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ÖZET   

Termal bölgelerde devre mülk uygulaması termal turizm işletmelerinin 
doluluk oranlarını artırmakta, bölgede turistik hareketlere canlılık 
kazandırmakta nihayetinde yerel ekonomiye yatırım ve istihdam açısından 
önemli kazanımlar sağlamaktadır.  

Çalışmada kaplıca bölgelerinde termal ürünlerin tüketiciye maliyetinin 
oldukça yüksek olduğu, özellikle denize yakın kaplıca merkezlerinde cazip 
koşullarda devre mülk odaklı termal tedavi, deniz ve iklim küründen oluşan  
böyle bir ürünün bir paket halinde tüketicilere sunulmasının gereğine, kısacası  
kaplıca alanında bu tür bir yatırım ihtiyacının önemine işaret edilmiştir. 

 Bu çalışmada konuyla ilgili kısa literatür bilgisi yer almış ve  bir kaplıca 
merkezinde uygulanabilecek devre mülk işletme modeli oluşturulmuştur. 
Modelin uygulanması bakımından seçilen bölgeye ilişkin alan çalışması 
yapılmış, bölge ve kaplıcalar hakkında özel bilgilere yer verilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Kaplıca merkezi, devre mülk, termal ürün, 
Doğanbey ılıcası 

GİRİŞ 

Hızlı nüfus artışı ve  sanayileşme beraberinde çevre kirliliğini 
getirmekte, sonuçta toplum sağlığını tehdit etmekte, bu ise bazı önemli 
rahatsızlık ve hastalıklara neden olarak işgücü kayıpları doğurmaktadır. Ortaya 
çıkan rahatsızlık ve hastalıklarda modern tıp bazen çaresiz kalmakta ve insanlar 
doğal tedavi yöntemi olarak kaplıcalara yoğun ilgi göstermektedir. 

 Sağlık hizmetlerinin gittikçe pahalılaştığı bir gerçektir. Kaplıca turizmi 
spesifik bir turistik ürün olup, konusunda uzman tıp personelinin varlığını 
gerektirir. Ancak termal otellerde ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, tedavi ve 
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diğer tüm hizmetler tüketiciye yüklü bir maliyet getirmekte, bu ise dar gelirli 
kesimin bu tür hizmetlerden istifade etmesini zorlaştırmaktadır.  

Türkiye’de kaplıca merkezlerinde devre mülk usulü yatırım ve 
işletmecilik anlayışının henüz 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bugün Türkiye’de 7-
8 kaplıca bölgesinde devre mülk yatırımları devam etmekte olup, bunların 
ancak yarısı işletmeye açılmış ise de halen bazı tesisler tam olarak hizmet 
sunamamaktadır. 

 Kaplıca bölgeleri, devre mülk usulü yatırım ve işletmecilik anlayışının 
klasik turistik mahallerin (deniz, göl ve nehir kıyıları, kayak merkezleri, ormanlı 
alanlar vb.) dışına çıkılarak gittikçe popülaritesi artan yatırım alanları haline 
gelmektedir. 

 Model için seçilen bölge Seferihisar-Doğanbey Kaplıca alanıdır. 
Doğanbey Kaplıcaları 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi 
ilan edilmiş ve İmar Uygulama Planı hazırlanmıştır. Bu bölgenin seçilmesinde 
etkili olan diğer faktörler ilgili bölümde belirtilmiştir. Kısacası Doğanbey 
Kaplıca alanı devre mülk usulü termal turizm işletmeciliği için uygun bir bölge 
konumundadır. 

         1. DÜNYADA  ve TÜRKİYE’DE  KAPLICA  TURİZMİ ve  DEVRE  
MÜLK  ENDÜSTRİSİ 

 Bu bölümde konu ile ilgili sadece bazı istatistiksel bilgilere yer 
verilmesi uygun görülmüştür. 

 Bugün dünyada Uluslararası Kaplıcalar Birliği’ne (ISPA) üye 1700’den 
fazla üye kaplıca tesisi 53 ülkede hizmet vermektedir. Birliğin 11 Eylül 2001 
tarihinden önce yaptığı bir araştırmada kaplıca turizm endüstrisinde faaliyette 
bulunan ve araştırmaya dahil edilen tesislerin %49’u 2000 yılında ortalama 1-5 
milyon$, %17’sinin ise 5-10 milyon$ satış hacmine kavuştuğu belirtilmiştir. 
Aynı araştırmada elde edilen diğer bir önemli bulgu ise  ISPA’ya üye her bir 
kaplıca merkezinin 2000 yılı boyunca ortalama 37.000 ziyaretçi kabul etmesidir 
(Tesis başına günde  100 kişi) (Locker : 2002(a)). 

 Yine ISPA tarafından kaplıca endüstrisinin büyümesi ve gelişmesiyle 
ilgili yapılan bir araştırmada  ABD’de 9.600, Kanada’da 1.300 kaplıca 
merkezinin  bulunduğu bu merkezlerin ¾’ünün günlük ziyaretçi kabul ettiği 
belirtilmektedir. 2001 yılında ABD’de kaplıcaları ziyaret eden kişi sayısı 155,8 
milyon kişi olup bunlardan %68’i günlük kaplıca ziyaretçilerinden 
oluşmaktadır. 2000 yılında ABD’de kaplıca endüstrisi 10,7 milyar$ gelire 
ulaşmıştır. Bu gelirin %51’i tedavi harcamalarından oluşurken bunu güzellik 
salonlarında yapılan harcamalar izlemektedir. 2001 yılında ABD’de kaplıca 
merkezlerinde 282.000 kişi istihdam edilmiş, bunlardan %63’ü sürekli  
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çalışanlardan oluşmaktadır. Personele ödenen maaş ve ücretler toplamı 4,9 
milyar $’ı bulmuştur (Locker: 2002 (b)). 

 Türkiye ise yıllardan beri dünya kaplıca turizm pastasından hak ettiği 
payı alamamaktadır. Turistik ürün çeşitlendirme politikası altında termal turizm 
önemsenmekle birlikte gerekleri yapılamamaktadır. Bugün için Türkiye’de 
termal turizm yapılabilir kaplıca merkezlerinde yeni yatırımlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Diğer taraftan  üretilen termal ürünün satış ve pazarlaması ayrı 
bir sorun gibi çelişkili bir durum sergilemektedir.  

