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 07.01.2020 

EREĞLİ BELEDİYESİ  

           Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında proje ortağımız Teruel 

Eyalet Hükümeti tarafından Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos' u kurumumuzda ağırladık. İlk 

olarak Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu Bey ziyaret edildi.  Ereğli nüfusunun 150.000 civarında olduğu 

ve genç nüfusunun giderek arttığı, tarım ve hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu, Türkiye’de olduğu 

gibi Ereğli’de de göçmen nüfusun olduğu ve Ereğli Belediyesi’ndeki toplam istihdam oranının 700 civarında 

olduğu ve bu rakamın %30’unu ise kadınlardan oluştuğu ile ilgili bilgi verilmiştir. Kurumumuza bağlı 19 

müdürlükle hizmet yürütmekte olup öncelikli olarak rutin işler dışında Akhüyük Termal Tesisi’nin düzeni ve 

turizm alanında oluşturulması planlan bir fizibilite çalışmasının yapıldığı ve sondaj çalışmaları sonucunda 

istenilen sıcaklığa ulaşılması durumunda seracılık faaliyetiyle ilgili çalışmaların başlatılacağı aktarılmıştır. 

Ayrıca, belediye olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi yapıldığı ve bunun arttırılacağı hedefinden 

bahsedilmiştir. Türkiye ve İspanya arasında imzalanan iyi niyet protokolü konusunda tekrar mutabık kalınmış 

ve bu işbirliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapılmıştır. Daha sonra kurumumuzun Başkan Yardımcıları 

ve Fen İşleri, Hukuk, Mali Hizmetler, Basın, Park Bahçe ve Zabıta gibi müdürlükler ziyaret edilmiş ve 

faaliyetlerle ilgili kısaca bilgi alınmıştır.   

 

       

 



 

 

 
 

08.01.2020 

İŞKUR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte İşkur İlçe 

Müdürlüğü ziyaret edildi. İşkur İlçe Müdürü Sait Eker, bu kurumun iş arayanlar ve işverenleri bir araya 

getirdiği bir merkez olduğu, kadın istihdamını arttırmaya yönelik kurs ve desteklerin verildiği ve pozitif 

ayrımcılık yapıldığı hakkında bilgi verilmiştir. Diğer yandan kadınların hamileyken 16 hafta ücretli izin 

hakkına sahip oldukları, isteğe bağlı olarak 2 yıl ücretsiz izin kullanabilecekleri ve işe başladıklarında 1 buçuk 

saat süt iznine ayrılabileceklerinden bahsedilmiş ve devletin bu konuda destek verdiği anlatılmıştır. Ayrıca, 

İşkur olarak kişi kendisi istifa etmeksizin son 3 yılda aktif bir şekilde çalışması koşuluyla 6 ay işsizlik maaşı 

verilerek destek olunduğundan bahsedilmiştir. Son olarak kurum içi bölümler gezilmiş, iş arayan ve 

işverenlerin buluştuğu birim, sertifika alma bölümü, kurs ve eğitim bölümü gezilmiş ve bölümler hakkında 

detaylı bilgi aktarımı yapılmıştır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

08.01.2020 

HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Halk Eğitim 

Müdürlüğü ziyaret edildi.  Halk Eğitim Müdürü Bilal Yalçın tarafından hazırlanan sunum eşliğinde kurum 

olarak 3480 tane eğitim branşının olduğu, bu eğitim branşları arasında en çok tercih edilen kursların el 

sanatları, resim, bilgisayar ve dil öğrenimi olduğu ve okuma yazma bilmeyenlerin öğrenmek amacıyla kuruma 

başvurmaları dahilinde başvuran kişi sayı 1 bile olsa okuma yazma kursunun açıldığı ve devlet tarafından 

desteklendiği anlatılmıştır. Ayrıca, el sanatları kursuna katılanlar tarafından yapılan el işlerinin, eğitim 

öğretim yılı sonunda sergilendiği anlatıldı. Yaz aylarında çocuklar ve kadınlar için müzik ve yüzme kursları 

düzenlendiği ve Türk Halk Oyunları kurslarına ilginin çok olduğundan bahsedilmiştir. Halk oyunları ve müzik 

kursları ile ilgili video seyrettirilmiştir. Son olarak eğitim verilen bölümler ziyaret edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

