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TERMAL SAĞLIK TURİZMİ
Sağlıklı olma ve yaşama bilinci sürekli gelişen modern insan hem sağlığını koruyup geliştirmek
için hem de en yeni ve etkin tedavilere ulaşmak için globalleşen dünya da kendi ülkesi dışında
olsa da sağlık hizmetlerine ulaşmak isterken öte yandan giderek yaşlanan dünya nüfusu sağlıklı
bir ileri yaşlılık yaşamayı hedeflemektedir.
Modern anlayışta sağlık hizmeti hastalıktan kurtulmaktan çok sağlıklılık halinin devamlılığının
sağlanması üzerine odaklanmıştır. Bu değişim hastalıklara ve tedaviye odaklanmış olan sağlık
politikalarını “iyilik halinin devamı” yönünde değiştirmiştir. Deniz, kum ve güneş üçlemesi ile
bağlantılı klasik tatil anlayışı halen turizm sektörünün temel hizmet alanı olsa da SPA ve wellness
ile karakterize çağdaş ve sağlıklı bir dinlence kavramı hızla gelişmektedir.
Su, yüz yıllardır kültürel değişimin temel öğesi olmuş ve “birlikte yaşam” insanların su ve su
kaynaklarını kullanması ile başlamıştır. Doğal termal suyun bilinen en eski ve doğal tedavi
kaynağı olması, doğal tedavi yöntemlerine olan ilgi, termal pazarın 25-75 yaş arası hastalar ve
sağlıklı insanlardan oluşması bu sektöre olan ilginin artmasına neden olmaktadır.
Termal sağlık turizmi; termal sular yöresindeki çevre ve iklim faktörleri ile birlikte insan
sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere hekim denetimi, gözetimi ve programında; fizik tedavi,
rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi uygulamalar ile birlikte sunulan ve çoğu kez
rehabilite edici olan sağlık hizmetleridir. Termal suların tedavi ve rehabilitasyon amaçlı modern
tesisler aracılığı ile kullanımı ise ülkemiz de dahil olmak üzere, tüm dünya da son yıllarda kanıta
dayalı araştırmaların da desteğiyle bilimsel olarak giderek daha fazla önem verilen ve yaygınlaşan
bir tedavi yaklaşımı olmuştur. Bu durum termal sağlık turizminin bir sektör olarak gelişmesini
sağlamıştır.
Termal turizm; 20 dereceden daha sıcak ve içerisinde çeşitli mineralleri barındıran jeotermal
suların temizlik, dinlenme ve zindeleşme amaçlarıyla kullanımı için konuşlandırılmış tesislere
doğru olan hareketliliği kastetmektedir.
Termal su kaynakları etrafındaki tesisler, tamamen turistik amaçlı konaklama tesisleri olabileceği
gibi çalışan kadrosu ve bina yapılanması ile sağlık teması ön plana çıkarılarak sağlık turizmi için
odaklanabilirler. Termal kaynakların etkili kullanımı, tesislerin güncel şartlara uygun donanımı
ve işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda sunulan hizmetin kalitesi büyük ölçüde
çalışan personelin niteliği ve niceliğine bağlıdır.
Ülkemiz haritadan da görüldüğü gibi, sahip olduğu zengin termal su kaynakları ve sağlık
turizmine uygun iklim koşulları ile ayrıcalıklı bir konumdadır. Maalesef şu ana kadar uluslararası
termal sağlık turizmi açısından bu imkanlardan yeterince faydalanılamamıştır.
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Türkiye’nin Termal Bölgeleri

Termal kaynakların dinlence amaçlı kullanımı tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de
çoğunlukla yakın mesafedeki insanların lokal tesisleri ziyaretleri şeklindedir. Birçok termal
turistik tesis bayram, yaz tatili, yıllık izin gibi belirli dönemlerde eş, dost ve akraba ziyareti için
ziyarette bulunan büyük şehirlerde
yaşayan insanların bu seyahatleri
sırasında kısa süreli uğrak yeri
olarak kullanılmaktadır.
Tüm dünya da termal sağlık turizm
(kaplıca, otel, kür merkezi ve kür
klinikleri) tesisleri daha önceki
dönemlerine göre çok daha parlak
dönemler yaşamaktadırlar. Birçok
hastalığın tedavisi yanında iyi
bir dinlenme için de termal su
kaynaklarına yakın konuşlanmış
sağlık turizmi tesislerine ilgi giderek
artmaktadır. Nitekim dünya da,
hastalıkları doğal yöntemlerle
iyileştirmek güçlenen bir eğilimdir.
Ayrıca dünya nüfusunun hızla yaşlanması, sağlıklı yaşlı nüfusa sunulan hizmetlerin çeşitliliği ile
maliyetlerinin artıyor olması insanların sağlıklı yaşlanmaları için orta yaşlardan itibaren termal
sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerden yararlanmaları ve sağlıklarını korumaları için bu
programlara katılmaları teşvik edilmektedir. Bunlara ilaveten insanların değişik yerlerde tedavi
olma istekleri ile insanların tatil yaparken, dinlenirken tedavi olmayı tercih etmeleri bu kapsamdaki
sağlık turizminin gelişmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin
maliyetinin yüksek olması, görece yaşlı nüfusun fazlalığı sosyal güvenlik sistemlerini daha ucuz
hizmet arayışlarına yöneltmektedir. Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta
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şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan ve coğrafi olarak yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar
yaparak, sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli ülkelerden karşılama yoluna gitmektedir.
Sağlık turizminin akla ilk gelen unsuru olan termal turizm halen önemini korumaktadır. Sağlık
sektörünün ekonomik sürecini yöneten tıbbi cihaz ve ilaç üreticileri tarafından 19.yy sonuna
kadar sağlık ile özdeşleşmiş “Termal Sağlık Tesisleri” arka plana itilmiş olsa da son 15-20 yıldır
termal sağlık hizmetinin artık geleneksel ama vazgeçilmez bir öğe olduğu kabul edilmektedir.
Aslında geçmişi turizmle her zaman bağlantılı olan termal tedaviler ve kaplıca ziyaretleri
son yıllarda bir iç turizm olgusu olmaktan çok bir sınır aşırı turizm olgusu olarak gündeme
gelmektedir. Bu şekliyle termal turizm, sağlık turizminin yeni ve özellikle ülkemiz için cazip bir
seçeneğini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda yapılacak çalışmalar ile özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan potansiyel termal
sağlık turizm “müşterileri” daha doğru bir tanımla “termal küristler” Türkiye termallerini tercih
edebilirler. Çünkü, Türkiye’nin yaygın bilinen klimatik ve ekonomik avantajları burada da
devreye girebilir. Termal sağlık hizmetlerinin, çağdaş tesislerde bilimsel tıbbi temelde sunulma
becerisinin de gösterilmesi halinde Türkiye’nin termal kaynakları sağlık turizminin lokomotifi
işlevini görecek ve hak ettiği uluslararası saygınlığı kazanabilecektir.
Uluslararası geri ödeme kurumlarından gelen talepleri karşılamak için uluslararası geçerliliği
olan standartların sağlık hizmetlerinde sağlanması gerekmektedir.