Tablo 1. Türkiye’de  Termal Otellerde Konaklayan Kişi, Geceleme Sayısı, Ortalama Kalış Süresi, 
Doluluk Oranları (2001) 

 Turistik İşletme Belgeli 

Konaklayan Kişi  

Yab.    Yer.      Top. 

3565   13407     16972 

Geceleme Sayısı 

Yab.    Yer.      Top. 

9650   36253    45903 

Ort.  Kal.  Süresi 

Yab.     Yer.    Top  

2,7        2,7      2,7 

Doluluk Oranı (%) 

Yab.      Yer.      Top. 

12,47     46,85     59,32 

    Belediye Belgeli(2) 

Konaklayan Kişi 

Yab.      Yer.         Top. 

29005    218366    16972 

Geceleme  Sayısı 

Yab.      Yer.         Top. 

43839    628248    672087 

Ort.  Kal.  Süresi 

Yab.    Yer.   Top. 

1,5       2,9      2,7 

Doluluk Oranı 

Yab.     Yer.       Top. 

2,02      28,93     30,94 

1) Turizm İşletme Belgeli Konaklama İstatistikleri, Mayıs 2002, Turizm  
Bakanlığı, Yat.Gen.Müd, Ankara, s.24. 

2)  Belediye Belgeli Konaklama İstatistikleri, Mayıs 2002, Turizm  Bakanlığı, 
Yat.Gen.Müd, Ankara, s.35. 

 Tablo 1’de görüldüğü gibi  20001 yılı itibari ile Türkiye’de Turistik 
işletme belgeli termal otel işletmelerini ziyaret eden yerli ve yabancı  
konaklayan kişi, geceleme sayısı, ortalama kalış süresi ve tesislerin doluluk 
oranları oldukça düşüktür.  Bu ise Türkiye’nin ulusal ve uluslararası termal 
turizm pazarından hak ettiği payı alamadığını göstermektedir. Bu noktada hem 
Türkiye’deki mevcut  termal tesislerin bütçeden yeterli pay ayırmak suretiyle 
tanıtımı ve pazarlamasının daha profesyonelce ve sürekli olarak  yapılması, hem 
de kaplıca turizmine elverişli kaynak alanlarında  ziyaretçi sayısını, kalış 
süresini, doluluk oranını artırıcı bir yöntem olan devre mülk sisteminin yeni  
yatırımlarla devreye girmesi gerekmektedir. Buradan hareketle kaplıca 
alanlarında devre mülk sistemi ile termal turizm etkinliklerinin 
gerçekleştirilmesi bölge turizminin canlanmasına  neden olacaktır. Çünkü yıl 
boyunca devreler halinde gelecek konukların yaptıkları tüketim harcamaları 
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başta termal tesis ve bölgede yer alan diğer işletmelerin gelirlerini oluşturacak  
çarpan etkisi ile ekonomide yeni katma değerler yaratılacaktır. 

 1960’lı yıllarda Fransız Alp’lerinde doğuşundan itibaren devre mülk 
ve/veya devre tatil sistemi (timesharing or vacation ownership) zamanla sınırlı 
tatil sistemi içinde turizm sektöründe hızlı büyüyen dilimlerden biri olmuştur. 
Devre mülk sistemi yıllık %16’lık  büyüme oranı ile 1993’ten itibaren ABD 
turizm ve seyahat endüstrisinde önde gelen pazar dilimi olmuştur. Bugün 110 
ülkede 5000’e yakın devre mülk ve/veya devre tatile dayalı turistik hizmet 
sunan işletme mevcut olup bu tesislerde tatil sahibi olan kişi sayısı 5 milyonun 
üzerindedir. Kuzey Amerika 3 milyona yaklaşan tatil sahibi kişi ve söz konusu  
tesislerin yarısına sahip olmakla  lider bölge durumunda iken, bunu 750.000 
devre mülk ve/veya devre tatil sahibi kişi sayısı ve 1.800 tesis ile Avrupa 
izlemektedir (ARDA : 2002). 

Türkiye’de ise nüfusun ne kadarının devre mülk  ya da devre tatil sahibi 
olduğu bilinmemekle beraber ciddi tutulmuş bir istatistiğe rastlanmamıştır. 

 Türkiye’de kaplıca merkezlerinde devre mülke dayalı işletmecilik 
yapan tesis sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Bu tesisler Ankara ve 
Balıkesir İl sınırları içinde yoğunlaşmıştır.  

 2.TERMAL ÜRÜN-DEVRE MÜLK İLİŞKİSİ 

 Kaplıca bölgelerinde devre mülk sistemi uygulanmasını başarılı kılan en 
önemli nedenlerden biri devre mülk  ile termal ürün arasındaki karşılıklı etkileşimdir. 
Termal ürün tüketicilerinin (kürist)  devre mülklerini herhangi bir sayfiye bölgesine 
karşın kaplıca bölgesinde tercih etmesi, kaplıca merkezinin dolayısıyla termal ürünün 
devre mülk üzerindeki etkisini göstermektedir. Başka bir deyişle, tüketicilerin kaplıca 
merkezinde devre mülk edinmelerinin temel nedeni kendilerine sunulacak olan termal 
tedavi ve sağlığı koruyucu hizmetlerdir. Ayrıca diğer turistik mal ve hizmetler de 
(rekreasyon- animasyon, eğlence vb.) termal turizm işletmelerinde sunulmaktadır. Diğer 
taraftan devre mülkün  yapısal işleyiş bakımından bir sistem olarak termal üzerinde 
etkisi söz konusudur. Çünkü tüketicilerin termal ürün talebi tesislerde konaklama ve 
geceleme süreleriyle artmakta ya da azalmaktadır. Bu noktada tüketicilerin devre mülk 
ünitelerindeki  kalış süresi temel belirleyici durumundadır. Yasa gereği devre mülklerin 
15 günden az olmamak üzere satışının gerçekleştirilmesi tesislerde kalan konukların 
termal ürün talebini artırmaktadır. Bu ise işletmenin sunduğu ürünlerin satışından doğan 
gelirlerin artmasını sağlamaktadır. Kısacası  kaplıca merkezlerinde devre mülk sistemi 
uygulaması  sayesinde tüketicilerin kaplıcalara gitme sıklığı ve kalış süresinin uzadığı 
sonuçta işletmenin termal ürün satışlarını artırdığı sonucu çıkarılabilir. 

