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ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de jeotermal i letmecilik alan nda yap lan
ilk faaliyetlerle beraber olu turulan tesisler, küçük çapl ve genellikle
tek amaca yönelik olarak kurulmas na ra men, günümüzde çok geni
çapl ve içinde bir çok faaliyeti kapsayan i letme yap lar na
dönü mü tür. Tek bir alanda faaliyet gösteren i letmeler, jeotermal
ak kanlarla ilgili faaliyet alanlar n da içine alacak ekilde kompleks
bir yap lanmaya gitmi lerdir. Jeotermal ak kanlar n kullan lmas
amac yla kurulacak i letmeler, bu alana özgü artlar nedeniyle ebeke
organizasyon eklinde tasarlanmak zorundad rlar. Bu çal mada,
ebeke organizasyonu esas al narak, Afyon ilindeki mevcut jeotermal
i letmelerde bir model denemesi üzerinde durulacakt r.
Anahtar Kelimeler:
Jeotermal ) letmecilik, *ebeke
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ABSTRACT
Although geothermal firms were first founded towards
achieving single business function in the world and Turkey, today
they have transformed into organizational structures compiling several
or broader functions. Thus, these firms moved towards being complex
structures within which several functions related to geothermal water
are included. Due to their peculiar conditions they have to be designed
as network organizations. This study focuses on geothermal
businesses in Afyon and aims at developing a network organization
model for these businesses.
Key Words: Geothermal Business, Network Organization,
Afyon City
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GR
Jeotermal enerji, enerji darbo az ya ayan ve kendi alternatif
enerji kaynaklar n de erlendirmek zorunda olan Türkiye için önemli
bir varl kt r. Türkiye, jeotermal enerjinin kullan m nda son y llarda
önemli mesafeler katetmi , do rudan kullan m uygulamalar nda 2002
y l itibariyle dünyada be inci s rada yer alm t r.1
Dünyada ve Türkiye’de jeotermal i letmecilik alan nda yap lan
ilk tesisler daha çok kapl ca amaçl olmu tur. Küçük çapl ve
genellikle tek amaca yönelik olarak kurulan bu tesisler, günümüzde
çok geni çapl ve içinde bir çok faaliyeti kapsayan i letme yap lar na
dönü meye ba lam t r. Yeni kurulan tesisler ise en az birkaç faaliyet
kolunu içinde bulunduran kompleks bir yap olarak in a edilmektedir.
Afyon’da, ba lang çta merkezi s tma sisteminde kullan lmaya
ba layan jeotermal enerji, son geli meler ve örnekler
nda entegre
bir yap lanmaya yönelmi tir. Bu yöneli belirli ihtiyaçlar n ve geli im
fikrinin bir sonucu olsa da, konuya tüm yönleriyle hakim ve bütüncül
bir bak aç s yla bak lamamas n n getirece i sorunlar olacakt r. Bu
ba lamda, kaynak sorunu olmas n n yan ba nda, i letme yap s
aç s ndan yönetim/organizasyon teori ve uygulamas n bilen
uzmanlar n bu planlama içinde yer almas , sorunlara çok boyutlu
yakla m tarz enerji kayna n n verimlili ini art racakt r.
Jeotermal enerji, en temiz ve çevreci enerji kaynaklar ndan biri
olmas na ra men, yanl kullan l r ve gerekli önlemler al nmazsa,
jeotermal ak kanlar çevreye zararl hale gelebilmektedir. Özellikle
içindeki bor eriyi i çevre kirlenmesine yol açabilmektedir.2
Çal mada amaç, birbiriyle ili kili olan ancak aralar nda
sistematik ileti im olmayan i birimlerinin ebeke organizasyon
modeli ile verimlilik düzeyinin art r lmas d r. Mevcut yap s itibariyle
Afyon’daki jeotermal tesisleri, kayna n verimsiz kullan lmas na ve
herbir i biriminin kendisini di erlerinden soyutlamas na neden
olmaktad r. Bu ba lamda, çal man n kapsam , yasal durum
1