Uluslararası beklentilerin karşılanabilmesi için termal sağlık tesislerinde
aşağıdaki özellikler aranmaktadır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uygun yeterli fiziki altyapı,
Termal suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ilan edilmesi,
İyi korunmuş düzenli çevresel etkenler,
Ulaşım ve transfer standartlarının sağlanması
Kadrolu uzman hekim, fizyoterapist ve hemşire gibi çalışanların yeterliliği
Eğitimli yardımcı sağlık personelinin bulunması
Modern tıbbi teknoloji,
Sağlık hizmetlerinde etik değerlere bağlılık ve veri gizliliğine uygunluk temini,
Fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılan sağlık hizmeti sunulabiliyor olması,
Tesiste iklim-terapi, hidro-terapi, diyet-terapi, çamur tedavisi,
inhalasyon-terapisi gibi farklı tedavi imkânlarının veriliyor olması,
Değişik şekilde fiziksel aktivite ve spor imkânlarının bulunması,
Temel konvansiyonel tanı imkânlarının olması
Tesisin doğal termal su havuzunun olması,
Yeterli bilgi teknolojilerine dayalı hizmet sunumu kurgusu,
Uluslararası standartlarda tedavi protokollerinin geliştirilmiş olması ve 		
hastalara tedavi protokolleri için yeterli bilimsel bilgi verilmesi,
Kaliteli hizmet sunma standartlarının kolay erişilebilir şekilde ilan edilmiş
olması
Yurt dışı sağlık sigortalarının ülkelere özgün beklentilerinin karşılaması için
gerekli anlaşmaların yapılması
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TERMAL TURİZMİN KISA TARİHÇESİ
Termal ve mineralli suların dinlenme ve sağlık amaçlı kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir.
Özellikle Anadolu topraklarında termal kaynakların tarihsel kullanıma şahitlik eden sayısız
eser vardır. Yapılan arkeolojik çalışmalara göre, termal sular bronz çağından bu yana yaklaşık
5000 yıldır Mısırlılar, Makedonlar, Persler, Romalılar, Türkler ve hatta Vikingler tarafından
temizlenme, dinlenme, zindeleşme ve tedavi amaçlı kullanılmıştır.
Anadolu’da ise geçmişi yüz yıllara varan kaplıca turizmi etkinliği ve göreneği söz konusudur.
Anadolu’da kullanılan kaplıca ve içme adı verilen merkezlerin bilinen kuruluş tarihleri genellikle
Romalılara kadar gitmektedir. Romalılar ile hemen hemen aynı yerleşkelerde Selçuklular ve
Osmanlılar da jeotermal sulardan benzer amaçla yararlanmışlardır.
Türkçede sıcak suların çıktıkları yerlere lokal su ve iklim sıcaklığına da gönderme yaparak ılıca
denilmektedir. Doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlere tesisler ve hamamlar yapılması
şeklinde üstlerinin kapatılması ile ılıcalar önceleri kapalı ılıca diye isimlendirilmiş, sonradan
da iki kelimenin birleşmesinden kaplıca (kaplıca = kapalı ılıca) sözcüğü gelişmiştir. Kaplıca
geleneği, güçlü bir sosyokültürel olgu olarak varlığını günümüzde de sürdürmektedir. Ayrıca
Türkler Anadolu’ya getirdikleri Cerge (buhar banyosu) geleneğini burada karşılaştıkları Roma
banyosu ile birleştirerek Türk Hamamı kullanımını geliştirmiştir. Sıcak sulardan yararlanma
kavramı Türk Hamamı kavramının gelişmesini sağlamış ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin
mutlaka görülmesi gereken yerler listesine süreç içerisinde Türk Hamamı girmiştir.