            Araştırmanın  Konusu ve Önemi 

Dünyada kaplıca turizminde yaşanan gelişmeler Türkiye’yi jeotermal 
kaynaklarının bu konuda yeterince değerlendirilmesi bakımından yeni arayışlara 
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itmektedir. Bu noktada kaplıca merkezlerinde devre mülk usulü  termal ürün 
geliştirme projeleri  yatırımcılar açısından oldukça cazip gelmeye başlamıştır.  

Kaplıca bölgelerinde devre mülk usulü yatırım ve işletmecilik hem 
yatırımcı hem de tüketicisi açısından  tatmin edici olanaklar sunarak, 
Türkiye’de gittikçe hızlı bir ivme kazanıp Türk turizm sektöründe yerini 
alacaktır. Özellikle denize yakın kaplıca merkezlerinde devre mülk 
yatırımlarının artırılması ile,  bir yandan ülke kaynaklarının milli ekonomiye 
kazandırılmasına katkı sağlanmış olacak; diğer yandan da  sosyal turizm 
kapsamında, oldukça  cazip koşullarda tüketicilere zengin bir turistik ürün 
sunma olanağı yaratılmış olacaktır. 

            Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışma ile aşağıda sıralanan iki önemli hususun gereğine dikkat 
çekilmek istenmiştir. 

• Türkiye’nin oldukça zengin jeotermal kaynaklarından biri olan 
Seferihisar-Doğanbey kaplıcalarının termal turizmi kapsamında 
değerlendirilerek, devre mülk usulü yatırım ve işletmecilik anlayışı ile milli 
ekonomiye kazandırılması. 

• Devre mülk ünitesi, termal tedavi, iklim ve deniz kürünü içeren 4’lü bir 
paket halinde, işçi, memur ve emekli gibi dar gelirli kesimin oldukça cazip 
koşullarla turizm ve rekreasyon, dinlenme, termal tedavi ve sağlığı koruma 
amaçlı hizmetlerden istifade edebilmesi, sonuçta Ege Bölgesinde özellikle 
İzmir’de sağlık turizminin turizm pastasından aldığı payın artırılmasına katkı 
sağlanması. 

Araştırmanın  Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışma İzmir Seferihisar bölgesinde yer alan Cumalı Kaplıcası, 
Tuzla Ilıcası, Doğanbey Ilıcası, Karakoç Kaplıcası, Doğanbey Burnu Ilıcası; söz 
konusu model için  seçilen örneklemi ise taşıdığı bazı özellikler nedeni ile 
Doğanbey kaplıca alanı oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi 

 Modelin uygulanması için seçilen kaplıca bölgesine ilişkin bilgiler, 16-
18 Eylül 2000 tarihleri arasında kaplıca bölgesinde yapılan kamp çalışması 
süresince, hem kaplıca alanında yapılan inceleme ve araştırmalar hem de yerli 
halk arasından seçilmiş kişilerle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Ayrıca 
özel ve kamu kuruluşlarından  kaplıca alanı ile ilgili bazı önemli bilgi ve 
belgeler toplanmıştır. 
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 Yapılan mülakatlar ve elde edilen diğer tüm bilgilerden hareketle devre 
mülk odaklı termal turizm  işletme modeli oluşturulmuştur. 

Projenin uygulanması için pek çok termal bölge seçilebileceği gibi, 
burada  öngörülen termal merkez, İzmir İli çevresindeki “Seferihisar Doğanbey 
Kaplıcaları”dır. Öncelikle Seferihisar kaplıca bölgesine ilişkin bazı coğrafi 
özelliklerin verilmesi uygun görülmüştür.  

                      

3.COĞRAFİ ÖZELLİKLER 

Seferihisar ve  kaplıca alanında yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve 
yağışlı tipik Akdeniz iklimi hakimdir. Kaplıcaların bulunduğu alan, iklime bağlı 
olarak sık maki örtüsü ile kaplıdır. Düzlük alanlarda zeytin ve bazı meyve 
ağaçları mevcuttur. Ekilebilir alanlarda tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yüksek 
kesimler çam ağaçları ile kaplıdır. 

Bölge halkı daha çok yetiştirdiği pamuk, zeytin, tütün, mandalina ve 
diğer tarım ürünlerinden geçimini sağlamaktadır. Tarımsal alanların sulaması 
yumuşak alüvyon alanında açılan su sondajlarından sağlanmaktadır. Seferihisar 
bölgesinde yer alan kaplıca alanlarında sağlık turizmine hizmet edecek termal 
tesisler yapılabilir. Bölge sahip olduğu kaynaklar itibari ile fevkalade kaplıca 
turizmine olanak tanımaktadır. Ayrıca konut ısıtmacılığı açısından ise çok 
önemli bir jeotermal enerji kapasitesine sahiptir. 

 

4. SEFERİHİSAR JEOTERMAL ALANI 

4.1. Seferihisar Jeotermal Kaynak Sularının Oluşumu 

Seferihisar bölgesinde yer alan kaplıca sularının oluşumu, yüzey 
sularının veya deniz suyunun derinliklere süzülerek sıcak ısıtıcı kayaçlar 
vasıtası ile tekrar yüzeylemesi şeklinde tanımlanan “devirli sistem" sınıfına 
girer. Kökeni deniz suyu olup yüzeye erişirken çeşitli oranlarda soğuk yer altı 
suyu ile karışım söz konusudur. Derin ve hızlı dolaşımlı, deniz suyu beslenmeli 
bir sistem olan Doğanbey tuzlası, Doğanbey Burnu, Karakoç ve Cumalı 
Kaplıcaları büyük bir potansiyele sahiptir (Şimşek 1998: 42).  

4.2. Bölgedeki Sıcak Suların Kimyasal Özellikleri 

Seferihisar bölgesinde yer alan jeotermal kaynakların çeşitli kimyasal 
özellikleri bulunmaktadır. Seferihisar jeotermal sahasındaki sıcak suların 
değişik yıllardaki laboratuvar sonuçları EK 5’te verilmiştir. Bölgedeki sıcak 
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suların anyon ve katyonları mg/lt cinsinden aşağıda verilmiştir (Şimşek 1998: 
26). 