DPT Madencilik Özel htisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu
Jeotermal Enerji Çal12ma Gurubu Raporu, DPT, Ankara, 1996, s. 7.
2
*akir *)M*EK, “Reenjeksiyon Kavram ve Uygulamalar”, Ye2il Enerji Jeotermal ,
Eylül 2001, s. 20.
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çerçevesinde Afyon’daki jeotermal i letmecili inin yeniden
yap lanmas na yönelik olarak ebeke organizasyon modelinin
analizinden olu maktad r.
I. JEOTERMAL

LETMEC L KTE YASAL DURUM

Yasal olarak, jeotermal kaynaklar n devlet ad na kullan m
hakk il özel idarelerine aittir. Bu yüzden, kayna n devlete ait oldu u
için, il özel idareleri sular n mülkiyetini tamamen gerçek ya da tüzel
ah slara devredemezler. Ancak, Bakanlar Kurulu Karar ile tespit
edilecek esas ve artlara göre bu sular n mülkiyeti, belediyelere,
köylere, iktisadi devlet te ekküllerine ve sermayesinin yar s ndan
fazlas devlete ait olan müesseselere devredilebilir. Bu suretle,
mülkiyeti devredilen s cak sular, bu idareler taraf ndan re’sen veya
bunlar n i tirakiyle kurulacak te ekküller vas tas yla i letilebilir. Bu
sular devlet taraf ndan i letilebilece i gibi imtiyaz suretiyle taliplerine
de ihale edilebilir.3
II.
JEOTERMAL
ORGAN ZASYON YAPISI

LETMEC L KTE

EBEKE

A) *EBEKE ORGAN)ZASYON KAVRAMI VE TÜRLER)
Burada, ebeke organizasyonun kavramsal yap s üzerinde
durularak, konuyla ilgili olarak teorik çerçeve ortaya konulmaya
çal lacakt r.
1. ebeke Organizasyon KavramBasit olarak, ebeke, ebekeyi olu turan üyelerin (ki i/kurum)
di er üyelerle do rudan ya da dolayl olarak ba lant lar
olu turmas d r.4 Davran sal aç dan ebeke, ki iler, pozisyonlar,
gruplar ya da örgütleri içeren sosyal ili kiler modelidir.5 Stratejik
aç dan, ebeke, birbirinden ba ms z fakat birbirleriyle ili kili ve kâr

3

Resmi Gazete, Say : 9622, 1 Haziran 1957.
Casson, Mark. Howard Cox,“An Economic Model of Inter-Firm Networks", The
Formation of Inter- Organizational Networks, Mark Ebers (Ed.), Oxford: Oxford
University Press, 2. Edi. 1999, s. 174.
5
Melek TÜZ, “Yeni Örgüt Modelleri”, Uluda Üniversitesi ).).B.F. ) letme
Bölümü, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/10/05zmelek/ melek.htm, 2003.
4
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amaçl organizasyonlar n rekabet avantaj sa lamak için olu turduklar
uzun dönemli anla malar olarak da tan mlanabilir.
*ebeke yap n n üçüncü tan m , uyum ve esnekli in bir bile imi
eklindedir. Buna göre ebeke yap , bir hiyerar ik düzen içerisinde
ortadan kald r lamayan ve çe itli uzmanl klara göre da t lm olan
faaliyetlerde ortaya ç kan problemlere ve çe itli ihtiyaçlar n var
oldu u dengesiz ko ullara uyum sa layabilen bir yap olarak
kar m za ç kmaktad r.6 *ebeke üyelerini olu turan i letmelerin bir
ba ka özelli i, birbirlerinden farkl ilgi alanlar na sahip, fakat
birbirleriyle kar l kl olarak ba ml durumda olmalar d r.7
Bu tür yap n n temel özelli i; bir mal veya hizmeti üretebilmek
için yap lmas gereken i ve faaliyetlerin ve bunun için gerekli olan
kaynaklar n tek bir i letmenin bünyesinde toplanmas yerine, farkl
i letmelere da t lm olmas d r. Yani ayn amaca hizmet eden i ler ve
bunun için gerekli olan kaynaklar ayr i letmelerin bünyesinde
yürütülmekte ve toplanmaktad r.
2. ebeke Organizasyon Türleri
*ebeke yap lanmalar, i letmelerin kendi bünyelerinde
yap labilece i gibi, i letmeler aras nda da kurulabilir. Buna yönelik
olarak olu turulan ebeke yap lanmalar unlard r:
-