TÜRKİYENİN TERMAL TURİZMİ POTANSİYELİ
Türkiye coğrafi olarak dünyanın en önemli jeotermal kuşağı üzerinde yer almaktadır. Konumu
nedeniyle doğal termal su kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından değerlendirildiğinde
Avrupa’da birinci ülke olurken, dünya da ilk yedi ülke arasına girmektedir. Kaynak sayısı
kadar önemli olan diğer özellikler ise termal suların debi ve sıcaklıkları ile fiziksel ve kimyasal
özellikleridir.
MTA verilerine göre Türkiye’de sıcaklıkları 20ºC ile 110ºC arasında değişen saniyelik debileri
ise 2 ile 500 litre arasında değişebilen 1500 civarında doğal termal su kaynağı bulunmaktadır.
Türkiye’deki kaynakların çok önemli kısmının doğal çıkışa sahip olması, kür tedavisi için gerekli
olan mineral içeriği yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin olması, kaynakların
bulunduğu bölgelerin iklimsel özelliklerinin uygunluğuna bağlı olarak kür sezonunun uzun
olması, ülkemizdeki kaynakların dünya daki kaynaklara göre avantajlarını ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizin kullanılabilir doğal termal su kaynakların sıcaklık değerleri ve debileri göz önüne
alındığında 700.000 yatağı aşacak boyutlarda termal sağlık turizmi kapsamında toplam yatak
kapasitesi üretilebilir. 10. Kalınma Planı hedeflerinden olan 2018 yılına kadar 100.000 yatak
kapasitesi, su kaynağı imkanlarımız ile değerlendirildiğinde kolaylıkla erişilebilir görünmektedir.
Termal suların debi ve sıcaklıkları göz önüne alınarak yapılan bu hesaplamalara; göre Afyon,
Aydın ve Denizli Türkiye’de termal sağlık turizmi açısından en fazla yatak kapasitesine sahip
olması gereken illerdir. Bu illerin aynı zamanda tarihi turistik alanlar olması termal sağlık
turizmi için cazibe merkezi olmalarını sağlayacaktır. Doğal termal su kaynaklarının debileri ve
kaynak sayıları Türkiye’nin dünya daki termal sağlık turizmi temalı sınır aşan hareketin hemen
tamamına talip olacağı bir büyüklüğe işaret etmektedir.
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Türkiye’de termal suların kullanımı, öncelikle kaynak üzerine ya da yakınına “hamam” olarak
kurulan tesislerle başlamakta, havuz, özel banyo, konaklama tesisleri yapımıyla gelişme
göstermektedir. Türkiye’nin jeolojik yapısı dikkate alındığında çok sayıda sıcak su kaynağı
bulunmaktadır. Türkiye’de 1500’den fazla termal kaynak bulunmakta, konaklama tesisleriyle
birlikte 200’den fazla kaplıca işletmesi bulunmaktadır. Bu kaplıcaların %33.5’i Ege, %28’i Orta
Anadolu, %20’si Marmara, %10’u Doğu ve Güneydoğu Anadolu, %4.5’sı Akdeniz ve %3.5’i
Karadeniz bölgelerinde yer almaktadır. Türkiyenin termal bölgelerini gösteren harita ile uygun
olan bu dağılım özellikle Ege ve Orta Anadolu bölgesi için termal sağlık turizmi açısıdan çok
önemlidir.
Termal sağlık turizmi için uygun su kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri
olan Türkiye, elindeki bu imkânları maalesef doğru bir şekilde kullanamamaktadır. Özellikle
işletme konusundaki yetersizlikler, insan kaynakları ve tanıtımla ilgili sorunlar kaynaklarımızın
atıl kalmasına neden olmaktadır. Ülkemizde termal kaynakların yalnızca % 10 civarı
kullanılmaktadır. Yani, sahip olduğumuz en büyük zenginliklerden biri olan termal sularımızın
büyük çoğunluğu boşa akmaktadır.
Termal turizme yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla 1993 yılında termal suların kullanımı
ile ilgili bir yönetmelik değişikliğine gidilerek, jeotermal suların turizm yatırımlarına kiralanması
mümkün hale getirilmiştir. Bunu takip eden yıllar içerisinde çok sayıda termal turizmine yönelik
tesis işletmeye açılmıştır. Ancak, termal tesis olarak adlandırılan bu tesislerin çok büyük kısmı
modern dünyanın beklentilerini karşılayacak çağdaş termal tesislerin gerektirdiği alt yapı,
ekipman ve personele sahip olmadıklarından ve sadece doğal mineralli sıcak su etrafında
konaklama tesisi olarak işletildiklerinden ülkemiz dünya termal sağlık turizmi sektöründen pay
alamamaktadır.
Son dönemlerde çağdaş termal turistik işletmelerinin Afyon, Pamukkale, Bursa, Kızılcahamam
gibi lokasyonlarda daha iyi niteliklerle açıldığı görülmektedir. Ancak, ülkemizin jeotermal
kapasitesi göz önüne alındığında mevcut yatırımların ülkemiz potansiyelin çok küçük bir
bölümünün kullanıldığı da bir gerçektir. Üstelik ülkemizdeki termal kaynaklar, önemli bir dış
turizm aktivitesi yaratacak kapasiteye de sahiptir. Günümüzde turizm kapsamında ele alınan ve
termal bölgeler için çok önemli olan başlık sağlık turizmidir. Ülkemizde genel turizm içinde
termal sağlık turizmine gereken önemin verilmesi ve turizm mevsiminin uzatılması ile bu sektöre
başka bir boyut kazandırılması mümkün olacaktır.
Türkiye’deki yıllık toplam güneşli gün sayısı, ortalama
nem, rüzgar ve sıcaklık değerleri gibi iklim özellikleri,
deniz kenarı, ormanlık, dağlık alanlar gibi farklı
coğrafi özelliklerdeki bölgelerde yani ülkemizin her
tarafında kaynakların bulunması, termal sağlık turizmi
kapsamında tüm bölgelerde yıl boyu kür faaliyetlerinin
yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Birçok Avrupa
ülkesindeki iklim şartları nedeniyle termal sağlık
tesislerinden yararlanma yani kür süresinin yıllık 100120 gün civarında olmasına karşın Türkiye’de bu süre
220-240 gün civarındadır. Kür uygulamasına uygun
sürenin anlamlı derecede uzunluğu termal sağlık
turizmi açısından en önemli avantajlardan biridir.
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Anadolu topraklarında her ne kadar yüzlerce yıllık termal tesis deneyimimiz olsa dahi modern
anlamda termal sağlık turizmi yeni gelişen bir hizmet alanı olarak değerlendirilmektedir. Dört
saatlik uçuş mesafesinde olan yaklaşık bir buçuk milyon nüfus, pazarın bugün ve gelecekte
önemli bir yere sahip olacağını göstermektedir. Ayrıca sağlık sektöründe yapılan akreditasyon
çalışmaları, kaliteli hizmet sunabilecek tesislere ve yetişmiş personele sahip termal sağlık
tesislerinin artması, sahip olduğumuz iklimsel avantajlar ile doğal-tarihi zenginlikler Türkiye’nin
sadece tatil turizmi için ziyaret edilen değil, termal sağlık turizmi amacıyla da tercih edilen bir
ülke olmasını sağlayacaktır.
Termal sağlık turizmine dayalı tedavilerin yapıldığı yerlere Termal Kur Merkezi ya da
Rehabilitasyon Klinikleri denilmektedir. Son yıllarda termal kaynağa sahip tüm ülkeler
termalizmin sağlık ve turizm sektöründeki yerinden hareketle sağlık turizmi konusuna önem
vermektedirler.
Sıcak su banyoları, içmeler, inhalasyonlar ve buhar banyoları gibi uygulamalar ile beraber
egzersiz, masaj, diyet yanında daha başka doğal ve geleneksel yöntemler ile termal sağlık tesisleri
sağlıklı yaşam için ideal ortamlar haline gelmiştir. Son yıllarda stres ve yaşlanmayı önleyici,
insanın bağışıklık sistemlerini daha güçlü yapıcı wellness, fitness, anti-stres, anti-aging gibi yeni
kür kavramları gelişmiştir. Wellness İngilizce, wellbeing ile fitness sözcüklerinden türetilmiş
yapay bir sözcük olup, daha sağlıklı bir yasam için termal sağlık tesislerinde kür almayı ve daha
sağlıklı olarak dönmeyi ifade etmektedir ve bu başlık altında hizmet sunan tesislere talep gün
geçtikçe artmaktadır.