Katyonlar 

Na+  + K+> Ca++  > Mg++   : Doğanbey Ilıcası, Karakoç Kaplıcası 

Na+  + K+> Mg++ >Ca++    : Doğanbey Burnu 

 Anyonlar 

HCO- 
3> CL-> SO4              : Söğütcük Pınarı, Sakızağcı Kaynağı 

CL-> HCO- 
3> SO4              :Doğanbey Ilıcası, Karakoç Kaplıcaları 

CL-> SO- 
4 >HCO- 

3           : Doğanbey Tuzlası, Doğanbey Burnu 

MTA’nın yaptığı fizibilite çalışmalarında, hala sıcak magma kütleleri 
ile ilişkisi olan genç asidik lav domları birçok sıcak su kaynağı ile kendini belli 
eden bölgesel sıcaklık anomalilerinin nedeni olarak açıklanmaktadır. Seferihisar 
alanında toplam 110 lt/sn akış hızı olan 5 grup kaynak belirlenmiştir. 62-89 C° 
arasında yer alan sıcak kaynaklar NE-WS doğrultulu tektonik faylar ve bu 
fayları kesen NW-SE doğrultulu daha genç fayların çevresinde bulunur.  
Kaynak suları meteorik ve deniz suyu karışımından dolayı yüksek Na ve Cl 
içermektedir (Şimşek 1998: 42). 

 Tablo 2. Seferihisar Kaplıca Alanındaki Sıcak Suların  

             Çözünmüş Toplam İyon Miktarına  Göre Sınıflandırılması 

    Su Noktası  Toplam İyon Miktarı(mg/lt)    Niteliği 

Doğanbey Ilıcası  6357  Hafif Tuzlu 

Karakoç Kaplıcası 4602  Hafif Tuzlu 

Cumalı Ilıcası 22039           Tuzlu 

Doğanbey Burnu 29365           Tuzlu 

   Kaynak: Şimşek 1998: 32. 

 

 Tablo 2’ye göre Doğanbey ılıcası “hafif tuzlu” niteliklidir. 
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4.3. Sondajlar 

Seferihisar bölgesinde MTA tarafından gerek sıcak su gerekse sulama 
amaçlı soğuk su  sondajları  açılmıştır. Aşağıda açılan sıcak su amaçlı 
sondajların yer aldığı bir tablo verilmektedir. 

   Tablo 3. Seferihisar Bölgesindeki Sıcak Su Amaçlı Açılan Sondajlar  

Kuyu No Tarih Derinlik (m) Sıcaklık C° 

Seferihisar SH-1 1971 680 107 

Seferihisar SH-2 1975 1232 ----------- 

Cumalı CM-1 1983 1417.14 140 (720) 

Tuzla TZ-1 1987 2009.05 100 (2000m) 

  Kaynak: Şimşek 1998: 25. 

 

4.4. İkinci Konut Durumu 

 

Türkiye’de ikinci konutlar, turizm sektörüne olan olumsuz etkileri 
yanında plan kararları veya kapasiteleri ile özel bir durun arzeder. Çevre düzeni 
ve imar planlarına göre, Atak Projesi kapsamında tahmin edilen II.konut 
kapasitesi aşağıda görülmektedir. 

 

Tablo 4. İkinci konut durumu 

Bölge Konut 

Seferihisar-Sığacık 11.981 

Doğanbey 8495 

Ürkmez 4220 

Gümüldür 6037 

Özdere 3253 

 Kaynak: Sönmez ve diğerleri 1998: 154. 
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Plan kararları, bugünkü II.konut kapasitesini 3 katına çıkarmaktadır. Bu 
ise II.konutların olumsuz etkisini artıracaktır. Son yıllarda, ekonomide alternatif 
yatırım araçlarının gelişmesi ve II.konut piyasasındaki doygunluk gibi çeşitli 
nedenlerle bu sektördeki gelişmeler yavaşlamıştır.  Koruma kararları  gibi 
nedenlerle plan kapasiteleri kısmen azalmış olmakla birlikte, yine de İzmir İl 
sınırları içinde 100.000’e yakın II.konut potansiyeli bulunmaktadır (Sönmez ve 
diğerleri 1998: 154). 

 Bölgede devre mülk tesislerinin artması ve işletilmesi ile yılın sadece 1-
1,5 ayı kullanılan II.konutlar belki de cazibesini kaybedecek onun yerine daha 
verimli ve üretken yatırımlar gerçekleştirilecektir. 

Kısacası; Doğanbey kaplıca bölgesinin doğal ortamı bozmadan, 
koruma-kullanma dengesi gözetilerek yapılaşma ve gelişmeye müsait ve yeterli 
alana sahip olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısı ile Doğanbey kaplıca 
bölgesi bir “termal devre mülk kenti” haline getirilebilir. 

  

5. DOĞANBEY KAPLICALARI 

5.1. Doğanbey Kaplıca Bölgesinin Seçilmesinde Etkili Olan 
Faktörler  

 Aşağıda sıralanan Doğanbey kaplıcalarına ilişkin özellikler, bu kaplıca 
alanının seçilmesinde etkili olmuştur. 

• Bölgedeki termal merkeze gelecek konuklar için termal kür 
olanaklarının dışında iklim ve deniz kürü yapma olanağı da bulunmaktadır. 
Yani  sağlık turizmi ile birlikte turizm ve rekreasyon olanaklarının bileşik bir 
paket halinde  sunumu söz konusudur. Zira; deniz, kum ve güneş üçlüsü  
vazgeçilmeyen bir tutku haline gelmiştir. 

• Doğanbey kaplıcaları, birinci derecede önemli ve öncelikli kaplıcalar 
arasındadır. 

• Doğanbey Kaplıca alanı “Turizm Merkezi” ilan edilmiş bir bölgedir.  

•   Elektrik, içme ve kullanma suyu,  yol gibi altyapı sorunu 
bulunmamaktadır. 

• Kaplıca kaynak ve çevresinin hidrojeolojik etüdleri ve 1/1.000 
ölçekli yerleşim planı yapılmış olup, İmar Uygulama Planı, kıyı kullanımı dahil 
toplam 11.500 yatak kapasiteli tesislerin geliştirilmesine olanak vermektedir. 
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• Doğanbey kaplıca  sularının tuzluluk oranı bölgedeki diğer kaplıca 
sularına göre daha az olup, tuzluluk oranı %22’dir.  

