbondioksit(CO2) olmak üzere Metan(CH4), Hidrojen Sülfür(H2S),
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Hidrojen(H2), Azot(N2), Oksijen(O2), Argon(Ar), Etan(C2H6), Propan(C3H8) vb.
yoğuşmayan gazlar (NCG - non-condensable gases) bulunmaktadır. Hava kalitesi açısından
değerlendirilmesi gereken parametreler başta yoğuşmayan gaz yüzdesinin
çoğunluğunu(%98-99) oluşturan karbondioksit (CO2) gazı ile hidrojen sülfür(H2S)
gazlarıdır. Diğer gazlar NCG içerisinde eser miktarda bulunmaktadır.
Sondaj kuyularından çıkacak jeotermal akışkan miktarı şu aşamada
belirlenememektedir. oluşacak gaz emisyonu ile ilgili hesaplamalar ve değerlendirmeler
ÇED Raporu’nda paylaşılacaktır. Arama faaliyeti kapsamında oluşacak emisyon test
aşaması ile sınırlı kalacaktır. Bu itibarla, kuyuların kapatılması safhasında emisyon oluşumu
ihmal edilebilir düzeyde olacaktır.
Ayrıca, jeotermal sondajlar 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”
kapsamında herhangi bir izleme programına dahil değildir. Emisyonlarla ilgili olarak
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin belirlediği sınır değerlere uyulacak ve
yönetmelik hükümlerine uygun işlemler tesis edilecektir.
Egzoz Emisyonu
Sondaj lokasyonlarındaki arama faaliyetleri kapsamında iş makineleri ve jeneratörler
tarafından kullanılan motorin dışında başka bir amaçla yakıt tüketimi yoktur. İhtiyaca göre
iş makinaları çalıştırılmakta olup, motorin kullanımından dolayı yakıtların yanma gazları
emisyonları olan CO, HC ve NOx oluşumu beklenmektedir. Muhtemel emisyonların
miktarı, yakıt türüne, araç yaşına, bakımına, hızına göre farklılıklar göstermektedir. Bahsi
geçen durumlar göz önünde bulundurularak, bu tip araçlar için ortalama emisyon faktörleri
EPA tarafından belirlenmiştir. Hafif ve ağır vasıta olmak üzere bütün araçlar için en kötü
durumun değerlendirilmesi yapılarak saatlik kütlesel debi miktarları ÇED Raporu’nda
hesaplanacaktır.
Çalışacak araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimizasyonu amacıyla
11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz
Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyarınca kullanılacak tüm araç ve
ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve
bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.
Gürültü
Proje konusu yatırım kapsamında sondaja dayalı arama faaliyetleri için öncelikle arazi
hazırlık ve makine ekipman yerleşimi, havuzların teşkili ve kule yerleşimi gerçekleştirilecek
olup, mezkur faaliyetlerden kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusudur. Daha sonra
sondaj açma faaliyeti ve şantiye alanında çalıştırılacak sair makine ve ekipmanlardan
kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusu olacaktır.
Söz konusu projenin kapsamında kullanılacak araç ve teçhizattan dolayı oluşacak
gürültü (ses gücü düzeyi) hesaplamaları, proje alanı yakınındaki yerleşim yerlerine ve hassas
alanlara olabilecek olumsuz etkisi ve yönetmelikte sınır değerlerin hangi uzaklıkta
sağlanacağı ile ilgili hesaplamalar ÇED Raporu içerisinde detaylandırılacaktır.
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Söz konusu makine ve ekipmanın 1000 Hz oktav bandındaki toplam ses gücü
düzeylerinin hesaplanması için 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı resmi gazetede yayımlanan
“Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile
İlgili Yönetmelik (200/14/AT)”in Müsaade Edilen Ses Güç Seviyeleri ve Gürültü
İşaretlemesi ve Standartlar adlı 5. maddesinde motor gücü seviyelerine göre verilen
formüller kullanılacaktır. Ayrıca, gürültü hesaplamalarındaki formüller için 04.06.2010
Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinden ve TS ISO 8297, TS ISO 3744 veya 3746,
TS ISO 9613-2 standartlarından yararlanılacaktır.
ÇED süreci içerisinde ihtiyaç duyulması durumunda yakın yerleşim yerleri ve hassas
alanlarda arka plan gürültü ölçümü yapılarak planlanan projenin mevcut durum üzerinde
oluşturacağı gürültü kirliliği yükünün değerlendirildiği Akustik Rapor hazırlanacaktır.
Faaliyet alanında çalışan personelin “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”nin 11.
maddesinin 3, fıkrasına göre, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen
koruyucu gereçlerin (kulaklıklar, kulak tıkayıcıları vs.) işçiler tarafından düzenli olarak
kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca yönetmelik Tablo I.22’de verilen gürültüye maruz kalma
süreleri de aşılmayacaktır.
Yönetmeliğin 17. maddesine göre “sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlık ve
konforu, açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreşim düzeyleri için; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve 23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliğinde getirilen esaslar sağlanır.”
denilmektedir.
Çalışacak işçilerin sağlığının korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik Madde-5'e göre en yüksek maruziyet sınır değeri 110 dBA olarak verilmiştir.
Proje kapsamında çalışacak olan makine ve ekipmanlarda meydana gelecek
gürültüden çalışanları koruyabilmek ve gerektiğinde; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre düzenlenmiş olan ve 28 Temmuz 2013 tarih ve 28721
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Gürültü İle İlgili
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, işçilerin gürültüye
maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle
işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. İşletme aşamasında
makine ve ekipmanlarda çalışanlara; başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun
koruyucu araç ve gereçler sağlanarak, çalışanların gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır.
a.2. Kümülatif Etkilerin Belirlenmesi
Proje kapsamında oluşması muhtemel katı, sıvı ve gaz atıkların hali hazırda işletilen
ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamında münferit ve kümülatif olarak ayrı ayrı
değerlendirilecek olup, hali hazırda işletilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin atık
yönetimi ve etki değerlendirmeleri kümülatif olacak şekilde ÇED Raporu’nda verilecektir.
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b) Sera Gazı Emisyon Miktarının Belirlenmesi ve Emisyonların Azaltılması İçin
Alınacak Önlemler,
Sera gazı emisyonları; karbondioksit, metan, diazotoksit, hidroflorokarbonlar,
perfolorokarbonlar, sülfür hegzaflorid olarak tanımlanmaktadır.
Sondaj faaliyetlerinin kuyu tamamlama testleri aşamasında sera gazı emisyonu söz
konusudur. Oluşacak sera gazı jeotermal akışkanın 1 molünde hacimce %99’dan fazla
oranda CO2 gazı bulunmasından kaynaklanmaktadır. Proje kapsamında kuyu tamamlama
testleri sırasında oluşacak CO2 gazı miktarı ÇED Raporu’nda hesaplanacak değerlendirmesi
yapılacaktır.
Jeotermal sondajlar 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında
herhangi bir izleme programına dahil değildir. Ancak, yukarıda belirtilen hususlar itibari ile
sera gazı ile ilgili olarak; 17.05.2014 Tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
c) Projenin Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerinin Azaltılması İçin Alınacak
Önlemler
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için
yatırıma başlanmadan önce, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” hükümleri
gereğince, Toprak Koruma Projesi hazırlatılarak ilgili Valilik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ve/veya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Tarım Dışı Kullanım İzni alınacaktır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan araziler için ön izin alınacaktır.
Tarım arazilerinin iş bu rapora konu faaliyetten dolayı zarar görmesi durumunda, zarar
faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır.
Kuyuların açılması sırasında kullanılan teknik ve teknoloji sayesinde yer altı suyu ile
akiferlere kirletici kütlenin karışması ve etkileşimi engellenmektedir. Sahada uygulanacak
tüm faaliyetlerde 167 Sayılı Yeraltı suları Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği
ve Kontrolü Yönetmeliği, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği,
09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dere yatakları ve taşkınlar ile
ilgili 2006/27sayılı Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı
işlemler ifa edilmeyecektir.
Jeotermal sondajdan çıkan çamur Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sondaj
Tamamlandıktan Sonra Sondaj Çamuru ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına ilişkin 04.07.2012 tarh ve 8865 sayılı yazısında
yer alan 2012/15 sayılı Genelge kapsamında sondaj çamur havuzunda bertaraf edileceği ve
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tabii olduğu
belirtilmektedir. Sondaj çamurunun toplanacağı havuzlar anılan genelge ve yönetmelik
hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır. Sondaj esnasında açığa çıkacak sondaj çamurunun,
her bir sondaj lokasyonunda çıkabilecek çamur miktarı dikkate alınarak boyutlandırılan,
geçirimsiz membran kullanılarak toprak ile etkileşimi engellenen çukurlarda
biriktirilecektir.
69

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

2012/15 sayılı genelgeye istinaden;
- Sondaj çamurları doğrudan alıcı ortama deşarj edilmeyecektir.
- Sondaj çamurunun depolandığı havuz hacmi, bertarafın havuzda yapılması durumunda
gerekli olan hacmi karşılayacaktır.
- Havuz tabanının geçirimsizliği sağlanacaktır. Çalışma bitiminde kurumaya bırakılan
çamur ile ilgili bertaraf yöntemi belirlenerek alan rehabilite edilecektir.
Mezkur çamurlar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi almış
ve akredite olmuş kuruluşlara analizleri yaptırılarak atık sınıfı belirlenecektir. Bu şekilde;
Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
kapsamında Ek-3B ve Ek-2 analizleri yaptırılacak olup, yönetmelik hükümlerine uygun
olarak bertarafı sağlanacaktır. Analiz sonucunda mezkur çamurun tehlikesiz nitelikte
olduğunun tespiti durumunda çamur havuzunda bulunan jeomembran kapatılarak üzeri
havuz kenarındaki hafriyat toprağı ile doldurulacak ve en üst katmana geçici bitkisel toprak
depolama alanında bekletilen nebati toprak serilerek alanın tarımsal üretime elverişli hale
getirilmesi sağlanacaktır. Analiz sonucunda mezkur çamurun tehlikeli nitelikte olduğunun
tespiti durumunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı bertaraf tesislerine
verilerek bertarafı sağlanacaktır. Çamur havuzu ise hafriyat toprağı doldurularak kapatılacak
ve en üst tabakaya nebati toprak serilerek yine tarımsal üretime hazır hale getirilecektir.
Tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin taşınması esnasında “Tehlikeli Maddelerin
Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine karayolları kullanımlarında
2918 sayılı Trafik Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilecektir.
Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye
çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu temizliği)
bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test süresince açığa
çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla tıpkı çamur havuzlarında
olduğu gibi sızdırmazlığı sağlanmış alanlara aktarılacaktır. Test suları sızdırmaz alanlarda
(tank/tanker/havuz) biriktirilecektir. Tankerlerin kullanılması durumunda hem sızdırmazlığı
sağlanmış olacak, hem deşarj konusunda alternatif alan olanağı sunduğu için gerekli izinlerin
alınması noktasında kolaylık sağlanmış olacak, hem de taşınabilir oluşu dolayısı ile bertarafı
ve yönetimi kolaylaştırılmış olacaktır. Havuz/tank hacminin dolması durumunda kuyubaşı
vanaları ile su ve buhar karışımının çıkışı durdurulacaktır. Bu işlem sonrasında kuyu
kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir.
Arama dönemindeki test aşamasında akışkanın reenjeksiyonunun yapılamaması ve 10
l/sn miktarının altında olması durumunda jeotermal akışkanın deşarjı için SKKY’nin 27.
maddesi gereği SKKY ekinde yer alan Tablo 19 kapsamında jeotermal atık su analizi, deşarj
noktasının memba ve mansabından alınacak su numuneleri analizleri ve termal atık su ile
alıcı ortam debilerine ilişkin bilgileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak ve belirlenecek deşarj standartlarına göre deşarjı
sağlanacaktır. Alıcı ortama hiçbir şekilde doğrudan sondaj çamuru ve jeotermal akışkan
deşarjı olmayacaktır. Sondaj çamuru ve akışkan sıvı bertarafında 2872 sayılı çevre kanunu
ve ilgili yönetmelikleri ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uyulacaktır.
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Proje konusu yatırım kapsamındaki sondaj lokasyonlarında yaşanacak biyomas kaybı
ve doğal bitki örtüsü geçici olarak bozulmasının önlenmesi amacıyla; öncelikle mevcut
yapıda oluşabilecek tahribatı en aza indirgemek ve gerekli önlemleri almak hedeflenecektir.
Sondaj lokasyonlarında sıyrılan üst örtü toprağı (nebati toprak), sondaj faaliyeti
tamamlandıktan sonra alanın stabil hale getirilmesi için rehabilitasyon çalışmalarında
kullanılacaktır.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek (arazi hazırlama ve ulaşım/nakliye dahil) her türlü
faaliyet sırasında, sondaj çalışma alanları ve çevresindeki dere/nehir yataklarına her türlü
müdahaleden kaçınılacak, bu derelerin/nehirlerin kadastral ve doğal yatakları ile mevcut
yatak genişlikleri korunacak, suyun tam ve serbest akışını engelleyecek faaliyetlerde
bulunulmayacaktır. Arazide, çalışma alanının köşe noktalarına beton kazıklar çakılarak
faaliyet alanları belirlenecek, dere yatakları hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Dere yatakları
hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
Faaliyet kapsamındaki ulaşım/nakliye yolu güzergâhlarının dere yataklarını kestiği
noktalarda yapılması gerekecek çay/dere geçişleri ile ilgili projeler, uygulama öncesinde
ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü görüşüne sunulacaktır. Dere yataklarının üzeri her ne amaçla
olursa olsun kapatılmayacak, dere yataklarındaki uygulamalarda 2006/27 ve 2010/5 sayılı
Başbakanlık Genelgeleri ile ilgili tüm Kanun, Genelge ve Yönetmelikler’e uygun olarak
hareket edilecektir.
Faaliyet sahibi, jeotermal kaynak arama sondaj çalışması yapılması ve bu kaynakların
işletilmesi aşamalarında; DSİ Bölge Müdürlüğüne ait tesislerin (sulama boru hatları, tahliye
kanalı/kanalları, sanat yapıları, servis yolları, taşkın tesisleri vs.) zarar görmemesi için
gerekli tedbirleri alacağını, sulama kanallarımızdaki suyun akışını engelleyecek herhangi bir
yapı yapmayacağını veya müdahalede bulunmayacağını, geçiş yapısı istemeyeceğini ve
yapmayacağını, atıkların (katı ve sıvı) sulama ve tahliye kanallarına kesinlikle tahliye ve
deşarj etmeyeceğini ve ortaya çıkacak her türlü atığın (katı, sıvı, toz, buhar vs.) çevredeki
tarım alanlarına zarar vermeden ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanacağı ve bunun için
gerekli önemlerin taraflarınca alınacağı, çalışmalar sonucu meydana gelecek atıl durumdaki
çukurların tekrar tarım toprağı ile doldurulacağını, tesislere verilecek her türlü zararı tazmin
edeceğini, istimlak/irtifak alanlarına müdahale etmeyeceğini ve ayrıca sulama sistemlerinin
yenileme çalışmaları esnasında oluşabilecek zarar ziyandan ve daha sonra işletme
aşamasında herhangi bir patlama veya arıza nedeniyle oluşabilecek zarar ziyandan DSİ
sorumlu tutmayacağını ve bu durumu üstleneceğini, servis yolları DSİ iş makinalarının
kanallar ve dere yataklarında temizlik, bakım/ onarım çalışmaları için inşa edildiğinden
trafiğe açık yollardan olmadığı için ağır tonajlı araçların geçirilmeyeceğini ve olabilecek her
türlü olumsuzluktan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder.
Faaliyet sahibi, izni istenen lokasyonların tamamında yüzeysel suların drenajı
sağlanacağını ve taşkınlara karşı her türlü önlemin tarafınca alınacağını, herhangi bir taşkın
anında oluşabilecek can ve mal kaybı dahil her türlü zarar ziyandan DSİ’yi sorumlu
tutmayacağını ve bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacağı kabul ve taahhüt eder.
Arazi hazırlama, inşaat ve işletme aşamaları dahil tesisten kaynaklanacak her türlü
atık/atık suyun ve akışkanın arıtma önlemleri alınmaksızın yeraltına sızabilecek derelere,
DSİ’ye ait kanallara ve diğer alıcı ortamlara ulaşması önlenecek veya doğrudan deşarj
edilmeyecektir.
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Ruhsat sahasında hidrojeolojik etüt sonuçlarına göre belirlenen lokasyonlarda izleme
kuyusu açılarak, kuyulara yeraltı sularının sıcaklık ve EC değerlerini ölçen otomatik
limnigraf monte edilecektir. İzleme sonuçları aylık periyotlar halinde DSİ bilgisine
sunulacaktır.
Jeotermal faaliyetten kaynaklanabilecek başta arsenik ve bor olmak üzere; ilki faaliyet
öncesi alınmak üzere, her mevsimsel dönemde bir defa olmak kaydı ile yılda en az dört kere,
proje etki alanını temsil edecek yüzey ve yeraltı suyu noktalarından, fiziksel ve kimyasal
(sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş oksijen, hidrojen-sülfür, alkalinite,
bakır, çinko, cıva, kurşun, demir, mangan, kadminyum, arsenik, toplam askıda katı madde,
toplam organik madde, karbon, vb.) parametreler analiz edilmek üzere numuneler alınacak,
analiz sonuçları DSİ’ye bildirilecektir.
Faaliyet sahibi; faaliyetin yüzey ve yeraltı suları üzerindeki olumsuz etkilerinin
engellenmesi ve bu etkilerin izlenebilmesi amacıyla DSİ tarafından belirlenecek her türlü
önlem, izleme çalışması vb. uygulamanın yerine getirileceğini ve bu uygulamalarla ilgili
idari, hukuki, mali tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
Faaliyet sırasında proje konusu yatırım kapsamında izni istenen alanlarda 2863 sayılı
kanun kapsamında korunması gerekli herhangi bir taşınır ya da taşınmaz kültür varlığına
ve/veya arkeolojik alana rastlanması durumunda Müze Müdürlüğüne ya da en yakın mülki
amire haber verilecektir.
Özel mülkiyet sahaları için mülkiyet sahipleri ile karşılıklı anlaşma usulü ile
anlaşılacak olup, mezkur araziler satın alınacak ya da kullanımı için muvafakatname
alınacaktır.
Proje kapsamında çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınacak
önlemler aşağıda verilen tablo ile özetlenmiş olup, ÇED Raporu’nda geliştirilecektir.
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Tablo 38. Çevresel Etkiler ve Alınacak Önlemler
Çevresel Etki Konusu

Evsel Nitelikli Atıksu

Sıvı Atık
Atık yağlar

Alınacak Önlemler
Her bir sondaj lokasyonunda Çalışacak personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atıksu SKKY hükümlerine uygun şekilde
yönetilecek olup, “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” uyarınca oluşturulacak
sızdırmaz fosseptik çukurda veya hareketli konteyner içerisindeki tuvalet kabinindeki tankta biriktirilecek olup, %80 doluluk oranına
ulaştığında yatırımcıya ait denetimli vidanjörler ile veya ücreti mukabilinde piyasadaki denetimli vidanjörler aracılığıyla bertaraf
edilmek üzere çektirilecektir.
Kullanılacak araçların bakım, onarım ve temizlikleri yetkili servislerde yaptırılacaktır. Ancak sondaj lokasyonlarında mezkur araçların
bakım-onarım zarureti doğması durumunda proje sahasında yapılacak faaliyetler neticesinde oluşması muhtemel atık yağların bertarafı
için 30.07.2008 tarih, 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9 ve
Madde 18 ile belirtilen hükümlere göre tesis içinde depolanacak ve lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Oluşması durumunda bu atıklar nihai bertaraf aşamasına kadar proje alanı içinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak özelliğine
göre sınıflandırılarak, geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve
depolama tarihi belirtilerek ayrı bölmelerden oluşan, zemini beton, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturulacak olup, ayrılmış
alanlarda da atıklar karıştırılmadan ayrı ayrı sızdırmaz, ağzı kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
Atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık yağ toplama konusunda yetkilendirilmiş olan kuruluşlara lisanslı araçlar ile
gönderilecektir.
Proje kapsamında personelin yemek ihtiyacı piyasadan temin edilecek olup, tesis içerisinde yemekhane kurulmayacaktır. Bu itibarla
bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir.

Evsel Nitelikli Katı Atıklar

Oluşacak katı atıklar “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince çevre sağlığını bozmayacak, geri kazanımı mümkün olan (kâğıt, plastik,
cam vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar) ayrı ayrı olacak şekilde proje sahasının çeşitli
noktalarına yerleştirilen ağzı kapalı çöp kovalarında biriktirilecek ve Salihli Belediyesi tarafından düzenli olarak toplanan alanlara
götürülecektir.

Ambalaj Atıkları

Oluşacak ambalaj atıkları ayrı biriktirilecek olan ambalaj atıkları 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyularak atık getirme merkezlerine
ve/veya lisanslı geri dönüşüm/kazanım kuruluşlarına verilerek atık hiyerarşisine uygun şekilde yönetimi sağlanacaktır.
Kontamine ambalaj atıkları kapsamında Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri
yerine getirilecektir.

Katı Atık
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Alınacak Önlemler
Sondaj lokasyonlarında şantiye/idari binasında elektronik eşya ve aletlerin kullanılması sonucunda oluşması beklenen atık piller evsel
atıklardan ayrı toplanacak, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama
noktalarına (TAP kutularına) teslim edilecektir. Bunların dışında atık oluşumu beklenmemekte olup oluşması halinde, 31.08.2004 tarih
ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak
toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
Projede kapsamında kullanılacak olan araçların bakım ve onarımları faaliyet alanı içerisinde yapılmayacak olup, atık akü oluşumu söz
konusu değildir.

Tıbbi Atıklar

Çalışacak personelin sağlık probleminde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılarak gerekli müdahalesinin yapılması sağlanacak olup, ilk
müdahalenin tesiste yapılmasının gerektiği durumlar için ayakta tedaviye cevap verebilecek ilk yardım vasıtaları ihzar edilecektir. İlk
müdahale sonucunda oluşması beklenen tıbbi atıklar 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve tıbbi atıkların kaynağında ayrılması
ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir.

Sondaj faaliyetleri sırasında kullanılacak makine-ekipmanların bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılacaktır. Ancak sondaj
kulesinin yerleşimi sağlandıktan sonra sondaj alanında bakım-onarım zarureti oluşması sonucunda yağlı üstübü, eldiven vb. (15 02
02*) kodlu atıkların oluşması muhtemeldir.

Katı Atık

Bahsi geçen tehlikeli maddelerle kontamine olmuş katı atıklar, (üstübü vb.) lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf
edilecektir. Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. Bölümlerde öngörülen şartlar
sağlanarak, işletme içinde standartlara uygun geçici depolarda kategorilerine uygun ayrı ayrı depolanacak ve taşınmaları sağlanacaktır.
Atık yağların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır.
Tehlikeli Atıklar

Sondaj sırasında kullanılacak kimyasalların ambalajları kontamine ambalaj atığı olarak değerlendirilmekte olup, kontamine ambalaj
atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yönetilecektir.
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında, özelliğine
göre sınıflandırılarak geçici depolanacak atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve
depolama tarihi belirtilerek ayrı bölmelerden oluşan (tehlikeli ve tehlikesiz ayırılacak, kendi içlerinde de sınıflandırma yapılacak),
zemini beton, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturulacak olup ayrılmış alanlarda da atıklar karıştırılmadan ayrı ayrı sızdırmaz,
ağzı kapalı kaplarda depolanacak ve Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak lisanslı araçlar ile
taşınarak lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilecektir.
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Çevresel Etki Konusu

Alınacak Önlemler

Sondaj Çamuru

2000 m derinliğindeki derin sondaj kuyusundan çıkacak çamur miktarı hesaplanmış olup, iş bu rapor kapsamında izni istenen sondaj
kuyusundan çıkacak toplam çamur miktarı belirlenmiştir.
Proje konusu yatırım kapsamında açılacak sondaj kuyularında Su+Bentonit karışımından oluşan sondaj sıvısı özel havuzlarda
hazırlanacaktır. Delme işlemi sırasında çıkan sondaj çamuru devirdaim havuzuna alınacaktır. Çamur devir daimi ve çıkan kırıntıların
çöktürülmesi amacıyla hazırlanan çamur havuzunda (mud pit) sondaj çamurunun bertarafı sağlanacaktır.
Jeotermal sondajdan çıkan çamur Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sondaj Tamamlandıktan Sonra Sondaj Çamuru ve Krom
Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına ilişkin 04.07.2012 tarh ve 8865 sayılı yazısında
yer alan 2012/15 sayılı Genelge kapsamında sondaj çamur havuzunda bertaraf edileceği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik hükümlerine tabii olduğu belirtilmektedir. Sondaj esnasında açığa çıkacak sondaj çamurunun, her bir sondaj lokasyonunda
çıkabilecek çamur miktarı dikkate alınarak boyutlandırılan, geçirimsiz membran kullanılarak toprak ile etkileşimi engellenen
çukurlarda biriktirilecektir.
Mezkur çamurlar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi almış ve akredite olmuş kuruluşlara analizleri
yaptırılarak atık sınıfı belirlenecektir. Bu şekilde; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
kapsamında Ek-3B ve Ek-2 analizleri yaptırılacak olup, yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.
Analiz sonucunda mezkur çamurun tehlikesiz nitelikte olduğunun tespiti durumunda çamur havuzunda bulunan jeomembran
kapatılarak üzeri havuz kenarındaki hafriyat toprağı ile doldurulacak ve en üst katmana geçici bitkisel toprak depolama alanında
bekletilen nebati toprak serilerek alanın tarımsal üretime elverişli hale getirilmesi sağlanacaktır.
Analiz sonucunda mezkur çamurun tehlikeli nitelikte olduğunun tespiti durumunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı
bertaraf tesislerine verilerek bertarafı sağlanacaktır. Çamur havuzu ise hafriyat toprağı doldurularak kapatılacak ve en üst tabakaya
nebati toprak serilerek yine tarımsal üretime hazır hale getirilecektir. Tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin taşınması esnasında
“Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine karayolları kullanımlarında 2918 sayılı Trafik
Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilecektir.

Test Suları

Test süresince açığa çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla tıpkı çamur havuzlarında olduğu gibi
sızdırmazlığı sağlanmış alanlara aktarılacaktır. Test suları taban geçirimsizliği sağlanacak havuzlarda veya sızdırmaz
tanklarda/tankerlerde biriktirilecektir. Tank ve tanker gibi sızdırmazlığı sağlanmış birimlerde toplanması durumunda akışkanın deşarjı
için alternatif alan yaratılacağı dolayısı ile gerekli izinlerin alınması noktasında kolaylık sağlanmış olacak ve de taşınabilir oluşu
dolayısı ile bertarafı ve yönetimi kolaylaştırılmış olacaktır. Bu yöntem kısa süreli testler için uygun olmakla birlikte bu proje
kapsamında 72 saatten uzun test yapılmayacaktır. 72 saatlik test suyunun bertarafı sağlandıktan sonra yeniden test yapılması için
vanalar açılacaktır. Havuz/tank hacminin dolması durumunda kuyubaşı vanaları ile su ve buhar karışımının çıkışı
durdurulacaktır. Bu işlem sonrasında kuyu kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir.

Yeraltı Suları

Kuyuların açılması sırasında kullanılan teknik ve teknoloji sayesinde yer altı suyu ile akiferlere kirletici kütlenin karışması ve etkileşimi
engellenmektedir. Faaliyet sırasında 167 sayılı “Yeraltısuları Kanunu”na, 2872 sayılı “Çevre Kanunu”na, 31.12.2004 tarih ve 25687
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği”ne, ve 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi hükümlerine aykırı işlemler ifa edilmeyecektir.
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Alınacak Önlemler
Faaliyetlere başlamadan önce üst örtü toprağı sıyrılacak ve saha içerisinde belirlenmiş bitkisel toprak geçici depolama alanında
tekniğine uygun (yüksekliği 2 metreyi aşmayacak, toprak içerisine oksijen sirkülasyonu sağlanacak, yağışlı günlerde yüzey toprağı ile
ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak, sıyrılan toprak su birikintisi içerisinde depolanmayacak şekilde) serilecektir. Bitkisel toprak ile
ilgili yapılacak işlemlerden kaynaklı toz oluşumu beklenmektedir.
İkinci emisyon kaynağı ise; sondaj lokasyonlarında oluşturulacak havuzların kazı işlemleridir. Kazılan kütle havuz etrafına
yerleştirilerek sedde oluşturulacaktır. Kazı neticesinde oluşan hafriyat havuz kenarlarında sedde vazifesi ile kullanılacağından dolayı,
sadece sökme ve boşaltma faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon söz konusudur.