08.01.2020 

EREĞLİ KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ ZİYARETİ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Kadın Girişimciler 

Derneği ziyaret edildi. Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Aysun Sökmen Özçelik, derneğin 2014 yılında 

kurulduğundan, derneğin 3. Başkanı olduğundan ve 84 tane üyesinin bulunduğundan bahsetmiştir. Derneğin 

faaliyetleri ile ilgili olarak konserve, reçel, kurutmalık gıdalar, örgü, ev yemekleri ve el işleri ile 

uğraştıklarından, bu ürünleri kendilerine tahsis edilen bölgede satışa çıkartarak gelir elde ettiklerinden, 

katıldıkları fuarlarda yeni müşteriler için iletişim kurduklarından ve bu sayede gelir sağladıklarından 

bahsedilmiştir. Dernek binası ve dernekte yer alan fırın ve ocak gibi eşyaların Ereğli Belediyesi tarafından 

hibe olarak verildiği ve desteklendiği anlatılmıştır. Son olarak, dernekteki mutfak, dikiş ve el sanatları atölyesi 

gezilmiş ve bilgi aktarılmıştır. 

 

 



 

 

 
 

08.01.2020 

ENGELSİZ YARINLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ZİYARETİ 

       Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arıino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Engelsiz Yarınlar 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi. Engelsiz Yarınlar Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği Başkanı, derneğin 2014 yılında kurulduğundan, ilk başta üye sayısın 200 olduğundan, 

şuanda 1700 tane üyesinin bulunduğundan ve Türkiye’deki engelliler denekleri arasında ilk 10’da 

olduklarından bahsetmiştir. Öncelikli amaç olarak, bu dernek aracılığıyla akülü ve elektrikli engelli aracı 

tahsis ettikleri ve bünyelerinde 3 engelliye ders çalıştırarak devlet memuru yaptıkları anlatılmıştır. İşkur 

aracılığı ile gerçekleştirilen bir proje kapsamında engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte Almanya’yı ziyaret 

ettikleri ve yine bir diğer proje kapsamında Umre’ye gittikleri anlatılmıştır.  Engelliler tarafından gelir elde 

etmek amacıyla market filesi, oyuncak bebek, oyuncak hayvanlar, takı ve süs eşyası üretimi yapıldığından 

bahsedilmiştir. Engellilerin kaybolmalarını önlemek amacıyla bileklerine işaret konulduğu ve bu vasıta ile 

kaybolanların polis aracılığıyla derneğe teslim edildiği aktarılmıştır. Son olarak engelli bireyler tarafın yapılan 

eşyalar sergilenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

09.01.2020 

GÜNSEVEN ŞALGAM FABRİKASI ZİYARETİ 

       Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Günseven Şalgam 

Fabrikası ziyaret edildi. Günseven Şalgam Fabrikası’nın müdürü ve gıda mühendisi Özgür Bey, fabrikanın 

2010 yılında kurulduğunu, Özgür Bey’in 2012 yılından beri müdür olduğunu, asıl işlerinin şalgam suyu 

üretmek olduğunu ve bunun yanında limonata, üzüm suyu ve nar ekşisi üretmekte olduklarını aktarmıştır. 

Bunların yanı sıra, asıl işleri, ham maddesi kara havuç olan şalgam suyu üretmektir. Dünyanın farklı 

ülkelerine ihracat yapılmaktadır (Almanya, Hollanda, Rusya, ABD, Çin ve Orta Doğu Ülkeleri). Günseven 

Şalgam Fabrikası, siyah havucu tarlada üretmekte ve hem tarlada hem de fabrikada çalışan istihdam 

etmektedir. Fabrikadaki istihdam oranı, 40’tır. Tarlada ise 150 kişi çalışmaktadır. Çalışanlar arasında 150 

kişide 100 bayan bulunurken fabrikada çalışanlar arasında 5 bayan bulunmaktır. Fabrikada bayan çalışan 

oranının az olma sebebi makinelerle çalışmanın zor olması ve iş yükünün ağır olmasıdır. Şalgamın toplam 

satışının %10’u yurt dışına ihracat edilirken geri kalan kısım yurt içi satışı için kullanılmaktadır. Son olarak, 