 Ayrıca Doğanbey kaplıcasının seçilmesinde önemli olan diğer 
faktörler ise aşağıda başlıklar halinde sunulmaktadır. 

1996 yılında Turizm Bakanlığı, Doğanbey-Seferihisar Termal Turizm 
Merkezi Envanter Raporu’na dayanarak hazırlanan İzmir İli Turizm Envanteri 
ve Geliştirme Planında, bölge ile ilgili  “konum ve çevre özellikleri, 
hidrojeolojik etüd ve sondajlar, kaynak akım değeri ve banyo kapasitesi, fiziko-
kimyasal özellikler ve etkili olduğu hastalıklar, termal kaynak koruma alanları, 
alt ve üst yapı tesisleri, planlama ve gelişme olanakları  hakkında bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

  

5.2. Konum ve Çevre Özellikleri 

 İzmir İli’nin güneybatısında, Urla yarımadasında yer alan Doğanbey 
termal alanı, Seferihisar’a 17 km il merkezine 65 km uzaklıktadır. Doğanbey-
Tuzla-Cumalı jeotermal alanının güneyinde, denizden 15-2 km. İçeride yar alan 
Doğanbey termal alanında topoğrafya termal su alanına doğru yükselmektedir. 

 Doğanbey termal alanı, 17.10.1993’te Bakanlar Kurulu kararı ile termal 
turizm merkezi ilan edilmiştir. 470 ha.’lık bir alanı kapsayan termal turizm 
merkezinin tamamı 06.10.1995’te 2.derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. 
Sahildeki eski hamam için birinci derece arkeolojik sit, çevresi için ikinci 
derece arkeolojik sit alanı kararı vardır. 

 Doğanbey termal alanının yakın çevresindeki deniz, ören yerleri ve 
doğa,  yörede yaz ayları süresince devam eden bir turizm olayı yaratmaktadır. 
Zengin jeotermal su kaynaklarına sahip Seferihisar ilçesinde Doğanbey’e 2-3 
km. uzaklıkta yer alan Cumalı ve Karakoç kaplıcaları da faaliyette olup, hiçbir 
tesis yada düzenlemesi yoktur ve oldukça ilkel şartlar altında bulunmaktadır.  

 Termal kaynaklar ve kuyu sularını yeraltı ve yerüstü kaynaklı çeşitli 
kirleticilerden korumak için alınması gereken önlemleri içeren kaynak koruma 
alanları etüdü  ise MTA tarafından yapılmıştır. 

5.3. Alt ve Üst Yapı Durumu 

 Doğanbey kaplıcasına Seferihisar-Kuşadası karayolundan 
ulaşılmaktadır. Tesislerin bulunduğu alanda kanalizasyon çalışmaları bitmek 
üzere olup, arıtma tesislerinin tamamlanması ile altyapı sorunu bitmiş olacaktır. 
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 Doğanbey termal turizm merkezi içinde, deniz kenarında turistik tesis 
olarak 4 yıldızlı Amarante oteli ile termal kaynağın bulunduğu yerde 1 adet  
harabe halinde antik Roma kaplıca hamamı vardır. Başka hiçbir tesis 
bulunmamaktadır. Turizm Bakanlığı’nca yaptırılan termal sondaj kuyusundan 
çıkarılan termal suyun sahile taşınarak konaklama tesislerine kür merkezi 
eklenmesi termal komplekslere dönüştürülmesi ve böylece yörede 12 ay turizm 
yapılması planlanmaktadır. 

 Termal suyun çıktığı alanda antik dönemden kalma 12 m2 
büyüklüğünde, tarihi bir hamam bulunmaktadır. Doğanbey kaplıca alanında 
kaynak sularının yanı başında 80-90 odalı oldukça eski ve ilkel bir yapı arzeden, 
pansiyon şeklinde kullanılan çıplak bir yapı bulunmaktadır. Bölgenin mülkiyet 
durumu ise aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

                  

               Tablo 4. Mülkiyet Durumu 

Arazi Sahibi Alan (ha) 

Hazine   15.3 

Köy Tüzel Kişiliği     0.6 

Boş-Şahıs-Koop.Alanı 454.1 

Toplam 470.0 

               Kaynak: Sönmez ve diğerleri 1998: 134. 

 

 5.4. Planlama Durumu ve Gelişme Olanakları 

Doğanbey termal turizm merkezinin 1/1.000, 1/5.000 ve 1/25.000 
ölçekli planları onamış olup 1990 ‘da kabul edilen imar planı, 1994’te revize 
edilmiştir. 
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              Tablo 5.İmar Planına Göre Arazi Kullanım Durumu 

Kullanım Alan (ha) 

Turizm Tesis Alanı, Kamping Alanı, Pansiyon 
alanı, Kür Merkezi, Tercihli Kullanım Alanı 

122.2 

Konut Alanı 26.6 

Animasyon Alanı 5.3 

Resmi Kurum Alanı 1.8 

Belediye Hizmet Alanı 1.3 

Eğitim 0.6 

Ticaret 1.1 

Park, Spor, Rekreasyon Alanı 40.0 

Sit Alanı 2.0 

Yollar 24.4 

Toplam 225.3 

Orman Alanı-İmar Planı Dışı 96.4 

Tarım Alanı-İmar Planı Dışı 138.0 

1.Zon Koruma Sınırı İçi- İmar Planı Dışı 10.3 

Toplam 470.0 

              Kaynak: Sönmez ve diğerleri 1998: 134. 

Doğanbey termal alanı içinde  önerilen tesisler için toplam 46.6 lt/sn 
debide termal su gerekmektedir. Belirlenen toplam su miktarının 11.9 lt/sn  
kadarı tesis üniteleri, 34.7 lt/sn  kadarı da rekreatif amaçlı 2 adet termal havuz 
içindir( Sönmez ve diğerleri 1998: 134). 