Toz ve Gaz Emisyonu

Sıyrılan bitkisel toprak, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde verilen standartlara uygun olarak geçici depolanacak ve toprak arazi hazırlık ve inşaat
faaliyetleri tamamlandıktan sonra arazi düzenleme çalışmaları sırasında en üst tabaka olarak kullanılacaktır.
Faaliyet esnasında; sökme ve boşaltma faaliyetleri savurmadan kontrollü yapılacak olup, nemlendirme faaliyetleri ile desteklenecektir.
Araçlardan kaynaklanacak egzoz emisyonu konusunda, araçların yakıt sistemleri sürekli kontrol edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Makine ve ekipmanın kullanımından kaynaklı akustik emisyon söz konusudur. Proje konusu yatırım kapsamındaki faaliyetler açık
sahada yapıldığından, gürültü tedbirlerinin alınması oldukça zordur. Ancak, oluşacak ses basınç seviyesi kısa mesafede sönümlenerek
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Ek-VII Tablo-5’te belirtilen çevresel gürültü sınır değerleri tablosunda yer alan, “Diğer Kaynaklar” olarak verilen 70
dBA gündüz sınır değerini sağlayacaktır.

Gürültü Emisyonu
Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden
korunmaları için 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Gürültü ile ilgili
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerekli önlemler alınacaktır. Proje sahasında gürültünün sahada çalışanlar
üzerindeki zararlı etkilerini önlemek amacıyla, çalışanların maruz kaldığı gürültüyü söz konusu yönetmelikte belirtilen maruziyet sınır
değerini aşmayacak şekilde azaltan kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır.

Flora ve Fauna

Flora ve fauna türleri için ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleşmesi ve CITES Sözleşmesi hükümlerine, Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3
listesinde bulunan fauna türleri ile ilgili olarak, koruma tedbirlerine ve bu sözleşmedeki 6. ve 7. madde hükümlerine uyulacaktır. 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na ve ilgili yönetmelikler ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

76

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ
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Alınacak Önlemler

Doğal Peyzaj

Proje konusu yatırım kapsamındaki izni istenen alanlarda biyomas kaybı olacak, faaliyetten dolayı doğal bitki örtüsü geçici olarak
bozulacaktır. Bu durumun önlenmesi amacıyla; öncelikle mevcut yapıda oluşabilecek tahribatı en aza indirgemek ve gerekli önlemleri
almak hedeflenecektir. Sondaj lokasyonlarında sıyrılan üst örtü toprağı (nebati toprak), sondaj faaliyeti tamamlandıktan sonra alanın
stabil hale getirilmesi için rehabilitasyon çalışmalarında kullanılacaktır.
Proje kapsamında yangın, doğal afet, iş kazası vb. olası acil durumlarda, hareket tarzının tanımlanması, doğru, etkin, acil bir
müdahaleyi sağlayacak teçhizat ile personelin görev ve sorumluluklarının tanımlanarak, insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararları
en aza indirgemek amacıyla, tesiste Acil Durum Planı uygulanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak teknoloji ve malzemelerden
kaynaklanabilecek kaza riski, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına harfiyen uyulması durumunda düşük olacaktır. Kullanılacak
makine ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek kaza riskinin minimuma indirilmesi için 09.012.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında, faaliyet sahibi Bölüm 1.d.’de belirtilen
sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır.1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu
ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ve çıkartılacak tüzük
ve yönetmenlikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Proje kapsamında çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme
ile ilgili risklerden korunmaları için 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların
Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerekli önlemler alınacaktır. Proje sahasında gürültünün
sahada çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini önlemek amacıyla, çalışanların maruz kaldığı gürültüyü söz konusu yönetmelikte
belirtilen maruziyet sınır değerini aşmayacak şekilde azaltan kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır. Bu kapsamda gerekmesi
durumunda, çalışanlara 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği‟nin 13. Maddesinin (b) bendine ve 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak kulak koruyucuları
verilecek ve bu koruyucular çalışanlar tarafından kullanılacaktır.

Kültürel Varlıklar

Faaliyet sırasında proje konusu yatırım kapsamında izni istenen alanlarda 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli herhangi
bir taşınır ya da taşınmaz kültür varlığına ve/veya arkeolojik alana rastlanması durumunda Müze Müdürlüğüne ya da en yakın mülki
amire haber verilecektir.

Kamu Güvenliği

Projenin can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için yapılacak çalışmalar esnasında uyarı levhaları, bariyerler, şeritler vb. ekipmanlar
yerleştirilecektir. Tesis alanına kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecektir.
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ç) İzleme Planı (inşaat dönemi)
Danıştay 14. Dairesinin 2016/3233 esasına kayden; “ÇED Olumlu Kararı” alan
projelerin başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin süreçte bilgilendirme yapılamayacağından
söz konusu proje için “Yatırımın Başlangıç ve İnşaat Dönemine İlişkin Bildirim Formu”
hazırlanamayacak ve bildirim faaliyetleri yapılamayacaktır.
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IV. HALKIN KATILIMI
a) Projeden Etkilenmesi Muhtemel İlgili Halkın Belirlenmesi ve Halkın
Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin
Önerilen Yöntemler
İlgili halk, gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel
olan halkı temsil etmekte olup, proje alanına yakın yerleşim yerlerinde yaşamını sürdüren
nüfustur. Bölgede yaşayan ve geçimini sağlayan kesim, öncelikli olarak etkilenecek olan
nüfustur. Bölüm II’de proje alanı ve yakın çevresinde yer alan yerleşim birimleri ve buradaki
nüfus verilmiş olup, buralarda yaşayanlar projeden etkilenecek kesimi temsil etmektedir.
Proje ile ilgili yönetilen ÇED çalışmaları süresince komisyon üyelerince proje alanı
birçok defa ziyaret edilmekte, hali hazırda sürdürülmekte olan işletmenin rutin kontrolleri
ve mahallinde incelemeler yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde mümkün mertebe ilgili halk
planlanan faaliyet ile ilgili olarak bilgilendirilmekte ve konuya ilişkin görüşleri alınmaya
çalışılmaktadır.
Proje ile ilgili ÇED çalışmaları, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği gereği,
Kapsam ve Özel Format belirlenmesinden önce, halkı proje hakkında bilgilendirmek,
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere ilgili kurumlar tarafından belirlenecek tarihte
Halkın Katılım Toplantıları yapılacaktır.
Halkın Katılım Toplantısı gereği ifa edilirken, gerçekleştirilmesi planlanan projenin
ÇED süreci hakkında, projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı
yer/yerlerde, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarca duyurular yapılacak, proje ile ilgili olarak
başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın
görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin
Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan,
internet vb. şekilde halka duyurulacak, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten
bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın
süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az on (10) takvim günü
önce yayınlanacaktır.
b) Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar
Projenin ÇED süreci kapsamında; T.C. Manisa Valiliği’ne, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ve ilgili sair kuruluşların görüşlerinin
alınması öngörülmektedir.
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NOTLAR VE KAYNAKLAR



















http://dsi.gov.tr/
www.mta.gov.tr
www.deprem.gov.tr
www.mevzuat.gov.tr
www.ormansu.gov.tr
www.parselsorgu.tkgm.gov.tr/
www.tuik.gov.tr/
http://www.yegm.gov.tr
http://www.ilbank.gov.tr
http://www.epdk.gov.tr
http://www.mmo.org.tr
http://www.emo.org.tr
http://www.jmo.org.tr
http://www.jeotermaldernegi.org.tr
http://web.deu.edu.tr/jenarum
http://geocen.iyte.edu.tr/index.html
http://www.iucnredlist.org
http://www.turkherb.ibu.edu.tr
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EKLER
(Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmasında kullanılan bilgi ve
belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunulamayan belgeler.
Proje için seçilen yerin koordinatları. Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin
varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değişikliği
teklifleri. Proje ile ilgili olarak daha önceden ilgili kurumlardan alınmış belgeler)
EK-1:

Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları

EK-2: Resmi Belgeler
a. İşletme Ruhsatı
b. ÇED Yönetmeliği Kapsamı Uygunluk Görüşü
EK-3:

Proje Alanına Ait Fotoğraflar

EK-4: Haritalar
a. Proje Alanının 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planları Üzerinde
Gösterimi
b. Proje Alanının 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerinde Gösterimi
c. Proje Alanının 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Üzerinde Gösterimi
d. Proje Alanının Arazi Varlığı Haritası Üzerinde Gösterimi
e. Ölçekli Vaziyet Planı
EK-5:

İş Akım Şeması

EK-6: Ruhsat Sahasının Jeolojik, Tektonik, Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve Gaz
Jeokimyası Özelliklerine İlişkin Değerlendirme Raporu
EK-7:

Beklenir Kuyu Logu

EK-8:

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

EK-9:

DSİ Teknik Şartnamesine Uygun Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu
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EK-1:
Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİNDE
DİNAMİK ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ A.Ş.
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN
“3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA” PROJESİ
KOORDİNATLARI

Adı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa

Yukarı

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem

Boylam

Ruhsat Alanı Koordinatları
1

613010.000

4270000.000

28.296686

38.569668

2

613000.000

4270000.000

28.296571

38.569670

3

613000.000

4273000.000

28.297057

38.596699

4

615000.000

4273000.000

28.320018

38.596442

5

619000.000

4270000.000

28.365427

38.568887

6

613000.000

4270000.000

28.296571

38.569670

1

619000.000

4270000.000

28.365427

38.568887

2

620000.000

4270000.000

28.376903

38.568752

3

620000.000

4267000.000

28.376387

38.541724

4

619000.000

4267000.000

28.364916

38.541858

1

605000.000

4276000.000

28.205663

38.624710

2

607000.000

4276000.000

28.228634

38.624471

3

608823.000

4275088.000

28.249429

38.616033

4

605354.000

4272911.000

28.209262

38.596837

5

605000.000

4273000.000

28.205211

38.597681

1

612000.000

4269000.000

28.284934

38.560787

2

612000.000

4268499.000

28.284854

38.556273

3

609356.000

4268500.000

28.254516

38.556611

4

609011.000

4274994.000

28.251573

38.615163

5

611000.000

4274000.000

28.274255

38.605961

6

611000.000

4273000.000

28.274096

38.596951

7

610000.000

4273000.000

28.262615

38.597075

8

610000.000

4269000.000

28.261984

38.561036

Poligon-1

Poligon-2

Poligon-3

Poligon-4

Adı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa

Yukarı

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem

Boylam

İzni İstenen Sondaj Lokasyonları (ÇED ALANLARI)

S1
ÇED Alanı

S3
ÇED Alanı

S4
ÇED Alanı

S5
ÇED Alanı

S6
ÇED Alanı

S7
ÇED Alanı

S8
ÇED Alanı

S9
ÇED Alanı

1

609682.639

4270438.775

28.258062

38.574096

2

609685.888

4270493.842

28.258569

38.574039

3

609641.889

4270501.620

28.258615

38.574534

4

609682.639

4270438.775

28.258111

38.574610

1

609398.569

4268980.770

28.255080

38.560937

2

609447.676

4268948.837

28.255638

38.560644

3

609468.236

4268986.658

28.255880

38.560982

4

609419.975

4269018.293

28.255331

38.561273

1

609423.791

4269069.498

28.255383

38.561734

2

609458.111

4269117.764

28.255785

38.562164

3

609420.790

4269140.343

28.255360

38.562372

4

609388.470

4269094.534

28.254982

38.561964

1

609579.816

4269268.450

28.257205

38.563507

2

609623.412

4269277.934

28.257707

38.563587

3

609610.180

4269331.964

28.257563

38.564075

4

609566.125

4269323.363

28.257056

38.564003

1

609844.018

4268947.864

28.260186

38.560586

2

609905.731

4268929.364

28.260891

38.560412

3

609922.616

4268966.551

28.261091

38.560745

4

609862.674

4268982.764

28.260406

38.560898

1

609931.717

4268886.102

28.261183

38.560019

2

609930.565

4268828.249

28.261161

38.559497

3

609974.680

4268828.854

28.261667

38.559497

4

609974.873

4268885.724

28.261678

38.560010

1

609298.087

4270409.340

28.254151

38.573821

2

609321.139

4270447.541

28.254421

38.574162

3

609265.290

4270467.777

28.253783

38.574351

4

609245.743

4270429.621

28.253553

38.574010

1

609431.445

4269800.562

28.255586

38.568319

2

609391.065

4269803.243

28.255123

38.568349

3

609383.079

4269742.865

28.255022

38.567806

4

609424.396

4269739.504

28.255495

38.567770

Adı

S12
ÇED Alanı

S13
ÇED Alanı

S14
ÇED Alanı

S15
ÇED Alanı

S18
ÇED Alanı

S19
ÇED Alanı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: -

Sağa

Yukarı

Enlem

Boylam

1

609471.040

4271878.259

28.256366

38.587034

2

609464.217

4271834.651

28.256281

38.586642

3

609521.661

4271823.942

28.256939

38.586538

4

609527.688

4271865.487

28.257014

38.586912

1

609908.818

4269086.401

28.260952

38.561826

2

609966.366

4269067.397

28.261609

38.561648

3

609984.225

4269105.158

28.261820

38.561986

4

609928.563

4269124.319

28.261184

38.562165

1

609900.475

4269128.392

28.260862

38.562205

2

609920.512

4269130.509

28.261093

38.562222

3

609934.597

4269165.054

28.261260

38.562532

4

609930.406

4269206.100

28.261218

38.562902

5

609893.220

4269202.798

28.260791

38.562877

1

609726.276

4269081.890

28.258856

38.561808

2

609768.162

4269088.168

28.259338

38.561859

3

609761.783

4269146.663

28.259274

38.562387

4

609720.380

4269141.962

28.258798

38.562350

1

605232.541

4273053.148

28.207889

38.598132

2

605295.497

4273039.421

28.208609

38.598001

3

605311.143

4273076.351

28.208795

38.598332

4

605251.041

4273090.096

28.208107

38.598463

1

605100.645

4273348.757

28.206419

38.600811

2

605144.005

4273336.421

28.206915

38.600695

3

605155.708

4273390.888

28.207057

38.601184

4

605112.881

4273403.769

28.206568

38.601305
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a. İşletme Ruhsatı
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b. ÇED Yönetmeliği Kapsamı
Uygunluk Görüşü
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EK-3:
Proje Alanına Ait Fotoğraflar
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EK-4: Haritalar
a. Proje Alanının
1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni
Planları Üzerinde Gösterimi

Adı

P rojeksiyon:UTM
Da tum :ED50
Z one:35
D.
O.
M.
:27

Sı
ra
No

Sa ğa

ÇEVTAŞ
ARAŞTI
RMATEKNOLOJİMADENCİLİK
MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
P EYZ AJEĞİTİM DANI
ŞMANLI
K
TAAHHÜTTİC.LTD.ŞTİ.

Pol
i
gon1

Pol
i
gon2

Pol
i
gon3

/

607000

S5

1

609398.
569 4268980.
770 28.
255080 38.
560937

3

609468.
236 4268986.
658 28.
255880 38.
560982

2
3

2
3
4

608000

609000

.
000000

610000

.
000000

611000

.
000000

609641.
889 4270501.
620 28.
258615 38.
574534

609447.
676 4268948.
837 28.
255638 38.
560644

S8

S9

S12

S13

609458.
111 4269117.
764 28.
255785 38.
562164
609420.
790 4269140.
343 28.
255360 38.
562372

609610.
180 4269331.
964 28.
257563 38.
564075

4268947.
864
4268929.
364
4268966.
551
4268982.
764
4268886.
102
4268828.
249
4268828.
854
4268885.
724
4270409.
340
4270447.
541
4270467.
777
4270429.
621
4269800.
562
4269803.
243
4269742.
865
4269739.
504
4271878.
259
4271834.
651
4271823.
942
4271865.
487
4269086.
401
4269067.
397
4269105.
158
4269124.
319
4269128.
392

28.
260186
28.
260891
28.
261091
28.
260406
28.
261183
28.
261161
28.
261667
28.
261678
28.
254151
28.
254421
28.
253783
28.
253553
28.
255586
28.
255123
28.
255022
28.
255495
28.
256366
28.
256281
28.
256939
28.
257014
28.
260952
28.
261609
28.
261820
28.
261184
28.
260862

4 609930.
406 4269206.
100 28.
261218 38.
562902
5 609893.
220 4269202.
798 28.
260791 38.
562877
1 609726.
276 4269081.
890 28.
258856 38.
561808
2 609768.
162 4269088.
168 28.
259338 38.
561859

S15

3 609761.
783 4269146.
663 28.
259274 38.
562387
4 609720.
380 4269141.
962 28.
258798 38.
562350
1 605232.
541 4273053.
148 28.
207889 38.
598132
2 605295.
497 4273039.
421 28.
208609 38.
598001

S18

3 605311.
143 4273076.
351 28.
208795 38.
598332
4 605251.
041 4273090.
096 28.
208107 38.
598463
1 605100.
645 4273348.
757 28.
206419 38.
600811
2 605144.
005 4273336.
421 28.
206915 38.
600695

S19

3 605155.
708 4273390.
888 28.
207057 38.
601184

609566.
125 4269323.
363 28.
257056 38.
564003

4 605112.
881 4273403.
769 28.
206568 38.
601305

613000

.
000000

38.
560586
38.
560412
38.
560745
38.
560898
38.
560019
38.
559497
38.
559497
38.
560010
38.
573821
38.
574162
38.
574351
38.
574010
38.
568319
38.
568349
38.
567806
38.
567770
38.
587034
38.
586642
38.
586538
38.
586912
38.
561826
38.
561648
38.
561986
38.
562165
38.
562205

3 609934.
597 4269165.
054 28.
261260 38.
562532

609388.
470 4269094.
534 28.
254982 38.
561964
609579.
816 4269268.
450 28.
257205 38.
563507
609623.
412 4269277.
934 28.
257707 38.
563587

609844.
018
609905.
731
609922.
616
609862.
674
609931.
717
609930.
565
609974.
680
609974.
873
609298.
087
609321.
139
609265.
290
609245.
743
609431.
445
609391.
065
609383.
079
609424.
396
609471.
040
609464.
217
609521.
661
609527.
688
609908.
818
609966.
366
609984.
225
609928.
563
609900.
475

Boyla m

2 609920.
512 4269130.
509 28.
261093 38.
562222

S14

609419.
975 4269018.
293 28.
255331 38.
561273
609423.
791 4269069.
498 28.
255383 38.
561734

612000

.
000000

S7

Enlem

614000

.
000000

.
000000

613000

608000

.
000000

.
000000

.
000000

.
000000

606000

.
000000

607000

.
000000

608000

.
000000

609000

.
000000

.
000000

612000
.
000000

S8

İ
zniİ
s
t
enenSondajLok
asy
onl
arı

S5

.
000000

/

S7

S4

1:
18000

611000

.
000000

S9

4267000

.
000000

4273000

Gösterim

4268000

S1

.
000000

607000

S13

Ruhs
atAl
anı4.Pol
i
gon

.
000000

.
000000

605000

1:
12000

4273000

/

S14

606000

Ruhs
atAl
anı3.Pol
i
gon

4273000

.
000000

İ
zniİ
s
t
enenSondajLok
asy
onl
arı

.
000000

Gösterim

S18

3191220Erişim Num a ra lı
Ruh sa tAla nı
nı
n 4.P olig onunun
1/
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e. Ölçekli Vaziyet Planı
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EK-5: İş Akım Şeması

Gerekli İzinlerin Alınması
Evet

Toz Emisyonu

Yolların iyileştirilmesi
gerekli mi?
Hayır

Yolların genişletilmesi
ve/veya sergi, tesviye vb.
çalışmaların yapılması

Arazi Hazırlık Çalışmaları
(Nebati Toprağın Sıyrılması
ve Arazi Tesviyesi)

Egzoz Emisyonu

Gürültü
Nebati toprağın faaliyet
sonrası kullanılmak üzere
geçici olarak depolanması
Sondaj platformunun yerleşeceği
alanın betonlanması, kuyubaşının
çimentolanması
ve
havuzların
kazılması, havuz cidarlarının üst
kotunun tabii zemin kotu üzerinde
olmasının sağlanması, havuzların
tabanı
ve
kenar
yüzeylerinin
sızdırmazlığını
sağlamak
üzere
membran ile kaplanması,

Toz Emisyonu

Egzoz Emisyonu

Gürültü

Sondaj araç ve
ekipmanlarının sahaya
getirilmesi

Gürültü

Evsel Katı Atıklar

Evsel Sıvı Atıklar

Tehlikeli Atıklar (eldiven,
üstübü, kontamineambalaj)

Sondaja / delme işlemine
başlanması
Sondaj Çamuru
Sondajın / delme işleminin
tamamlanması

Kuyu tamamlama
testlerinin yapılması
Toz Emisyonu

Egzoz Emisyonu

Emniyet tedbirleri alınarak
kuyunun kapatılması

Gürültü
Alanın rehabilite edilerek
eski haline getirilmesi

Test Suyu
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Ruhsat Sahibinin:
Adı Soyadı/Unvanı
T.C Kimlik No/Ticari Sicil No
İş Adresi
İş Tel No
Faks No
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No
e-mail

DİNAMİK ENERJİ YATIRIMLARI SAN. LTD. ŞTİ.
Rüzgarlı Bahçe Mah. Ardıç Sokak Acarlar İş Merkezi
No:3/7 Beykoz / İSTANBUL
0 216 425 31 33
Beykoz
2970601457
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1.SAHANIN HUKUKİ DURUMU
1.1 Ruhsata Ait Bilgiler:
Kaynağın/Akışkanın Türü
İli
İlçesi
Köyü
Erişim No
Ruhsat/Sicil No
Ruhsat Alanı (ha)
İşletme Ruhsatın Yürürlük
Tarihi
Ruhsatın Bitiş Tarihi
Paftası
Sondaj/Kuyu Koordinatları

Jeotermal Kaynak (x ) Jeotermal Kökenli Gaz ( ) Doğal
Mineralli su ( )
Manisa
Salihli
Kızılavlu-Dombaylar-Adala-Bektaşlar
3191220
231
2949,53
04.11.2013
04.11.2043
K20c3-K20c4-K20d2-K20d3

2. İŞLETMEYE AİT TEKNİK BİLGİLER
Dinamik Enerji Yatırımları San. Ltd. Şti. adına kayıtlı olan Adala-DombaylıKızılavlu-Bektaşlar Jeotermal ruhsatlı alan Gediz grabeni içerisinde, Manisa-Salihli İlçesinin
K-KD’su ile Demirköprü Barajı G-GB’sı arasında yeralır. Alan Salihli şehir merkezine 50km
mesafededir.
Çalışma alanında, 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Uygulama Yönetmeliği 23.madde 1.fıkrasına göre Kaynak Koruma Alanı Etüdü çalışmaları
ve bu kapsamda çevre mevzuatında yer alan kriterlere göre yüzeysel kirletici unsurların
belirlenmesi, jeotermal sistemin unsurlarını oluşturan beslenme alanı, rezervuar, örtü kaya,
ısıtıcı kaya ile kaynak çıkış alanının belirlenmesi, kaynağın kirletici unsurlardan korunması
amacıyla koruma alanı zonları ve bu zonlarda alınması gerekli tedbirleri ortaya koyan
çalışmalarının yapılması faaliyetlerinde bulunulmuştur.
Ayrıca, 2013/23 no. lu jeotermal işletme ruhsat sahasında açılan AG-1, AG-2, A-2
gradyan sondajlarında statik ve dinamik sıcaklık- basınç ölçümleri, AG-2 kuyusunda water
loss (su kaybı) testi, soğuk su kaynaklarından ve AG-1, AG-2, A-2 jeotermal amaçlı açılan
gradyan kuyulardan alınan su örneklerinde temel anyon (Cl−, NO3−, NO2−, Fl−, SO4−2) ve
katyonlar (Ca+2, Mg+2, Na+, K+) iyon kromatografisi yöntemi ile analizler, Pipper üçgen
diyagram, Scholler yarı logaritmik diyagram, Giggenbach diyagramları oluşturularak suların
sınıflandırılması, birbirleriyle ilişkilerinin araştırılması, benzer ve farklı kökenli suların
karşılaştırılması yapılmıştır.
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Şekil 1 Çalışma alanının yer bulduru haritası

4

3. DÖNEME AİT FAALİYETLER
3.1. JEOLOJİ ÇALIŞMALARI
Ruhsat alanı ve çevresinde (Emekçi 2011) tarafından yapılan çalışmada, ruhsat
sahalarının stratigrafisi, hidrojeolojisi ve yapısal jeolojisi çalışılmış ve yüzey jeolojisinden
elde edilen litostratigrafik kolon kesiti (Şekil 6), bölgenin jeoloji haritası çıkarılmıştır. (Şekil
2) Ayrıca, ruhsat alanı ve çevresinde, jeotermal enerji potansiyeline yönelik (Dinamik Enerji
2016) tarafından, jeolojisi, hidrojeolojisi, bölgenin yapısal jeolojisi çalışılmış ve jeoloji
haritası yeniden hazırlanmıştır. (Şekil 13)

Şekil 2. İnceleme Alanı Jeoloji Haritası (Emekçi 2011)
3.1.1. Stratigrafi
Gediz grabeni Gediz Havzası yüzey drenaj sisteminin ana çöküntüsünü oluşturur. Gediz
Havzası’nın en geniş alüvyonal alanına sahip olan Gediz Grabeni 140 km uzunluğunda ve 515 km genişliğindedir. Graben doğuda Sarıgöl ile Alaşehir arasında KB-GD uzanımlıdır ve
batıya doğru Salihli İlçesi’nden itibaren iki ana kola ayrılır. D-B doğrultusuna sahip olan en
güneydeki kol Turgutlu İlçesi’nden itibaren Kemalpaşa Havzası ve Manisa Havzası şeklinde
iki kola ayrılır. (Şekil 4) Salihli İlçesi’nden KB-GD doğrultusunda devam eden kol ise
Gölmarmara Havzası olarak bilinir. Aynı Kuvaterner Alüvyonal birime sahip olan bu alt
5

havzaların temel birimleri ve havza dolgusu istifleri yanal ve düşey yönde birbirinden
farklılıklar sunar. Gediz grabeni 6 bölüme ayrılarak incelenmiştir.
Bunlar:
• Alaşehir-Sarıgöl bölümü (Alaşehir alt Havzası)
• Salihli-Ahmetli bölümü (Salihli Alt Havzası)
• Turgutlu bölümü (Turgutlu Alt Havzası)
• Kemalpaşa bölümü (Kemalpaşa Havzası)
• Manisa-Saruhanlı bölümü (Manisa Havzası)
• Gölmarmara bölümü (Gölmarmara Havzası)
olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmaya konu olan ruhsat sahası Salihli alt havzasının kuzey
sınırında konumlanmıştır.
Salihli havzasının kuzey kenarı üzerinde Adala (Karataş sahası) havza dolgusu kalınlığı
500 metreye düşmektedir. (Şekil 4) Fakat bu kesimde KD-GB doğrultusunda uzanan Gediz
Nehri boyunca gelişmiş olan Köprübaşı Fay Zonu alüvyonlar altında KB-GD uzanımlı Salihli
alt havzası ile kesişmektedir. Bu nedenle bu zon boyunca Adala güneyinde kalan kesimde
1000 metre civarında bir havza dolgusu kalınlığı beklenmektedir. (Dinamik Enerji,2016)

Ruhsat Sahaları

Şekil 4. Alaşehir (Gediz) Grabeni’nin doğrultusu boyunca alüvyon örtü altında kalmış Neojen
yaşlı alt havzalara ait tortul dolgu kalınlığındaki değişimler (Çiftçi, 2007)
Gediz grabeni doğrultusu boyunca alınan sismik kesitte alüvyon altında Alaşehir,
Salihli ve Turgutlu çevresinde birbirinden transfer faylarıyla ayrılan üç farklı Neojen
havzasının var olduğu saptanmıştır. Buna göre, en doğudaki havza Sarıgöl doğusundan başlar
6

ve kuzeybatıya doğru Dereköye kadar uzanır. KD-GB uzanımlı bir transfer fayından sonra
Salihli’ye doğru yeniden derinleşen havza, Sart civarında kapanır. Burada ikinci bir transfer
zonu ile Turgutlu-Ahmetli alt havzasına geçilir. Bu verilere göre, Sarıgöl-Alaşehir-SalihliTurgutlu hattı boyunca tek bir alüvyonal havza olarak gözlenen Alaşehir (Gediz) grabeninin
altında Neojen döneminden kalıtsal 3 alt çöküntü havzası bulunmaktadır. (Şekil 5).