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI
Termal sağlık turizmi mineralize termal su
banyosu, içme, inhalasyonlar, çamur banyosu
gibi çeşitli türdeki yöntemlerle birlikte, iklim
kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, psikoterapi,
diyet gibi destek tedavilerin birleştirilmesi ile
yapılan kür uygulamaları amacıyla oluşan turizm
hareketi olarak tanımlanır. Bu tedavilerin yapıldığı
kuruluşlara ise Termal Kür Merkezi denilmektedir.
Termal suyun tedavi amacıyla kullanılabilmesi için
o suyun yeraltından çıkan doğal termal su olması,
sıcaklığının 20 oC üzerinde bulunması, litresinde
ise en az bir gram mineral bulunması gerekir.
Termal tedavi kürleri sadece hastalar için birer
tedavi değil, aynı zamanda sağlıklı bireyler için de sağlığı güçlendirici, destekleyici aktif dinlenme
tatillerine dönüşmüştür. Ülkemiz bu tür sağlık hizmet sunumu için en cazip ülkelerden biri
durumundadır. Türkiye’yi batı ülkeleri açısından termal sağlık turizmi için çekici ve tercih edilir
kılacak birçok faktör söz konusudur. Günümüz insanı artık termal sağlık tesisi tercih ederken,
kendi ülkesinden farklı iklim, tarih ve kültürel özelliklere sahip ülkeleri seçmektedir. Türkiye,
kısa sürede dünyanın termal sağlık turizmi için en önemli ülkesi olmaya aday durumdadır.
Ancak, gerek alt yapı, gerek tıbbi yönetim ve hizmetler ve gerekse de eğitimli ve deneyimli sağlık
personeli açısından eksiklerimizi hızla tamamlamamız gerekmektedir.
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Termal Latinceden hemen tüm dünya dillerine girmiş kaplıca ise Türkçe bir sözcüktür. Her ikisi
de aynı anlamı içerir ve sıcak şifalı su kaynaklarını, çamurları, doğal çevreyi ve tabi ki buradaki
sağlık tesis ve işletmelerini ve nihayet yerleşim yeri ve yöreyi ifade eder. Kaplıca tedavisi ya da
kaplıca kürü ise kaplıcalara özgü şifalı unsurlar olan termaomineralli sular, çamurlar, doğaliklimsel faktörler ve çeşitli doğal tedavi yöntemleri ile bu amaçla kurulmuş termal tesislerde
yürütülür.
Termal tedavi programlarının temel tedavi yöntemi ise sıcak ve mineralli sular ile tedavi olan
balneoterapidir. Termal tıp, kaplıcalarda yürütülen her türlü tıbbi tedavi, terapi ve hizmetleri
kapsar. Bugün modern tıp içerisinde özellikle Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de de termal tıp
bilimsel bir tıp disiplini olarak yerini almıştır ve kaplıca tedavisi ve termal uygulamalar birçok
ülkede sağlık sigortaları kapsamında, geçerli sağlık hizmetleri sisteminin bir parçasıdır.
Türkiye’de, termal ve kaplıca sözcükleri aynı zamanda Türk insanının topraklarımızın zengin
doğal şifa kaynakları temelinde gelişen ve halen süren önemli bir sağlık ve şifa geleneğini de
yansıtır. Kaplıca ziyaretçileri arasında en yaygın hastalık grubunu romatizmal hastalıklar
oluşturmaktadır.