 Doğanbey kaplıcaları, suyun niteliği, çevre özellikleri, denize ve antik 
yörelere yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği ile oldukça cazip niteliklere sahiptir. 
Alt ve üst yapı sorunları çözümlendiğinde kısa sürede gelişebilecek bir termal 
alan olacaktır. Aynı zamanda farklı turizm kaynaklarının bir arada olması 
nedeni ile, yörede 12 ay turizm yapılabilecektir. Turizm merkezinin sınırları, 
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Doğanbey’e 2-3 km. uzaklıktaki Cumalı ve Karakoç kaplıcalarını içine alacak 
şekilde genişletilmeli ve bu alanlar da korunarak geliştirilmelidir. 

5.5. Hidrojeolojik Etüd ve Sondajlar 

 MTA tarafından yapılan jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik ve jeokimya 
etüdleri ile sondajlı çalışmalarda Doğanbey termal alanında doğal olarak çıkan 
debili kaynak suyunun depolanarak bir tesis için kullanma olanağı 
olmadığından sondaj ile bu suların daha büyük debilerle  elde edilmesi 
düşünülmüştür. Bu amaçla 1995 yılında Turizm Bakanlığı tarafından sondaj 
yaptırılmıştır. MTA tarafından yapılan Doğanbey kaplıcası sondajı 350m. 
derinliğinde olup, sondajdan doğal boşalım (artezyen) ile 12 lt/sn debide 78 C°, 
kompresör ile hava basıldığında 40 lt/sn üretim olduğu belirlenmiştir. Kuyu için 
pompa ile üretimin 60 lt/sn üzerine çıkarılması olanaklıdır. Termal alandaki tüm 
kaynakların toplam akım değeri 50 lt/sn olarak belirlenmiştir. 600 lt/kişi/gün 
olarak toplam banyo kapasitesi, günde 7200 kişidir(Sönmez ve diğerleri 1998: 
135).. 

           

 5.6. Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Etkili Olduğu Hastalıklar 

 Doğanbey termal alanında rezervuar sıcaklığı 122 C°  civarındadır. 
Termal kaynakların su sıcaklıkları ise 38-86 C°, PH’ı 7.1, toplam 
mineralizasyonu 6.5 gr/lt olup, klorürlü, sodyumlu ve bromürlü, metaborik asitli 
sular sınıfına girmektedir. Sondajdan çıkan  termal suyun sıcaklığı 78 C°, PH’ı 
6.8, toplam mineralizasyonu 9.5 gr/lt olup, bor ve sodyum klorür içermektedir. 
Banyo-içme ve çamur uygulamasında kullanılabilen termal suların romatizma, 
eklem ve kireçlenme, deri hastalıkları astım-bronşit, safra kesesi hastalıkları, 
ameliyat sonrası rahatsızlıklar ile mide bağırsak hastalıkları açısından şifa verici 
olduğu belirlenmiştir (Sönmez ve diğerleri 1998: 136 ).. 

 

Seferihisar bölgesinde yer alan  jeotermal kaynaklara ilişkin bazı önemli 
bilgilerin verilmesi  konu bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 
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         Tablo 6.Seferihisar Kaplıca Sularının Özellikleri   

Sıcak Su Kaynağı       Kaynak             Sondaj            BanyoKapasitesi             
(Kişi/gün)     

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Sönmez ve diğerleri 1998: 136. 

Seçilecek hedef tüketici kitlesi içinde 3 yaş grubuna mensup  
emeklilerin bulunacağı düşünülürse, Doğanbey Kaplıca merkezinin doğru bir 
seçim olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü adı geçen bu hastalık ve rahatsızlıklar 
çoğunlukla bu yaş grubunun sürekli  şikayetleri arasındadır. O yaşa kadar daha 
önce çeşitli ameliyat geçiren yine bu gruptaki termal ürün tüketicileridir.                                                

6.KAPLICA MERKEZİNDE DEVRE MÜLK İŞLETME MODELİ 

6.1. Kuruluş Yeri   

Termal merkezde yer alan devre mülk ve diğer tesislerin kuruluş 
yerinde aşağıda belirtilen bazı önemli ilkelere uyulması gerekecektir:  

• Öncelikle tesislerin kurulması aşamasında konusunda uzman mimar, 
müteahhit, hekim, peyzaj mimarı ve mühendisin görev alması sağlanmalıdır. 

• Termal merkez çevresinin iklimi, tesisin yapılabilirliğini ve yer 
seçimini etkilemektedir. Bu nedenle, termal merkezin planlama ve iyileştirme 
çalışmalarında iklime ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan bulgular 

 
Cumalı 
 
 
Doğanbey 
Tuzlası 

 

 

Doğanbey 
Burnu (deniz 
içinden 
çıkmaktadır) 
 

 

Karakoç 

 

Sıcaklık   Akım 
72     5 
 
 

38-86 12 
 
 
 
 
 

48.5            5 
 
 
 

 
 
33-65        2.5 

Sıcaklık     Akım 
56-146       19 
 
 
78 40 
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360 
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haritalar üzerinde gösterilmeli, böylece iklim açısından uygun yerleşim alanları 
saptanmalıdır. 

• Termal merkez, her türlü kirlenmeye karşı korunmalı, özellikle 
kaynak çevresindeki çöp, moloz gibi her türden kirletici unsurlar kaldırılmalı, 
kanalizasyon düzenlemelerine ilişkin ciddi önlemler alınmalıdır. 

• Kaynak emniyet alanları belirlenmeli ve korunmalıdır. 

• Genel yerleşim planları yapılmış olmalıdır. 

• Termal merkezler, genellikle kırık aktif hatları, dolayısı ile deprem 
kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden depreme dayanıklı yapılar inşa 
edilmelidir. 

• Devre mülk ve termal tedavi üniteleri, bol güneş gören, karşı rüzgar 
esintisi olmayan, taban suyu yüksek ve nemli olmayan zeminler üzerinde 
geliştirilmeli,  aydınlık, oldukça temiz ve iyi havalanmış bir ortamda bulunmalı, 
ancak hava akımına açık olmamalıdır. 

• Tesis içi ve etrafının yeşil alanla donatılması şarttır. 

• Kuruluş yeri, doğal güzelliğe ve manzaraya sahip olmalı, küristlerin 
rahatça gezip dolaşabileceği alana kurulmalıdır. 