Şekil 5. Alaşehir (Gediz) grabeninin alüvyon altındaki alt havza bölümlemesi. a) Turgutlu,
Salihli ve Alaşehir alt havzalarının alüvyon altındaki sınırları, b) alt havzalardan geçen
yorumlanmış boyuna sismik kesit (Çiftçi, 2007)
3.1.1.1. Salihli Alt Havzası
Salihli çevresinde temeli Menderes Masifi metamorfikleri ve kristalin kayalar, örtüyü
ise kırıntılı tortullar ve Kula volkanitleri oluşturur. Temeli uyumsuzlukla üzerleyen Neojen
yaşlı tortullar, havzanın güney ve kuzeyinde farklı fasiyesler sunar. Güney kesiminde bulunan
Salihli Grubu, kuzey kesimdeki tortulları temsil eden Adala Grubu’na göre daha kalın bir
istife sahiptir (Emre, 1996). Salihli grubu alttan üste doğru Acıdere, Göbekli ve Asartepe
formasyonlarından, ruhsat alanını da temsil eden Adala grubu ise Filiztepe ve Mevlütlü
formasyonlarından oluşur (Şekil 6-7).
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Şekil 6. Ruhsat sahalarının yüzey jeolojisinden elde edilen litostratigrafik kolon kesiti
(Emekçi, 2011)
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Şekil 7. Salihli bölümü güney ve kuzey kenarının genelleştirilmiş litostratigrafik kolon
kesitleri (Emre 1996’dan değiştirilmiştir)
3.1.1.1.1. Menderes Metamorfikleri
Batı Anadolu’da çok büyük alanda mostra veren Menderes Masifi Metamorfikleri
çekirdek ve örtü şistleri olmak üzere genelde iki grup altında toplanırlar. Prekambriyenkambriyen yaşlı çekirdek serisi gnays türü metamorfik kayaçlardan oluşur. Örtü şistleri ise
Permo-karbonifer yaşlı mikaşist, kuvarsit, fillit ve yer yer de Triyas yaşlı mermerlerden
oluşurlar. Menderes Masifi metamorfitleri, yer yer kırmızımsı- kahverengimsi ince bir
toprak örtüyle kaplıdır. (Dora ve Diğ. 1995) Metamorfitler, birçok farklı kaya türünden
oluşmuştur. Bunlardan en baskın olanları mika şistlerdir. Bunların yanında ince taneli gnays,
granat-mika şist, muskovit- kuvars şist, metakuvarsit ve mermerler, bölgede yüzeyleyen diğer
kaya türleridir. Mika şistlerin dış yüzeyleri sarımsı, kahverengimsi gri, taze yüzeyleri gri,
mavimtrak, yeşilimsi gri renklidir. Şistozitenin çok iyi geliştiği mika şistler, muskovit-kuvars
şist ve granat-mika şist arakatmanlar içerir. Mermerler, şistler içinde değişik boyutta
mercekler oluşturur. Genellikle bol çatlaklı olan kayanın dış yüzeyleri kahverengimsi gri, taze
yüzeyleri kirli beyazdır. Metakuvarsitler, şistler arasında, genellikle ara katkı ve mercek,
zaman zaman şistleri kesen kuvars damarları şeklindedir. Damar ve merceklerin kalınlıkları 150 cm, boyları 2-20m arasındadır.
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Şekil 8. Ruhsat sahasında yüzlek veren metamorfik kayalar
3.1.1.1.2. Filiztepe Formasyonu
Havzanın kuzey kenarında yüzlek veren ve kireçtaşlarından yapılı olan Filiztepe
Formasyonu, oldukça iyi pekleşmiş, dayanımlı, orta-kalın katmanlıdır. Bol erime boşluklu ve
gözeneklidir. Yer yer kalınlığı 1 m’yi aşmayan killi, kumlu ve çakıllı küçük mercekler ve
oluşukiçi çakıltaşları kapsar. Tabanda bazen ince bir çakıltaşı düzeyi ile başlayan kireçtaşları,
çoğu kez kalınlığı 40-50 cm’yi aşmayan taban regoliti üzerine oturur. Karbonatlı kil ve
kumdan oluşan bir ara madde ile tutturulmuş olan taban çakıltaşları, dereceli olarak
kireçtaşlarına geçer.
3.1.1.1.3. Mevlütlü Formasyonu
Salihli- Alaşehir ovası ile metamorfik kayalar arasında, KB-GD doğrultusunda uzanan,
oldukça geniş bir alanda yayılım gösteren Mevlütlü Formasyonu, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı,
kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından yapılıdır. Ender olarak, ince kireçtaşı mercekleri içerir.
Genel olarak gri, bej, turuncu ve yeşilimsi gri renklerde olan kayalar, az pekleşmiş ve az
dayanımlıdır.
3.1.1.1.4. Kula Bazaltları
Pleistosen sonrasında meydana Kula volkanizmasının (Erinç, 1970) bazaltları Gediz
nehri vadisi boyunca akarak Adala Kasabasına kadar uzanmıştır. Oldukça genç olan bu
volkanizmanın Plesitosen dönemindeki Paleotopoğrafyayı izleyerek Gediz nehri boyunca
uzandığı vadi yamaçlarında eski Paleotopoğrafya üzerinde aktığı net olarak izlenir. Genelde
siyah renkli, bol gözenekli cürufu andırır özellik gösteren bazaltlar, Gediz vadisi boyunca ince
bir şekilde uzanırken Adala kasabası dolaylarında yaklaşık 2 km2’lik alanda geniş bir şekilde
mostra verir. Kula bazaltları manto malzemesinin hızla yükseldiğini gösterir. (Tokçaer ve diğ.
2005)
Gediz nehrinin eski yatağı boyunca akmış olan Kula bazaltları tabanda kalınlığı 15-30
cm arasında değişen, kırmızı renkli bir pişme zonu ile Menderes Masifine ait gnayslar
üzerinde oturur. (Şekil 9). Bunun üzerinde, bol gaz boşluklu ve köşeli lav parçaları ile
bunların aralarında bulunan tüf ve pişmiş eski toprak parçalarından oluşan, 1-2 m kalınlıkta
breşik lav akıntısı yer alır. Sonra, kalınlığı 50 cm ile 2-3 metre arasında değişen, tablamsıplaketli yapıdaki lav akıntısıyla, iri sütünlardan yapılı bazaltlara geçilir. Sütünların üzerinde
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köpüksü, cürufumsu, bol gaz boşluklu lavlar gözlenir. Lav akıntısının tümü 40-50 m
kalınlıktadır. Hipokristalin porfirik doku sunan bu “alkali olivin bazaltlar” (Ercan, 1982),
büyüklüğü 5-7 mm’ye erişen, olivin ve hornblend fenokristalleri içerir. Matriks, ufak
mikrolitlerden ve camdan yapılıdır. Manto kökenli tipik bir rift volkanizması olan Kula
bazaltları, üç evrede oluşmuştur (Ercan 1982). İlk evre ürünü ve en eski lavlar 1.1 milyon yıl
yaşındadır ( Borsi ve diğ. 1972). Çalışma alanında Adala kuzeyine değin uzanan lav akıntısı,
Demirköprü barajı yakınlarındaki tüflerde görülen ilksel insan ayak izlerine göre, 1000012000 yıl önce oluşmuş ( Erinç, 1970) üçüncü evreye aittir.

Şekil 9. Metamorfikler ve Bazaltlardan bir görünüm
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Şekil 10. Kula Bazaltları genel görünüm
3.1.1.1.5. Traverten
İnceleme alanı içerisinde Dombaylı kuzeyi ve Aktepe, Adala kuzeyi Filiztepe
dolaylarında traverten mostraları bulunmaktadır. (Şekil 11)

Şekil 11. Ruhsat sahasında gözlenen travertenler
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3.1.1.1.6. Alüvyon
İnceleme alanında düz ovalık kesimleri oluşturan gevşek tutturulmuş kil, kum, silt,
çakıl ve bloklardan oluşan birim alüvyon olarak haritalanmıştır. Ayrıca Gediz nehri boyunca
eski dere alüvyonu güncel alüvyon olarak belirtilmiştir.
4.1.2. Tektonik
Batı Anadolu’nun bir sıkışma tektoniğinin ve ardından bir genleşme tektoniğinin etkisi
altında kaldığı bilinmektedir (Dora ve diğerleri, 1995). Son dönemdeki genleşmeli tektoniğin
etkisiyle yarım graben yapılar oluşmuş ve bugünkü güncel morfolojiyi genç tektonik dönem
oluşturmuştur. (Kaya, 1982; Cohen ve diğerleri, 1995) Değişik yönlü genleşmelerle oluşan bu
grabenler sismik olarak aktiftir (Arpat ve Bingöl, 1969; Mc Kenzie, 1978). Genleşme
kuvvetleri, düşük eğimli makaslama zonlar şeklinde ayrılma faylarını oluşturur. (Emre ve
Sözbilir, 1997). Genleşmeli tektoniğin nedeni ve başlangıç yaş konusundaki görüşler farklıdır.
Önceki görüşlerin aksine, Gediz Grabeninin oluşumu bölgedeki en genç ayrılma fayı olan
Erken Miyosen sonu veya Orta Miyosen yaşlı Karadut Fayının ilk hareketi ile oluşmaya
başlayan çökelim alanının tümünü kapsamaktadır (Hetzel ve diğ., 1955; Seyitoğlu ve Scott,
1996; Emre, 1996; Sözbilir 2001).
Ruhsat sahası 1/250.000 ölçekli MTA 2011 diri fay haritasına (Şekil 12)
yerleştirildiğinde yaklaşık 5 km uzunluğundaki KD-GB uzanımlı fayın ruhsat alanından
geçtiği görülmektedir. Revize edilen 1/25.000 ölçekli haritada görüldüğü gibi , bu zon Gediz
Nehri’nden Demirköprü Barajı’nın aksına doğru arazide izlenebilmektedir. Bu fay Adala’dan
itibaren kuzeye doğru basamak yapısı sunan çok sayıda KB-GD uzanımlı fay ile
kesişmektedir. Kuzey sınır fayları niteliğindeki bu faylar Grabenini güneyden sınırlayan ana
sıyrılma fayına antitetik veya sintetik olarak gelişmiştir. Bu faylar sismik kesitlerde 45-50
güneybatıya eğimli normal faylar olarak yorumlanmıştır. Bunlar birbirine paralel faylar
şeklinde kuzeyden güneye doğru yüksekliği azalan basamaklar oluşturmuştur.
Graben Miyosen döneminde güney kenarı sıyrılma fayıyla sınırlı bir yarım graben
olarak oluşumunu sürdürmüş, Pliyo-Kuvaterner döneminde ise iki kenarı faylı asimetrik bir
grabene dönüşmüştür. Diri fay haritasında Köprübaşı Fay zonu olarak gösterilen zon,
Demirköprü Baraj Aksı boyunca KD-GB doğrultusunda uzanmakta ve Adala güneyinde geniş
bir KD-GB uzanımlı Kuvaterner Alüvyonal havzasının gelişmesine neden olmuştur.
Çalışma alanında revize edilen 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasında, KD’den GB’ye
doğru KB-GD uzanımlı faylarla sınırlı en az 5 fay basamağının geliştiği ifade edilmiştir.
(Dinamik Enerji,2016) (Şekil 13)
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Şekil 12. Ruhsat sahalarının 1/250.000 ölçekli Türkiye Diri fay haritasındaki yeri (Emre ve
diğ., 2011)
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Şekil 13. Ruhsat sahaları Jeoloji Haritası (2016)
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3.2. HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI
3.2.1. Birimlerin Hidrojeolojik Özellikleri
3.2.1.1. Geçirimli Birimler
Gediz grabeninde Menderes Masifi’ne ait karbonatlı kayaçlar (mermer ve dolomitli
mermer) karstik ve çok çatlaklı olmalarından dolayı geçirimliliği yüksek olup, sıcak ve soğuk
su kaynakları için akifer oluştururlar. Bazı yerlerde Menderes metamorfiklerinin gnays ve
kuvars-mikaşistleri de jeotermal sistemlerin akiferi (hazne kaya) olma özelliği gösterirler
(Bülbül ve Tarcan 2005).
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde yapılan jeofizik
(rezistivite) çalışmalar havzadaki yeraltısuyuna yönelik olduğu için derin açılımlı değildir.
Ancak, yapılan çalışmalar ile bölgedeki jeotermal kaynakların hem örtü hem de rezervuar
kayalarına ilişkin önemli bilgiler bulundurmaktadır. Elde edilen verilere göre; ruhsat sahası ve
çevresinde yüzlek veren Paleozoyik Metamorfik birimler yeraltı suyu açısından elverişsiz
kaya kütleleridir. Paleozoyik birimler içerisinde DSİ tarafından açılan yaklaşık 200m
derinliğinde kuyular bulunmaktadır. Bu kuyuların özgül debisi 0.33 L/s/m ile 0.64 L/s/m
arasında değişmektedir. Ruhsat sahası çevresinde yüzlek veren karstik kaya kütleleri, hızlı
beslenme ve boşalım mekanizması nedeniyle önemli yeraltı suyu sağlayan akifer kütleleri
olarak tanımlanmaktadır.
Paleozoyik mermerler ruhsat sahası çevresinde gerek jeotermal gerekse yeraltı suyu
sağlama açısından önemli bir kaya kütlesidir. Gediz çöküntü alanında 2000 m’den daha fazla
bir derinlikte rastlanan mermerlerden jeotermal rezervuar kayasıdır. Ruhsat sahasında da
yüzlek veren Neojen kireçtaşları önemli yeraltı suyu sağlayan karstik kayalardan biridir.
Birim içerisinde açılan ve derinliği 110-150 m arasında değişen kuyuların ortalama özgül
debisi 14.04 L/s/m’dir. Ruhsat sahasında, yaygın bir şekilde gözlenen ve konglomera,
çakıltaşları, kiltaşları ve siltaşlarının ardalanmasından oluşan kırıntılı birimler yeraltı suyu
eldesi açısından elverişlidir. Bu birim içerisinde açılmış birçok kuyu bulunmaktadır. Çalışma
alanında düz kesimlerde yüzlek veren taneli birimler elverişli yeraltısuyu akiferlerindendir.
Bu birim içerisinde açılmış ve debisi oldukça (1 L/sn ile 26 L/sn) yüksek olan kuyular
bulunmaktadır. (Dinamik Enerji, 2016)
Kuvaterner yaşlı birimlerin gevşek tutturulmuş kumlu-çakıllı birimleri iyi poroziteve ve
permabiliteye sahip olup, hazne özelliği gösterirler. (Emekçi, 2014)
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Şekil-14. Ruhsat sahası ve çevresinin hidrojeoloji haritası (DSİ, 2015)
3.2.1.2. Geçirimsiz Birimler
Ruhsat sahası çevresinde yüzlek veren örtülü akarsu ortamında oluşmuş kötü
çimentolanmış kil düzeyleri içeren Neojen tortul kayaçlar hidrojeolojik açıdan geçirimsiz
veya az geçirimlidirler. (Şekil 15) Menderes metamorfiklerine kırıklı yapıda olmayan ait
gnays, mikaşist ve fillitler geçirimsiz birimlerdir.

Şekil- 15. Ruhsat sahasında yüzlek veren kırıntılı birimlerden görünüm
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3.2.2. Su Noktaları
3.2.2.1. Yüzey Suları
Bölge yeraltı ve yer üstü suları bakımından oldukça zengindir. Çalışma alanının yakın
ve en önemli akarsuyu KD-GB yönünde akan Gediz nehridir. Bunun dışında KD-GB yönlü
grabenlere dik akan dereler vardır. Bu derelerin debileri yazın çok düşük veya kurudurlar.
Ruhsat sahasının KD’sinde yer alan Gediz nehri üzerinde kurulu, Demirköprü Barajından
sulama, taşkından korunma, enerji ve balıkçılık yönünden faydalanılmaktadır. (Emekçi, 2011)
3.2.2.2. Doğal Çıkışlar
Çalışma alanının kuzey ve batı kısımlarında doğal çıkışlar bulunmaktadır. Bölgedeki
doğal kaynaklar Na (Sodyum) mineralince zengindir.
3.2.2.3.Sıcak Su Kuyuları
Ruhsat sahasında derinlikleri 300 ile 400m arasında değişen 3 adet gradyan kuyusu
açılmıştır. (Tablo-2). Açılan gradyan kuyularda 400m civarında 40 OC sıcaklıklar ölçüldüğü
belirtilmektedir. Yapılan gradyan kuyularında sıcaklığın derinliğe bağlı arttığı görülmektedir.
Tablo 2. Ruhsat Sahasında Açılan Gradyan Kuyular
AG-1 Gradyan Kuyusu (GS-3)
Kuyu Yeri
: Manisa-Salihli
Adala
Başlama Tarihi
: 19.07.2012
Bitiş Tarihi
: 28.07.2012
Pafta
: K20c3
Koordinat
: Y: 609574
X: 4271122
Z: 120m
Kuyu dibi sıcaklık : 36,440C
Kuyu Derinliği
:350m
Debi
: 1 lt/sn

AG-2 Gradyan Kuyusu (GS-5)
Kuyu Yeri
: Manisa-SalihliAdala
Başlama Tarihi
: 01.08.2012
Bitiş Tarihi
: 16.08.2012
Pafta
: K20c3
Koordinat
: Y: 611880
X: 4268691
Z: 125m
Kuyu dibi sıcaklık : 43,400C
Kuyu Derinliği
:410m
Debi:
: 1 lt/sn

A-2 Gradyan Kuyusu (GS-4)
Kuyu Yeri
: Manisa-SalihliAdala
Pafta
: K20c3
Koordinat
: Y: 613946
X: 4270118
Z:
Kuyu dibi sıcaklık : 32 0C
Kuyu Derinliği
: 310
Debi
: 0,5 lt/sn
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3.2.3 Hidroloji Çalışmaları
Salihli bölgesinde, özellikle sığ derinlikli jeotermal sistemin mevsimsel yağışlara tepki
verdiği bilinmektedir. Yağış mevsimine göre, neojen çökellerinden beslenen kuyularda su
seviyelerinde düşüş veya artış görülebilmektedir. Salihli Meteoroloji İstasyonu gözlem
kayıtlarına göre, yıllık ortalama yağış miktarı 478,8 mm’dir. En fazla yağış alan ay 71,2 mm
ile Ocak, en az yağış alan ay ise 32,5 mm ile Temmuz ayıdır. Buharlaşma miktarı 162,2
mm’dir. Salihli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık toplam açık yüzey
buharlaşması 1262,2 mm’dir. En yüksek aylık ortalama açık yüzey buharlaşması 254,1 mm
ile Temmuz ayındadır. Günlük maksimum açık yüzey buharlaşması 12,2 mm’dir. Ortalama
sıcaklık 6,2ºC (Ocak) ile 27,5ºC (Temmuz) arasında değişmektedir. Sıcaklık, ocak ayından
Temmuz ayına kadar düzenli olarak artmakta, Temmuz ayından Aralık ayına kadar ise
düzenli bir şekilde azalmaktadır. Hissedilen sıfırın altındaki dereceler ile en soğuk ay Şubat
ayıdır. Temmuz ayı en sıcak ay olup, bu ayda kaydedilen en yüksek sıcaklık 44,8ºC’dir.

Şekil-16. Salihli Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri Grafiği (1970-2012)
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Şekil-17. Salihli İstasyonu Yağış Değerleri Grafiği

Şekil-18. Salihli İstasyonu Buharlaşma Değerleri Grafiği
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3.2.4. Jeotermal Sistem
Gediz havzası önemli jeotermal sistemlerinin bulunduğu ve son zamanlarda jeotermal
açısından yoğun faaliyetlerin olduğu bir havza durumundadır. Menderes Masifi ’ne ait kırıklı
mermerler ve geçirimliliği yüksek olan gnays ve şistler, sıcak su kaynakları için akifer
oluştururlar. Tektonizmanın etkisiyle kırıklı çatlaklı yapı kazanan ruhsat sahasında da mostra
veren Paleyozoik yaşlı metamorfikler jeotermal akışkan sağlama açısından önemli bir kaya
kütlesidir. (Şekil 19) Ruhsat sahasında bazı fay zonlarında hidrotermal alterasyon ve traverten
çıkışlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda travertenlerin varlığı sıcak sulara işaret
etmektedir (Şekil 20).
Gediz çöküntü alanında 2000 m’den daha fazla bir derinlikte rastlanan mermerler
jeotermal rezervuar kayasıdır. Bu çalışmada daha önce de belirtildiği gibi temeli
uyumsuzlukla üzerleyen Neojen yaşlı tortullar, havzanın güney ve kuzeyinde farklı fasiyesler
sunar. Güney kesiminde bulunan Salihli Grubu, inceleme alanının da içerisinde bulunduğu
kuzey kesimdeki tortulları temsil eden Adala Grubu’na göre daha kalın bir istife sahiptir.
Çalışma alanındaki örtü kalınlığı, grabenin güney kanadına göre daha incedir. Ruhsat sahası
ve çevresinde Gediz grabeninde jeotermal sistemlerin örtü kayasını oluşturan Neojen yaşlı
kırıntılı tortulların kalınlığının 3000 m civarında olduğu yapılan jeofizik ve sondaj
verilerinden anlaşılmaktadır.

Şekil- 19. Ruhsat sahasında yüzlek veren metamorfik kayaçlardan görünüm

Şekil 20. Ruhsat sahasında gözlenen travertenler
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3.3 HİDROJEOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
3.3.1 Su Kimyası Çalışmaları
Ruhsat sahası ve yakın çevresindeki Şekil 21’de verilen su noktalarından
hidrojeokimyasal amaçlı ölçümler yapılmıştır. Kimyasal analizler için sahada su numunesi
alınmıştır. Suların örneklemesi sırasında, sızdırmaz kapaklı 100 ve 250 ml hacimli yüksek
yoğunluklu polietilen (HDPE) örnekleme şişeleri kullanılmış olup, örnek kapları
doldurulmadan önce örnekleme yapılacak sularla en az üç kez çalkalanmıştır. Tüm örnekler
şişelere hava kalmayacak şekilde doldurulmuştur. Alınan veriler ise uluslararası yeterliliğe
sahip ALS Chemex (İzmir) laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil- 21. Su Örnekleri Alınan Kuyular
3.3.1.1. Majör Anyon-Katyon İçerikleri ve Ağır Metaller
Su örneklerindeki temel anyon (Cl−, NO 3 −, NO 2 −, Fl−, SO 4 −2) ve katyonlar (Ca+2, Mg+2,
Na , K+) iyon kromatografisi yöntemi ile analiz edilmiştir. Örneklerdeki ağır metaller is ICPMS yöntemiyle belirlenmiştir (Tablo 3 ve Tablo 5).
+

Bu alandaki sularda baskın katyon iyonu sodyum ve kalsiyumdur. Bu alandaki soğuk
sular karışık su tipini yansıtmaktadır. Sıcak sular ise Na-HCO 3 iyonlarınca zengindir. Her iki
gradyan kuyusu Na-HCO 3 iyonlarınca zengindir (Tablo 4). A-2 nolu örnek noktası jeotermal
araştırma amaçlı yapılmış ancak terkedilmiş bir kuyudur. Söz konusu kuyuya soğuk su girdiği
için karışık su tipini yansıtmaktadır.
Ruhsat sahasının çevresinde alınan su numunelerine ilişkin verilerin değerlendirilmesi
Şekil 22 ve Şekil 23’de sunulmuştur. Elde edilen major anyon ve katyon verileri, bölgedeki su
kaynaklarının litoloji ile ilişkileri ve dolaşım sistemleri boyunca meydana gelen
hidrojeokimyasal süreçler hakkında bilgi verebilmektedir. Bu amaçla bu veriler Piper ve
Schoeller diyagramlarında değerlendirilmiştir. Ruhsat sahasında elde edilen son veriler yeraltı
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suyu örneklerinin kalitesine ilişkin analiz sonuçları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik (İTASHY, 2005) mevzuatında yayınlanan standartlar ile karşılaştırılmıştır (Tablo
5). Bu verilere göre, ruhsat sahası içinde gradyan kuyusundan AG-1 alınan su örneğinde Bor,
Sr ve Li değerleri yüksek ölçülmüştür. Yüksek element konsantrasyonları da sıcak suya işaret
edebilmektedir. Bu kuyudan üretim yapılması söz konusu olur ise, çevreye herhangi bir
deşarjın yapılmaması, akışkanın yeraltı içme sularına ve sulama sularına karıştırılmaması
gerekmektedir.
Tablo 3. Ruhsat sahası ve çevresindeki suların kimyasal özellikleri
No
A-1
A-2
A-3
AG-1
AG-2
Koordinat

İTASHY
2005

Na
K
Ca
Mg
HCO 3

X
Y
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

612090 613946 611709 609574 611880
4270649 4270118 4269329 4271122 4268691
42.6
41.2
121
1565
70.8
8.74
3.69
4.28
151
10.5
82.7
28.7
97.3
38.4
4.85
27.2
10.45
39.6
80.6
7.14
320
152
384
4350
140

Cl
SO 4

mg/l
mg/l

26.69
73.25

29.02
23.07

64.38
136.75

192.6
0.23

24.23
6.04

250

NO 2

mg/l

<0.003

0.012

<0.003

<0.003

<0.003

0.5

NO 3

mg/l

4.53

0.04

13.52

0.03

<0.01

50

Tablo 4. Ruhsat sahası ve çevresindeki suların su tipleri
No
Su Tipi
Tip
Ca-Mg-Na-HCO 3
Sulama Kuyu
A-1
Na-Ca-Mg-HCO 3 -Cl
Gradyan Kuyusu
A-2
Na-Ca-Mg-HCO 3 -SO 4
İçme ve sulama Kuyu
A-3
Gradyan Kuyusu
AG-1 Na-HCO 3
Gradyan Kuyusu
AG-2 Na-HCO 3

Yeri
Mezarlık Yanı
Su Deposu Yanı
Ovada alüvyon biriminde
Ovada
Ovada

Tablo-5. Ruhsat sahasındaki sularda element içeriği
Element

Birim

A-1

A-2

A-3

AG-1

AG-2

Ag
Al
As
B
Ba
Bi
Cd
Co
Cr
Cu

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

<0.004
0.35
<0.02
0.21
0.077
<0.2
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005

<0.004
0.11
<0.02
0.05
0.02
<0.2
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005

<0.004
0.03
<0.02
0.22
0.069
<0.2
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005

<0.004
0.19
<0.02
6.61
0.329
<0.2
<0.005
<0.005
0.012
0.008

<0.004
0.42
<0.02
0.42
0.025
<0.2
<0.005
<0.005
0.006
0.032

İTASHY,
2005
0.2
0.01
1

0.05
2
23

Fe
Li
Mn
Mo
Ni
P
Pb
S
Sb
Se
Sn
Sr
Tl
Zn
Zr
F
Br

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.83
0.04
0.036
<0.005
<0.005
<0.05
<0.01
27.4
<0.02
<0.05
<0.1
0.89
<0.03
<0.01
<0.1
0.35
0.06

5.11
0.01
0.21
<0.005
<0.005
<0.05
<0.01
8.8
<0.02
<0.05
<0.1
0.18
<0.03
<0.01
<0.1
0.31
0.1

0.19
0.02
<0.005
<0.005
<0.005
<0.05
<0.01
49.6
<0.02
<0.05
<0.1
0.8
<0.03
<0.01
<0.1
0.23
0.17

9.45
1.45
0.043
<0.005
0.011
0.17
<0.01
<0.5
<0.02
<0.05
0.1
4.46
<0.03
0.03
<0.1
<0.02
0.41

30.2
0.06
0.084
0.019
0.034
<0.05
<0.01
4
<0.02
<0.05
<0.1
0.08
0.03
0.02
<0.1
0.23
0.08