şalgam suyunun faydalarından, havucun kozmetik ve gıda sanayisinde kullanıldığından bahsedilmiş ve 

fabrikanın bölümleri tanıtılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

09.01.2020 

İTALYAN KADIN GİRİŞİMCİYE AİT BEYAZ KİRAZ FABRİKASI ZİYARETİ 

        Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte İtalyan Kadın 

Girişimciye ait Beyaz Kiraz Fabrikası ziyaret edildi. Fabrika müdürü İzzet Geyik, 8 yıldır fabrikada çalıştığını  

ve 1 buçuk yıldır müdür olarak çalıştığını ifade etmiştir. Fabrikanın, 1989 yılında Belceağaç’ta kurulduğunu, 

2015 yılında ise Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındığını ve fabrikanın kurucusunun İtalyan kadın girişimci 

Nicola Davanzo Hanım olduğunu söylemiştir. Şuanda fabrikanın Türk ortakları da bulunmaktadır. Ortaklık, 

%70 İtalyan ve %30 Türk ortaklığı şeklindedir.  Üretim sezonluk olup bir sezonda yaklaşık olarak 4 bin ya da 

5 bin ton üretim yapılmaktadır. Fabrikanın istihdam oranı yazın 150 kişi iken kışın bu oran 40 kişiye 

düşmektedir. Bu istihdam oranının %80’ini bayan çalışanlardan oluşmaktadır. Ayrıca, İtalya, Hindistan, 

Pakistan, Çin, Irak, Fransa ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihracat yapıldığı anlatılmıştır. Son olarak, beyaz 

kiraz toplama işi, el becerisi ve dikkat gerektirdiği için bayan personele öncelik verildiği bildirilmiş ve 

fabrikanın bölümleri tanıtılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

09.01.2020 

KADIN GİRİŞİMCİYE AİT SÜT TOZU FABRİKASI ZİYARETİ 
 

        Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte kadın girişimciye ait 

Süt Tozu Fabrikası ziyaret edildi. Fabrika sahibi Halime Demirel Akbel, fabrikanın 2008 yılında kurulduğunu 

ve 2009’da üretime başladığını söylemiştir. Fabrikada toplamda 50 kişi çalıştığı ve dönemsel olarak kadın 

istihdam oranının değiştiği bildirilmiştir. Bunun sebebi ise iş gücü ağırlığının kadınlar için fazla olmasıdır. 

Fabrikada toplamda 600 kg süt tozu ve 1200 kg ise peynir altı suyu tozu üretilmektedir. Pakistan, Cezayir, 

Suriye, Senegal ve Mısır gibi ülkelere ihracat yapıldığını aktarmıştır. Son olarak, fabrikanın bölümleri 

gezilmiş ve süt tozu üretimi hakkında bilgi verilmiştir.  

 

   

  



 

 

 
 

10.01.2020 

KADIN GİRİŞİMCİYE AİT RADYO KANALI ZİYARETİ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte kadın girişimciye ait 

radyo kanalı ‘Genç FM’ ziyaret edildi. Radyo kanalı sahibi Burcu Taşdemir, 3 yıl boyunca başka radyolarda 

çalıştığını, bu süre zarfında hayalini kurduğu kendi radyo kanalını kurmak için para biriktirdiğini ve en büyük 

destekçisinin annesi olduğunu anlatmıştır. Hem ulusal hem de yerelde dinleyicilerinin olduğundan, radyo 

programında şiir, müzik, hikâye dinlettirdiğinden ve dinleyicilerden gelen istek parçaları çaldığından 

bahsetmiştir. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilen seminerlere katılarak yeni girişimciler tanıdığını, yeni 

fikirler edindiğini ve hem girişimcilerden ilham aldığını hem de girişimci olmak isteyenlere ilham verdiğini 

dile getirmiştir. Diğer yandan, radyo programı sırasında reklamlara yer verilmektedir ve bazı esnaflar, reklam 

yapılması için kendisine talepte bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, radyoda İspanya’dan gelen konuklar için 