 

                6.2.Yatırımlar 

 Devre mülk konutlarının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2002 
Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” hakkındaki ilgili Resmi Gazete’de yer 
alan tebliğin öngördüğü 4. ya da 5. sınıf C grubu (4 ve 5 yıldızlı oteller) yapılar 
dikkate alınarak yapılması öngörülmektedir. Termal merkezde yer alacak  çeşitli  
büyüklükteki tüm devre mülk dairelerine ilişkin şu özelliklerin bulunmasına 
dikkat edilmelidir: 

•  Devre mülk daireleri bol güneş  görmeli, karşı rüzgar esintisi 
almamalıdır.  

•  Odalarda iç dekorasyon dikkat çekici olmalıdır. 

•  Odalarda ısı ve ses yalıtımı olmalıdır. 

•  Her katta yangın söndürme cihazı ve muslukları bulunmalıdır. 
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•  Koridor, merdivenler ve  asansör insan sirkülasyonunu sağlayacak 
şekilde düzenlenmeli, asansörlerde alarm sistemi bulunmalıdır. 

•   Banyo ve tuvaletler, tekerlekli sandalyelerin manevra 
yapabilmelerine  uygun büyüklükte olmalı, imdat zili bulunmalı ve tutunma 
malzemeleri monte edilmelidir. 

Kaplıca merkezinde devre mülk konutları ile entegre olacak tesisler 
10×20 m2 =200 m2’lik açık (çocuk havuzu dahil) ve 10×15=150 m2‘lik kapalı 
olmak  üzere 2 adet yarı olimpik havuz,  duş ve banyo odaları, tedavi birimleri, 
fitnes center ünitesi, Türk hamamı, 2 ve 3’er kişilik saunalar, restoran ve 
kafeterya, halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, rekreasyon 
alanları (parklar, gezinti yolları, yeşil alanlar), kaplıca suyu için oluşturulmuş 
kuyu,  depo ve taşıma sistemleri ile  diğerlerinden oluşmalıdır.  

 Söz konusu projede yer alan devre mülk konutları ve özellikle açık ve 
kapalı yarı olimpik havuzlar, restoran ve kafeterya yapıları için her yıl belirtilen 
Resmi Gazetede yayımlanan 4.sınıf C grubu yapıların esas alınması 
öngörülmektedir. Yapının sınıfı arttıkça kullanılan malzemenin dolayısı ile 
yapının da kalitesi artmaktadır. Oluşacak  rakam inşaat genel giderleri ve 
müteahhitlik karından meydana gelmekte ve arsa payı hariç tutulmaktadır. 

 Projede yer alması düşünülen devre mülk birimlerinin satış fiyatları; 
kuruluş yeri, dairenin büyüklüğü ve özellikleri, mevsimlik özellik ve satış 
tiplerine göre değişecektir.  
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İşletmenin örgüt yapısı yiyecek-içecek hizmetleri, sağlık hizmetleri, 
teknik     hizmetler, devre mülk site yönetimi, muhasebe  ve güvenlik 
departmanlarından oluşmakta her birim direk olarak Genel Müdüre bağlı 
olmaktadır. 
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              7. DEVRE MÜLK İŞLETME ESASLARI 

Devre mülk birimlerinin yer aldığı termal merkezde; satış işlemleri,  
uygulama ve sosyal tesislerden yararlanma şekli aşağıdaki gibi 
öngörülmektedir. 

• Bir devre mülk en az 15 günlük devreler halinde 
satılabilir(KMK.md.59;Çorbalı 2000: 1). 

• Bir devre mülk tam daire şeklinde 1 yıllık olarak da satılabilir. Bu 
durumda yıl içindeki devrelerin peşin fiyatları toplanır ve  izlenen sayış 
politikasına uygun olarak %10-15 indirim uygulanır. 

• Her bir devrenin aidatı ayrı ayrı ödenmek koşulu ile, bir kişi istediği 
kadar devre mülk alabilecektir. 

• Devre mülkler tapuludur. Dolayısı ile yeniden satışı, kiralaması, 
devredilmesi, üçüncü bir kişiye kullandırılması ve hatta miras olarak 
bırakılması mümkündür (KMK.md.58/4; Arslan 2000:1).  

• Devre mülkler ancak borçlar ödendikten sonra devredilebilir. 

• Devre mülkler sözleşmede teslim tarihi yazılı olup, belirtilen tarihte 
teslim edilmeye çalışılacaktır. 

• Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre devre mülk daireleri anahtar teslimi 
sırasında tapular dağıtılabilmesi için  devre mülk sahiplerinin gerekli evrakları 
zamanında vermeleri sadece bir  daireye bağlı olarak 24  devrenin tapularının 
aynı anda çıkarılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.  

• Aidatlar, işletme genel giderleri toplandıktan sonra toplam daire  ve 
devre sayısına bölünmek sureti ile bulunacaktır. Her devre mülk sahibi takriben 
80 $ ödemekle yükümlü olacaktır. 

• Yakıt ve elektrik parası ödemeleri konusunda adil olabilmek için, 
devre mülk sahiplerinin kullandığı kadar ödemesi sağlanacak, bunun için 
elektronik kart sistemi uygulanacaktır. 

• Devre mülklerde kullanılan şifalı kaplıca suyu ve içme suları masrafı 
kartlı sayaçlar kullanılarak tahsil edilecektir. 

• Devre mülk sahiplerinin,  ilgili kanun çerçevesinde bir dairenin 
1/22’si kadar emlak ve çevre temizlik vergileri, site yönetimi tarafından tahsil 
edilecek ve adlarına yatırılacaktır.  
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• Yılda 1 kez alınan aidat dışında, olağanüstü haller (deprem, sel, 
yangın gibi) hariç hiçbir mecburi ödeme olmayacaktır. 

• Devre mülk sahipleri isterlerse devre mülklerini sigorta 
yaptırabileceklerdir. 

• Tüm devreler ailelerin alımını kolaylaştırmak için, peşin fiyatına 12 
ve 24 aya varan vadelerle satılacaktır. 

• Tüm peşin ödemelerde %10 indirim sağlanacaktır. 

• Vadeli satışlar mark ya da dolar cinsinden yapılacaktır. 

• Devre değişikliği söz konusu olmayacaktır. 