0.2
0.05
0.02
0.01

Schoeller Yarı Logaritmik Diyagramı
Schoeller yarı logaritmik diyagramında benzer kökenli, aynı hazneye ve beslenme
alanına sahip sular benzer değişim gösterir. Genel olarak inceleme alanındaki sıcak su
kaynakları (A2, AG1, AG2) Na-HCO 3 iyonlarınca zengindir. (Şekil 22). Alandaki soğuk su
kaynakları Ca-Mg-Na-HCO 3 ve Na-Ca-Mg-HCO 3 -SO 4 iyonlarınca zengin olup, su
noktalarındaki anyon ve katyon değerlerinin yaklaşık olarak birbirine paralel olması bu
suların aynı kökenli beslenim ve rezervuara sahip olduklarını göstermektedir.
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Şekil 22. Ruhsat sahasındaki suların Schoeller diyagramında gösterimi
Piper Diyagramı
Piper diyagramı anyon ve katyonların (% mek/l) ayrı ayrı gösterildiği iki ayrı üçgenden
ve bir dörtgenden oluşmaktadır. Üçgen diyagramlar hidrokimyasal fasiyes tiplerinin
görülmesinde, dörtgenler ise suların sınıflandırılmasında ve karşılaştırılmasında kolaylık
sağlamaktadır. Piper üçgen diyagramına göre Sıcak su kaynakları Na-HCO 3 iyonlarınca
zengin su sınıfına girmektedir. (Şekil 23).
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Şekil 23. Ruhsat sahasındaki suların Piper diyagramında gösterimi
Giggenbach ve Jeotermometreler
Jeotermal suların akifer sıcaklıklarının yanı sıra suların ilişkide olduğu kayaçlar
mineraller ile denge durumlarının belirlenmesi amacıyla çeşitli eşitlikler ve grafikler
geliştirilmiştir. Giggenbach (1988) tarafından geliştirilen grafikte, Na-K-Mg jeotermometresi
ile hem sıcak suların hazne sıcaklığı hızlı olarak yorumlanabilmekte, hem de katyon
jeotermometrelerinin
rezervuar
sıcaklığının
hesabı
için
jeotermal
suya
uygulanıp/uygulanamayacağını veya güvenilir sonuçlar verip/vermeyeceği kontrol
edilebilmektedir. Giggenbach (1988) a göre “ham (denge durumunda olmayan) sular”
seyreltilmiş jeotermal sularda K-Na arasındaki denge sıcaklığının kullanılarak değerlendirme
yapılmasının uygun olmadığını, “denge durumunda olan sular” hattında ve üzerinde yer alan
jeotermal suların katyon jeotermometrelerinin daha doğru sonuç vereceğini belirtmiştir.
Ruhsat sahası ve çevresindeki sıcak sular Giggenbach üçgeninde “denge durumunda olan
sular” sınıfına girmektedir (Şekil 24).
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Şekil 24. Ruhsat sahasındaki suların Giggenbach diyagramında değerlendirilmesi
Jeotermometrelerin genel amacı yeraltındaki akışkan sıcaklığının tahmin edilmesidir.
Derinlerde haznede bulunan sıcak sular yüzeye erişinceye değin önemli ölçüde soğuyarak ve
soğuk yeraltı sularıyla değişik oranlarda karışarak yüzeylerler. Derinlerde bulunan akışkanın
sıcaklığının yüzeydeki sıcaklıklarına göre çok daha fazla olacağı açıktır. Derinlere yapılacak
olan sondajlar da oldukça yüksek maaliyete ve zamana gereksinim göstermektedir. Bu
nedenle suların kullanım alanlarının saptanabilmesi için yapılacak derin sondajlardan önce
uygulanacak çeşitli jeotermometre yöntemleri ile haznedeki sıcaklıklarının tahmin edilmesi
yapılan jeotermal araştırmaların önemli bir parçasını oluşturur. Bu çalışmada, Giggenbach
diyagramında verildiği gibi sıcak suların doygun olmamasına rağmen bir fikir vermesi
açısından katyon jeotermometresi kullanılmıştır. Katyon jeotermometreleri, suda fazla
miktarda Ca++ iyonu bulunuyorsa, akifer (hazne) sıcaklığı hesaplamalarında yüksek değerler
verir. Na/K jeotermometrelerinin uygulanacağı sıcak suların pH değeri nötre yakın veya hafif
alkali, karbonat çökelmelerinin oluşmaması, log(√Ca /Na) değerinin 0,5 ten az olması
koşulları aranmalıdır. Na/K jeotermometreleri, nötr ve alkali, alkali klorürlü, 180-350 0C
sıcaklıktaki bir akiferden gelen sularda daha iyi sonuçlar vermektedir. Çeşitli araştırıcılar
tarafından Na/K ile ilgili önerilen bir çok kimyasal jeotermometre bağıntıları Tablo 6’ da
verilmiştir.
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Tablo 6. Gradyan kuyusundaki akışkanın Na/K jeotermometresi göre değerlendirilmesi
AG-1 Gradyan Kuyusu
1565
Na (mg/l)
151
Tahmini Sıcaklık
K (mg/l)
(OC)
Truesdell, 1976
184
toC= 856/[ log(Na/K)+0.857]-273.15
t oC = 883/[ log(Na/K)+0.780]-273.15
t oC = 933/[ log(Na/K)+0.993]-273.15
t oC = 1319/[ log(Na/K)+1.699]273.15
t oC = 1217/[ log(Na/K)+1.483]273.15
t oC = 1178/[ log(Na/K)+1.470]273.15
t oC = 1390/[ log(Na/K)+1.750]273.15

Tonani, 1980
Arnórsson, 1983
Arnórsson, 1983

191
191
213

Fournier. 1979b

214

Nieva ve Nieva,
1987
Giggenbach, 1988

201
229

Jeotermal suların akifer sıcaklıklarının yanı sıra suların ilişkide olduğu kayaçlar
mineraller ile denge durumlarının belirlenmesi amacıyla çeşitli eşitlikler ve grafikler
geliştirilmiştir. Giggenbach (1988) tarafından geliştirilen grafikte, Na-K-Mg jeotermometresi
ile hem sıcak suların hazne sıcaklığı hızlı olarak yorumlanabilmekte, hem de katyon
jeotermometrelerinin
rezervuar
sıcaklığının
hesabı
için
jeotermal
suya
uygulanıp/uygulanamayacağını veya güvenilir sonuçlar verip/vermeyeceği kontrol
edilebilmektedir. Giggenbach (1988) a göre “ham (denge durumunda olmayan) sular”
seyreltilmiş jeotermal sularda K-Na arasındaki denge sıcaklığının kullanılarak değerlendirme
yapılmasının uygun olmadığını, “denge durumunda olan sular” hattında ve üzerinde yer alan
jeotermal suların katyon jeotermometrelerinin daha doğru sonuç vereceğini belirtmiştir.
Ruhsat sahası ve çevresindeki sıcak sular Giggenbach üçgeninde “denge durumunda olan
sular” sınıfına girmektedir (Şekil 24).
3.3.2 Gaz Ölçümleri
Ruhsat sahasında toprak ya da suda gaz ölçümlerine yönelik herhangi bir çalışma
yapılmamıştır.
3.4 Dış Etkilerin Tespiti
2013/23 no.lu jeotermal işletme ruhsat sahasında kaynakların yakın civarında patlatma,
zemin üzerine yük bindirme ve çökme gibi kaynağı yok edici veya yer değiştirici, zarar verici
faaliyetler bulunmamaktadır.
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3.5. REZERVUAR DENGESİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
3.5.1 Test Çalışmaları ve Üretime Yönelik Emniyetli Verimin Belirlenmesi
Manisa ili, Salihli ilçesi, Adala-Dombaylı-Kızılavlu-Bektaşlar mevkiinde 2013/23 no.lu
işletme ruhsatlı jeotermal alanda yer alan 3 adet kuyuda (AG-1, AG-2, A-2) kuyu testleri
gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahasında işletmede aşamasında AG-2 kuyusundan
yararlanılacaktır.
3.5.1.1 AG-2 Kuyusu Ölçümleri
Çalışma alanında Thermalog V1.00-80 ölçüm cihazı ile 400 m derinlikteki AG-2
gradyan sondaj kuyusunda, derinliğe bağlı basınç ve sıcaklık değişimleri, farklı tarihlerde
ölçülmüştür. AG-2 gradyan sondaj kuyusuna ait sıcaklık grafiği incelendiğinde, kuyuya giriş
noktasındaki ısı 24,19 C0, kuyu içinde gözlenen maksimum sıcaklık kuyu tabanında 43,40
C0’dir. Kuyu içindeki sıcaklık değişimi lineer bir davranış sergilemektedir. Son 100 m’deki
sıcaklık değişimi ele alındığında, sıcaklık artışı 5,57 C0’dir. Bu değer normal yer içi gradyana
(Her 100 m’de yaklaşık 3 C0) yakın bir değerdir. Basınç profili incelendiğinde, normal
hidrostatik basınç eğilimi dışında bir anomali gözlenmemiştir.

29

Şekil 25. AG-2 nolu gradyan kuyusunda derinliğe bağlı sıcaklık-basınç değişimi
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3.5.1.2. AG-2 Kuyusu Water Loss (Su Kaybı) Testi
AG-2 kuyusuna 1lt/s ve 2lt/sn sabit debi ile su basılmıştır. Sıcaklık değişimlerinin
başladığı derinlik ve belirli metrelerde alınan sıcaklıklar (Şekil 26)’da verilmiştir. Yaklaşık
100-120 mt’den sonra sıcaklık değişimlerinin başladığı görülmüştür.
Tablo 7. Derinliğe bağlı sıcaklık değişimleri
Derinlik (m)

Sıcaklık (°C)
1 LT/sn Debi ile Basılan Su,

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
32
33
34
35
35
36

Sıcaklık (°C)
2 LT/sn Debi ile Basılan
Su,
22
23
24
25
26
27
27
28
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
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Şekil 26. Water Loss Testi Sıcaklık Ölçüsü Grafiği
3.5.1.1 AG-1 Kuyusu Ölçümleri
Çalışma alanında Thermalog V1.00-80 ölçüm cihazı ile 350 m derinlikteki AG-1
gradyan sondaj kuyusunda, derinliğe bağlı basınç ve sıcaklık değişimleri, farklı tarihlerde
ölçülmüştür. AG-1 gradyan sondaj kuyusuna ait sıcaklık grafiği incelendiğinde, kuyuya giriş
noktasındaki ısı 22,64 C0, kuyu içinde gözlenen maksimum sıcaklık kuyu tabanında 36,44
C0’dir. Kuyu içindeki sıcaklık değişimi lineer bir davranış sergilemektedir. Son 100 m’deki
sıcaklık değişimi ele alındığında, sıcaklık artışı 6,47 C0’dir. Bu değer norma yer içi gradyana
(Her 100 m’de yaklaşık 3 C0) yakın bir değerdir. Basınç profili incelendiğinde, normal
hidrostatik basınç eğilimi dışında bir anomali gözlenmemiştir.

32

Şekil 27. AG-1 nolu gradyan kuyusunda derinliğe bağlı sıcaklık-basınç değişimi
3.5.2. Reenjeksiyon Ön Değerlendirmesi ve Yapılacak Reenjeksiyona Ait Bilgiler
Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi Ltd. Şti. adına, 2013/23 no.lu işletme ruhsatlı
alanda jeotermal ısıtma sistemli seracılık faaliyeti gerçekleştirilecektir. Sahada yapılacak
jeotermal seracılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere, AG-2 kuyusunda kuyu içi eşanjör
sistemi uygulanacaktır. AG-2 kuyusuna basıldıktan sonra kuyunun sıcaklığından
yararlanılarak alınan akışkan, kapalı sistem borularla serada kullanıldıktan sonra tekrar
kuyuya gönderilecektir. Çevreye herhangi bir akışkan deşarjı söz konusu olmayacaktır.
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• Derin Sondaj Çalışmaları
Ruhsatlı alan içerisinde detaylı jeoloji çalışmalarıyla birlikte yeni açılması öngörülen
derin sondaj yerleri tespit edilmiştir.
Ayrıca mevcut sondajlarda pompaj testleri yapılarak çıkan akışkanın kimyasal analizleri
yapılacaktır. Çalışma alanında gerçekleştirilmesi planlanan sera tesisleri için uygun sıcaklığın
bulunması durumunda; jeofizik çalışmaları ile sahanın potansiyelinin ortaya konulması
planlanmaktadır.
3.2. Sahanın Gözlenmesine Yönelik Faaliyetler
Öncelikle çalışma alanında seracılığa uygun arazilerin belirlenmesi planlanmaktadır.
Sondaj çalışmalarından sonra seracılık için uygun potansiyelin bulunması halinde;
sahanın işletme döneminde yıllık akışkan üretim miktarı, yıllık reenjekte edilen akışkan
miktarı, rezervuar sıcaklığı basıncındaki değişimler, akışkanın kimyasal özellikleri, tasmançökme ölçümleri, mücavir sahalar ile etkileşim hakkında çalışmalar, yüzey termal aktiviteler
başlıkları altında detaylı çalışmalar yapılacak olup, tesisin inşa projesi hazırlanacaktır.
4. DİĞER ÇALIŞMALAR
Proje kapsamında ÇED çalışmaları devam etmektedir.
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1. GİRİŞ
1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsam
Proje konusu yatırım kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kızılavlı-Dombaylı-Adala-

Bektaşlar mevkiinde, “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından 3191220 erişim
numaralı 2949,53 ha’lık alana haiz Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 14 adet
sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanmaktadır.

Bahse konu faaliyetin yapılması esnasında çevrede bulunan akifer yapılara, beslenme

alanlarına, yeraltı sularına, bölgede bulunan kuyu ve kaynaklara herhangi bir etkisinin

olup olmadığı, çevrede bulunan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma sularına bir zararı
olup

olmayacağı

araştırılarak

bertaraf

Değerlendirme Raporu” hazırlatılmıştır.

yöntemleri

konusunda

“Hidrojeolojik

Bu amaçla proje sahası ve yakın civarının yeraltısu kaynakları ve yüzey suları, bölgenin
jeolojisi ve hidrojeolojisi, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara ait veriler ve arazi
gözlemleri ışığında kuyu, kaynak, çeşme, gölet ve dere suları ve diğer su kaynakları ile

ilgili ayrıntılı olarak “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından “Jeotermal Amaçlı

Kaynak Arama Sondajı (14 adet) Projesi” için Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu
hazırlatılmıştır.

1.2. Önceki Çalışmalar
Çalışma; arazi etüdü ve büro çalışması olmak üzere iki bölümde yapılmıştır. Ruhsat sahası
ve civarı için, arazi etüdü 24.11.2019 tarihinde etüt sahası ve yakın civarında yapılmış

olup, inceleme alanı genel jeolojisi, hidrojeoloji, mevcut durum, bölge su kaynakları ve
kullanımları ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Büroda ise elde edilen verilerin yorumlanması,

bilgi ve dökümanların derlenmesi, jeolojik ve hidrojeolojik haritaların hazırlanması ve
rapor hazırlama işlemleri yapılmıştır. Bu çalışmada 1/25.000 ölçekli topografik haritada

K20-c3, K20-c4, K20-d2, K20-d3 paftalarından yararlanılmıştır. Ayrıca daha önce

MTA’dan ve firmadan alınan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları kullanılmıştır. Firma

tarafından inceleme alanında daha önce yapılan etütlere ilişkin raporlar ve bölge ile ilgili
hazırlanmış akademik yayınlardan yararlanılmıştır.
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2. ETÜT SAHASININ TANITILMASI
2.1. İnceleme Alanının Yeri, Coğrafi Özellikleri ve Ulaşım
Çalışma alanı; Manisa İli sınırları içerisinde, 1/25.000 ölçekli topografik haritanın K20-c3,
K20-c4, K20-d2, K20-d3 paftalarında kalan, 2.949,53 hektarlık 3191220 erişim numaralı

Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı alanında belirlediği Manisa ili, Salihli ilçesi, KızılavlıDombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiinde yer almaktadır. Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı
rapor ekinde (Bkz. Ek- 2) verilmiştir. Proje alanını gösterir Yer Bulduru Haritası Şekil- 2.1’

de, 1/25.000 ölçekli Topografik Harita Ek- 4’ de ve 1/25.000 ölçekli Hidrojeoloji Haritası
ise Ek-6’ da verilmiştir. Projeye ait koordinatlar UTM-6 derece ED50 olarak Ek- 1’ de
verilmiştir.

Jeotermal sondaj noktalarının yerleşim birimlerine olan mesafeleri aşağıda Tablo- 2.1’ de
verilmiştir.

Tablo- 2.1. Jeotermal Sondaj Lokasyonlarının Yerleşim Birimlerine Mesafeleri.
Sondaj
Noktası

JK-1
JK-6
JK-7
JK-13

Yerleşim Birimi

Yönü

Mesafe

Adala Mh.

Doğu

330

Güney

600

Bezirgânlı Mh.

Güney

Bezirgânlı Mh.

Güney

Bezirgânlı Mh.

680
830

Proje alanına en yakın yerleşim yerleri; JK-1 sondaj lokasyonunun güneybatısında

kuşuçuşu yaklaşık 330 m uzaklıktaki Adala Mahallesi; JK-7 sondaj kuyusunun güneyinde

kuşuçuşu yaklaşık 600 m uzaklıktaki Bezirgânlı Mahallesi’dir. Sondaj lokayonlarının

yerleşim yerlerine mesafelerini ve konumlarını gösterir uydu görüntüleri Şekil- 2.2’ de
sunulmuştur.

Jeotermal sondaj lokasyonlarının yer aldığı alanlar genel itibariyle az engebeli-düzlük
alanlardan oluşmaktadır. Proje yeri ve yakın yerleşim yerlerini gösterir 1/25.000 Ölçekli

Topografik Harita ekte verilmektedir (Bkz. Ek- 4). Yer Bulduru Haritaları Şekil- 2.1’ de,

Uydu Haritası Görüntüleri ise Şekil- 2.2’ de görülmektedir. Sondaj lokasyonuna yakın

mesafede 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na giren “Milli Parklar”, “Tabiatı Koruma
5

Alanları”, “Tabiat Anıtları”, “Tabiat Parkları” maddesi altında yer alan özellikte herhangi
bir alan bulunmamaktadır.

Şekil- 2.1. Proje Sahasına ait Yer Bulduru Haritası.
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Şekil- 2.2. Ruhsat Sahaları ve Jeotermal Kuyu Lokasyonları Uydu Görüntüleri.

2.2. İklim
Salihli bütünüyle Ege Bölgesinde görülen hava kütleleri ve cephe sistemlerinin etkisinde

kalmaktadır. Bu durum Salihli'nin iklimini belirleyici özelliktedir. Ancak bir genelleme
yapılacak olursa yazları yağışsız ve sıcak, kışları yağışlı ve ılık "Akdeniz iklimi" tipinde
görebiliriz.

Burada cephe sistemlerinin (kuzey Afrika- Akdeniz-Sibirya) bazen fazlaca etkili olması

durumunda bazen ılık yağışlı, bazen de soğuk havalar görülebilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında bahar aylarında günde dört mevsim görülebilir.

Dağların denize dik uzanması ve Gediz vadisinin etkisiyle hakim rüzgar batıdan

esmektedir. Ancak kış mevsiminde doğusundaki yüksekliklerin etkisiyle doğu sektörlü ve
genelde soğuk olan rüzgârları da olabilmektedir.

Salihli'de yıllık sıcaklık ortalaması 16 °C civarında olup kış ortalaması 3 -4 yaz

ortalamasında 17 civarında tespit edilmiştir. Ancak zaman zaman sapmalarda meydana
gelmektedir. Şubat 1973 de 42 °C gibi değerlerde ölçülebilmiştir. Gölgede ölçülen bu
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sıcaklık değerleri dışında Salihli'de sıcaklığın ortalama +5°C ile 30 °C arasında seyrettiği
söylenebilir.

Bazı kış aylarında meydana gelebilecek olan olayları ise ehemmiyetsiz sayılabilir.

Atmosferdeki nemlilik ise en yüksek değerleri Ocak ve Şubat en düşük değerini de
Temmuz-Ağustos aylarında almaktadır. Yıllık ortalama yağış ise 500 mm civarında
seyretmektedir.

Akdeniz yağış rejiminde olması dolayısıyla yağışın % 48'i kış, % 27'si ilkbahar, % 8'i
sonbahar, % 7'si de yaz mevsiminde düşmektedir. Ancak bazı yaz aylarında hiç yağış
düşmediği de görülebilmektedir.

Tablo- 2.1. Manisa İline ait Başlıca Meteorolojik Veriler

Manisa Meteoroloji İstasyonu Uzun yıllar (1930-2018) gözlem kayıtlarına göre yıllık
ortalama toplam yağış miktarı 727.9 mm’dir. En fazla yağış 136.7 mm ile Aralık ayında
görülmektedir. En az yağış ise 5.4 mm ile Ağustos ayında görülmektedir.
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Şekil- 2.4. Yağış Dağılımları Grafiği (1960-2014)

Tablo- 2.2. Günlük Maksimum yağışların ortalama yıllık yağışlardan sapma değerleri

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık
Ortalama
Toplam Yağış
Miktarı (mm) 67.4 12.8 55.3 41.5 29.0
18.3
5.7
4.8
15.3 31.3 55.6
80.0
417.0
Günlük
Maksimum
Yağış Miktarı
(mm)
71.2 62.4 57.7 49.0 45.8
69.0
32.5
52.2
54.0 60.8 57.6
59.2
71.2
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Farklar (mm) 3.8
49.6 2.4
7.5
16.8
50.7
26.8
47.4
38.7 29.5 2.0
-20.8
Farklar
Kümülatif
Toplam
(mm)
3.8
53.4 55.8 63.3 80.1
130.8
157.6
205.0
243.7 273.2 275.2 254.4

Şekil- 2.5. Yağış Eklenik Sapma Grafiği.
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2.3. Nüfus
Faaliyetin gerçekleştirileceği; Manisa İli Salihli nüfusu 2018 yılına göre 161.562. Bu nüfus,
80.022 erkek ve 81.540 kadından oluşmaktadır. Proje etki alanına en yakın yerleşim yeri
olan Bezirgânlı mahallesinin 2018 verilerine göre nüfusu 708, Adala mahallesinin nüfusu
2046’ dır.

Proje sahasındaki su ve toprak kaynaklarından en fazla faydayı sağlamak, artan nüfusun

gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve yörede daha fazla iş imkânı sağlamak, gelişmeyi
gerektiren ana nedenlerdir. Bunlardan faydalanmak için de en yakın yerleşim bölgelerine

başvurularak gerekli istihdam ve üretim için gerekli hammadde potansiyeli sağlanmış

olacaktır.

2.4. Ekonomik Durum
İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayiye dayalıdır. İlçe topraklarında kiremit

hammaddesi içeren Aliminyum Silkat, Altın, Uranyum, Titanyum, Mermer ve Volkan
Curufu yatakları vardır. Yer altı zenginliklerinde Maden Suyu ve sıcak su kaynakları
önemlidir.

Salihli kentinin Jeotermal enerji ile ısıtılması projesi başlamış kentin bir kısmına bağlanan

sistem çalışmaları devam etmektedir. İlçe ekonomisi tarım ve tarıma dayalı ticaret ve
sanayi ağırlıktadır. Başlıca ürünleri üzüm, buğday, arpa, pamuk, tütün ve mısırdır. Ayrıca
çeşitli sebze ve meyve yetiştirilmekte olup, hayvancılıkta önemli gelir kaynağıdır.

Salihli’nin ekonomisi tarıma dayalıdır. Sanayi tesis sayısı fazla değildir. Salihli
ekonomisinde önemli yeri olan tuğla fabrikalarının 4-5 tanesi hariç diğerleri kapanmıştır.

Salihli’de

tarım

ürünlerinin

çeşitlendirilmesi

ve

çiftçinin

ürettiği

ürünün

değerlendirilmesi ancak tarım ürünlerinin ihracata dönük sanayi ürününe dönüşmesi ile
mümkün olacaktır. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak özellikle gıda sektörü ile ilgili
fabrikalar bu işlevi yerine getirecektir. Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci önemli işlevi

Salihli’de ki işsizlik sorununa çare olacaktır. Fabrikalarda çalışacak işçiler yanında Küçük
Sanayi işyerlerinde yan sanayinin gelişmesine taşımacılık ve diğer hizmet sektörlerine,

durmuş olan inşaat sektörünün de önemli katkıları olacaktır. 1980 yıllarından sonra
özellikle inşaat sektöründeki gelişmeden pay alabilen ancak diğer sektörlerde yeterli

gelişmeyi gösteremeyen Salihli’nin Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesiyle sosyo-

ekonomik yapısı önemli ölçüde ilerleme sağlayacaktır.
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3. PROJE HAKKINDA BİLGİLER
3.1. Proje Tanıtımı
Proje kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kızılavlı-Dombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiinde,
“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından 3191220 erişim numaralı 2949,53

ha’lık alan içerisinde kalan Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 14 adet sondaj ile
jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanmaktadır. Sondaj lokasyonlarına ve ruhsat

alanına ait koordinatlar Ek-1’de, Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı Ek-2’de
paylaşılmaktadır. Ayrıca Jeotermal Kuyuların konumları Ek- 5’ de yer alan Jeoloji
Haritasında ve Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji Haritası üzerinde işaretlenmiştir.

“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.”’ne ait sözkonusu sahada yapılacak arama sondaj

çalışmaları ile yeraltının jeolojik ve tektoniği hakkında bilimsel veriler elde edilecek,

jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özellikleri tespit edilecektir. Elde edilen sıcaklık,
debi vb. değerler sonucu sondajın ileriki dönemlerde planlanacak yatırımlar için
jeotermal

enerji

üretim

veya

reenjeksiyon

kuyusu

olarak

kullanılması

değerlendirilecektir. Elde edilen değerler sonucu istenilen verim elde edilmediği takdirde
sondaj reenjeksiyon kuyusu olarak değerlendirilecektir.

Jeotermal sondajlar genel olarak jeoloji, jeokimya, hidrojeokimya, jeofizik, uzaktan
algılama, uydu görüntüsü işleme ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları ve

değerlendirmeleri yapıldıktan sonra belirlenen lokasyonlarda elde edilen yorumların ve
kavramsal modelin testi, rezervuar keşfi ve üretim amacı gütmektedir. İş bu rapora konu

edilen 14 adet sondaj da rezervuar keşfi amacıyla yapılmakta olup, sahanın genel jeolojik

yapısına ve hedefin boyutuna göre sayısı ve derinliği değişen sondajlardır. Jeotermal

sistemin unsurları; beslenme alanı, rezervuar, örtü kaya, ısıtıcı kaya ile kaynak çıkış
alanının belirlenmesi olarak sıralanabilmektedir.

Proje konusu yatırım kapsamında izni istenen alanlar; 23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı

Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre

Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan üzerinde kalmaktadır. Ayrıca

Çevresel Etüt Çalışmaları esnasında proje alanının tarım arazileri içerisinde kaldığı
görülmüştür.
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İşbu rapora konu edilen 14 adet sondaj ile; ısıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral

üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alanlarına sahip olan ülkemiz için de
önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin rezervuar keşfi amacıyla
yapılmaktadır.

Proje konusu yatırım kapsamında bir kuyunun açılması sırasında çalıştırılması planlanan
personel sayısı 5 kişidir. Eş zamanlı olarak azami 3 kuyu açılacak olup, 3 lokasyonda

çalıştırılması planlanan personel sayısı azami 15 kişi olup, personelin mümkün olduğunca

Salihli ilçesi ve civar yerleşimlerden karşılanmasına özen gösterilecektir. Böylece
personelin iskân sorunu da büyük ölçüde elimine edilmiş olacaktır.

3.2. Proje Teknik Bilgileri

Jeotermal kaynak arama faaliyetinin süresi sondaj derinliği ile doğrudan ilişkilidir. Her
biri yaklaşık 1000 ila 2000 m arasında değişen derinliklerde olacak şekilde açılacak 14

adet kuyuların birim sondaj süresinin 4 ay olacağı öngörülmektedir. Aşağıdaki tabloda da

özetlendiği gibi her bir kuyu yerleşiminin kapladığı alan 2500 m2 olup, izni istenen

toplam alan 35.000 m2’dir.

Planlanan arama faaliyeti teknolojisi döner sondaj (rotary drilling) tekniğini kullanan

sondaj ekipmanları teknolojisi seçilmiştir. Sondaj türleri derinliğine göre, kuyu çapına

göre, sondajın yapıldığı yere göre, amacına göre, kullanılan teknolojiye göre
sınıflandırılabilmektedir. Seçilen lokasyonlarda gerçekleştirilmesi planlanan sondaj
türleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo- 3.1. Seçilen Sondaj Türü
Sınıflandırma Parametresi

Derinliği
(çok sığ, sığ, derin, çok derin)
Çapı
(dar, geniş, çok geniş)
Sondajın Yeri
(yer yüzü, yer altı, su üzeri)
Amacı
(petrol, su, temel, enjeksiyon, maden, özel
amaçlı)
Sondaj Yöntemi
(darbeli, döner, birleşik)

S1

S2

Kuyu Adı

S3

Derin (1750-2000 m)

Naipli 1
Sığ (820 m)

Geniş çaplı (171/2” – 7”)
Yer yüzü
Maden sondajı (jeotermal kaynak arama)
Birleşik (Döner darbeli)
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Arama sondajlarında genel olarak iki temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, darbeli ve
döner sondajlardır. Proje konusu arama sondajlarında Birleşik (darbeli döner) sondaj
tekniği kullanılacaktır. PCD (elmas uçlu) ve üç konili döner uçlu delici matkaplar
kullanılmaktadır.

Şekil- 3.1. Kuyu Teçhiz Özellikleri.

Sondaj lokasyonunda arazi hazırlık (bitkisel toprak sıyırma) çalışmasının sona ermesi ile

delme işlemi başlayacaktır. Sondajı yapılacak kuyunun yanına sondaj hazırlama sıvısı ve
sondaj çamurunun biriktirileceği tabanında sızdırmazlığı sağlanmış çamur havuzu

açılacak olup sondaj işleminden çıkan sondaj çamuru bu havuza alınacaktır. Kuyudan
gelecek ve elekten geçebilecek malzeme kuyuya tekrar basılacak geçemeyen malzeme ise
betonarme havuzda biriktirildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.07.2012 tarih

ve 8865 sayılı yazısında yer alan “Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme

Tabi

Tutulması

Sonucu

Ortaya

Çıkan

Atıkların

Bertarafına

İlişkin

Genelge

(2012/15)”’sinin 1. maddede belirtilen hüküm gereğince 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı
“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında bertaraf edileceğini
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“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt ve beyan etmektedir. Projeye ait iş akım

şeması Şekil- 3.2’de verilmiştir.