Dahili ebekeler,

-

Dengeli ebekeler,

-

Dinamik ebekeler.

a) Dahili *ebekeler
Dahili ebekeler, ebeke d ndaki i letmelerden yararlanma
odakl de il, genel ekonominin sundu u f rsatlar de erlendirme
amaçl olarak olu turulmaktad r. *ebeke içindeki i letme(ler), belirli
alandaki kaynaklara nüfus edebilir ya da birço una sahip olabilir.
Dolay s yla, ebekedeki i letmeleri birbirlerini ikame etme üstünlü ü
6
7

A.g.e.
Susanne LUTZ, "Learning Through Intermedianes: The Case of Inter-Firm
Research Collaboration", The Formation of Inter- Organizational Networks, (Ed:
Mark EBERS), Oxford: Oxford University Press, 2. Edi., 1999, s. 220.
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sözkonusudur. Bu sayede, ebeke üyeleri iç yap da birbirinin mü terisi
ama pazarda rakipleri olarak ortaya ç kmaktad r. Ana i letmenin temel
sorumlulu u ise, i letmeler aras ndaki koordinasyonu sa lamakt r.8
b) Dengeli *ebekeler
Dengeli ebeke, mal ya da hizmet üreten i letmelerin kaynak
sahipli i ve mülkiyet tasarrufu noktas nda birbirinden ba ms z olarak
arz ve talep ili kisi içerinde bulunmalar d r. Yani, ebeke ili kisinin
sürekli olmas ndan ziyade arz ya da talep ortaya ç kt zaman ç kar
ili kisinin bask n geldi i yap lanmad r. Ancak burada önemli olan
unsur, dengeleyici i lev gören ana i letmenin olmas ve ebeke üyeleri
aras ndaki ili kiyi belirleme özelli inin bulunmas d r.
c) Dinamik *ebekeler
Dinamik ebeke, dengeli ebekelerden farkl olarak belirleyici
özelli i olan ana i letmenin bulunmay d r. Bu örgütsel yap lanmada,
dolayl organizatörlük i levi gören herhangi bir i letmenin etraf nda
kendi alanlar nda tamamen ba ms z olan i letmelerin olu umu
esast r. Yani organizatörlük, i letmeler aras nda döngüsel olarak
ortaya ç kar ve ebeke olu ur.
B) JEOTERMAL )*LETMEC)L)VE YÖNEL)K ÖRGÜT
TASARIMI
Organizatör irket, ak kan n ç kar lmas , ehir merkezine
ta nmas , merkezi s tma sisteminde kullan lmas , kullan lan
ak kan n tekrar alana geri ta nmas ve bu ta ma esnas nda turizm
tesislerine, seralara ve di er kullan m alanlar na da t lmas , en
sonunda da jeotermal alana reenjekte edilmesini organize eder. Di er
faaliyetler (serac l k, termal turizm vb.) kendine has özellikleri olan
faaliyetler oldu undan, uzman irketlerden yararlan lmas gerekir.
Jeotermal i letmecilik alan nda, hem ana irketin dahili ebeke
üyesi i letmeleri, hem de faaliyet alan d ndaki di er ili kili
i letmeler, kaynak ba ml l ndan dolay i birli i stratejileri
uygulamak durumundad rlar. Bu sayede, ebeke organizasyon olarak
yap lanm jeotermal i letmeler, sinerji olu turma avantaj n da elde
8

Tamer KOÇEL, 2letme Yöneticili?i, Beta Y. No:405, )stanbul, 1998, s. 284.
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etmi olurlar.9 Her biri kendi içinde uzmanla m olan birimlere ana
i letme taraf ndan belirli hedefler verilir. Alt i letmeler bu standart
hedefler içinde kald klar sürece faaliyetlerini sürdürürler. *ebekeye
giren tüm i letmeler d kaynaklardan yararlanma uygulamas n n
getirdi i esnekli i sürdürerek, kendi sahip olduklar temel yetenekleri
tam olarak ebekenin kullan m na sunarlar.
III. AFYON L NDE JEOTERMAL LETMEC L
YÖNEL K EBEKE ORGAN ZASYON MODEL ÖNER S