• Devre mülk sahipleri termal merkez sahası içinde yer alan tüm 
sosyal aktivitelerden yararlanacaklardır. Ancak sadece  halı saha, tenis kortu ve 
tedavi ünitelerinden  %50 indirimli  ücrete tabi olarak yararlanacaklardır. 

• Devre mülk birimlerine sahipleri dışında kimse giremeyecek, ancak 
dışarıdan gelecek misafirler için devre mülk sahibinden özel izin alındıktan 
sonra kimlik karşılığında tesis içine alınacaklardır.  

  SONUÇ                         

 Türkiye, Dünya Turizm Örgütü’nün “Tourism Vision 2020” adlı 
çalışmasına göre, 50’den fazla turistik ürün çeşidine sahip bir ülkedir. 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine dağılmış jeotermal kaynakları, kaplıca 
turizmine fevkalade olanaklar sağlayarak bu çeşitliliğe zenginlik katmaktadır. 
Ancak bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması, Batı standartlarında 
gerçekleştirilecek önemli tesis yatırımları ile mümkün olacaktır.  

Dünyada kaplıca merkezleri devre mülk endüstrisinin geliştiği 
bölgelerden biri olurken, Türkiye’de devre mülk endüstrisi gelişememiş olması 
bu bölgelerin devre mülk usulü termal turizm işletmeciliğinin yapılması 
bakımından yeterince değerlendirilemediği sonucunu doğurmaktadır. Termal 
otel işletmelerine göre yatırımın geri dönüş süresi oldukça kısa olan devre mülk 
usulü yatırımların kaplıca merkezlerinde yoğunlaştırılması ile yatırımcı ve 
tüketici (devre mülk sahibi)   pek çok avantaj sağlayacaktır. Kaplıca 
bölgelerinde bu tür yatırımlara gidilmesi ile düşük gelir gruplarına uygun 
koşullarda sağlanacak sağlık, tatil ve rekreasyon olanakları sayesinde  sosyal 
turizme de katkı sağlanmış olacaktır. 

Kaplıca merkezlerinde yapılacak devre mülk usulü yatırımın geri dönüş 
süresi; önemli indirimler uygulanıp hatta vadeli satışlar şeklinde  pazarlaması 
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yapılsa bile kısa olacaktır. Yatırımcıları özellikle kaplıca merkezinde  böylesi 
bir yatırıma teşvik eden en önemli nedenlerden biri de yatırımın geri dönüş 
süresinin diğer turistik yatırımlara oranla daha kısa olmasıdır. Bu modelde 
öngörülen devre mülke dayalı termal ürün sunacak işletmenin yatırımın geri 
dönüş süresi de termal otelden  daha kısa olacağı kuşkusuzdur. Çünkü termal 
otellerin sunduğu ürünün  (termal ürün) spesifik  türde  olması  dolayısı ile 
konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon, eğlence ve diğer hizmetlerin yanısıra 
sağlığı koruma ve tedavi hizmetleri tüketiciye oldukça maliyetli olmaktadır. Bu 
ise termal ürünlerin daha çok  ödeme gücü yüksek tüketici gruplarına 
pazarlanması sonucunu doğurmakta sonuçta ürün açısından pazarı kısıtlayıcı bir 
etki yaratmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de dar gelirli kesimin hem çalışan 
hem de genel nüfus içindeki payı oldukça yüksek olup, bu kesimin gerek devre 
mülk gerek devre tatil sahiplik oranı da oldukça düşüktür.   Devre mülk iktisadi 
açıdan dar gelirli tüketicilere de cazip koşullarda turizmin sağladığı 
olanaklardan yararlanma fırsatı vermekte böylece geniş kitlelere ulaşarak sosyal 
turizm işlevi görmektedir.  Termal otel işletmelerinde yatırımın geri dönüş 
süresinin diğer otel işletmelerine göre daha kısa olması, pazarlamada etkinlik ve 
verimliliğin sağlanmasına  dolayısı ile yıllık doluluk oranının yüksek 
tutulmasına bağlı olacaktır.  

 Pratiğe uygun olarak bazı değişikliklere ihtiyaç duymakla beraber, Türk 
hukuk sisteminde yerini alan devre mülk hakkı yanında, devre tatile ilişkin 
yasal düzenlemelerin kısa zamanda emredici hükümler altına alınarak, özellikle 
tüketiciler koruma altına alınmalıdır. Bu  sayede hem yatırımcı hem de tüketici 
rahatlayacak, yüksek bir motivasyon ve moral kaynağı olacaktır. Sonuçta 
Türkiye’de özellikle devre tatil konusunda, kamuoyunda vaktiyle oluşan 
antipati yerini daha olumlu ve mantıklı bir görüşe bırakacaktır.   

Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile gelecek 8-10 yıl içinde 
mevcut II. konutlar bu sistemlerle turizme kazandırılabilecek, yeni yazlık ev 
edinme dürtüsü  popülaritesini kaybedecektir. Aksi halde Türkiye II.konutlar ve 
diğer yapılaşma ile Akdeniz çanağında yer alan rakip ülkelere karşı sahip 
olduğu çevresel değerlerini kaybetme noktasına gelecektir. Başka bir deyişle 
Türk turizmi sayfiye bölgelerdeki yoğun yapılaşma nedeniyle uzun vadede 
çözümü zor sorunlarla karşılaşacaktır. Kuşadası bunun en açık örneğidir.  
Kuşadası yoğun yapılaşma ve II.konutlar yüzünden tur programlarından 
çıkarılma noktasına gelmiştir. Toplum olarak bu bilince erişilmesi  turistik 
sayfiye bölgelerine rahat bir nefes sağlayacak, sonuçta devre mülk ve devre tatil  
pratiğe uygun olarak hazırlanacak gerekli yasal düzenlemelerle tüketici 
açısından daha cazip bir duruma geçecektir. 

Kaplıca bölgelerinde devre mülk usulü yatırım ve işletmeciliğin, hem 
yatırımcı hem de tüketicisi açısından tatmin edici olanaklar sunarak, Türkiye’de 



 104

gittikçe hızlı bir ivme kazanması  sonuçta Türkiye turizminde yerini alması 
gerekmektedir. 

Yapılan bu çalışmada öngörülen Seferihisar kaplıca bölgesi, bu tür bir 
yatırım ve işletmeciliğe ev sahipliği yaparak bölge ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. 
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