Şekil- 3.2. İş Akım Şeması.

Proje kapsamında enerji üretimine başlanabilmesi amacıyla öncelikli olarak jeotermal
sondaj

yapılması

ve

kuyu

açılması

gerekmektedir.

Jeotermal

sondaj

işlemi

gerçekleştirilirken, kuyu emniyetinin sağlanabilmesi, sondaj ekipmanlarının korunması
gibi amaçlarla sondaj sıvıları kullanılmakta olup, bu sıvılar kuyu başına sondaj çamuru
olarak çıkmaktadır.

Jeotermal sondajlarda günümüzde en iyi uygulanan teknolojinin rotary (döner) sondaj

tekniğidir. Rotary (döner) sondaj tekniğinde ağırlığın ucunda üç konlu ve döner uçlu delici

Sondaj çalışmalarında yüzeyde bulunan gevşek formasyonu ve varsa yeraltı suyunu izole

etmek amacıyla, kazılan kuyuya boru dizisi (surface casing) indirilerek çimentolanır.
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Ardından bu boru dizisi içerisinden sondaja devam edilerek tekrar bir boru dizisi indirilir
ve çimentolanır. Ara boru (intermadiate casing) dizisi olarak isimlendirilen bu diziden

sonra hedeflenen rezervuar düzeyine kadar sondaja devam edilir ve üretim boru dizisi

kuyuya indirilerek arkası çimentolanır. Kuyu başı güvenliği sağlandıktan ve belli testler
yapıldıktan sonra hedeflenen düzey (üretim veya reenjeksiyon yapılacak rezervuar)

kazılarak gerekiyorsa bu düzeye delikli borular indirilir. Ardından kuyu üretime alınarak
gerekli testlerin yapılmasına geçilir.

Faaliyet alanında yapılacak olan teleskopik olarak ilerleyecek sondaj çalışmalarında

yüzeyde bulunan gevşek formasyonu geçerken ve yeraltı suyunu korumak amacıyla

izolasyon yapılacaktır. Bu sayede kuyu ortamdan yalıtılarak, ortamdan soğuk su girişi ve
ortama sıcak su karışması engellenmiş olacaktır. Bunun için açılması düşünülen kuyuların
techiz özellikleri Şekil 6’da paylaşılmaktadır. Muhafaza boruları ile açılan ve kapatılması

gerekli kuyular yüzeye kadar çimentolanacaktır. Çimentolama işlemi; muhafaza

borusu/kuyu duvarlarının tamamen çimento şerbeti ile doldurulması işlemidir.
Çimentolanan seviyeler, muhafaza borularının birbirleri ile ve kuyu duvarı (formasyon)
ile bağ oluşturarak yük taşıma ve özel kuyu şartlarına karşı dayanım sağlama işlevi
görürler.

Sondajda dönme işlemi döner sondaj ile yapılmakta olup, döner sondaj; delme işlemini

oluşturan sistemdir. PDC (elmas uçlu) ve üç konlu döner uçlu delici matkaplar Rotary tip
sondaj tekniğinde kullanılmaktadır. Rotary tip sondaj tekniği; sondaj hızını artırmak ve

birçok formasyonda derin sondaj yapmak için geliştirilen bir metottur. Kayacın

parçalanması için gerekli enerji, matkaba verilen ağırlık ve dönme hareketi ile sağlanır.
Matkap bir boru dizisinin ucunda yeraltına indirilir ve döndürülür. Dönerken üzerine
gelen ağırlık etkisiyle ve dişleri aracılığıyla ile kayacı parçalar. Kayaçtan kopan parçalar

boru dizisinin içinden pompalanan hava veya bir sıvı ile tabandan alınarak boru ile delik
arasında kalan ve anülüs denilen aralıktan yer yüzeyine taşınır. Yüzeyde, taşınan

malzeme, çamur havuzlarına kanalize edilir, çökelmeye bırakılır. Temiz sondaj sıvısı,
çamur havuzundan çekilerek kuyu içerisinde tekrardan sirkülasyona katılması sağlanır.
Bu sistemde süreklilik vardır yani kayacın parçalanması ve kesintilerin yukarıya

taşınması sondaja ara vermeden yapılmaktadır. İlerleme metrajlar arttıkça toprak, kayaç

malzeme ve sıvı jeotermal akışkan gelişi olacaktır. İlerleme sırasında açığa çıkacak olan
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doğal toprak malzeme sondaj çamuru ile birlikte gelecek ve sızdırmasız geomembran ile
hazırlanacak olan havuzlarda toplanacaktır.
Sondaj çalışması esnasında oluşabilecek atık sondaj çamurunun yönetilmesi amacı ile izni
istenen her bir sondaj alanında derin sondaj lokasyonları için hesaplanan beklenir çamur
hacmini karşılayacak boyutlarda çamur havuzu teşkil edilecektir. Havuzların tabanı ve
tüm kenar yüzeyleri sızdırmaz malzeme (geomembran vb.) ile kaplanarak sızdırmazlığı
sağlanacaktır. Çamur havuzu açılması sırasında oluşan kazı malzeme havuz etrafında
sedde niteliğinde kullanılacaktır. Seddeler dâhil havuz yüzeyi sızdırmaz malzeme ile
örtülecek olup, seddeler için kullanılan kazı malzemesi daha sonra havuzların kapatılması
için kullanılacaktır. Ayrıca sondaj çamuru havuzuna ek olarak, sondaj sıvısı hazırlamada
kullanılmak üzere temiz su havuzu ve sondaj işlemi boyunca çıkan suyun tekrar
kullanımının sağlanması için devirdaim havuzu açılacaktır. Havuzların açılmasından
çıkacak toprak, havuzların yanında dökülme yapmayacak şekilde yığın halinde
stoklanacak daha sonra havuz kapatma işleminde kullanılacaktır. Bu uygulama çamur
havuzlarının kullanımında havuza yüzeysel suların girmesini de önlemiş olacaktır.

Şekil- 3.3. Sondaj Çamuru Sirkülasyonu.
Sondajda çamur hazırlamak için kullanılan malzeme ile her bir sondaj için Bentonit
(işlenmiş kil) 1000 kg civarında, gerektiğinde çamura ilave olarak su kireç, kostik soda
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gibi malzemeler kullanılmaktadır. Sondaj sıvısı saçtan yapılan çamur tanklarında

hazırlanmaktadır. Burada hazırlanan çamur devridaim olarak kuyu içinde sürekli
dolaşmaktadır. Çamur değişeceği zaman çamur havuzuna atılmaktadır. Bu sebepten
daimi bir çamur deşarjı olmamaktadır.

Proje kapsamında oluşan sondaj çamurları; “Sondaj Çamurları ve Krom Madeninin Fiziki
İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge 2012/15

Madde 1: Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondajları Sonucu ortaya çıkan sondaj çamurları
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir” hükümlerine
uygun olarak bertaraf edileceğini “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt
etmektedir.

Kuyu kazılarından çıkan malzeme yine sondaj için belirlenen alanlar dahilinde geçici

olarak stoklanacak ve faaliyet sonrası rehabilitasyon işlerinde kullanılacaktır. Sirkülasyon
sıvısı devir daimi çamur havuzları sayesinde gerçekleştirilecek olup havuz tabanları
sızdırmaz şekilde dizayn edilecektir. Bu amaçla havuzun tabanı ve yanları 2-3 kat sıvı

geçirmez UV’li sera naylonlarla kaplanacaktır. Bu şekilde hiçbir surette sondaj sıvısı çukur
dışına deşarj edilmeyecektir.

Şekil- 3.4. Sondaj Çamuru ve Çamur Havuzu.

Sahada jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları sırasında oluşan sondaj

çamurunun 26.03.2010 Tarih ve 27533 Sayılı (Değişik: 11.03.2015 Tarih) “Atıkların

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 Listesine göre analizi yapılacaktır. Analiz

sonuçlarına göre; sondaj çamurunun ADDDY hükümlerine uygun olarak bertarafı
sağlanılacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.

17

Çamur havuzunda (mud pit) biriktirilen atık çamur, öncelikle buharlaşmaya bırakılır ve

kalan su içerikli çamur formdaki atık ise kurutmaya bırakılır. Çamur havuzunun (mud pit)
çeşitli noktalarından numuneler alınarak çamurun genel özelliğini yansıtacak karışım
oluşturulur. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 11. maddesi kapsamında Ek-3/B sine göre atık
çamurun tehlikelilik analizi yapılır ve sonucuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslandırılmış bertaraf/geri kazanım firmaları ile anlaşma yapılarak

bertaraf edilmesi sağlanır. Çamur havuzunda bulunan geomembranda herhangi bir yırtık

ya da geçirimsizliğe yola açabilecek bir durum bulunmuyor ise bir başka sondaj
lokasyonuna taşınır.

Sondaj çalışmaları esnasında her casing (muhafaza borusu) indirilme seviyesinde ayrı
çimentolama işlemi yapılmaktadır. Böylelikle sondaj güzergâhı boyunca bu işlem

yapılarak dış yüzey ile herhangi bir etkileşimin olması engellenmektedir. Bunun

yapılmaması durumu, çevresinde bulunan soğuksu akiferlerinin kirlenmesine sebep

olması yanısıra hem sondaj çalışmasına zarar vermekte hem de kuyunun verimliliğini
düşürmektedir.

Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye çıkmasına

kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu temizliği) bu
işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test süresince açığa
çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla tıpkı çamur
havuzlarında olduğu gibi kil dolgusu ve jeomembranı bulunan test suyu depolama alanına

aktarılmaktadır. Test suları sızdırmasız alanlarda biriktirilecektir. Test suyu depolama

alanındaki suyun büyük bir bölümü buharlaşma yoluyla kaybolmaktadır. Kalan kısım ise
gerekli görüşlerin alınması sonrasında deşarj standartlarını sağlaması ile birlikte bertaraf
edilmektedir. Havuz hacminin dolması durumunda kuyu başı vanaları vasıtasıyla kuyu

kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir.

14 adet kuyunun açılması neticesinde verimi en düşük olan kuyular reenjeksiyon kuyusu

olarak seçilecek olup, yüksek verimli üretim kuyuları reenjeksiyon kuyularına
bağlanacaktır. Sahada kuyular açıldıkça, elde edilen akışkanın ilk üretim değerleri (statik

ve dinamik sıcaklık, statik ve dinamik basınç, debi, statik ve dinamik su seviyesi, su
kimyası v.b.) ölçülecek, analizleri yapılacak ve bu değerler baz değerler olarak
saklanacaktır. Kuyularında yapılacak testler ile sahada rezervuar özelliklerinin tespitine
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yönelik çok önemli bulgulara ulaşılır. Bu kuyulardan sıcaklık, basınç, debi, jeokimyasal

yapı ve uygulanacak rezervuar testleri (build-up, drawdown, tracer testleri, izotop
analizleri) ile saha ve rezervuar hakkında çok önemli bilgiler elde edilir. Sondaj sonrası
jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal verilere, test sonuçlarının da eklenmesiyle, üretim kuyu

yerleri ve sayısı kararlaştırılır. Rezervuar koşulları daha net bilinebildiğinden, sahada

kazılan

kuyuların

testleri,

rezervuar

ve

akışkan

parametrelerini

daha

çok

belirginleştirecektir. Kuyularda yapılan testler ile (elde edilen diğer verilerde dikkate
alınarak) üretim kuyuları ile reenjeksiyon kuyuları belirlenir. Bundan sonra yapılacak

üretim sırasında da bu değerler düzenli izlenecek, kayıt edilecek ve baz değerlerle
kıyaslanarak saha ve rezervuar davranışı sürekli gözetim altında tutulacaktır. Bu

gözlemler sonucunda, bir sorun olup olmadığı da kolaylıkla görülerek, gerektiğinde

önlemler alınacaktır. Üretilen akışkanın debisi, sıcaklığı, basıncı ve kimyasal değişimine
ilişkin veriler uygun formlarla kayıt edilecek ve değerlendirilecektir.
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4. JEOLOJİ
4.1. Genel Jeoloji
İnceleme alanının içinde bulundugu Salihli-Alaşehir Ovası "Gediz Grabeni" olarak bilinir.

Gediz Grabeni güney kenarı faylı, kuzey kenarı ise açısal uyumsuz olan bir yarım
grabendir. Gediz Grabeni’nin üzerindeki tortul istifin kalınlığı güney kenarında 2000 m'ye

ulaştığı halde, kuzey kenarında yaklaşık 400m’dir. İnceleme alanı Gediz Grabeni’nin kuzey

kenarı üzerinde yer alır. Burada temeli Menderes Masifi’ne ait Paleozoik-Mesozoyik yaşlı
gnays, sist ve mermerden oluşan metamorfik kayalar oluşturur. Metamorfik kayalar

üzerine Miyosen-Kuvaterner yaşlı çoğunlukla kırıntılı yersel karbonat ve volkanik ara
katkılı ve oldukça kalın tortullar açısal uyumsuzlukla yer alır.

Şekil- 4.1. Batı Anadolu’nun temel kayalarını oluşturan birimler (Okay, 2001).

Salihli bölgesinde başlıca iki kaya grubu yüzlek vermektedir. Bunlar;
• Menderes Masifi Metamorfikleri,
• Karasal çökeller,
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4.1.1. Menderes Masifi Metamorfitleri
Menderes Masifi Batı Anadolu’nun en önemli metamorfik birimidir ve İzmir-Ankara kenet
kuşağı ile Likya Napları arasında yer alır. Diğer tektonik üniteler gibi Menderes Masifi de

kabaca NE-SW dogrultuludur. Masif karmaşık bir içyapısı ve litolojik dağılım gösterir.

Oysa Okay (1989) Menderes Masifi’nin basit bir yapıya sahip olduğunu ve genel yapının

G-GD eğimli olduğunu ifade etmiştir. Masifin kor kısmını yüksek derecede amfibolit
fasiyesinde gnays ve şistler olusturur (Şengör ve dig., 1984). Okay (1989) masifin genel

stratigrafik dizilimin Prekambriyen gnayslarla başladıgını ve yukarı doğru alt Paleozoik

mika şistler, Permo-Karbonifer metakuvarsit, siyah fillit ve dark rekristakize kireçtaşları

ile devam ettiğini belirtmiştir. Bunların üzerinde Mesozoyik kalın tabakalı, rekristalize

neritik kireçtaşları yer alır. Paleosen ve alt Eosen rekristalize pelajik kireçtasları ve şist ile

temsil edilmişlerdir. Yılmaz (1997) masifin yaşı ile ilgili birçok radyometrik ve
paleantolojik yaşlama yapıldığını ancak masifin oluşumu ve gelişmesinin hala

tartışıldığını ifade etmiştir. Alttaki gnaysların radyometrik yaşının 1.2 milyar yıldan 5-10

milyon yıla kadar değiştiği ortaya konulmuştur (Sengör ve dig. 1984). Bununla beraber

esas metamorfik fazın en Geç Kretase ile Erken Miyosen arasında meydana geldiği

sanılmaktadır (Yılmaz 1997). Okay, (1989) ise Likya Napları’nın Menderes Masifi’nin şisti

üzerinde tektonik dokanak ile oturduğunu ve Likya Napları’nın yerleşim yaşının Orta

Eosen olduğunu belirtmiştir. Eosen yaşlı Barrowiyen tipi bölgesel metamorfizma

Menderes Masifi’ni etkilemiştir ve bu metamorfizmanın masifin kompresyonal rejim

etkisinde Likya Napları’nın altında kalması sonucunda meydana geldiği tahmin

edilmektedir. Bölgesel metamorfizmanın yaşı Şengör ve dig. (1984) tarafından 35±5
olarak bulunmuştur. Okay (1989) Likya Napları’nın bazı kesimlerininde bu

metamorfizmadan etkilendiğini belirtmiştir. Yılmaz (1997) ise Likya Nap yerleşimi

sırasında ve sonrasında bu iki sistemin birbirinden ayrıldığını, Menderes Masifi’nin

rejyonal metmorfizma geçirmesine karşılık Toros Sistemi’nin sedimenter özelliğini
korudugunu belirtmiştir. Bu metamorfizmayı masifin erken Miyosen' deki termal

domlaşması takip etmiştir. Daha sonra bu dom parçalanarak masif ve çevresinde bölgesel

genişlemeye sebep olmuştur (Seyitoğlu ve Scott 1991, 1992, Yılmaz, 1997). Şengör ve

Yılmaz (1981) Menderes ve Toros içindeki Mesozoyik stratigrafik özelliklere bakarak

Menderes Masifi’nin Toros Sistemi sınırında olduğunu belirtmişlerdir. Menderes Masifi
bölgenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle otokton olarak yorumlanmaktadır.
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4.1.2. Neojen
Güney kesimde kalınlığı 2000 m'yi bulan tortullar Salihli grubu; kuzeyde kalınlığı 400
m'yi geçmeyen tortullar ise, adala grubu olarak adlandırılmıştır. Salihli grubu alttan üste

doğru Acıdere, Göbekli ve Asartepe formasyonlarından, Adala grubu da Filiztepe ve
Mevlütlü formasyonlarından oluşur. Acıdere formasyonu başlıca, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı,

kumtaşı ve kiltaşı - çamurtaşından yapılıdır. Tabanda baskın olan ince taneli kırıntılılar,

az oranda CaCO3'lü çamurtaşı ve kireçtaşı ara katkılıdır. Bu kireçtaslarında tatlı su algleri
ve bir ostrakod olan Cyprinotus sp. gözlenmiştir (Yrd. Doç. Dr. N. Doruk, 1990 sözlü

açıklama-Emre, 1996). Üst düzeylerde ise çakıltaşı-kumtaşı ardalanması baskındır.

Genelde alt düzeylerdeki çakıl boyutları üst düzeylerdekilerden oldukça küçüktür.

Çakıltaşlarının öğeleri çokluk sırasına göre şist, fillit, metakuvarsit ve granodiyorit

çakıllarından oluşur.

Kısmen yuvarlaklaşan küt köşeli kuvarsit çakıllarının, köşeli şist çakılları ile birlikte

bulunması; kuvarsit çakıllarının ikinci kez işlenmiş olduğunu belirtir.

Grabenin güney kenarındaki Erken Miyosen yaşlı (United Nations, 1974; Hetzel ve dig.,

1995) granodiyoritlerden türemiş olan çakıllar tane bileşenlerinin % 5'ini oluşturur.

Örgülü akarsu ortamında oluşan göbekli formasyonu, başlıca, değişik renklerde çakıltaşı,

çakıllı kumtaşı, kumtaşı ardalanmaları ve bunların ara katkılarından yapılıdır.

Çakıltaşları, sist, fillit, metakuvarsit, granodiyorit çakıllarının yanı sıra, ender olarak,
kataklastik-milonitik zondan türeme köşeli çakıllar içerir. Birimin özellikle üst

düzeylerinde, çamurtaşı, kiltaşı ve silttaşı ara katmanları yer alır. Dasiyen yaşına karsılık

gelen, Gyraulus arminiensis jekelius, Melanopsis (melanopsis) cf. bergeroni stefanescu,

Melanopsis (me-lanopsis) decollata stoliczka, pyrgula dacica jekelius, Theodoxus

(calvertia) quadrifasciatus (bielz), Bulimus (Bulimus) Croaticus (pilar), Pyrgula sp.,
pseudamnicola sp. ve union sp. türleri saptanmıştır (Prof. Dr. G. Taner, 1985, yazılı

açıklama-Emre, 1996). Asartepe formasyonu başlıca, kumtaşı ara katman ve ara katkıları

içeren çakıltaşlarından yapılıdır. Ortaç, kötü katmanlanmalı olan çakıltaşları, genellikle,

iri çakıllı, gevşek çimentolu, az pekleşmiş ve az dayanımlıdır. Tane boyları, çok ince

kumdan çok kaba kuma kadar değişen kumtaşı düzeylerinde, yer yer oluksal ve düzlemsel

çapraz katmanlar gelişmiştir.
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Grabenin kuzey kenarında yer alan Filiztepe formasyonu kireçtaşlarından yapılıdır.
Oldukça iyi pekleşmiş dayanımlı, orta - kalın katmanlı, yer yer bol erime boşluklu olan
kireçtaşları, yaygın olarak saz fosilleri ve yer yer gastropod fosilleri içerir. Bu gastropod

fosillerinin "büyük olasılıkla Pliyosen yaşında" olduğunu belirtilmiştir (Prof. Dr. G. Taner,

1987, yazılı açıklama-Emre, 1996). Tabanda bazen ince çakıltaşı düzeyi ile başlayan

kireçtaşları, çoğu kez kalınlığı 40-50 cm'yi aşmayan taban regoliti üzerine oturur.

Mevlütlü formasyonu, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından

yapılıdır. Az pekişmiş ve az dayanımlı olan bu düzeyler, ender olarak ince kireçtaşı
mercekleri içerir. Tabanda baskın olan çakıltaşları, üst kesimlere doğru yerini kumtaşı ve

çamurtaşlarına bırakır.

Kumtaşları az dayanımlı, ince orta ve kalın katmanlıdır. Oluksal ve düzlemsel çapraz
katmanlanmalar, yük kalıpları, tane derecelenmesi, çakıltaşı kanal dolguları ve çamur
topları gözlenir.
4.2. Stratigrafi

İnceleme alanının içerisinde yer aldığı Gediz Grabeni’nde, temeli Paleozoyik yaşlı

Menderes Masifi metamorfik ve kristalin kayaları, örtüyü Neojen yaşlı kırıntılı tortullar ve

Kula volkanitleri oluşturur. Bunların üzerine Kuvaterner yaşlı alüvyon, delta çökelleri ve

yamaç molozu birimleri gelir (Şekil- 4.2). İnceleme alanının jeolojik birimleri Şekil- 4.2 ve
Şekil- 4.3’ de görülmektedir.

Şekil- 4.2. İnceleme alanındaki sedimanter birimlerin çeşitli araştırıcılara göre adlandırılması.
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4.2.1. Temel kayalar
Çalışma alanının güney kısmında yüksek kotlu kesimleri oluşturan metamorfik kayalar
yer yer kırmızımsı kahverengimsi ince bir toprak örtüyle kaplıdır. Çok değişik renkler

sunan bu kayalarda genelde gri renk egemendir. Metamorfitler birçok farklı kaya

türlerinden oluşur. Bunlardan en baskın olanları mikaşistlerdir. Bunların yanında ince

taneli gnays, granat-mikaşist, muskovit-kuvars şist, metakuvarsit ve mermerler bölgede

yüzeyleyen diğer kaya türleridir. Mermerler, şistler içinde değişik boyutta mercekler

oluşturur. Genellikle bol çatlaklı olan kayanın dış yüzeyleri kahverengimsi gri, taze

yüzeyleri kirli beyazdır. Metakuvarsitler şistler arasında, genellikle ara katkı ve mercek,

zaman zaman şistleri kesen damarlar şeklindedir. Damar ve merceklerin kalınlıkları 1-50

cm, boyları 2-20 m arasındadır.
Granadiyoritler:

Granodiyoritler, açık grimsi-beyazımsı sokulum kayaları olup, inceleme alanının güney

doğusunda küçük bir alanda yüzeyler. Ancak bu alanın geniş bir kesimi kataklastik zona

ait kayalar tarafından kaplanmıştır. Kataklazma etkisi görülen granodiyoritler yer yer

aşırı derecede ayrışmıştır. Asidik ve ortaç bileşimdeki bu magmatik kayada kuvars,

feldispat ve biyotit mineralleri makroskobik boyutta gözlenebilmektedir.

Bu kayalar holokristalin dokuda olup, bolluk sırasına göre kuvars, plajioklas, K-K-

feldispat, hornblend, muskovit, biyotit, opak mineraller, piemontit (manganlı epidot), sfen
ve eser miktarda apatit içerir.
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Şekil- 4.3. Gediz Grabeni’ nin kuzey ve güney kesitlerinin stratigrafik kolon kesiti.
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4.2.2. Tortul Kayalar
Adala Grubu
4.2.2.1. Filiztepe Formasyonu (Fp):
Başlıca kireçtaşlarından yapılı olan birim, Adala kuzeydoğusu ve Filiztepe çevresinde

yaklaşık 9 km2’lik bir alanda yüzeylemektedir. Dış yüzeyi gri-bej, taze yüzeyi açık gri-bejbeyaz renkli olan kireçtaşları oldukça iyi pekleşmiş, dayanımlı, orta kalın katmanlıdır.

Yaygın olarak saz fosilleri ve Gastropoda fosilleri içerir. Bol erime boşluklu ve

gözeneklidir. Kalınlığı 1 m’yi aşmayan killi, kumlu ve çakıllı küçük mercekler ve oluşuk içi
çakşltaşları kapsar. Karbonatlı kil ve kumdan oluşan bir ara madde ile tutturulmuş olan

taban çakıltaşları, dereceli olarak kireçtaşlarına geçer (Emre, 1996).
4.2.2.2. Mevlütlü Formasyonu (Mm)

Salihli-Alaşehir ovaları ile metamorfik kayalar arasında, KB-GD doğrultusunda yayılım

gösteren birim, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından yapılıdır.
Genel olarak gri, bej, turuncu ve yeşilimsi renklerde olan bu yüzeyler az pekleşmiş ve az

dayanımlı olan bu düzeyler, ender olarak ince kireçtaşı mercekleri içerir. Tabanda baskın

olan çakıltaşları, üst kesimlere doğru yerini kumtaşı ve çamurtaşlarına bırakır. Gözlenen

tortul yapılar örgülü akarsu ortamındaki bir çökelimi yansıtır (Emre, 1996).

KUVATERNER: Düzlük alanlarda ve KKD-GGB yönlü derin vadilerde yer alan alüvyal

çökeller, kaba kırıntılı çökellerin tekrar taşınarak depolanması ile oluşmuş ve bugünkü
morfolojisini kazanmıştır. Bölgenin tektonik yapısına bağlı olarak gelişen Kuvaterner

yaşlı birimler bölgede farklı tip ve kalınlıkta yayılım gösterirler. Bölgenin güneyinde ince

olan kalınlık, kuzeye doğru artmaktadır. Alüvyon temeli oluşturan bütün birimleri açısal
uyumsuzlukla örter.

Yelpaze Çökelleri (Qy): Aktif tektoniğin belirtisi olan, aşırı yükselmiş temel
kayaçlarından itibaren derin kazılmış vadiler boyunca, graben ovasõna dökülen alüvyal

yelpazeler güncel depolanmanın bölgede görülen örneğidir. Santral alanı ve jeotermal

kuyular çoğunlukla yelpaze çökelleri üzerinde yer almaktadır.

Alüvyon (Qal): İnceleme alanının kuzey kısmında geniş alanlar alüvyonlar ile örtülüdür.

Santral alanının kuzey kısmı ve Gediz Nehri boyunca geniş alanlar kaplayan alüvyon
Neojen çökellerini çoğunlukla uyumsuz olarak üzerlemektedir. Kuzeye doğru kalınlığı
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artmaktadır. Salihli ve Alaşehir ovalarını oluşturan genç alüvyonlar, güncel akarsularn
yataklar boyunca şerit şeklinde uzanırlar. Tane boyu genelde silt-iri blok boyutunda,
temel ve Neojen yaşlı kayaç gereçlerinden yapılıdır. Tutturulmamış çakıl, kum, silt, kil
ardalanması şeklindedir. Alüvyonda toprak örtüsü 100 cm’in çok üzerinde kalınlık
göstermektedir.
4.3. Proje Alanı Jeolojisi
Ruhsat sahasını oluşturan inceleme alanında, genel stratigrafide de olduğu gibi alttan üste
doğru sırasıyla, Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayaçlar (gnays, kakşist, kuvars şist,
fillit, mika şist), Adala Grubuna ait Neojen yaşlı Çakıltaşı kumtaşı mercekli açık gri-bej
renkli kireçtaşı seviyelerinden oluşan Filiztepe Formasyonu ve onun çakıltaşı-kumtaşıçamurtaşı ardalanmalarından oluşan yine Neojen yaşlı pekişmiş-psıkı çimentolu
seviyelerden oluşan Mevlütlü Formasyonu ile en üstte Kuvaterner yaşlı Traverten, Delta
çökelleri

ve

Alüvyonlar

üstten

alta

doğru

inceleme

alanının

stratigrafisini

oluşturmaktadır.
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Şekil- 4.4. Ruhsat Sahasına ait Stratigrafik Dikme Kesit.