NE

Afyon il merkezinde jeotermal enerjiden yararlan larak
konutlar n s t lmas çal malar na 1994 y l nda ba lanm olup ilk
etap 1996 y l nda tamamlanarak hizmet vermeye ba lam t r. Ancak,
daha çok konutun s t lmas amac yla çal malar devam etmektedir.
A) S)STEM)N ÖZELL)KLER)
Afyon’u s tmak amac yla jeotermal ak kan n elde edildi i
Ömer-Gecek jeotermal sahas , ortalama 95 ºC s cakl kta, ve yüksek
(mevcut durum; 170 l/s, potansiyel; 402 l/s) debide jeotermal ak kan
üretimiyle Türkiye’nin önemli sahalar aras nda yer almaktad r.10
Sahadan al nan jeotermal ak kan, fazla s kayb na neden olmayan
özel borularla, yakla k 15 km uzakl ktaki da t m merkezine
getirilmektedir. Bu merkezde ak kan n enerjisi ebeke suyuna
aktar lmakta ve yakla k 60 ºC’ye kadar s nan su, yal t lm özel
borularla ehir içerisine gönderilmekte ve kullan ma sunulmaktad r.11
Afyon )l Merkezi’nde jeotermal enerjiden yararlan larak
s t lan konut say s Aral k 2002 itibariyle 4700’dür. Bunun için
kullan lan jeotermal ak kan miktar 170 l/s dir. birkaç y l içinde
12.000 konut jeotermal enerjiyle s t lmas planlanmaktad r. Bu
projenin gerçekle mesi için ise 95 °C’de ve 600 l/s kesintisiz
jeotermal ak kana ihtiyaç vard r.12
9

A.g.e., s. 283.
MTA Ömer Gecek Jeotermal Sahas1n1n Koruma Alanlar1 Raporu, Enerji
Hammadde Etüt ve Arama Daire Ba kanl , MTA, Ankara, 2000, s. 2.
11
Cahit SERTESER, AFJET A.@. Genel Müdürlü?ü Faaliyet Raporu, Afyon, 2002,
s. 2.
12
A.g.e, s. 2.
10
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B) AFJET ORGAN)ZASYON YAPISI VE FAAL)YETLER)
Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm San. ve Tic. A.*. (AFJET)
Afyon’da, valili in öncülü ünde 1994’te kurulmu tur. *irketin
%59.41 hissesi Afyon )l Özel )dare Müdürlü ü'ne, %33.83’i Afyon
Belediyesi’ne, %6.03’ü Afyon Ticaret ve Sanayi Odas ’na aittir.
*irketin di er ortaklar , Yünta A.*., Afyon E itim Vakf , Afyon
Ticaret Borsas , Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odas ’d r. Günümüzde
irketin sermayesi 300 Milyar TL.’dir.13
*irket, jeotermal enerji ile bölgesel s tma sistemi tesis ve
ebekesini kurmak ve i letmek, jeotermal su ile hizmet verilen kapl ca
siteleri, binalar, otel, lokantalar, dinlenme tesisleri, sa l k üniteleri,
kür merkezleri, çiçek ve sebze seralar kurmak ve i letmek gibi,
yat r m ve hizmetler yapmak amac yla kurulmu tur.14
2002 y l ba ndan itibaren Jeotermal Serac l k Organize
Sanayi Bölgesi kurma çal malar na ba lanm ve AFJET taraf ndan
ç kar lan ak kanlar n bölgedeki termal turizm tesislerine de
verilebilmesi için çal malar yürütülmektedir. Sahaya yak n olan iki
tesise ak kan verilmeye ba lanm t r.
AFJET A.*., ba kan Afyon Valisi olan bir genel kurul
(belediye ba kan dahil) ve genel kurulun atad
bir genel müdür
taraf ndan yönetilmektedir. Genel müdürün alt nda daha çok teknik
kadrolardan olu an departmanlar bulunmaktad r. Bunlar n en
önemlileri jeotermal saha i letme gurubu ve s merkezi i letme ve
bak m gurubudur. Di er personeli in aat, güvenlik ve di er i lerle
ilgilenen elemanlar olu turmaktad r.
Ömer-Gecek havzas nda, Rezervuar ve Saha ) letme Gurubu,
AFJET A.*. tasarrufu alt nda olmak üzere, 8 adet faal kuyunun
i letilmesinden ve bak m ndan sorumlu olan bir gruptur. Kuyulardan
bas nç alt nda ç kan jeotermal sular, bölgedeki AFJET A.*.
tesislerinde, bir havuzda toplanmaktad r. Sular n havuza giri inde,
buhar ve gazlar ayr arak sudan ayr lmaktad r. Ortalama 95 °C’deki
jeotermal ak kan, buradan pompalar yard m ile ehre gelen ve dönen
13
14