şarkı çalınmış ve radyo kanalının bölümleri tanıtılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

10.01.2020 

PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI 

              Proje Kapanış Toplantısı, baş faydalanıcı Konya Ereğli Belediyesi, proje ortakları Ereğli Kadın 

Girişimciler Derneği ve İspanya Teruel Eyalet Hükümeti ve ilçe protokolünün katılımlarıyla 10.01.2020 

tarihinde, saat 14.00’te Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

             Proje Kapanış Toplantısı, davetlilere sunulan açılış kokteyli ile başlamıştır. Ereğli Belediye Başkanı 

Danışmanı Abdülkadir ÇAT, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ARICAN, Teruel Eyalet Hükümeti 

yetkilisi Maria Arino Ejarque ve proje ortağı Ereğli Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Aysun SÖKMEN 

ÖZÇELİK açılış konuşmalarıyla projenin öneminden bahsetmişlerdir. Daha sonra proje ekibimiz tarafından 

hazırlanan kapanış toplantısı sunumu proje koordinatörümüz Halil KAYA tarafından sunulmuştur. Proje 

sunumunun içeriğinde proje ortakları Ereğli Belediyesi, Teruel Eyalet Hükümeti, Kadın Girişimciler Derneği 

ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği hakkında bilgiler ve proje süresince yapılan faaliyetlerin tanıtımı 

yer almaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen sunum sonucunda proje faaliyetleri, projenin amaçları ve proje 

ortakları hakkında farkındalık oluşmuş ve Kadın Girişimciler Derneği’ne üye olmak isteyen sayısı artmıştır.  

             Kapanış toplantısı süresince katılımcı imza listesi tutularak gelen davetlilerin bilgileri ve imzaları 

alınmıştır. Poster, Kırlangıç Bayrak, Roll-up ve Masa Bayrağı, Proje Kapanış Toplantısı’nda kullanılarak 

görünürlük sağlanmıştır. Ayrıca, kapanış toplantısı sırasında katılımcılara defter ve kalem dağıtılmıştır. Teruel 

Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arıno Ejarque, proje teknisyenleri Laura Gascon Herrero, Jose Manuel 

Martın Andres ve gazeteci Eva Defıor Gravalos’a hediye takdim edilmiştir. Sonuç olarak, proje ortakları ile 

birlikte proje faaliyetlerinin sonuçları ve çıktıları katılımcılara aktarılmış olup katılımcılardan gelen olumlu 

yorumların projenin sürdürülebilirliğine büyük katkılar sağlayacağı anlaşılmıştır. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

11.01.2020 

HİTİTLER DÖNEMİNE AİT İVRİZ KAYA ANITI VE BARAJ ZİYARETİ 

      Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Hititler Dönemine 

ait İvriz Kaya Anıtı ve Baraj ziyaret edilmiştir. İlk olarak Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ile 

görüşülmüş olup Mehmet Bey, 31 Mart 2019 yerel seçimler sonucunda Halkapınar Belediye Başkanı 

olduğundan ve paraşüt festivali, kamp alanı ve bungalov ev yapımı gibi projelerinin olduğundan bahsetmiştir. 

Daha sonra İvriz Barajı ve İvriz Kaya Anıtı ziyaret edilmiş ve Musa Balcı Bey, eserin Halkapınar ilçesi 

sınırları içerisinde İvriz Suyu’nun kaynak başında olduğunu, Geç Hitit dönemi eseri olduğunu, dünyadaki ilk 

yazılı tarım anıtı ve dünya tarihindeki ilk yazılı kabartma kaya anıtı olma özelliklerine sahip olduğunu 

anlatmıştır. Önemi, buradan gelmektedir. Geç Hitit dönemine ait en önemli sanat yapıtlarındandır. MÖ.727-

742 yılları arasında, Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Tuvana krallığından, 

günümüze gelebilmiş bir eserdir. Tuvana krallığı; başkenti Ereğli olan ve ön Hititler tarafından kurulan bir 

krallıktır. Anıtta; bölgenin kralı Varpalavas ile Tarhundas tasvir edilmiştir. Tarhundas; krala göre daha büyük 

ölçüde ve ellerinde üzüm salkımı ve buğday başaklarını tutmaktadır. Kral ise, daha küçük ve dua eder 

durumda tasvir edilmiştir. Tasvirdeki objelerin giysileri; geç Hitit sanatının özelliklerini yansıtmaktadır. 