Gediz Grabeni içerisinde yer alan proje alanı tamamen Kuvaterner yaşlı çökeller üzerinde

bulunmaktadır. Bu çökeller genelde, akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle
parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesi sonucu

meydana gelen tortullardır. İnceleme alanında yer alan çökeller üst kısımlarda kumtaşı28

çakıltaşı ağırlıklı, az pekişmiş, iri taneli olup, geçirgen yapıdadır. Alta doğru inildikçe tane

boyutu büyümekte ve pekişmiş-çok pekişmiş çimentolu olup az geçirgen-geçirimsiz bir

yapı ortaya çıkmaktadır. Çalışma alanınından güneye doğru inildikçe Neojen yaşlı
çökellerin oluşturduğu seviyeler gözlenmektedir. Güneye doğru inildikçe tabanı

oluşturan Metamorfik seviyeler geniş alanlar kaplamaktadır. Paleozoyik yaşlı metamorfik

temeli şist-mikaşist-mermer ardalanması oluşturmaktadır. Metamorfik inceleme alanının
güneyinde geniş alanlar kaplamaktadır. Kuzeye doğru gidildikçe metamorfiklerden sonra

Neojen yaşlı çökellere ardından Kuvaterner yaşlı delta çökellerine ve alüvyonlara
geçilmektedir.

İnceleme alanında metamorfik temel içerisinde yer alan kuvarsit ve mermerler iyi
gelişmiş çatlak sistemine sahiptirler ve bu yüzden rezervuar kayacı olarak adlandırılır.
Sıcak su rezervuar oluşumunda geçirimsiz olan mikaşistler hem taban hem de örtü kayacı

olarak önemli rol oynamaktadırlar.

4.4. Yapısal Jeoloji ve Jeolojik Tarihçe
Anadolu Levhası’nın batıya hareketinin bir sonucu olarak Batı Anadolu Geç Oligosen’den

günümüze K-G doğrultusunda genişleyen bir bölge olarak kabul edilmektedir (Seyitoğlu
ve Scott, 1996). Batı Anadolu K-G yönlü gerilmeler sonucu yılda 3-6 cm genleşmektedir

(Yılmaz ve diğ., 2000). Bunun sonucunda, bölgenin jeolojisinde egemen yapı unsurları

olarak D-B doğrultulu düşük ve yüksek açılı normal faylarla sınırlanan grabenler

gelişmektedir (Arpat ve Bingöl, 1969, Hetzel ve diğ., 1995; Emre 1996; Emre ve Sözbilir
1997; Koçyiğit ve diğ., 1999; Yılmaz ve diğ., 2000; Seyitoğlu ve diğ.,. 2002; Bozkurt, 2004).

Grabenlerin kenar fay zonları, 100-150 km devamlılık gösteren ve zon uzunluklar

çoğunlukla 8-10 km'yi geçmeyen kısa faylardan oluşmuş bir fay demeti halindedir. Bu

fayların üzerinde, sürekli bir sismik aktivite kaydedilmektedir (Yılmaz ve diğ., 2000). Bu

bölgelerin dünyanın en aktif ve hızlı deformasyon gösteren bölgelerinden birini

oluşturduğu bir çok araştırıcı tarafından belirtilmektedir (Jackson ve McKenzie, 1984;

Eyidoğan ve Jackson 1985; Ambraseys ve Jackson, 1998, Le Pichon ve diğ., 1995; Reilinger
ve diğ., 1997; Altunel, 1999).

Ayrılma faylarıyla oluşan yarım graben alanlarında (Büyük Menderes Grabeni) tortullar

depolanırken, bir yandan da granitik sokulumlar, ayrılma fay zonunun yukarı doğru

kavislenerek bükülmesine neden olmaktadır. Son 32 yıllarda yapılan çalışmalarda, graben

çökellerinin temeli niteliğindeki Menderes Masifi’nin bir metamorfik çekirdek kompleksi
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olduğu görüşü yaygındır (Bozkurt ve Park, 1994; Seyitoğlu ve Scott, 1996; Emre ve

Sözbilir, 1997; Koçyiğit ve diğ., 1999; Yılmaz ve diğ., 2000). Genel olarak, masifte Bozdağ

Horstu’nun hızlı yükselmesi, yüksek sismik aktivite ve erozyon ile Pliyosen-Kuvaterner
yaşlı çok kalın, iri taneli alüvyal ve flüvyal sedimentler Büyük Menderes, Küçük Menderes

ve Gediz Grabeni’nde birikmişlerdir (Möller ve diğ., 2004). Gediz Grabeni içerisindeki

Turgutlu

ve

Salihli

granodiyoritleri,

Bozdağ

çekirdek

kompleksini

oluşturan

granitikgranodiyoritik yükselimin değişik noktalarda yüzeylemiş bir uzantısı şeklindedir
(Emre ve Sözbilir, 1997). Granodiyoritleri kesen Karadut Fayı’nın Erken Miyosen yaşlı

olduğu ve Karadut Fayı ile yaklaşık 200km uzunluktaki Gediz Grabeni’nin oluşum

sürecinin başladığı tahmin edilmektedir (Emre, 1996). Karadut Fayı, düşük eğim açılı (12-

20º), K, KKB veya KKD’ye eğimli normal bir faydır. Fay aynası, temel-Neojen dokanağı

boyunca (yaklaşık 40 km), hemen hemen kesintisiz olarak, temel kayalar üzerinde, sabit
eğimli yüzeyler oluşturur. Çok dayanımlı olan bu yüzeyler, aynı zamanda güncel

topoğrafya yüzeyinin oluşturduğu için, Karadut fayı haritaya fay yüzeyi olarak
yansımaktadır. Küçük ölçekte bakıldığında, göz alabildiğine düzgün yüzeyler şeklinde

dikkati çeken fay yüzeyi, bölgesel ölçekte hafif dalgalı ve aynı yükseklikte olmayan

yüzeyler şeklindedir. Fay yüzeyinin oluşturduğu yamaçlar üzerinde, yer yer yamalar

şeklinde korunmuş Neojen yaşlı tortullar veya fayın tavan bloğundaki Menderes Masifi’ne

ait kayalar bulunur. Bu faylanma sonucu “kataklastik zon” olarak adlandırılan ve kalınlığı

yaklaşık 10 m ile 60 m arasında değişen, milonitik bir zon gelişmiştir. Bu zonun Turgutlu
çevresine değin uzanabildiği düşünülmektedir. Milonitik zonun renk, doku ve bileşimi

temeldeki ana kayaya bağlıdır. Yüzeyden derinlere doğru gidildikçe ana kayaya dereceli

geçişlidir. Karadut Fayı zonu boyunca, sıcak su ve maden suyu kaynakları, H2S çökelleri
(Göbekli

ve

Allahdiyen

köyleri)

ile

hemen

üzerindeki

tortullarda

kükürt

konsantrasyonları olağandır (Üfürük). Granodiyoritleri üzerleyen kısımlarda, düşük

tenörlü pirit, arsenopirit ve zinober cevherleşmesi görülür. Tüm bu özellikleriyle Karadut

Fayı’nın bir detachment (ayrılma) fayı olduğu söylenmektedir. Grabenin uzanımına koşut

düşey ya da yüksek eğimli faylar daha çok K-G, KD-GB, KB-GD doğrultulu faylar olup

Karadut Fay Yüzeyi’ni parçalara ayrılırlar. Bu fayların sıcak su ve H2S gazının çıkışında
büyük rol oynadıkları düşünülmektedir (Emre, 1996).

Karadut Fayı tavan bloğunda gelişen genleşmeli tortul havzada, önce Geç Miyosen (?)
yaşlı, alüvyal yelpaze ortamı ürünü Acıdere formasyonu depolanmıştır. Pliyosen'de

grabenin güney kenarında Göbekli formasyonu, kuzeyinde ise Filiztepe formasyonu
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çökelmiştir. Göbekli formasyonunu üstleyen Asartepe formasyonu ve Filiztepe

formasyonunu üstleyen Mevlütlü formasyonları Pleyistosen'de çökelmiştir.

Pleyistosen sonlarnda, 1.1 - 0.01 milyon yıl yaşlı (Erinç, 1970; Borsi ve diğ., 1972;

Tekkaya, 1976) Kula bazaltlarının son iki evresine ait (Ercan ve Öztunalı, 1982) lav
akıntıları, Gediz Nehri vadisini izleyerek, çalışma alanının kuzeyinde Adala kasabasına

kadar ulaşmıştır (Emre, 1996).

Havza denetiminde doğrudan rol oynayan fayların en önemlileri olan Keserler, Acıdere,

Dereköy ve Yenipazar fayları, grabenin uzanımına koşut olarak kilometrelerce

uzunluktadırlar. Arazi verilerine göre bu fayların yaşı, bazı araştırıcıların da belirttiği gibi

(Koçyiğit, 1984; Dart ve diğ., 1995), havza kenarından havza ortasına doğru ilerledikçe

(Salihli - Alaşehir ovalarına yaklaştıkça) gençleşir.

Salihli-Alaşehir ovalarını sınırlayan Yenipazar - Dereköy ve Mevlütlü fayları, Pleyistosen

sonrası tektonizma ürünüdür. Grabenin uzanımına dik yönde gelişen faylardan,

"accommodation" fayı (Şengör, 1987) olarak nitelendirilen yüksek açılı fayların oluşumu

(>45º), arazi verilerine göre, Asartepe formasyonunun çökeliminden öncedir. Yüksek
eğim açılı bu normal fayların Salihli-Alaşehir ovaları boyunca Göbekli ve Asartepe

birimlerinin aniden kesilmesi, Dereköy ve Yenipazar faylarının alüvyonlarca örtülmüş
olduklarını düşündürmektedir. Mevlütlü Fayı da benzer şekilde yorumlanmıştır.

Gediz Grabeni içerisinde Salihli-Alaşehir ovalarının kuzey ve güneyinde kalan bölümler,

morfolojik ve yapısal yönden birbirinden farklı özelliktedir. Güney kesiminde Neojen yaşlı

kayalar, metamorfik temel ile söz konusu ovalar arasında genişliği 3 km ile 7 km arasında

değişen, sarp ve engebeli bir topoğrafya sunar. Dar vadiler ve keskin sırtlar oluşturan
yarlarla dikkati çeken alanın tümü göz önüne alındığında, en yüksek ve en alçak noktaları

arasındaki yükseklik farkı 780m’dir.

Kuzeydeki Neojen tortullar ise, 6-10 km genişlikte, çok az engebeli bir alanda yer alırlar.

Bu faylara ait belirgin bir fay verisine rastlanılmamıştr. Grabenin güney kesiminde,
ayrılma fayından kalıtsal bloklar fay yüzeyi üzerinde eğim yönünde hareket ederken,

mezo - makro boyutta yüksek açılı normal faylar gelişmiştir.

Tortullaşma ile yaşıt veya daha sonra oluşmuş çok sayıda sintetik ve antitetik mezoskopik

fayların doğrultuları, K74° - 47°B arasında yoğunlaşır. Makroskopik boyuttaki sintetik ve

antitetik fayların tümü, eğim atımlı normal faylardır (Emre, 1996).
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Salihli - Alaşehir ovalarının kuzeyinde, Filiztepe formasyonunun çökelmeye başladığı

andan günümüze kadar geçen sürede, Mevlütlü Fayı dışında, tortul kayaları etkileyen

herhangi bir kırık hattı oluşmamıştır. Katmanlar çoğu kez yataydır veya yataya yakın

konumdadır. Grabenin güney kenarında ise tortul kayaların eğim açıları oldukça yüksek

değerler almakta ve sık sık eğim yönleri değişmektedir Grabenin güney kesiminde

çökelen tortulların, daha sonra GB yönünde eğimlenmeleri, Karadut fay yüzeyi üzerindeki

blokların hareketleriyle açıklanabilir (Anders ve Schlische, 1994; Emre, 1996). Grabenin

güney kesiminde günümüzde de süren oldukça aktif bir tektonizmanın etkili olduğunu
gösteren kanıtlar: 1) Güneyde tortulların hızlı bir aşınmayı yansıtan sarp ve engebeli

topoğrafyası 2) Kataklastik, kristalin ve metamorfik kayaları da aşındıran genç - dar
vadiler ve bazı vadi yamaçlarında asılı kalmış taraçalar 3) Fay hatları boyunca yaygın olan

oldukça büyük boyutlu heyelanlar ve kayma açılımları 4) Graben boyunca zaman zaman

önemli hasarlara yol açan depremlerdir. Grabenin kuzey kesiminde kayda değer bir

tektonik etkinlik olmadığını, engebesiz veya çok az engebeli bir topoğrafyada derin
olmayan dereler ve yayvan sırtlar bulunması ile açıklanabilir (Emre, 1996).
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4.4. Depremsellik

Şekil- 4.5. İnceleme Alanı Tektonik Hatlar.

Proje alanı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Tehlike
Deprem Bölgeleri Haritasına göre konumu gösterir harita aşağıda verilmiştir (Şekil- 4.6).

Jeotermal kaynak arama faaliyetleri süresince; 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
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Yönetmelik” ile 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak

yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.

Şekil- 4.6. Proje Alanını Gösterir Deprem Tehlike Haritası.
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5. HİDROLOJİ
5.1. Su Noktaları
5.1.1 Akarsular
Proje alanı Gediz Havzasının alt havzalarından olan Alaşehir Havzasında yer almaktadır.

Jeotermal kuyuların yer aldığı bölgede en önemli yüzeysel akış hattı ruhsat sahasının
kuzeyinden geçen Gediz Nehri’ dir. Gediz Nehri, Uşak ilinin Gediz ilçesinde doğar ve İzmir

Foça ilçesinde İzmir Körfezine ulaşmaktadır. Batı-doğu yönünde akış hattına sahip Gediz

Nehri 275 km uzunluktadır. Gediz Havzası verimli topraklara ve tarıma elverişli bir iklime
sahip olduğundan bölge tarımsal üretimde Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır.

Şekil- 5.1. Alaşehir Çayı Alt Havzası Yer Üstü Suları.

İnceleme alanında yer alan sulu ve kuru dereler ile sulama kanalları Ek- 6’ da yer alan

Hidrojeoloji Haritasında ve Şekil- 5.2’ de belirtilmiştir. Bu bölgede irili ufaklı

akarsularıyla, gölleriyle, yer üstü ve yer altı su kaynaklarıyla, sıcak sularıyla jeotermal
yatırımlar için dikkate değer bir bölge olduğunun belirtisidir. Bölgede mevcut akarsular

dört mevsimde genellikle su taşımaktadırlar. Mevsime bağlı olarak debilerinde azalma ve

çoğalma izlenebilmektedir. Jeotermal Derin Sondajlara en yakın yüzeysel akış hattı ise, en

35

yakın jeotermal sondaj noktasının (JK-3); 39 m. güneyinden geçen Gediz Nehri’dir.

Jeotermal faaliyetler süresince söz konusu derelere hiçbir şekilde sıvı ve katı atık
atılmayacak, derenin akış yönünü ve yatağını değiştirecek herhangi bir müdahalede

bulunulmamalıdır.

Ruhsat sahasının batısı ve güneyini Kuvaterner yaşlı çökel seviyeler oluşturmaktadır.

Gediz Nehri’nin ve Alaşehir Çayı’nın getirdiği kırıntılar, killer, kum ve siltler metrelerce

kalınlığa ulaşan genç alüvyon çökelleri oluşturmuştur. Sondajların yer aldığı bölgede

Gediz Nehri ve diğer dereler dışında sondaj noktalarının güneyi ve kuzeyinde sulama

kanalları mevcuttur. Mevcut dereler ve sulama kanalları Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji
Haritasında işaretlenmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek (arazi hazırlama ve ulaşım/nakliye dahil) her türlü
faaliyet sırasında çevredeki ve ulaşım/nakliye hattı güzergahları üzerindeki dere

yataklarına ve kanallara her türlü müdahaleden kaçınılacak, derelerin kadastral ve doğal
yatakları ile mevcut yatak genişlikleri korunacak, suyun tam ve serbest akışını
engelleyecek faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Faaliyet kapsamındaki ulaşım/nakliye
yolu veya iletim hattı güzergahlarının dere yataklarını kestiği noktalarda yapılması

gerekecek çay/dere geçişleri ile ilgili projeler, uygulama öncesinde DSİ 2. Bölge
Müdürlüğü’nün görüşüne sunulacaktır. Sondaj lokasyonları için derelerin her iki
sahilinde, dere şev çizgisinden itibaren 25’ er metrelik alan kullanılmayarak boş
bırakılacaktır.

Tarım arazisi vasıflı bölgede kuru ve sulu derelere ilave olarak sulama ve kurutma
kanalları da mevcuttur.

Arazi hazırlama, inşaat ve işletme aşamalarında, tesisten

kaynaklanacak her türlü atık/atıksu ve jeotermal akışkanın derelere, yeraltısuyuna, DSİ

İdaresine ait kanallara ve diğer alıcı ortamlara ulaşması veya doğrudan deşarj edilmesi

kesinlikle engellenecektir, bu atıkların mevzuata uygun biçimde bertarafı sağlanacağı

yatırımcı firma tarafından taahhüt edilmektedir.
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Şekil- 5.2. Ruhsat Alanı Civarında Yer alan Kuru ve Sulu Dereler

İnşaat ve faaliyet sırasında su kaynaklarına olası etkilerle ilgili 30.11.2012 tarih ve 28483

sayılı "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği"nin göz önünde bulundurulması ve söz konusu
yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.”
taahhüt etmektedir.

Proje sahasında yüzey sularının drenajı sağlanarak, su birikintilerinin oluşması

engellenecektir. Olası taşkın riskine karşı her türlü önlem alınacağını “Dinamik Enerji
Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 Sayılı Yeraltı

Suları Hakkında Kanun, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında

Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu
2006/27 no.lu Başbakanlık Genelgesi hükümlerine uyulacağını “Dinamik Enerji

Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir. Sulu ve Kuru derelere herhangi bir pasa,

hafriyat, çöp vs. dökümü olmayacağını ve bunların akış yönünü değiştirecek herhangi bir

eylemde bulunulmayacağını ve Alıcı Ortama atıksu deşarjı yapılmayacağını “Dinamik

Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
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D.S.İ. İdaresine ait tesislerin (tahliye/sulama kanalı) istimlak şerit genişliği bitiminden
itibaren, istimlak alanı olmayan tesislerin ise üst şev bitim çizgisinden itibaren en az 5

metrelik şeritvari alanın D.S.İ. tarafından bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak

üzere boş bırakılması, ayrıca servis yolları istimlak şerit genişliklerine müdahale
edilmeyeceğini “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
5.1.2 Kaynaklar

Yapılan araştırmalardan edinilen bilgiler ve arazi etüdü sonucunda ruhsat sahası
içerisinde ve yakın çevresinde herhangi bir soğuk su kaynağı bulunmadığı sonucuna

varılmıştır. Bölgede yer alan kaynaklar termal ve mineralli kaynaklar ile soğuk su
kaynakları olarak ayırt edilmiştir. Termal su kaynakları Kurşunlu Kaplıcası ve Sart-Çamur

Kaplıcası jeotermal alanlarında görülmektedir. Mineralli su kaynakları, Kurşunlu

Kaplıcası ve Üfürük jeotermal alanlarında yer almaktadır. Termal ve mineralli su

kaynakları dışındaki soğuk su kaynakları ise bölgenin yüksek kesimlerinde Bahçecik,
Gökköy ve Allahdiyen köyleri çevresinde olup, debileri oldukça düşüktür.

İnşaat ve Jeotermal üretim faaliyetleri sırasında yeraltı ve yüzey su noktalarına doğru

sondaj lokasyonlarından sahasından yüzeysel akış şeklinde atık, malzeme ve akışkan
taşınması oluşturulacak setlerle engellenmeli, şantiye ve kuyu alanlarında su
birikintilerinin oluşması engellenerek ve açılacak drenaj kanalları ile yağışlar sonrası
yüzeysel akışların, jeotermal sondaj lokasyonları ile etkileşimi azaltılmalıdır.

Jeotermal akışkan işletmeciliği sırasında olası kaynak boşalım noktalarına herhangi bir
müdahale olmayacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
5.1.3. Çeşmeler

Ruhsat sahası içerisinde; sondaj lokasyonları yakın çevresinde çeşme mevcut değildir.

Proje sahasına yakın yerleşim birimlerinin içme suyu ve sulama suyu ihtiyaçları sondaj
kuyularından sağlanmaktadır.
5.1.4. Sondaj Kuyuları

Proje sahasında yer alan sondaj kuyuları Soğuk Su Sondaj Kuyuları, Jeotermal Üretim
Kuyuları ve Jeotermal Reenjeksiyon kuyuları olarak 3 başlık altında incelenmiştir.
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5.1.4.1. Soğuk Su Sondaj Kuyuları
İnceleme alanında yeraltısuyu seviyesinin tespit edilebilmesi amacıyla arazi etüdü
sırasında ve bölgede yapılan araştırmalarda tespit edilen şahıslara ait sulama amaç sondaj

kuyuları tespit edilmiş olup, bu kuyulara ait bilgiler Tablo- 5.1’ de verilmiştir. Söz konusu

soğuk su kuyularının konumları Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında işaretlenmiştir.

Elde edilen verilere göre inceleme alanında açılan kuyuların derinlikleri 10-180 m. ve
kuyularda ölçülen yeraltısuyu statik seviyesi ise 7-90 m. arasında değişkenlik

göstermektedir. Soğuk su kuyularının çoğunlukla Mevlütlü formasyonuna ait çakıltaşı-

kumtaşı-kiltaşı seviyeleri üzerinde açıldığı görülmektedir.

Bu kuyuya ait veriler kullanılarak hidrolik eğim, iletkenlik, iletkenlik katsayısı gibi
hidrolik parametreler elde edilmiştir. Ek- 6’ da verilen Hidrojeoloji haritasında açılan

soğuk su sondaj kuyularının dağılımına bakıldığında, inceleme alanında kuyuların
çoğunlukla Kuvaterner yaşlı çökellerde açıldığı ve sondajlar yoluyla yeraltısuyundan
verimin bu güncellerden alınabildiği görülmektedir. Kuyulardaki yeraltısuyu statik seviye
değerleri baz alınarak yeraltısuyu akım yönü kuzeybatı olarak tespit edilmiştir.

Jeotermal sondaj lokasyonları herhangi bir sulama sahası içerisinde yer almamaktadır.

Sondaj lokasyonlarının güneyinde ve doğusunda Dombaylı, Taytan, Taytan2 sulama

sahaları mevcuttur. Jeotermal Sondaj noktalarına en yakın sulama sahası; JK-7 sondaj
lokasyonunun 750 metre güneyinde yer alan Taytan Sulama Sahası’dır. Sulama

sahalarının konumları Şekil- 5.3’ de ve Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında
işaretlenmiştir.

Tablo- 5.1.İnceleme Alanında Yer alan Soğuk Su Sondaj Kuyuları.
KUYU

NO
SK-1
SK-2
SK-3
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
SK-8
SK-9

Koordinatlar

x
603594
602545
603500
603195
602454
601975
604126
603309
604013

y
4275854
4274665
4274749
4273539
4273240
4273481
4271744
4273906
4272077

Debi
(l/s)

STATİK SEVİYE
195(203123m)

Kot
(m)

YAS
Kotu
(m)

6
3
5
8.5
5.5
4
2
5
3

65
85
45
66
50
38
30
65
60

260
203
220
177
153
152
151
189
146

195
118
175
111
103
114
121
124
86
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SK-10
SK-11
SK-12
SK-13
SK-14
SK-15
SK-16
SK-17
SK-18
SK-19
SK-20
SK-21
SK-22
SK-23
SK-24
SK-25
SK-26
SK-27
SK-28
SK-29
SK-30
SK-31
SK-32
SK-33
SK-34
SK-35
SK-36

605322
605144
605899
603693
607985
608152
606886
606896
606973
609144
608015
608114
608386
609220
611501
611460
614574
614032
613685
613690
612026
612025
612019
611996
610379
608724
607930

4273175
4272933
4272304
4269929
4273993
4273380
4273217
4273536
4273160
4272528
4274499
4274693
4274781
4271390
4271185
4271014
4270384
4272376
4266502
4266856
4266709
4266547
4266490
4266082
4266268
4266217
4266234

4
8
10
2
3
4.3
5
3.3
3.4
4
6
3
3.6
20
15
2
1.5
10
3.6
12.9
11
10
8
4.6
12
8
3.6

80
70
5
10
81
20
42
55
58
20
42
36
52
8
20
22
15
20
52
49
60
66
58
48
29
38
15

177
170
172
107
195
169
167
178
164
162
221
237
242
122
178
161
203
317
188
189
175
170
168
160
153
137
123

97
100
167
97
114
149
125
123
106
142
179
201
190
114
158
139
188
297
136
140
115
104
110
112
124
99
108

Jeotermal Kaynak arama aşamasında saha içerisinde kuyu açılması söz konusu olması
durumunda; kuyu açımı ve sonrasında 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve DSİ Teknik
Yönetmeliği'ne uyulacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
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Şekil- 5.3. İnceleme Alanında Yer alan Soğuk Su Kuyuları ve Sulama Alanları.
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Şekil- 5.4. İnceleme Alanında Yer alanKuyular ve Sulama Alanları Uydu Görüntüsü.
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5.1.4.2. Jeotermal Kaynak Arama Kuyuları
Proje kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kızılavlı-Dombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiinde,

“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından 3191220 erişim numaralı 2949,53

ha’lık alan içerisinde kalan Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı içerisinde 14 adet sondaj ile
jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanmaktadır. Sondaj lokasyonlarına ve ruhsat

alanına ait koordinatlar Ek-1’de, Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı Ek-2’de
paylaşılmaktadır. Ayrıca Jeotermal Kuyuların konumları Ek- 5’ de yer alan Jeoloji

Haritasında ve Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji Haritası üzerinde işaretlenmiştir.

Her biri yaklaşık 1000 ila 2000 m arasında değişen derinliklerde olacak şekilde açılacak

14 adet kuyuların birim sondaj süresinin 4 ay olacağı öngörülmektedir. Her bir kuyu
yerleşiminin kapladığı alan 2500 m2 olup, izni istenen toplam alan 35.000 m2’dir.

Jeotermal amaçlı kaynak arama sondaj çalışması için öncelikli olarak 1000-2000 m.
aralığında değişen derinliğe sahip derin sondaj kuyuları (14 adet) açılacak ve jeotermal

akışkana ulaşıldığında toplam 24 saat sürecek kuyu test işlemleri yapılacaktır. Test

işlemleri sırasında hidrojeolojik, jeokimya, jeofizik ölçümler yapılarak elverişli olması
halinde ortaya çıkan jeotermal kaynağın jeotermal enerji santralinde enerji üretme amacı
ile kullanılması planlanmaktadır. Bir kuyunun açılması sırasında çalıştırılması planlanan

personel sayısı 5 kişidir. Dolayısı ile 3 lokasyonda çalıştırılması planlanan personel sayısı
azami 15 kişi olup, personelin mümkün olduğunca yöreden ve civar yerleşimlerden
karşılanmasına özen gösterilecektir. Böylece personelin iskân sorunu da büyük ölçüde
elimine edilmiş olacaktır.

Projeye konu olan sondaj çalışmalarında toksik, parlayıcı ve patlayıcı madde
kullanılamayacak olup herhangi bir patlatma işlemi yapılmayacaktır. Projede sondaj

çalışmalardan kaynaklı atık su, katı atık, hafriyat atığı ve gürültü oluşumu olacaktır. Proje
kapsamında herhangi bir tehlikeli atık ve hava kirliliği oluşumu öngörülmemektedir.

Jeotermal sondaj çalışmasının yapılacak olan kuyu için çamur havuzu (mud pit),

prefabrik ofisler, sondaj kulesi ve ekipmanlar dâhil olmak üzere, her bir sondaj kuyusu
için 2500 m2 alan kullanılması planlanmaktadır. Toplam alan ise, 35.000 m2 olacaktır.
Jeotermal derin sondaj kuyularının özellikleri ve vaziyet planları Ek- 3’de sunulmaktadır.
Sondaj faaliyetleri sırasında, sondaj lokasyonlarında büyük su birikintilerinin oluşması
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engellenecektir ve özellikle yağışlar sonrası sondaj lokasyonları içerisine doğru su akışı

engellenecektir.

Açılmış olan kuyunun test işlemi sonrasında üretimde/reenjeksiyonda kullanılması
kesinleşecek olup, üretimde/reenjeksiyonda kullanılacak ise “Tarım Dışı Kullanım İzni”

almak için on iki (12) aylık süre içerisinde 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı

Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma Projesi hazırlanarak Manisa İl Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilecek, kuyunun teknik nedenlerden

dolayı kullanılmaması durumunda ise sondaj ekipmanlarının bulunduğu lokasyon betonu
da kırılacak ve bitkisel toprak serilerek tarımsal üretime elverişli hale getirilecektir.

Kuyular, geçirimli seviyeler geçilene kadar kapalı teçhiz ilerlenecektir. Sonrasında ise
kesilen formasyonlara göre açık filtreli veya kapalı teçhiz delme işlemine devam

edilecektir. Ayrıca sondaj sırasında devridaim olarak kullanılan bentonit katkılı çamur
sayesinde kuyu duvarı çimentolanarak kuyunun hidrojeolojik ortam ile yalıtımı sağlanmış

olacaktır. Bu işlemler sayesinde sıcak su üretimi sırasında ortama sıcak su karışması ve
soğuk su-sıcak su karışımı engellenmiş olacaktır.