Kaplıca kürleri ve termal tedavilerin iyileştirici etkilerinin bilimsel temelde araştırılması
ülkemizde son yıllarda özel önem kazanmış ve yoğunlaşmıştır. Son yıllarda hem Türkiye’de
hem de diğer Avrupa ülkelerinde yürütülen bilimsel çalışmalar ve araştırmalar termal tedavi
ve balneoterapinin bir dizi olumlu ve sağlığa yararlı etkisini ve başta romatizmal hastalıklar ve
dermatolojik hastalıklar olmak üzere birçok hastalıkta tedavi edici etkilerini ortaya koymuştur.
Bu hastalarda hastalık belirtileri ve bulgularında iyileşmeler yanında yaşam kalitelerinde ve genel
iyilik hallerinde anlamlı düzelmeler de gösterilmiştir. Kanıta dayalı tıp yaklaşımıyla romatizmal
hastalıklar ve cilt hastalıklarında geliştirilen tedavi rehberlerinde artık kaplıca tedavisi giderek
artan ölçüde yer almaktadır.
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Termal sağlık tesislerindeki tedavi giderlerinin ülkelerin veya sağlık sigorta kuruluşlarının
bütçelerine yük oluşturmadığı yayınlarda vurgulanmaktadır. Balneoterapinin; ilaç tüketimi,
sağlık hizmetleri kullanımı, hastanede yatış süresi ve işe gelememe gibi göstergelerde anlamlı
azalmalara yol açtığı gösterilmiştir.
Bütün yıl boyunca termal tedavinin endikasyona bağlı olarak uygulanabilir olmasına rağmen
geleneksel olarak insanlar daha çok, daha rahat aylarda ilkbahar, yaz ve sonbaharda termal
tesisleri ziyaret etmektedirler. Ancak termal tesislerin birer termal sağlık tesisi haline dönmesi ile
termal odaklı sağlık turizmini tüm yıla yaymak mümkündür.
Bir kaplıca küründe uygulanacak tedavi yöntemleri hastanın durumuna, hastalığına göre
düzenlenir ve kür süresince alınan yanıta göre gerekli modifikasyonlar yapılır. Çağdaş kaplıca
küründe balneoterapi yöntemleri yanında ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz tedavisi, diyet,
psikoterapi, sağlık eğitimi de aynı zamanda uygulanabilir. Bu uygulamaya kompleks kaplıca
kürü adı verilir. Balneoterapi de termal ve mineralli sular, peloidler(doğal çamur) ve doğal gazlar
tedavi aracı olarak kullanılırlar.

Termal Tesislerde Yapılan Tamamlayıcı Tedaviler
•

Egzersiz Tedavi

Egzersiz tedavisi geleneksel olarak ortopedik, romatolojik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde
kullanıla gelmiştir. Son yıllarda özellikle kür merkezlerinde, bu terapi alanı çok çeşitlenerek
gelişmiştir.
Su içi egzersiz, gövdenin, özellikle de sırt ve alt ekstremitelere ait kas ve iskelet sistemi yükünün ve
buna koşul olarak da bu alanlardaki nöral yükün azaltılmasını hedefleyen yoğun kas ve dolaşım
sistemini çalıştırmaktadır. Yani, su
dışında yapılan egzersizler sırasında
yerçekimi nedeniyle zorlanan
uzuvların, hepsinden önce alt
ekstremiteler ve omurganın lumbal
kısmının, uzun süreli dayanıklılık
antrenmanları su içinde yoğun
ve etkin bir şekilde yapılabilir. Su
içi egzersizlerinin etkilerinden
nörolojik hastalıklarda da tedavi
amacıyla yararlanılmaktadır. Bu
egzersizler, anlamlı bir şekilde
daha
yoğun
uygulanabilirler
ve özellikle yürüme özürlüler
için
endikedirler.
Egzersiz
havuzlarındaki
su
sıcaklıkları
hipertermal sular soğutularak veya
soğuk mineralli sular ısıtılarak daha
çok termonötrale (34-35C) yakın
tutulmalıdır.
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Burada, su basıncı, kaldırma kuvveti ve suyun viskozitesi gibi fiziksel etkenler nedeniyle, su
dışında yapılan antrenmanlara göre ek etkilerin varlığı söz konusudur. Tuz ve mineraller içeren
sularda suyun kaldırma kuvveti daha fazladır. O nedenle egzersiz banyolarındaki bu tür ek
etki faktörleri ekstremitelerdeki ve omurgadaki eklemlerin hareketliliğinde önemli iyileşmeler
sağlayabilir. Bu ise, kas ve iskelet sistemi hastalıkları için özel endikasyonların varlığı anlamını
taşıyabilmektedir.

•

Masaj

Klasik masaj deriye ve deri yoluyla derialtına, fasyalara ve kaslara uygulanır. Masaj tedavisi
ilk aşamada klinik deneyime dayanmaktadır. Buna rağmen kür merkezi tedavisi içindeki
yeri tartışılamaz ve gevşetici küvet banyoları gibi masaj da bir kür tedavi modalitesidir. Masaj
tedavisinin başarısında lokal etkiler yanında ruhsal etkiler de önemli rol oynar.
Bununla birlikte tek etkisi psikolojik iyilik hissi olduğunu iddia eden görüşler olsa bile bireysel
bazda iyilik hissi etkisi küçümsenmemelidir. Masajın hastaya kazandırdığı olumlu deneyim,
onun kendi vücuduna yeniden güvenmesini sağlar ve aktif rehabilitasyon önlemleri için daha
kolay motive olmasına katkıda bulunur.