Ayrıca, anıt dönemine ait olarak, burada yetiştirilen üzüm ve buğday hakkında bilgi vermesi bakımından 

ilginçtir. İvriz kaya anıtı hakkında bilgi verildikten sonra bu bölgede bu anıta benzer bir kaya anıta daha 

olduğundan, Bizans dönemine ait köprüden, kızlar ve erkekler manastırından, mağaralardan ve mağaranın 

içinde dikit ve sarkıtlar bulunduğundan bahsedilmiştir. Son olarak, İvriz Barajının deposu gösterilmiş, hem 

Ereğli hem de Halkapınar’da içme suyu ve tarımsal sulama olarak kullanıldığı anlatılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

11.01.2020 

ULU CAMİİ VE KERVANSARAY ZİYARETİ 

         Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Ulu Camii ve 

Kervansaray ziyaret edildi. Rüstem Paşa Kervansarayı müdürü Murat Tatlısu ve Ulucami imamı Ahmet Ünlü 

ile bir araya gelinmiştir. Ulu Camii’nin Karamanoğlu Mehmet Bey adına 1426 yılında yaptırıldığı, orijinal 

olarak sadece minaresinin kaldığı, düz çatıya sahip olduğu ve 32 adet sütundan oluştuğu anlatılmıştır. 24 

sütun, Roma ve Bizans dönemine aittir. Minareye yakın kapı üzerinde ve yanında onarım kitabeleri olduğu ve 

minarenin yüksekliğinin 40 metre olduğu anlatılmıştır. Ayrıca, camide bulunan bölümler gezdirilmiş ve 

onlarla ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Daha sonra, Kervasaray ziyaret edilmiş ve kervansarayın Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında yaptırıldığı, Mimar Sinan’ın 

eseri olduğu kervansarayda iki giriş kapısı bulunduğu, bunlara Bağdat Kapısı ve Konya Kapısı isimleri 

verildiği anlatılmıştır. Ayrıca, günümüzde Konya Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlendiği ve 

kütüphane ve kafe olarak halka sunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.  

  



 

 

 
 

11.01.2020 

AKHÜYÜK TERMAL TESİSLERİ ZİYARETİ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Akhüyük Termal 

Tesisleri ziyaret edildi. Jeoloji mühendisi Özgür Bey ve petrol mühendisi Harun Bey tarafından aktarılan 

bilgilere göre; Konya ili, Ereğli ilçesi, Akhüyük Mahallesi’nde bulunan termal sahamızda mevcutta 2 adet 

kuyu bulunmakta ve sıcaklıkları yaklaşık 35-40°C arasındadır. 10.01.2020 tarihinde başlayan ve yeni 

sondajdan elde edilecek olan suyun sıcaklığı ise 130-140°C arasında olması öngörülmektedir. Kuyu 

derinliğinin ise 2000m (F250 m) olması hedeflenmektedir. Termal suyun içinde sodyum, potasyum, 

amonyum, magnezyum, demir, fosfat ve kalsiyum gibi insan sağlığına faydalı mineraller bulunmaktadır. 

Ayrıca, termal su, solunum sistemi hastalıkları, alerjik akut üst solunum yolu hastalıkları, egzama, akne, 

ürtiker, kireçlenme, romatizma, kalp yetmezliği ve dolaşım sistemi bozuklukları gibi birçok hastalığa iyi 

gelmektedir. Termal sahamızdan çıkarılacak suyun, hem termal turizmde hem de seracılık alanında 

kullanılması hedeflenmektedir. Proje ortaklarımıza verilen bu bilgilerden sonra termal tesis gezilmiş ve 

incelenmiştir.  

  

 

 

 