Jeotermal sondajlarında sıcak su-soğuk su karışımı olması, jeotermal akışkanda ısı
kaybına neden olmasından dolayı yatırımcı firma tarafından çevresinde bulunan soğuk su
akiferlerinin kirlenmesine sebep olması yanısıra istenmeyen bir durumdur.
5.1.4.3. Reenjeksiyon Kuyuları

14 derin jeotermal sondaj kuyusunun açılması neticesinde verimi en düşük olan kuyular

reenjeksiyon kuyusu olarak seçilecek olup, yüksek verimli üretim kuyuları reenjeksiyon
kuyularına bağlanacaktır. Sahada kuyular açıldıkça, elde edilen akışkanın ilk üretim

değerleri (statik ve dinamik sıcaklık, statik ve dinamik basınç, debi, statik ve dinamik su
seviyesi, su kimyası v.b.) ölçülecek, analizleri yapılacak ve bu değerler baz değerler olarak

saklanacaktır. Kuyularında yapılacak testler ile sahada rezervuar özelliklerinin tespitine

yönelik çok önemli bulgulara ulaşılır. Bu kuyulardan sıcaklık, basınç, debi, jeokimyasal

yapı ve uygulanacak rezervuar testleri (build-up, drawdown, tracer testleri, izotop
analizleri) ile saha ve rezervuar hakkında çok önemli bilgiler elde edilir. Sondaj sonrası
jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal verilere, test sonuçlarının da eklenmesiyle, üretim kuyu

yerleri ve sayısı kararlaştırılır. Rezervuar koşulları daha net bilinebildiğinden, sahada
kazılan

kuyuların

testleri,

rezervuar

ve

akışkan

parametrelerini

daha

çok
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belirginleştirecektir. Kuyularda yapılan testler ile (elde edilen diğer verilerde dikkate
alınarak) üretim kuyuları ile reenjeksiyon kuyuları belirlenir. Bundan sonra yapılacak
üretim sırasında da bu değerler düzenli izlenecek, kayıt edilecek ve baz değerlerle
kıyaslanarak saha ve rezervuar davranışı sürekli gözetim altında tutulacaktır. Bu
gözlemler sonucunda, bir sorun olup olmadığı da kolaylıkla görülerek, gerektiğinde
önlemler alınacaktır. Üretilen akışkanın debisi, sıcaklığı, basıncı ve kimyasal değişimine
ilişkin veriler uygun formlarla kayıt edilecek ve değerlendirilecektir.
24 saatlik test işlemi sonrasında açılmış olan kuyunun daha sonra üretim veya
reenjeksiyon amaçlı kullanılması belirlenecek ve üretimde veya reenjeksiyonda
kullanılacak ise “Tarım Dışı Kullanım İzni” almak için on iki (12) aylık süre içerisinde
“5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak
Koruma Projesi hazırlanarak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat
edilecektir. Kuyunun teknik nedenlerden dolayı kullanılmaması durumunda ise sondaj
ekipmanlarının bulunduğu lokasyon betonu kırılarak ve bitkisel toprak serilerek tarımsal
üretime elverişli hale getirilecektir.
Sondajın başlamasıyla oluşacak akışkanlar; kuyu ve testlerin bitiminde (kuyu cidarlarına
beton uygulanacak) aynı kuyudan reenjeksiyon işlemine tabi tutularak alınan formasyona
geri deşarjı yapılacaktır. Bu esnada formasyona sızıntı olmamasına özen gösterilecektir.
Reenjeksiyon uygulanmayarak havuzda toplanan akışkan ise; “Çevre Koruma” limitlerini
aşma özelliği bulunması durumunda, kurutma işleminde tabi tutularak sıhhi ve belgeli
bertaraf tesislerine, usulüne uygun olarak nakledilmek suretiyle bertaraf edilecektir.
Proje’de öncelikle 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ile
07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
hareket edileceğini “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir. 167 Sayılı
Yeraltısuları Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği,
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, 09.09.2006 tarih ve 26284
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan dere yatakları ve taşkınlar ile ilgili 2006/27sayılı
Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacağını “Dinamik Enerji
Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
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5.1.4.4. Gözlem Kuyuları

Jeotermal Kaynak Arama Projesinde, jeotermal sondaj sırasında sondaj lokasyonu ve

yakın civarında çevresel etkiler ile tatlısu akiferine olası etkilerin takibi için; jeotermal
sondaj tamamlanıp sonrası işletmeye geçildikten sonra koordinatları Tablo- 5.2’ de

verilen noktalarda 2 adet gözlem kuyusu açılacaktır. Sözkonusu gözlem kuyularından

periyodik olarak su numunesi alınarak parametrelerin takibi yapılacaktır. Gözlem
kuyularından belirli periyotlarla alınan numuneler üzerinde yapılacak olan analizlere ait
sonuçlar D.S.İ. 2. Bölge Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

Proje sahasında yapılan arazi etüdü, soğuk su kuyularının su seviyeleri baz alınarak tespit

edilen yeraltısuyu akım yönü, jeotermal derin sondaj kuyusu, sahanın topografik yapısı
göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler ışığında gözlem kuyularının (GK-1
ve GK-2) konumu tespit edilerek konum bilgileri Tablo- 5.2’ de verilmiştir ayrıca konumu

Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında konumları işaretlenmiştir.

Koordinatları Tablo- 5.2’ de verilen ve Ek-6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında

işaretlenen GK-1 ve GK-2 nolu gözlem kuyularından periyodik olarak su numuneleri

alınarak fiziksel ve kimyasal (sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş

oksijen, hidrojen-sülfür, alkalinite, bakır, çinko, cıva, kurşun, demir, mangan, kadminyum,

arsenik, toplam askıda katı madde, toplam organik madde, karbon, vb. parametreler)

analizleri yaptırılacak ve D.S.İ. 2. Bölge Müdürlüğü ile analiz sonuçları paylaşılacaktır.
Gözlem kuyuları açıldıktan sonra limnigraf teçhizi ile sürekli olarak derinlik, statik seviye,

sıcaklık, PH, EC vb. parametreler ile su kimyasına yönelik izlemeler yapılacak ve elde

edilen izleme verileri aylık olarak, su kimyasına yönelik sonuçlar ise 3 ayda bir olacak

şekilde DSİ 2. Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Ayrıca gözlem kuyularına, yeraltısularının
sıcaklık ve EC değerlerini ölçen otomatik limnigraf monte edilecektir ve izleme sonuçları

3 aylık periyotlar halinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

Tablo- 5.2. Proje Sahasında Önerilen Gözlem Kuyuları Konumları.
KUYU NO

DURUMU

GK-1

AÇILACAK

GK-2

AÇILACAK

Koordinatlar

x

y

609658.760

4268814.440

605279.210

4272455.660
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5.1.5. Göller ve Sulak Alanlar
Ruhsat sahası sınırları içerisinde ve yakın civarında planlanan ve/veya mevcut herhangi

bir göl, gölet, baraj ve herhangi sulak alan bulunmamaktadır. En ykın jeotermal sondaj

lokasyonunun yaklaşık 5.7 km. kuzeydoğusunda Demir Köprü Baraj Gölü bulunmaktadır.
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6. HİDROJEOLOJİ
Jeotermal sistemler dinamik, açık ve değişken sistemlerdir. Bileşenleri, ısı, akışkan, basınç
ve kimyasal bileşenlerdir. Bu nedenle, yerkabuğunun üst kesimlerinde ısı akısının yüksek,

yeraltısuyunun derinlere süzülüp ısındıktan sonra yeniden yükselebileceği geçirimli
zonların bulunduğu ve jeotermal akışkanların konveksiyon hücreleri oluşturacak şekilde

dolaşıp ısı biriktirebileceği kapanların oluşabildiği kesimlerinde gelişmektedir. Ülkemizin
jeoloji çatısı içinde buna elverişli farklı kuşaklar bulunmaktadır.

Batı Anadolu’nun Ege kıyılarındaki yaygın faylanma, ısı akısının göreceli olarak yüksek
olduğu bu bölgede, çoğu denizden beslenen bazı sahaların gelişmesine yataklık yapmıştır.
Menderes Masifi, özgün jeoloji geçmişi ile ülkemizin en yüksek ısı akısına sahip yöresini

oluşturmaktadır. Üstelik bu Masif, yakın zamanda DB uzanımlı grabenleri oluşturan derin
yapısal süreksizliklerle kesilmiştir. Bu bölgede, bir yandan metamorfitleri etkilemiş olan
sıyrılma fayları ve bir yandan da üst Miyosen’de oluşmuş, bugünlere uzanan bir başka fay

sistemi ile yaygın ve etkili bir kırıklanma ve kaya ortamlarının geçirimlilik kazanması
olanaklı olmuştur. Bütün bunlar, bu bölgede çok sayıda ve yüksekçe ısı yüklü jeotermal
sistemin gelişmesini sağlamıştır. Orta Anadolu’nun batısı Menderes Masifi bölgesine
benzer biçimde graben yapıları içinde ya da kenarında oluşmuş jeotermal alanlara
sahiptir.

Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç

kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve reenjeksiyon

koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa
süreli atmosferik koşullardan etkilenmezler. Ancak, jeotermal rezervuarlardan yapılan

sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi
bakımından, işlevi tamamlandıktan sonra tekrar yeraltına gönderilmesi (reenjeksiyon)
zorunludur.

6.1. Formasyonların Yeraltısuyu Taşıma Özellikleri ve Akiferler
Salihli ve çevresinde Paleozoyik kayaçların geniş yayılımları dikkat çekmektedir.
Paleozoyik kayaları gnays, kuvars şist, mikaşist ve mermerlerden ibarettir. Gnayslar

genellikle çalışma alanının güney kıyılarında görülen sekondar permeabilite kazanmış
kayaçlardır. Mikaşistler ise genel olarak beslenme alanında görülen hakim Paleozoyik
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kayaçlardır. Çalışma alanında doğudan batıya yayılım gösterirler. Bunların Neojen

kayalarla olan dokanağı çoğu yerde faylı olarak gözlenir. Bu kayaçlar rijit bakımından
homojen bir dağılım göstermezler. Mikaşistlerin kırık ve çatlakları çoğu zaman önemsiz

kalır. Genel olarak mikaşistler su içeren kayaçlardır. Bünyelerinde sürekli su barındırırlar.
Ancak bulunan su miktarı porozite ile ilgilidir. Çalışma alanındaki mikaşistler içerisinde

yer yer kalkşist ve kuvars şist bulundururlar. Bunları ayırmak oldukça güçtür.
Mikaşistlerin çoğu içinde kalkşist, kuvars şist gibi kayaçların bulunması, bu kayaçları
hidrojeolojik yönden ilginç kılmıştır.

Çalışma alanında hazne özelliği gösteren diğer bir kaya grubu mermerlerdir. Azıtepe
mermerleri olarak adlandırılan kayaçlar bölgede geniş yayılıma sahiptirler. Porozite ve
permeabiliteleri iyi olan mermerler bol verimli hazne kayaları oluştururlar. Bunlar yer

yer mikaşistler üzerinde mostra verdikleri gibi bazen de mikaşistler içerisine girerek
merceksel durum gösterebilirler. Çoğu yerde görülen kalkşistler, mikaşistlerle uyumlu

olarak en iyi şekilde Allahdiyen köyü-Bozdağ arasındaki yol güzergahında gözlenebilir.
Miyosen yaşlı bordo renkli konglomera, kumtaşı, miltaşı kayaçları doğudan batıya her

yerde yayılım gösterebilmektedirler. Bunlar genellikle Paleozoyikle Neojen birimlerini
ayıran faylı dokanağın kuzeyinde bulunurlar. Kumtaşı ve konglomeraların çatlakları su
içermesine rağmen miltaşları su iletmeyen kayaçlardandır. Bunların üzerine kumtaşı-

çakıltaşı-kiltaşı ardalanmalı olarak Neojen yaşlı tortullar gelir ki bunların yayılımları

oldukça geniştir. Konglomera ve kumtaşları yeraltı suyu içerebilirler, kiltaşlarında ise
verim oldukça düşüktür.

Çalışma alanında derelerin yaz kış bir miktar su içermesi, bu bölgelerin beslenmelerinin
oldukça iyi olduğuna işarettir. Hidrojeolojik olarak kayaçların su tutan ve ileten olması bu
derelerin sürekli beslenmesini sağlarlar.

Birimlerin akifer özelliklerini tespit etmek amacıyla öncelikle sahada MTA ve DSİ gibi

kurumların yapmış olduğu etüt ve çalışmalardan ve literatür taramalarından

faydalanılmış olup, daha sonra arazi çalışmalarıyla durum yerinde netleştirilmiştir.
Yeraltısuyu taşıma ve iletme özelliklerine göre proje alanında yer alan birimler aşağıdaki
gibi ayırtlanmıştır.
a)

b)

Geçirimli birimler (Akiferler)
Yarı geçirimli birimler
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c)

Geçirimsiz Birimler

Bölgede yer alan birimler yeraltısuyu iletimlilik özelliklerine göre ayırtlanarak Ek- 6’ da
yer alan Hidrojeoloji haritasında işaretlenmişlerdir.
6.1.1. Geçirimli Birimler

İnceleme alanında geçirimliliği yüksek akifer niteliğindeki birimler kil, kum, çakıllardan

oluşan yelpaze çökelleri ve alüvyon ile ovanın yüksek kısımlarında örtü şeklinde yer alan
yamaç molozları ile birikinti konileridir. Alüvyonun kalınlığı büyük değişkenlik
göstermektedir. Ovada derelerin taşıdığı malzemelerin çökelmesiye oluşan Kuvaterner
çökeller ana derelerin olduğu kısımlarda kalın, ova dışına doğru incelmektedir.

Çalışma alanında Salihli Ovasını oluşturan Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve yelpaze

çökelleri, soğuk suların akiferi olması açısından oldukça önemlidir. Bölgede açılmış soğuk

su kuyularında kesilen formasyonlar incelendiğinde (Ek- 7), alüvyon içerisindeki iri blok,
çakıllı, kumlu geçirgen seviyelerin baskın olduğu kısımlar akifer, killi ve siltli seviyelerin

baskın olduğu kısımların ise akiklüdleri oluşturduğu söylenebilir. Düşey ve yanal yönde

değişimler gösterdiği tahmin edilen birimlerin bu özelikleri nedeniyle birçok akifer ve

akiklüd katmanlarını içerdiği düşünülmektedir. Bu katmanların bazıları basınçlı
akiferleri, bazılarıysa serbest akiferleri oluşturmaktadır. İnceleme alanında açılan

sondajlarda da çeşitli basınçlı ve serbest akifer seviyelerinden ortak üretim yapıldığı

gözlenmiştir.

Çalışma Sahası ve kuyu lokasyonları Kuvaterner yaşlı geçirimli çökel seviyeler üzerinde

yer almaktadır. Bu nedenle inşaat, jeotermal akışkan üretim, re-enjeksiyon aşamalarında

oluşacak atıkların kontrolü, bertarafı ve sızdırmazlık konularında ilgili yönetmeliklere ve
alınacak tedbirlere hassasiyetle uyulmalıdır.

Jeotermal sondajlar sırasında akifer ve yarı akifer niteliğindeki seviyeler yaklaşık 2.300

metreye kadar kapalı teçhiz geçilecektir bu sayede bu seviyelerle etkileşim büyük ölçüde
engellenmiş olacaktır. Ayrıca bentonit ile hazırlanan sondaj çamuru ile kuyu duvarı

çimentolanacaktır ve kuyuların geçirimli ve yarı geçirimli seviyeler ile yalıtımı sağlanmış
olacaktır.
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6.1.2. Yarı Geçirimli Birimler

Çalışma alanında oldukça geniş alanlar kaplayan Neojen yaşlı karasal tortullar içerdikleri
killi seviyelerden dolayı geçirimlilikleri oldukça düşük olup jeotermal sistemlerin örtü

kayacı özelliğindedirler. Jeotermal kuyularda örtü kayaç olarak kesilen Neojen birimler

kırmızı-bordo renkli konglomera, çakıl, kil ve siltli gevşek malzemeler şeklindedir (Ek- 6).

Ayrıca temeli oluşturan Menderes Metamorfitlerine ait granit, ganaysların ile fissür
şeklinde çatlaklı olduğu bölgeler ile masif içerisinde yer alan mermerlerin kırıklı-çatlak

sistemlerinin

geliştiği

oluşturmaktadır.

bölgeler

inceleme

alanında

yarı

geçirimli

seviyeleri

Şekil- 6.1. Etüt Sahasında Yer alan Formasyonları Geçirimliliklerine göre Sınıflaması.

6.1.3. Geçirimsiz Birimler
Çalışma alanında yer alan Palezoyik yaşlı Metamorfik temel içerisinde yer alan granit ve

gnaysların kırıklı olmayan zonları ile şistler akifüj özelliğe sahip geçirgen olmayan
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kayaçlardır. Metamorfik temel içerisinde yer alan kuvarsit ve mermerler iyi gelişmiş
çatlak sistemine sahiptirler ve bu yüzden rezervuar kayacı olarak adlandırılır. Sıcak su

rezervuar oluşumunda geçirimsiz olan mikaşistler hem taban hem de örtü kayacı olarak
önemli rol oynarlar.

İnceleme alanında yer alan birimler yarı geçirimli, geçirimsiz ve geçirimli seviyeler olarak
ayırtlanarak Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında ayırtlanmışlardır.

6.2. Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonların Hidrolik Özellikleri

Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji Haritasında sondaj kuyularının dağılımı incelendiğinde,

sondajlar yolu ile yeraltısuyu veriminin özellikle kumtaşı-konglomera-çakıltaşı

seviyelerinden oluşan Mevlütlü formasyonu üzerinde açılan kuyulardan alındığı ve bu

nedenle sondajların çoğunlukla bu seviyeler üzerinde yapıldığı görülebilmektedir.
Bölgenin akifer birimlerini Kuvaterner yaşlı alüvyonlar, yelpaze çökelleri ve yamamaş

molozları oluşturmaktadır. Derelere yaklaştıkça bu çökellerin kalınlığı artmakta,

derelerden uzaklaştıkça özellikle kuzey ve kuzeydoğuya doğru kalınlığı azalmaktadır.
Alüvyonun üst kısımları kil-silt-kum boyutu ince taneli, az pekişmiş gevşek yapıda olup
derinlere inildikçe orta-iri-kaba taneli sıkı-pekişmiş bir hal almaktadır. Derinlere doğru

geçirimlilik ve yeraltısuyu verimi düşmektedir.

Jetermal kuyu noktalarının doğusunda yer alan SK-74 nolu D.S.İ.’ nde Şerif Karabuğa adına

ruhsatlı soğuk su kuyusunun statik su seviyesi, dinamik su seviyesi ve debi değerleri
kullanılarak çizilen düşüm zaman grafiğinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kuyunun

yeraldığı Mevlütlü formasyonuna ait hidrolik iletkenlik, iletkenlik katsayısı gibi hidrolik
paratreler elde edilmiştir.

Alüvyon için SK-34 kuyusuna göre Hidrolik İletkenlik (T)= 47.4 m3/gün/m, Hidrolik
İletkenlik Katsayısı (K)= 0.118 m3/gün/m2 olarak hesaplanmıştır. SK-34 kuyusuna ait

düşüm zaman grafiği aşağıda Şekil- 6.2’ de verilmiştir.
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Şekil- 6.2. SK-34 Kuyusuna ait Düşüm-Zaman Grafiği.
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6.3. Yeraltısuyu Seviyesi ve Eş Seviye Eğrilerinin Değerlendirilmesi
Proje sahası ve civarında açılmış soğuk su sondaj kuyularına ait elde edilen veriler Tablo-

5.1’ de verilmiştir. Bu veriler ışında inceleme alanı için yeraltı suyu eş seviye eğrileri

çizilerek yeraltı suyu akım yönleri tespit edilmiştir. Yeraltısuyu eş seviye eğrileri ve
yeraltı suyu akım yönü Ek- 6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında belirtilmiştir. İnceleme

alanında yeraltısuyu akımının Gediz Nehri’ ne doğru olduğu tespit edilmiştir. Bu
bilgilerden hareketle bölgede yeraltısuyunun dereleri beslediği söylenebilir.
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Şekil- 6.3. İnceleme Alanında Yeraltısuyu Eş Seviye Eğrileri ve Akım Yönü.
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6.4. Sıcak Su-Soğuk Su Kuyuları Etkileşimi
Açılacak olan jeotermal kuyular geçirimli seviyeler geçilene kadar kapalı teçhiz

ilerlenecektir. Sonrasında ise kesilen formasyonlara göre açık filtreli veya kapalı teçhiz
delme işlemine devam edilecektir. Ayrıca sondaj sırasında devridaim olarak kullanılan

bentonit katkılı çamur sayesinde kuyu duvarı çimentolanarak kuyunun hidrojeolojik
ortam ile yalıtımı sağlanmış olacaktır. Bu işlemler sayesinde, sıcak su üretimi sırasında

soğuk su-sıcak su karışımı engellenmiş olacaktır. Jeotermal sondajda sıcak su-soğuk su

karışımı olması, jeotermal akışkanda ısı kaybına neden olmasından dolayı yatırımcı firma
tarafından istenmeyen bir durumdur. Gerek Jeotermal Kaynak Arama kuyusu açılırken

gerekse işletilmesi sırasında bölgedeki soğuksu akiferlerine zarar verilmeyeceğini ve
gerekli tedbirlerin alınacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt
etmektedir.

07 Nisan 2012 Tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile 10 Ekim

2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda bundan sonraki

süreçte DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan herhangi bir koruma alanları ve

yükümlülüklerine uyulacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahüt etmektedir.
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7. PROJENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Sondaj sahasında, jeotermal kaynak arama faaliyetleri aşamalarında bazı çevresel etkiler

oluşacaktır. Bunlar; personelden ve işletmeden kaynaklanacak olan evsel katı (çöpler) ve
sıvı atıklar ile sondaj çalışmalarından kaynaklanacak olan jeotermal sıvı ve sondaj

çamurudur.

7.1. Sondaj Faaliyeti Proses Sıvısı-Sondaj Çamuru:
Sondaj lokasyonunda arazi hazırlık (bitkisel toprak sıyırma) çalışmasının sona ermesi ile

delme işlemi başlayacaktır. Sondajı yapılacak kuyunun yanına sondaj hazırlama sıvısı ve
sondaj çamurunun biriktirileceği tabanında sızdırmazlığı sağlanmış çamur havuzu

açılacak olup sondaj işleminden çıkan sondaj çamuru bu havuza alınacaktır. Kuyudan
gelecek ve elekten geçebilecek malzeme kuyuya tekrar basılacak geçemeyen malzeme ise
betonarme havuzda biriktirildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.07.2012 tarih

ve 8865 sayılı yazısında yer alan “Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme

Tabi

Tutulması

Sonucu

Ortaya

Çıkan

Atıkların

Bertarafına

İlişkin

Genelge

(2012/15)”’sinin 1. maddede belirtilen hüküm gereğince 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı
“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında bertaraf edileceğini
“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.

Proje kapsamında açılacak 14 adet sondaj kuyusunda 1000-2000 m aralığında derinliğe
kadar sondaj yapılacaktır. Sondaj çamuru doğal kil minerali olan bentonit kullanılarak

(su+bentonit), özel çamur tanklarında hazırlanacaktır. Sondaj çalışmasında kuyu açılması

süreci boyunca oluşacak sondaj çamurunun depolanması ve sirkülasyonu için sondaj

noktasının hemen yanında çamur havuzu oluşturulacaktır. Sondaj çamuru, çamur
havuzuna alınarak devir daimi sağlanacaktır. Çamur havuzunda çıkan kırıntıların ve

sıvıların çöktürülmesi amacıyla hazırlanan çamur havuzunda sondaj çamurunun bertarafı
da yapılabilmektedir. Çamur havuzunda depolanan kırıntı ve sıvıların yer altı sularına

sızma olasılığına karşı, çukurun geçirimsizliği HDPE veya PE yapıdaki jeomembran ile
sağlanacaktır. Havuzun açılmasından çıkacak toprak, havuzun yanında dökülme

yapmayacak şekilde yığın halinde stoklanacak daha sonra havuz kapatma işleminde
kullanılacaktır. Çamur havuzunun kullanımında havuza yüzeysel suların girmemesi için
gerekli önlemler alınacaktır.
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Proje konusu yatırım kapsamında açılacak sondaj kuyularında Su+Bentonit karışımından
oluşan sondaj sıvısı özel havuzlarda hazırlanacaktır. Delme işlemi sırasında çıkan sondaj
çamuru yine aynı havuzlara alınarak devir daimi sağlanacaktır. Ancak çamur devir daimi
ve çıkan kırıntıların çöktürülmesi amacıyla hazırlanan çamur havuzunda (mudpit) sondaj
çamurunun bertarafı sağlanacaktır.
Her bir kuyu lokasyonunda, delme işlemi sırasında oluşacak sondaj çamuru için kuyuların
etrafında oluşturulacak tabanı ve kenar yüzeyleri geçirimsiz havuzların boyutları çamur
miktarına göre belirlenmektedir. Sondaj esnasında kuyudan çıkacak çamur miktarı,
sondaj derinliği ve sondaj ilerlemesi gibi parametrelere bağlı değişkenlik gösterir.
Tehlikeliliği kesin olmayan ancak muhtemel tehlikeli atıklar olarak addedilen (01 05 06*)
kodlu sondaj çamuru atıkları bertaraf edilmeden önce Bakanlıkça yetkilendirilmiş
laboratuvarlara tehlikelilik analizi yaptırılacaktır ve tehlikelilik durumu belgelenecektir.
Her bir sondaj lokasyonunda sondaj çamurunun yönetileceği çamur havuzlarının
boyutları derin sondaj alanındaki minimum çamur hacmini karşılayacak ölçüde olacaktır.
Sondaj lokasyonlarında ortalama 0,20 m’lik derinlik bitkisel toprak sıyrılacaktır.
Sıyrılan bitkisel toprak vaziyet planlarında gösterildiği gibi ayrı bir şekilde geçici olarak
depolanacak iken, kazı fazlası malzeme havuz çevresinde hem yüzeysel suların girişini ve
depolanan malzemenin dışarıya akışını engellemek hem de havuz hacmini arttırmak
amacıyla sedde amacıyla kullanılacaktır.
2012/15 sayılı “Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge” kapsamında çamur havuzunun
hacmi, bitmiş sondaj deliği hacminin 2 katı olması sağlanacaktır. Sondaj çalışmalarının
tamamlanmasından sonra sondaj çamurundan numune alınarak analizi yaptırılacak olup,
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı (Değişik: RG-11.03.2015/29292) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği, Ek 2
Atık Kabul Kriterleri, II. Sınıf (Tehlikesiz) Düzenli Depolama” kriterlerini sağlaması
durumunda jeomembran kapatılarak üzeri hafriyat toprağı ile örtülecek ve zemin
duyarlılığı sağlanacaktır. Sondaj çamurunun tehlikeli nitelikte çıkması durumunda ise
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen firmalar aracılığı ile yine lisanslı
tesislere gönderilerek bertarafı sağlanacaktır.
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Sondaj çalışmaları sırasında kullanılacak olan su sondaj çamurunun içinde kalacaktır.
Sondaj çamurları çamur havuzunda toplanıp bekletilecektir. Çöktürme sonucunda yüzeye
çıkan su geri döngü ile tekrar sistemde kullanılacaktır. Bu nedenle de atık su
oluşmayacaktır. Sondaj süresi boyunca çamur havuzunda depolanacak olan sondaj
çamurunun alıcı ortama doğrudan deşarjı söz konusu olmayacaktır. Kullanılan sondaj
çamurları; su ve doğal kil minerali olan bentonit kullanılarak oluşturulacaktır.
Gerektiğinde kimyasal kullanımı söz konusu olacaktır. Bu kimyasallar Barit, CFL, Kostik
Soda’dır. Kullanılacak kimyasala ait MSDS formu Çed Raporu’nda verilmiştir. Sondaj
çamuru kuyu başında açılacak olan sızdırmasız çukurda toplanacak ve kapalı devre-devir
daim şeklinde sondaj faaliyetinde kullanılacaktır. Matbit Çukuru tamamen boşaltıldıktan
sonra Jeotermal akışkan için kullanıma hazır hale getirilecektir.
Proje kapsamında 167 sayılı “Yeraltı Suları Kanunu”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu”,
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı (Değişik: RG-14.02.2018/30332) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 28.10.2017 tarih ve
30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme-Kullanma Suyu
Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”, 07.04.2012
tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, 02.04.2015 tarih ve
29314 sayılı (Değişik: RG-23.03.2017/30016) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacağını
“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
7.2. Test Sularının Yönetimi:
Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye çıkmasına
kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu temizliği) bu
işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir. Test süresince açığa
çıkacak su ve buhar karışımı jeotermal kaynak borular vasıtasıyla tıpkı çamur
havuzlarında olduğu gibi kil dolgusu ve jeomembranı bulunan test suyu depolama alanına
aktarılmaktadır. Test suları sızdırmasız alanlarda biriktirilecektir. Test suyu depolama
alanındaki suyun büyük bir bölümü buharlaşma yoluyla kaybolmaktadır. Kalan kısım ise
gerekli görüşlerin alınması sonrasında deşarj standartlarını sağlaması ile birlikte bertaraf
edilmektedir. Havuz hacminin dolması durumunda kuyu başı vanaları vasıtasıyla kuyu
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kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda DSİ 2.
Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan sahalarda; drenaj kanalları, kurutma
kanalları ve tahliye kanallarına kuyu test amaçlı sular, sulama döneminde (1Nisan-30
Eylül) kesinlikle deşarj edilmeyecek, sulama dönemi dışında ise; deşarj için DSİ 2. Bölge
Müdürlüğü görüşü alınarak deşarj uygunluğu sağlandıktan sonra deşarj yapılacaktır.
Havuz hacminin dolması durumunda kuyubaşı vanaları ile su ve buhar karışımının çıkışı
durdurulmaktadır. Bu işlem sonrasında kuyu kapatılarak herhangi bir gaz veya su çıkışına
müsaade edilmemektedir. Depolanacak atık sondaj çamuru ve jeotermal akışkanın alıcı
ortamlara doğrudan deşarjına kesinlikle izin verilmeyecek, yürürlükteki yönetmelikler
çerçevesinde bertaraf işlemleri yerine getirilecektir. Projenin ilerleyen aşamalarında
sondaj alanlarında veya ruhsat alanının diğer bölümlerinde gerçekleştirilmek istenecek
jeotermal kaynak arama, üretme, reenjeksiyon amaçlı sondajlar, akışkan iletimi hatları vb.
her türlü faaliyet hakkında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü kurum görüşü ayrıca alınacaktır.