A.g.e, s. 1.
A.g.e, s. 1.
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isale hatt na bas lmaktad r. )sale hatt 15 km. olup, gidi borusundaki
jeotermal ak kan, ehir merkezindeki s transfer merkezine 92 °C de
ula maktad r. Bu merkezde, 50°C s b rakan jeotermal ak kan, ayn
hendekteki dönü hatt ndan, havzadaki reenjeksiyon kuyular na
ula arak, yer alt havzas na 42°C de geri dönmektedir.15
Saha ) letme Gurubu, mevcut kuyulardan jeotermal ak kan n
ç kar lmas , bunlar n dozajlama binas nda toplanmas , toplanan
ak kanlar n s kayb n en az tutacak ekilde merkezi s tama
tesislerine ula t r lmas , geri dönen ak kan n talip olan di er
i letmelere da t lmas ve toplanmas , son olarak da yer alt na
reenjekte edilmesiyle ilgilenir.
Jeotermal s merkezi, 92 °C de gelen jeotermal ak kan n
s s n n, ehir merkezindeki binalara ula an kapal devre ebeke
hatlar ndaki sulara aktar ld
(plaka tipi e anjörlerle) ve bu
ebekelerdeki sular n, pompalarla hareketlendirildi i, bir s transfer
binas , idare binas vs. tesislerden meydana gelmi bir merkezdir.
Binalara gönderilen suyun s cakl 60 °C, dönü suyu s cakl 45 °C
dir. Is transfer binas ndan, be ayr kapal devre ebekesi
beslenmektedir.16
Sistemin büyüklü ü ölçüsünde herhangi bir ar zaya meyden
verilmemesi, Merkezi Is tma Tesis ) letme Gurubu’nun görevidir.
Çünkü 4700 konutluk bir sistemde, örne in s merkezinde olu acak
bir aksakl k, sistemin tamam n n devre d kalmas ve tekrar devreye
sokulmas n n zaman almas gibi ciddi bir problemi ortaya ç karacakt r.
Ayr ca, gurup, meteorolojik artlara göre olu acak s ihtiyac n n
kar lanmas ve konutlardaki s n n sabit tutularak, ehir ebekesine s
aktar m n n optimal olarak gerçekle tirilmesini sa lar.
C)
JEOTERMAL
YAPILANMASI

FAAL)YETLER)N)N

*EBEKE

1. Ana 6letme
Afyon’da jeotermal ak kanlar n n ebeke organizasyon
yap s yla yayg n ve verimli kullan m için, farkl jeotermal
15
16