•

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Aslında, termal tesislerde fizik tedavi ve rehabilitasyon birimlerinin varlığı ön koşul olmaktan
çok opsiyonel özelliktedir. Ancak “termal sağlık tesislerinde” fizik tedavi ve rehabilitasyon
birimlerinin varlığı ve bu konuda uzman hekimin çalışması bir zorunluluktur. Kaplıcalarda
fizik tedavi önlemleri bir kür programını doldurmak amacıyla değil, tıbbi olarak gerekli olduğu
durumlarda ve kişiye özel olarak düzenlenmelidir. Fiziksel tedavi yöntemleri, daha çok Avrupa
kaplıcalarında balneoterapi yöntemlerine ek olarak uygulanmaktadır.
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•

Hidroterapi

Hidroterapi olanakları; jakuzi, jet duş, whirpool, sualtı basınçlı masaj, filiform duş, yürüme
kulvarı, buhar duşları gibi yöntemlere yönelik donanımların bulunduğu havuzlar veya banyolarda
yapılan tedavilerdir.

•

Balneoterapi

Balneoterapi doğal iyileştirici etkenlerle yapılan banyo, içme ve inhalasyon (soluma) kürleri
şeklinde uygulanan bir uyarı-uyum tedavisi yöntemidir. Kaplıca kürü çerçevesinde balneoterapide kullanılan doğal iyileştirici faktörler, yer altı kaynaklı doğal “şifalı” sular, çamurlar ve
iklimsel etkenlerdir. Doğal iyileştirici etkenler arasında “şifalı sular” yani, termal ve mineralli
sular en yaygın kullanılanlardır. Bunların yanında, doğal peloidler (çamurlar) ve gazlar da
kaplıca tedavisinde kullanılan diğer etkenlerdir.
Balneoterapi; termal ve/veya mineralli suların, şifalı çamurların ve gazların, yöntem ve
dozları belirlenmiş, banyo, paket, içme ve inhalasyon(soluma) uygulamaları şeklinde, düzenli
aralıklarla seri halde tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman aralığında ve kür tarzında
gerçekleştirilen bir tedavi uygulamasıdır. Başlıca balneoterapi yöntemleri şunlardır;
1) Şifalı Termal Sular; Mineralli sular ve kaynak suları, doğal olarak yer yüzeyine çıkan,
“kaynayan” yer altı kaynaklı sular olarak tarih boyunca insanlığın ilgi odağı olmuştur. Önceleri
bu sular yalnızca çıktıkları yerlerde kullanılırken daha sonraları, bilim ve teknolojideki gelişmeler
şişelenmelerini olanaklı kılmıştır. Böylece doğal suların kaynaklandıkları yerlerin dışında da
yaygın tüketilmesi sağlanmıştır.
Şişelenen doğal mineralli suların fizyolojik su gereksiniminin karşılanmasında kullanılması
geleneği halen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yaygın olarak sürmektedir. Ülkemizde
doğal mineralli sular, maden suyu, maden suyu sodası veya yalnızca soda adı altında
şişelenmektedir.
Halkımızın,
şişelenmiş mineralli su tüketimi,
giderek
artıyor
olsa
da,
ülkemizde Avrupa düzeyinin
çok altındadır. Doğal sular
yeraltındaki çevrimleri sırasında
toprakta bulunan element ve
maddeleri çözündürürler. Bunlar
arasında, kalsiyum, magnezyum,
sodyum, potasyum ve klor gibi
insan beslenme fizyolojisinde
rol oynayan ve sağlıklı yaşam
için günlük belirli miktarlarda
alınmaları gereken elementler
başta gelir.
Doğal yeraltı sularında insanda
bazı temel yaşamsal olaylarda
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önemli rolleri olan flüor, demir, iyot, selenyum, bakır ve çinko gibi eser elementler de bulunabilir.
Balneoterapinin en yaygın kullanılan doğal iyileştirici etkenlerinden olan, doğal “şifalı” sular,
fiziksel ve kimyasal niteliklerine göre sınıflandırılırlar. Uluslararası genel kabul gören listeye göre
şifalı sular şu şekilde sınıflandırılmaktadır;
• Termal Sular: Doğal sıcaklıkları 20°C’nin üzerinde olan,
• Mineralli Sular: Litrelerinde l gramın üzerinde çözünmüş mineral içeren su,
• Termomineral Sular: Hem doğal sıcaklıkları 20°C’nin üzerinde olan hem de litrelerinde
l gramın üzerinde çözünmüş mineral içeren sular olarak sınıflanırlar.
Ayrıca, bazı özel mineralleri belirli eşik değerlerin üzerinde içeren Özel Balneolojik Sular
sınıflandırması da söz konusudur. Buna göre;
•
•
•
•
•
•
•

Karbondioksitli Sular: 1 g/L üzerinde çözünmüş serbest karbondioksit içeren sular,
Kükürtlü Sular: 1 mg/L üzerinde -2 değerli kükürt içeren sular,
Radonlu Sular: 666 Bq/L üzerinde radon ışınımı içeren sular,
Tuzlalar: 14 g/L üzerinde sodyum klorür içeren sular,
İyotlu Sular: 1 mg/L üzerinde iyot içeren sular,
Florürlü Sular: 1 mg/L üzerinde florür içeren sular, olarak sınıflandırılırlar.
Akratotermal sular: Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir gruba girmeyen sulardan
toplam mineralizasyonları l g/L’nin altında, ancak doğal sıcaklıkları 20°C’nin üzerinde olan
şifalı sular, akratotermal sular olarak adlandırılırlar,