8. SU KİMYASI
Proje sahasında, koordinatları Tablo- 5.2’ de verilen noktada açılacak olan GK-1 ve GK-2
nolu gözlem kuyusundan su numunesi alınarak rutin aralıklarla (mevsimsel olarak-yılda
en az 4 kez) ağır metalleri de içerecek şekilde analizleri yaptırılacak ve analiz sonuçları
D.S.İ. 2. Bölge Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Su analizinde ana parametrelerde
oluşabilecek değişiklikler takip edilecektir. Yeraltısuyu kalitesinin zaman içinde sondaj
faaliyetleri ile etkileşimi takip edilecek paylaşılacaktır.
Jeotermal sondaj noktalarına yakın olan yer altı ve yer üstü su kaynaklarının miktar ve
kalite bakımından olumsuz etkilenmemesi için rapor içerisinde bahsedilen tüm
tedbirlerin alınacağını, verilen taahhütlere uyulacağını ve parametreleri takip etmek için
rutin aralıklarla (mevsimsel olarak) kalite analizleri yaptırılacağını, analiz sonuçlarının
ilgili kurumlara bildirileceğini “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt
etmektedir.
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9. YERALTISUYU BİLANÇOSU
Proje sahasının da içerisinde yer aldığı bölgede, yeraltısuyunun beslenimi yağıştan,
yüzeysel akıştan, çok düşük oranda kayaçlardan süzülme ve içe akışla olabilmektedir.
Boşalım ise buharlaşma-terleme, kaynaklarla, akarsu ve diğer havzalara boşalımla
olmaktadır. Bütçe hesabı yapılabilmesi için yeterli sondaj, kaynak gibi veriler elde
edilememiştir. Uzun vadede kararlı akım koşullarının geçerli olduğu varsayılarak
sistemdeki beslenim ve boşalım birbirine eşit kabul edilmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen Salihli’de ölçülen Yıllık Ortalama Yağış
Verileri, mevcut jeolojik birimlerin hidrolik iletkenlik değerleri ve kapladıkları alanlar
kullanılarak yeraltısuyu beslenim ve boşalım hesabı aşağıda yapılmıştır. Çalışma sahası
için tali havza sınırları çizilmiştir (Ek- 6).
Ek-6’ da yer alan Hidrojeoloji haritasında çizilen tali havza sınırları içerisinde kalan alan
için yapılan yeraltı suyu bütçesi hesabı aşağıda verilmiştir.
Yıllık ortalama yağış

= 727.9 mm,

Drenaj Alanı = 57.193 km2

Proje sahasında çizilen alt havzanın toplam alanı = 57.193 km2 = 571.93 hektar olarak
bulunmuştur.
Tablo- 8.1. Tali Havza için Yeraltına Süzülme Miktarı
Süzülme
Düşen Yağış
Birim
Alan (km2)
Oranı
miktarı (mm)

Süzülme Miktarı
(hm3/yıl)

Yelpaze Çökelleri 0.22

727.9

15.42

2.469

Yamaç Molozu
Mevlütlü
Formasyonu
Menderes Masifi

0.15

727.9

1.097

0.119

0.10

727.9

27.266

1.984

0.04

727.9

13.41

0.390

Çizilen tali havza içinde yeraltına süzülen toplam su miktarı = 4.962 hm3/yıl olarak
hesaplanmıştır.
Çizilen Tali Havza sınırları içerisinde elde edilen kuyu verilerine göre inceleme alanında
yer alan kuyulardan toplam su çekimi hidrolojik bütçe modelimizde boşalım değerini
oluşturacaktır. Çizilen tali havza sınırları içerisinde kaynak noktası mevcut değildir. Bu
nedenle boşalım hesabında sadece tali havza içindeki sondaj kuyularının debi değerleri
kullanılmıştırr.
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Soğuk Su Sondaj kuyularından toplam çekim:
Sondaj kuyuları sulama amaçlı kullanılan kuyular olduklarından dolayı günde 8 saat yılda
120 gün su çekimi yapılacağından hareketle yıllık toplam çekim miktarı hesaplanmıştır.
Çizilen tali havza sınırları içerisinde 16 adet soğuk su sondaj kuyusu bulunmaktadır.
Sondaj Kuyuları toplam debi: 84.6 lt/sn
Bu kuyular sulama kuyuları oldukları için, günde 8 saat yılda 120 gün çekim yapıldığı
varsayılarak;
Sondaj kuyularından toplam boşalım = 0.292 hm3/yıl
TOPLAM BOŞALIM = 0.292 hm3/yıl
Tablo- 8.2. Tali Havza için Yeraltısuyu Bütçesi

BESLENİM (hm3)

BOŞALIM (hm3)
Kuyular ile Çekim

Yağıştan Beslenim

0.292

4.962
Kaynak ve Çeşmelerden Boşalım

-

Beslenme ve boşalım arasındaki fark, yağış sonrası dere yataklarından yeraltına süzülen
sulardan veya tali havza dışındaki birimlerden yanal beslenme olduğunu göstermektedir.
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10. SONUÇ VE ÖNERİLER
1. “Proje konusu yatırım kapsamında, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kızılavlı-DombaylıAdala-Bektaşlar mevkiinde, “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından
3191220 erişim numaralı 2949,53 ha’lık alana haiz Jeotermal Kaynak İşletme
Ruhsatı içerisinde 14 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti
planlanmaktadır.
2. Çalışma alanı; Manisa İli sınırları içerisinde, 1/25.000 ölçekli topografik haritanın
K20-c3, K20-c4, K20-d2, K20-d3 paftalarında kalan, 2.949,53 hektarlık 3191220
erişim numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı alanında belirlediği Manisa ili,
Salihli ilçesi, Kızılavlı-Dombaylı-Adala-Bektaşlar mevkiinde yer almaktadır.
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı rapor ekinde (Bkz. Ek- 2) verilmiştir.
3. Proje alanını gösterir Yer Bulduru Haritası Şekil- 2.1’ de, 1/25.000 ölçekli
Topografik Harita Ek- 4’ de ve 1/25.000 ölçekli Hidrojeoloji Haritası ise Ek-6’ da
verilmiştir. Projeye ait koordinatlar UTM-6 derece ED50 olarak Ek- 1’ de
verilmiştir. Jeotermal sondaj noktalarının yerleşim birimlerine olan mesafeleri
Tablo- 2.1’ de verilmiştir.
4. Proje alanına en yakın yerleşim yerleri; JK-1 sondaj lokasyonunun güneybatısında
kuşuçuşu yaklaşık 330 m uzaklıktaki Adala Mahallesi; JK-7 sondaj kuyusunun
güneyinde kuşuçuşu yaklaşık 600 m uzaklıktaki Bezirgânlı Mahallesi’dir. Sondaj
lokayonlarının yerleşim yerlerine mesafelerini ve konumlarını gösterir uydu
görüntüleri Şekil- 2.2’ de sunulmuştur.
5. Jeotermal sondaj lokasyonunun yer aldığı alan genel itibariyle az engebeli-düzlük
alanlardan oluşmaktadır. Proje yeri ve yakın yerleşim yerlerini gösterir 1/25.000
Ölçekli Topografik Harita ekte verilmektedir (Bkz. Ek- 4).
6. Sondaj lokasyonunda arazi hazırlık (bitkisel toprak sıyırma) çalışmasının sona
ermesi ile delme işlemi başlayacaktır. Sondajı yapılacak kuyunun yanına sondaj
hazırlama sıvısı ve sondaj çamurunun biriktirileceği tabanında sızdırmazlığı
sağlanmış çamur havuzu açılacak olup sondaj işleminden çıkan sondaj çamuru bu
havuza alınacaktır.
7. Proje kapsamında oluşan sondaj çamurlarının; “Sondaj Çamurları ve Krom
Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına
İlişkin Genelge 2012/15 Madde 1: Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondajları Sonucu
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ortaya çıkan sondaj çamurları Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
hükümlerine tabidir” hükümlerine uygun olarak “Dinamik Enerji Yatırımları
Sanayi A.Ş.” tarafından bertaraf edileceği taahhüt edilmektedir.
8. Jeotermal kaynak arama derin sondajı sırasında akifer seviyelerin kapalı teçhiz ile
geçilmesi ve jeotermal kuyu duvarının çamur ile sondaj boyunca çimentolanması
nedeniyle soğuk su akiferleri ile etkileşim ortadan kaldırılmış olacaktır. Jeotermal
sondaj faaliyeti ile akiferin ve dolayısıyla yeraltısuyunun etkileşimi ortadan
kaldırılacağı “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından taahhüt
edilmektedir.
9. Sahada jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları sırasında oluşan sondaj
çamurunun 26.03.2010 Tarih ve 27533 Sayılı (Değişik: 11.03.2015 Tarih)
“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 Listesine göre analizi
yapılması ve analiz sonuçlarına göre; sondaj çamurunun ADDDY hükümlerine
uygun olarak bertarafının sağlanması “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.”
tarafından taahhüt edilmektedir.
10. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 11. maddesi kapsamında Ek-3/B sine göre atık
çamurun tehlikelilik analizi yapılması ve sonucuna göre Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bertaraf/geri kazanım firmaları ile anlaşma
yapılarak bertaraf edilmesi “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” tarafından
taahhüt edilmektedir.
11. Sondaj çalışması sonucunda kaynağa ulaşılması ile birlikte akışkanın yüzeye
çıkmasına kontrollü olarak müsaade edilir, kuyudaki stabilite sağlanana dek (kuyu
temizliği) bu işlem yapıldıktan sonra kaynaktan numuneler alınarak test edilir.
Kaynağın sürdürülebilir kullanımı amacıyla, rezervuarı beslemesi bakımından
niteliği ve işletilip işletilmeyeceği sondaj tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek
kuyu testleri ile belirlenecektir.
12. Sondajın başlamasıyla oluşacak akışkanlar; kuyu ve testlerin bitiminde (kuyu
cidarlarına beton uygulanacak) aynı kuyudan reenjeksiyon işlemine tabi tutularak
alınan formasyona geri deşarjı yapılacaktır. Bu esnada formasyona sızıntı
olmamasına özen gösterilecektir. Reenjeksiyon uygulanmayarak havuzda
toplanan akışkan ise; “Çevre Koruma” limitlerini aşma özelliği bulunması
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durumunda, kurutma işleminde tabi tutularak sıhhi ve belgeli bertaraf tesislerine,
usulüne uygun olarak nakledilmek suretiyle bertaraf edilecektir.
13. Sondaj sırasında hazırlanan çamur devridaim olarak kuyu içinde sürekli
dolaşmaktadır. Çamur değişeceği zaman çamur havuzuna atılmaktadır. Bu
sebepten daimi bir çamur deşarjı olmamaktadır. İlerleme sırasında açığa çıkacak
olan doğal toprak malzeme sondaj çamuru ile birlikte gelecek ve sızdırmasız
geomembran ile hazırlanacak olan havuzlarda toplanacaktır.
14. Çamur havuzunda dinlendirilen sulu haldeki çamur; gravite yöntemi ile katı kısmı
çöktürülerek suyun havuz yüzeyinde biriktirilmesi sağlanılacaktır. Çamurlu su ise
belediyeler ya da kiralanacak özel vidanjörlerle ücreti mukabil çektirilerek
belediyenin uygun gördüğü yere deşarj edilecektir. Çamur (mud-pit) havuzunda
biriktirilen kuru sondaj çamuru ise havuz zeminde bulunana geomembranla
birlikte kaldırılarak lisanslı araçlarla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
15. Sondaj çalışmaları esnasında her casing (muhafaza borusu) indirilme seviyesinde
ayrı çimentolama işlemi yapılmaktadır. Böylelikle sondaj güzergâhı boyunca bu
işlem yapılarak dış yüzey ile herhangi bir etkileşimin olması engellenmektedir.
Bunun yapılmaması durumu, çevresinde bulunan soğuksu akiferlerinin
kirlenmesine sebep olması yanısıra hem sondaj çalışmasına zarar vermekte hem
de kuyunun verimliliğini düşürmektedir.
16. Faaliyet kapsamındaki ulaşım/nakliye yolu veya iletim hattı güzergahlarının dere
yataklarını kestiği noktalarda yapılması gerekecek çay/dere geçişleri ile ilgili
projeler, uygulama öncesinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne sunulacaktır.
17. İnşaat ve faaliyet sırasında su kaynaklarına olası etkilerle ilgili 30.11.2012 tarih ve
28483 sayılı "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği"nin göz önünde bulundurulması ve
söz konusu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacağını ““Dinamik Enerji
Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
18. 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Su Kirliliği ve
Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu 2006/27 no.lu
Başbakanlık Genelgesi hükümlerine uyulacağını “Dinamik Enerji Yatırımları
Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
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19. Sulu ve kuru derelere herhangi bir pasa, hafriyat, çöp vs. dökümü olmayacağını ve
bunların akış yönünü değiştirecek herhangi bir eylemde bulunulmayacağını
“Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
20. Proje’de öncelikle 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ile
07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uygun hareket edileceğini “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt
etmektedir.
21. 167 Sayılı Yeraltısuları Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü
Yönetmeliği, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği,
09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan dere yatakları ve
taşkınlar ile ilgili 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyulacağını “Dinamik Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt
etmektedir.
22. 07 Nisan 2012 Tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeraltı
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"
hükümleri ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer
ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri
doğrultusunda bundan sonraki süreçte DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak
olan herhangi bir koruma alanları ve yükümlülüklerine uyulacağını “Dinamik
Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.” taahhüt etmektedir.
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EK 1 :
JEOTERMAL RUHSAT SAHASI ve JEOTERMAL KUYULARIN KOORDİNATLARI

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİNDE
DİNAMİK ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ A.Ş.
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN
“3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA” PROJESİ
KOORDİNATLARI

Adı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa

Yukarı

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem

Boylam

Ruhsat Alanı Koordinatları
1

613010.000

4270000.000

28.296686

38.569668

2

613000.000

4270000.000

28.296571

38.569670

3

613000.000

4273000.000

28.297057

38.596699

4

615000.000

4273000.000

28.320018

38.596442

5

619000.000

4270000.000

28.365427

38.568887

6

613000.000

4270000.000

28.296571

38.569670

1

619000.000

4270000.000

28.365427

38.568887

2

620000.000

4270000.000

28.376903

38.568752

3

620000.000

4267000.000

28.376387

38.541724

4

619000.000

4267000.000

28.364916

38.541858

1

605000.000

4276000.000

28.205663

38.624710

2

607000.000

4276000.000

28.228634

38.624471

3

608823.000

4275088.000

28.249429

38.616033

4

605354.000

4272911.000

28.209262

38.596837

5

605000.000

4273000.000

28.205211

38.597681

1

612000.000

4269000.000

28.284934

38.560787

2

612000.000

4268499.000

28.284854

38.556273

3

609356.000

4268500.000

28.254516

38.556611

4

609011.000

4274994.000

28.251573

38.615163

5

611000.000

4274000.000

28.274255

38.605961

6

611000.000

4273000.000

28.274096

38.596951

7

610000.000

4273000.000

28.262615

38.597075

8

610000.000

4269000.000

28.261984

38.561036

Poligon-1

Poligon-2

Poligon-3

Poligon-4

Adı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27
Sağa

Yukarı

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: Enlem

Boylam

İzni İstenen Sondaj Lokasyonları (ÇED ALANLARI)

S1
ÇED Alanı

S3
ÇED Alanı

S4
ÇED Alanı

S5
ÇED Alanı

S6
ÇED Alanı

S7
ÇED Alanı

S8
ÇED Alanı

S9
ÇED Alanı

1

609682.639

4270438.775

28.258062

38.574096

2

609685.888

4270493.842

28.258569

38.574039

3

609641.889

4270501.620

28.258615

38.574534

4

609682.639

4270438.775

28.258111

38.574610

1

609398.569

4268980.770

28.255080

38.560937

2

609447.676

4268948.837

28.255638

38.560644

3

609468.236

4268986.658

28.255880

38.560982

4

609419.975

4269018.293

28.255331

38.561273

1

609423.791

4269069.498

28.255383

38.561734

2

609458.111

4269117.764

28.255785

38.562164

3

609420.790

4269140.343

28.255360

38.562372

4

609388.470

4269094.534

28.254982

38.561964

1

609579.816

4269268.450

28.257205

38.563507

2

609623.412

4269277.934

28.257707

38.563587

3

609610.180

4269331.964

28.257563

38.564075

4

609566.125

4269323.363

28.257056

38.564003

1

609844.018

4268947.864

28.260186

38.560586

2

609905.731

4268929.364

28.260891

38.560412

3

609922.616

4268966.551

28.261091

38.560745

4

609862.674

4268982.764

28.260406

38.560898

1

609931.717

4268886.102

28.261183

38.560019

2

609930.565

4268828.249

28.261161

38.559497

3

609974.680

4268828.854

28.261667

38.559497

4

609974.873

4268885.724

28.261678

38.560010

1

609298.087

4270409.340

28.254151

38.573821

2

609321.139

4270447.541

28.254421

38.574162

3

609265.290

4270467.777

28.253783

38.574351

4

609245.743

4270429.621

28.253553

38.574010

1

609431.445

4269800.562

28.255586

38.568319

2

609391.065

4269803.243

28.255123

38.568349

3

609383.079

4269742.865

28.255022

38.567806

4

609424.396

4269739.504

28.255495

38.567770

Adı

S12
ÇED Alanı

S13
ÇED Alanı

S14
ÇED Alanı

S15
ÇED Alanı

S18
ÇED Alanı

S19
ÇED Alanı

Sıra
No

Projeksiyon: UTM
Datum: ED-50
Zone: 35
D.O.M.: 27

Projeksiyon: Coğrafi
Datum: WGS-84
Zone: D.O.M.: -

Sağa

Yukarı

Enlem

Boylam

1

609471.040

4271878.259

28.256366

38.587034

2

609464.217

4271834.651

28.256281

38.586642

3

609521.661

4271823.942

28.256939

38.586538

4

609527.688

4271865.487

28.257014

38.586912

1

609908.818

4269086.401

28.260952

38.561826

2

609966.366

4269067.397

28.261609

38.561648

3

609984.225

4269105.158

28.261820

38.561986

4

609928.563

4269124.319

28.261184

38.562165

1

609900.475

4269128.392

28.260862

38.562205

2

609920.512

4269130.509

28.261093

38.562222

3

609934.597

4269165.054

28.261260

38.562532

4

609930.406

4269206.100

28.261218

38.562902

5

609893.220

4269202.798

28.260791

38.562877

1

609726.276

4269081.890

28.258856

38.561808

2

609768.162

4269088.168

28.259338

38.561859

3

609761.783

4269146.663

28.259274

38.562387

4

609720.380

4269141.962

28.258798

38.562350

1

605232.541

4273053.148

28.207889

38.598132

2

605295.497

4273039.421

28.208609

38.598001

3

605311.143

4273076.351

28.208795

38.598332

4

605251.041

4273090.096

28.208107

38.598463

1

605100.645

4273348.757

28.206419

38.600811

2

605144.005

4273336.421

28.206915

38.600695

3

605155.708

4273390.888

28.207057

38.601184

4

605112.881

4273403.769

28.206568

38.601305

EK 2 :
2013/23 NUMARALI JEOTERMAL İŞLETME RUHSATI

EK 3:
JEOTERMAL SONDAJ KUYULARININ ÖZELLİKLERİ

S1
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
330 m (Doğu) (Adala)
280 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1797
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S3
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim Birimine
Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1150 m (Doğu)
(Bezirganlı)
615 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Hazine arazisi.
Ada:Parsel: Nitelik: Hazine
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Var.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S4
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim Birimine
Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1250 m (Doğu) (Bezirganlı)

Sondaj Yeri
645 m (DoğuDoğuGüney)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 36
Nitelik: Bağ
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara
uyulacaktır..

S5
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim Birimine
Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1130 m (DoğuDoğuGüney)
(Bezirganlı)

Sondaj Yeri
355 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 9
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S6
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
680 m (Güney) (Bezirganlı)
165 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 38
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S7
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
600 m (Güney) (Bezirganlı)
135 m (KuzeyDoğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 160
Parsel: 36
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S8
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
720 m (Doğu) (Adala)
650 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1842
Nitelik: Dam ve Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S9
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
890 m (KuzeyDoğu) (Adala)
890 m (KuzeyDoğu)
Yoktur.

≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada:Parsel: 1930
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

≈1,4-1,5 Milyon TL

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S12
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1100 m (GüneyGüneyDoğu)
(Adala)
400 m (KuzeyBatı)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 125
Parsel: 2
Nitelik: Tarla ve Kısmen Bağ
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S13
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
830 m (Güney) (Bezirganlı)
145 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 160
Parsel: 43
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S14
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim Birimine
Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
870 m (Güney) (Bezirganlı)

210 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 28
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlanacaktır. Rehabilite çalışmaların kuyunun su gözlemi için kullanılmasına
veya kullanılmamasına göre değişiklik göstermektedir.
Su Gözlem Kuyusu Olarak Kullanılacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra su gözlem kuyusu olarak kullanılacak kuyularda teçhiz
işleminin yapılması gerekmektedir. Kuyu teçhiz borusunun rahatça indirilebilmesi için teçhiz
borusu kuyu çapına göre kullanılmalıdır. Teçhiz işlemleri sırasında PVC veya metal kökenli
borular kullanılacaktır. Bu borular seçilirken sahanın litolojik özelliği ve yeraltı suyunun
kimyasal özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve çakıllama işlemi,
sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı çökmelere karşı
çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Su Gözlem Kuyusu Olarak Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S15
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
830 m (Güney) (Bezirganlı)
350 m (Doğu)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 161
Parsel: 31
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle: Adala

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S18
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın Yerleşim
Yerine Mesafesi
En Yakın Yerleşim
Birimine Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1800 m (KuzeyDoğu)
(Bektaşlar)
425 m (GüneyBatı)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 127
Parsel: 20
Nitelik: Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle:
Gökçeköy

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

S19
Kuyu Cinsi
Kapladığı Alan
(İzni Talep Edilen
Alanı)
Kuyu Derinliği
Kuyu Çapı
Kullanılacak Kimyasal
En Yakın
Yerleşim Yerine
Mesafesi
En Yakın
Yerleşim Birimine
Mesafesi
Açılması Planlanan
Ulaşım Yolu
Maliyeti
Toplam Yatırım
Bedelindeki Payı

Derin
2500 m2
1000-2000 m
A26” : Başlama çapı
B171/2” ,C121/2”
D81/2” : Bitirme çapı
Bentonit (Bentonite ait MSDS
Ek-8’de verilmiştir.)
1730 m (KuzeyDoğu)
(Bektaşlar)
535 m (Güney)
Yoktur.
≈1,4-1,5 Milyon TL
≈ %7

Kadastral Bilgiler ve
Mülkiyet Durumu

Özel mülkiyet.
Ada: 128
Parsel: 11
Nitelik: Palamutlu Tarla
Bağlı Olduğu Mahalle:
Gökçeköy

Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki
Arazi Kullanımı

Yoktur.

1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni
Planı’ndaki Yeri

İçme ve Kullanma Suyu
Kaynakları

Kuyunun Kapatılması
ve Rehabilitasyon

Sondaj Yeri

23.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanmış İzmir-Manisa Planlama
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” olarak işaretli alan
üzerinde kalmaktadır. Mezkur Çevre Düzeni Planı’nın;
8.15.5. Madencilik faaliyet alanlarında ÇED yönetmeliği ve diğer Mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
8.15.6. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her Türlü önlem tesis
sahiplerince alınacaktır.
8.15.7. İşletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek
duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği
durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın
uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde
yapılabilir.” uygulama hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yakınında bulunan Demirköprü Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacıyla işletilmekte
olup, izni talep edilen alan içme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa, orta ve uzun
mesafeli koruma kuşaklarında yer almamaktadır.
Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet alanı için rehabilitasyon
çalışmaları başlayacaktır. Rehabilite çalışmaları kuyunun üretim amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağına göre değişiklik göstermekte olup, bu kuyular su gözlem kuyusu olarak
da kullanılabilmektedir.
Üretim Amaçlı Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra üretim amaçlı kullanılmayacak kuyularda kuyu teçhiz
işlemi yapılmış olduğundan su gözlem kuyusu olarak kullanılabilecektir. Teçhiz boruları
seçilirken sahanın litolojik özelliği dikkate alınacaktır. Teçhiz işleminin ardından yıkama ve
çakıllama işlemi, sonrasında ise pompa ölçümleri yapılacaktır. Ardından, kuyu ağzı
çökmelere karşı çimentolanacak ve üzerine nebati toprak serilecektir.
Herhangi Bir Amaçla Kullanılmayacak Kuyularda Rehabilitasyon Çalışmaları:
Delme işlemi tamamlandıktan sonra sondaj boruları zeminden çekilecek ve çimentolama
işlemi yapılmasının ardından üstü nebati toprak ile örtülecektir. Sahada yapılacak çalışmalar
esnasında alınacak tedbirlerle saha ve çevresinde yaşayan canlı yaşamı dikkate alınarak,
meydana gelecek olumsuz çevre koşullarının en az düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Ayrıca 2012/15 nolu Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması
Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge’de belirtilen esaslara uyulacaktır.

EK 4 :
1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA

ER:319120 Jeotermal Ruhsat Numaralı Saha ve Civarına ait 1/25.000 Ölçekli Topografya Haritası
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EK 5 :
1/25.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI
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EK 6 :
1/25.000 ÖLÇEKLİ HİDROJEOLOJİ HARİTASI
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ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ
KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI
TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL
TABLOSU

DİNAMİK
ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ A.Ş.

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI SAHADA
14 ADET SONDAJA DAYALI JEOTERMAL KAYNAK
ARAMA PROJESİ

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA
ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU
Projenin Adı :

3191220 ERİŞİM VE 2013/23 RUHSAT NUMARALI
SAHADA
14
ADET
SONDAJA
DAYALI
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA PROJESİ

Proje Sahibi :

DİNAMİK ENERJİ YATIRIMLARI SAN. A.Ş.

Projenin Yeri :

Manisa ili, Salihli
Bektaşlar mevkii

ÇED Yeterlik Belge No :

93

ilçesi,

Kızılavlu-Dombaylar-Adala-

Tebliğin İlgili Maddesi
Kapsamında Çalıştırılacak
Personel*

Adı Soyadı

Mesleği

Sorumlu Olduğu
Bölüm, Sayfa,
bölüm, ekler vb.

Madde 5/1-c bendi personeli
(Koordinatör)

Fatma DİNÇ

Bilim Uzmanı
Biyolog

Bütün Rapor

Uğur ŞAHİN

Çevre Mühendisi

Bütün Rapor

Nil AĞIL

Çevre Mühendisi

Bölüm 2

Selami HORZUM

Ziraat Mühendisi

Bütün Rapor

Ahmet NERGİZ

Maden Mühendisi

Bölüm 2

Yunus Emre
ELMALI

Çevre Mühendisi

Bölüm 2

Madde 5/1-a bendi personeli

Madde 5/1-b bendi
personeli

Madde 5/1-ç bendi personeli

Proje Personeli
*Bu belge elektronik olarak imzalanmıştır.