A.g.e, s. 2
A.g.e, s. 2.
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faaliyetlerin uzman ve k smen ba ms z i letmeler taraf ndan yerine
getirilirken, kaynaklar n sahibi olan AFJET a a ba l i letmeler
aras nda koordinasyonu sa layan birim i levini görecektir.
AFJET halen, jeotermal ak kan n ç kar lmas , ta nmas ,
kulland r lmas , geri ta nmas ve reenjekte edilmesi faaliyetlerini
yürütmektedir. Fakat geri ta ma esnas nda turizm tesislerine, seralara
ve di er kullan m alanlar na da t lmas hususu tam olarak
gerçekle memi tir. Di er faaliyetler (serac l k, termal turizm vb.)
kendine has özellikleri olan faaliyetler oldu undan, her alt faaliyet için
o konuda uzmanla acak olan irketlerin kurulmas ve bunlar n
aras nda kusursuz bir koordinasyonun sa lanmas gerekir. AFJET,
isale a amas nda olan II. etap s tma projesi için ak kan temininin
sa lanmaya ba lanmas
ile artacak faaliyetlerinin organize
edilmesinde, dahili ebeke yönteminin kullan lmas en ak ll ca
çözümdür.
2. ebekeye Ba9l- 6letmeler
AFJET A.*.’nin u anki yap s içerisinde farkl faaliyetleri
yürüten ba l i letmeler (ayr birimler eklinde tesis edilerek), dahili
ebeke eklinde organize edilmesi, her alt birimin kendi sorumluluk
alanlar nda s n rland r lm
ve tan mlanm
i lerde faaliyet
gösterece inden daha etkin çal acakt r. Jeotermal ak kanlar sahadan
ç karan, isale hatt yla ehir merkezine ula t ran ve saha ile ilgili di er
çal malar yürüten bir saha i letme birimi, merkezi s tma sistemini
destekleyen merkezi s tma tesis i letme birimi, abone i leriyle ve
halkla ili kiler konusuyla ilgilenen pazarlama ve halkla ili kiler
birimi, dahili ebekenin unsurlar n olu turacaklar ve her biri kendi
alan nda uzmanla arak verimlilik art sa lanm olacakt r.
a) Saha ) letme Gurubu
Saha i letme gurubunun bugünkü halinden çok daha iyi
organize edilmesi ve donan ml hale getirilme önceli i vard r.
Afyon’da yap m planlanan II. etap s tma projesinin kaç konutu
kapsayaca tamamen sahan n kapasitesine ba l d r. Bunun yan nda
ak kan n merkeze ta nmas için yap lacak hatt n kapasitesinin
tespitinde de bu husus ciddi önem arzeder. Çünkü proje maliyetinin
yakla k %60’ n olu turacak olan isale ve da t m hatlar n n çap n n
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)
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optimal olarak belirlenmesi gerekir. I. Etap projede ehir merkezine
ak kan ta yan borular, saha kapasitesi tam olarak bilinmedi inden
450 mm. olarak tespit edilmi tir. Fakat II. etap projesi için bu çaptaki
borulardan aktar lan ak kan miktar yeterli olamayaca için, yeni bir
isale hatt yap m ihtiyac do mu tur. Bu da ciddi bir maliyet
getirmi tir. Yine ihale a amas nda olan II. etap için dö enecek isale
hatt nda boru çap n n ne olaca konusunda da karars zl k vard r.
Bütün bunlar n sebebi ise, tamamen saha ile me gul olacak ve bu
konuda uzmanla acak, sahan n ilerideki ihtiyaçlara göre yay lma ve
geni leme alanlar n ve buna ba l olarak ek kapasitesini tespit
edebilecek bir birimin olu turulamamas d r.
b) Konut Is tma Hizmeti
*ebeke yap lanma içersinde konut s tma sistemi ön s ralarda
yer al r (bkz. *ekil 1). Konut s tma sisteminden geçen s cak sular, s
de erini kaybetmeden ebeke içersideki di er birimlere aktar l r.
Jeotermal merkezi s tma sistemleri, yap sal olarak her ne kadar tekel
bir hizmet sunmakta olsalar da, di er s tma sistemleriyle (kömür, fuiloil, do algaz) rekabeti sürekli gündemdedir. Buna yönelik maliyet,
tahsilat vb. dezavantajlar olu tu unda, do a kirlili i aç s nda en
optimal kaynak oldu una dair tan t m faaliyetlerinin art r lmas