2) Peloidler, “Şifalı Çamurlar”, “Şifalı Topraklar”: Kaplıca kürünün özgün tedavi
biçimlerinden biri olan peloidoterapide kullanılan peloidler (şifalı çamur) jeolojik ve/veya
jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik veya inorganik maddelerdir. Doğal olarak su
içerebilirler ya da susuz olabilirler. Kullanım sırasında yeterli miktarda su ile karıştırılarak, uygun
yoğunluk ve sıcaklığa getirilirler. Çamur banyoları ve çamur paketleri şeklinde bir dizi hastalığın
tedavisinde kullanılırlar. Şifalı çamur banyolar şeklinde (tam, yarım veya kol-bacak banyoları)
ya da daha çok paketler şeklinde kullanılır. Paket tarzında uygulama en sık kullanılan yöntemdir.
Paketler vücudun belirli bölgelerine uygulanırlar.
3) Banyolar: Banyolar soğuk (hipotermal), ılık (izotermal), sıcak (termal) ve aşırı sıcak
(hipertermal) olarak sınıflandırılırlar. Soğuk banyolarda su sıcaklığı 34°C’nin altındadır ve deniz
banyoları bu gruba girmektedir. Ilık sular ise 34-36°C derece aralığındadır. Termal sular 36-40
derece aralığındadır ve sıcaklığı 40 derece üzerinde olan sular aşırı sıcak termal sular olarak kabul
edilirler. Banyo süresi genellikle 20 dakikadır, ancak bu süre hastanın eşlik eden hastalıklarına
veya suyun sıcaklığına göre değişebilir. Banyolar, genellikle 2 ila 4 haftalık kür planı ile kaplıca
hekimince ayarlanır.
4) İçme Kürleri: Balneoterapide termomineralli sularla yapılan banyolardan sonra en çok
kullanılan yöntem, “doğal mineralli suların belirli bir sürede, gün boyu belirli aralıklarda ve belirli
miktarlarda içilmesi ile yapılan içme kürleri”dir. Burada kullanılan mineralli suyun kimyasal
birleşimine bağlı olarak, sindirim sistemi organ ve fonksiyonları üzerinde doğrudan, böbrekler
ve idrar yolları üzerinde ise dolaylı etkiler ortaya çıkar. İçme kürlerinde amaç, kür tarzında belirli
bir sürede ve belirli miktarlarda mineralli suların içilmesi ile organizma üzerinde belirli ve planlı
bir etki de geliştirmektir.
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5) İnhalasyonlar: İnhalasyon mineralli su zerreciklerinin solunması yoluyla yapılan tedavi
biçimidir. Soluma uygulamalarında amaç, solunan mineralli su zerreciklerinin solunum
sisteminin istenilen bölgesine ulaşması, burada zerreciklerin taşıyıcı gazdan ayrılarak ortama
bırakılmaları suretiyle doğrudan etkili olmasıdır. Doğal inhalasyon çözeltilerinin etkisiyle,
akciğer fonksiyonları olumlu etkilenmekte ve kan gazları düzeyleri normalleşmektedir.

•

Termal Kür

Kaplıca tedavisi, termomineralli suların, başta banyolar şeklinde, doğal olarak yeryüzüne
çıktıkları yerler olan kaplıcalarda, değişik hastalıkların tedavisinde kullanılmasıyla gelişen ve
gelenekselleşerek günümüze kadar ulaşan bir tedavi yöntemidir. Çağdaş kaplıca kürü, özellikle
Orta Avrupa ülkelerinde, diğer bazı tedavi yöntemlerinin de uygulanabildiği kompleks bir tedavi
metodu durumundadır.
Diğer yandan, kaplıca tedavisinin kür tarzında, belirli tedavi usullerinin, belirli bir sürede,
seri halde uygulanması şeklinde yapıldığı tamamlayıcı ve alternatif tedaviler de birçok ülkede
kullanılmaktadır.
Termal tedavi kürüne hastanın değerlendirilmesi sonrasında hekim tarafından karar verilir.
Hastanın daha önceden bilinen hastalıkları ve hastalığının hikayesi yanında varsa yapılan
tedavileri, en son laboratuar sonuçları uygulanacak termal kür planlaması için hayati önem taşır.
Termal sağlık tesisine yatan bir hastanın detaylı bir hekim değerlendirilmesinden geçmesi
yanında tanı ve tedavi için bazı ek laboratuar incelemeleri de yapılır. Bir termal kür programında
balneoterapi ve diğer tedaviler hastanın durumuna, hastalığına göre ve o termal tesisin özgün
doğal tedavi kaynaklarına göre düzenlenir ve tedaviye alınan yanıta göre de kür sırasında
değiştirilir.