gereklidir.
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Jeotermal merkezi s tma sisteminin verimlili ini etkileyen
önemli sorunlardan birisi, yap lan hizmetin pazarlanmas s ras nda
ortaya ç kmaktad r. Jeotermal tesislerin çevre dostu olmas ve
ehirlerdeki hava kirlili ini önlemede önemli rolünün bulundu u
kabul edilmektedir. Ancak, do algazda oldu u gibi zorunlu bir
abonelik sisteminin hala tesis edilememi olmas ve halk n bu tür
yat r mlar n tesisine ba land nda ödedikleri kat lma paylar gibi
unsurlar, Afyon’da jeotermal merkezi s tma sistemine abone olmay
k smen engellemektedir.
c) Pazarlama ve Halkla )li kiler
Özellikle konut s tma sistemi planlan p projelendirilirken,
önceden yap lan anket veya ön abonelik neticelerine göre bir bölge
belirlenmi tir. Bölge )mar Plan 'nda bulunan tüm binalar sisteme
abone olacak ekilde projelendirilmi ebeke yap lanmas da buna
göre yap lm t r. Ancak yat r mc irketin ve di er yetkililerin
bölgedeki her tüketici aday n n sisteme abone ettirilmesi eklinde bir
yapt r m gücü bulunmamaktad r. Do algazda oldu u gibi )l H fz s hha
Kurullar taraf ndan temiz enerji kayna olan jeotermal enerjinin
aboneli i için yapt r m uygulanmamaktad r.
Bu nedenle, kurulacak bir Pazarlama ve Halkla )li kiler
Departman ’n n katk s önemli olacakt r. Bu birim en az nda II. Etap
projesi için sistemin kurulu a amas nda halk n sisteme kat l m n n
sa lanmas n temin edecektir. Sistemin faaliyete geçmesiyle beraber
de abonelerin her türlü ba vurusu ve bilgi taleplerine bakacakt r.
AFJET A.*. bünyesinde böyle bir birimin tesis edilmemi olmas ,
ar za bildirimi ve di er konulardaki ba vuru ve ikayetlerin ilgisiz
birimlere gitmesine ve bir yönetim karga as na neden olmaktad r.
d) Di er Faaliyetler
AFJET A.*. ana faaliyetler d ndaki tüm alanlarda sadece
organizatör rolünü oynar. Ana i letmenin merkezi s tma d ndaki
ba ka bir faaliyet alan nda (serac l k, termal turizm vd.) uydu
i letmeler kurmas , son y llarda üzerinde önemle durulan, zorunlu
hallerin d ndaki alanlarda özelle tirmenin mutlaka gerçekle tirilmesi
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ve bu alanlarda özel irketlerin faaliyet göstermesinin özendirilmesi
trendine ters bir yakla m ortaya koyar. Ancak, kamu ya da k smi
kamusal bir irketin etkisi alt nda olan bu gibi i letmeler aras nda
kar l kl ba ml l n olu mas ve zamanla esnekli in kaybolmas
ihtimali, bu yap n n tercih edilmemesi gerekti inin göstergesidir.
Bunun için, böyle bir yap n n serbest piyasa anlay ndan yoksun ve
fayda maliyet anlay ndan uzak olmas nedeniyle, uzman
i letmelerden yararlan labilir.
AFJET organizatörlü ünde, ebeke yap içersinde uzmanl k
alanlar na göre, di er faaliyet alanlar nda görev yapacak i letmelerin
uzmanl k alanlar na göre, süreci tamamlar nitelikte, ebeke içinde
ba lant l birimler olu turulur. Bu süreç öyle tan mlanabilir (bkn.
*ekil 1): Konut s tma sisteminden gelen s cak sular, s ras yla,
öncelikle yüzme havuzlar nda, termal tesislerinde, seralar, bal k
çiftlikleri ve sonunda yeraalt na yeniden yükleme yap l r.
SONUÇ VE ÖNER LER
Bir jeotermal i letmenin kurulmas a amas ndan ba layarak
süreklili i ve geli tirme süreci, günümüzün teknik, iktisadi, çevresel
ve yönetsel artlar nda ele al nd nda, bu i letmenin entegre
kullan ma uygun bir ekilde organize edilmesinin gerekti i, ba kaca
bir etkene gerek kalmadan çok aç k bir ekilde ortaya ç kmaktad r.
Dünyada ve Türkiye’de jeotermal i letmecilik alan nda yap lan ilk
faaliyetlerle beraber olu turulan tesisler, küçük çapl ve genellikle tek
amaca yönelik olarak kurulmas na ra men, günümüzde çok geni
çapl ve içinde bir çok faaliyeti kapsayan i letme yap lar
olu turulmu tur. daha önce tek bir alanda faaliyet gösteren i letmeler
ise, jeotermal ak kanlarla ilgili di er faaliyet alanlar n da içine
alacak ekilde kompleks bir yap lanmaya do ru gitmi lerdir.
*imdiye kadar dünyada ve Türkiye’de, özelde ise Afyon’da
jeotermal ak kanlar n de erlendirilmesine yönelik kurulan
organizasyonlarda, dikey örgüt yap lanmas hakimdir. Ancak, istenen
düzeyde entegre ve geni amaçl bir jeotermal faaliyetler zincirini
idare etmekte yetersiz kald , sadece belirli alanlara yönelik
çal larak di er alanlar n geli mesinin ihmal edildi i görülmektedir.
*ebeke örgütleme ile birlikte, Afyon’da di er faaliyet alanlar n n da
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)
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ebekeye dahil edilmesiyle, kaynak tasarrufu sa lanarak jeotermal
ak kanlardan uzun süreli ve verimli bir ekilde kullan m
mümkündür. Buna göre, yerinden yönetimle faaliyet kollar n n uzman
ve k smen ba ms z i letmeler taraf ndan yerine getirilmesi,
kaynaklar n sahibi olan ana i letme olan AFJET ise, bu i letmeler
aras nda koordinasyonu sa layan konumunda olarak bir ebeke
organizasyon olu turmas gerekir.
Afyon’da bulunan jeotermal alanlardan tarihin eski
devirlerinden bugüne kadar kapl ca olarak yararlan lm t r.
Günümüzde de bu yararlanma devam etmektedir. Afyon merkezinin
jeotermal enerji ile s t lmas kapsam nda ortaya konan projenin
hayata geçirilmesinden sonra jeotermal enerjiden farkl ekillerde
yararlan labilece i gündeme gelmi tir. Bu ba lamda Afyon’un
jeotermal potansiyelinden yararlanmada öncelik, jeotermal enerjinin
evlerin s t lmas nda kullan lmas olmu tur. Böylece hem ucuz ve
yenilenebilir bir enerji kayna ndan yararlan lm , hem de Afyon’un
y llardan beri en büyük problemlerinden olan hava kirlili i bu yolla
büyük ölçüde engellenmi tir.
Jeotermal enerji kullan m nda bundan sonraki a ama, bu
potansiyelin ba ta turizm ve sarac l k olmak üzere, di er kullan m
alanlar nda etkin bir ekilde kullan lmas için gerekli çal malar n
tamamlanmas d r. Bunun en verimli ve belki de tek yolu entegre
kullan m imkan sa layacak olan organizasyon yap s n n tesisidir.
Afyon’da bugüne kadar yap lan çal malar, ad konmasa da bu yönde
ilerlemektedir.
Bu amaçla, jeotermal kaynaklar n geli mi teknoloji ile
verimlilik odakl kullan m na yönelik Ar-Ge çal malar art r lmal d r.
Yeni sahalar n ke fedilmesi, mevcut sahalar n özellik ve kapasite
belirleme çal malar n n devam ve uygulamadaki aksakl klar n
çözümü amac yla, MTA, üniversiteler ve özel kurulu lar n Ar-Ge
projelerine destek sa lanmal ; bu kurumlar n kendi aralar nda bir ar-ge
organizasyonu olu turmalar için gerekli giri imler bir an önce
yap lmal d r. Bu sektördeki kurulu lar n dünyadaki geli meleri çok
yak ndan takip etmesi, kendi kaynaklar m z n özelliklerine uygun
olarak de erlendirilmesinde, yeniliklerin uygulanmas nda ve bilgi
al veri i sa lamada çok büyük yarar olacakt r.
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Kayna n sahibi valilik (il özel idaresi), ehir içi alt yap y
organize edecek olan belediye ile bu konuda uzman özel sektör ve
halk n kat l m yla kurulacak bir anonim irket vas tas yla olabilir.
Jeotermal kayna n kullan laca
yöredeki il özel idaresi ve
belediyenin, konuyla ilgili olarak yeterli bilgi, deneyim, eleman ve
finansman imkan genellikle olmamaktad r. Bu nedenle kurulacak
anonim irketler vas tas yla özel sektör ve halk n yat r ma büyük
ölçüde kat l m n n sa lanmas gerekir.
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