SPA ve Wellness Turizmi
SPA sözcüğünün bir olası kaynağı Latince “Salus Per Aqua” olabilir ve “su ile sağlık” ya da
“sudan gelen sağlık” anlamına gelir. Sözcüğün diğer bir kaynağı Güney Belçika’da konuşulan eski
Wallon dilindeki çeşme anlamındaki “espa” sözcüğü olabilir. Spa aynı zamanda Belçika’da sıcak
mineral su kaynakları olan küçük bir yerleşim yerinin adıdır. Eski Romalılar askerlerinde uzun
yürüyüş, çarpışma ve savaşlar sonrası oluşan ağrı ve sancıları buradaki kaynakların dindirdiğini
keşfetmişlerdir.
Spa sözcüğü bu haliyle
yalnızca İngilizce konuşulan
ülkelerde
kullanılmıştır
ve
kullanılmaktadır.
Almanya’dan “Kurort” terimi
ki “Kür Yeri” anlamını taşır,
özellikle Doğu Avrupa’ya
yayılmıştır. Bu İngilizce’deki
“Health Resort” sözcüğünün
daha geniş bir anlamda
kullanılmasıdır.
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İtalyanca’da aynı anlamdaki sözcük “Terme”, İspanyolca da ise “Banos” tur. Türkçe’de bizim
kullandığımız “kaplıca” sözcüğü de tüm bu sözcüklerle eş anlamlıdır. Ayrıca ülkemizde bölgesel
olarak kullanılan “terme” sözcüğü ile İtalyanca sözcük aynı anlamda kullnılmaktadır. İspanyolca
“banos” ise bizdeki “banyo” kelimesini karşılamaktadır.
Mineral ve termal sular ile uygulama yapılan yerler için birincil olarak “kür merkezi” ismi kullanılsa
da beraberinde klimaterapi yapılan yerler için de aynı isim kullanılabilmektedir. Ayrıca termal
su kaynaklarından uzak olsada talassoterapi yapılan yerlerde de “kür merkezi” yapılandırılabilir.
Avrupalılar, yüzyıllar boyu ya içine girerek ya da içerek kaplıca sularını kullanmıştır.
Gerçekte, termal mineral su banyolarının küratif güçlerinin değerlendirilmesi ve geleneksel olarak
inanılan termal suların sağlığa etkisinin araştırılması için bütünsel bir bilim dalı oluşturulmuş
bu bilim yüzyıllarca Avrupa’daki büyük tıp eğitimi kurumlarında okutulmuştur. Avrupa’nın
çoğu termal kentinde “su ile tedavi” yaygın bir şekilde ama tıbbi denetim ve kontrol altında
kullanılmaktadır. Termal bölgelerde çalışan fizik tedavi ve rahabilitasyon, dahiliye ya da aile
hekimi gibi uzman hekimlerin konsultasyonu ile termal kür tedavisi mümkün olabilmektedir.
Ülkemiz ve dünya da kaplıca ve termaller yanında diğer doğal ve geleneksel tedavi ve
uygulamalarının ağırlıkta olduğu wellness turizmi sağlık turizminin en yeni yüzü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Wellness kelime karşılığı olarak doğrudan “iyilik hali” olarak tercüme edilebilir
olmasına rağmen daha geniş kapsamlı algılanması ve popülaritesi nedeniyle tüm ülkelerde
orjinal İngilizce haliyle kullanılmaktadır. Wellness turizminin sağlık turizmine hediye ettiği tesis
tipi SPA’lar muazzam bir büyüme-gelişme göstererek sağlık turizminin merkezine oturmaktadır.
Beraberinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, termal sağlık tesislerinde, sahil
şeritlerinde talassoterapi merkezlerinde uygulanması ile hızla artan şekilde sınır aşan hareketlilik
açısından SPAların cazibesi artmaktadır. HamamSPA, MedikalSPA, ThalassoSPA, Anti-AgingSPA
gibi değişik konseptlerde kurulan SPA’lar sağlık turizminin wellness kompenentinin de giderek
çeşitlenmesini ve cazibesini arttırmaktadır.
Yakın gelecekte medikal turizm alanında daha da gelişmiş ve yapısı içerisinde hastane kısmı da
olan “medikal SPA”lar; bünyelerinde saç ekimi, yüz germe, botoks uygulaması gibi günü birlik
tıbbi estetik uygulamalara da yer verdiğinde sağlık turizminin parlayan tesis tipleri olacaklardır.
Halen Avrupa düzeyinde, Avrupa Kaplıcalar Birliği (EuropeSpa) içerisinde bir kalite ve standart
çalışması yürütülmektedir. Gönüllülük esasına ve tesislerin kendi istekleri ile başvurmasına dayalı
olarak EuropeSPAmed ve EuropeSPAwellness, adlı iki ayrı kalite sertifikasyonu verilmektedir.
Amaç Avrupa kaplıcaların katile standardını yükseltme ve belgelendirmedir.
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Sertifikasyonda servis kalitesi, hijyen, alt yapı, termal su içeriği ve personel yapılanmasına
kadar birçok parametre EuropeSpa sertifikasyon sistemi tarafından değerlendirilmektedir.
Bu sertifikanın alınmış olması uluslararası sağlık turizmi aracı kurumları için hastaların
yönlendirilmesinde etkili olmaktadır. Bu sistem Avrupa’da SPA’lar konusunda yapılan ilk

sertifikasyon çalışmasıdır.
Ülkemiz termal sağlık potansiyelinin canlandırılması için özellikle Japonya, Almanya, Hollanda
ve İskandinav ülkelerinde var olan büyük bir kaplıca “kürist” potansiyelini harekete geçirmemiz
lazımdır. Bu anlamda bir devlet politikası ve stratejik planlama yanından, etkin örgütlenme ve
teşvikler ile ülkemiz adına gelişmeler sağlanmalıdır.

Talassoterapi Merkezleri
Etimolojik olarak Yunanca thalasso (deniz) ve theraphy ( bakım) kelimelerinin birleşmesinden
oluşan Talassoterapi ; hastalıktan koruma ve/veya tedavi amacıyla, deniz iklimi, deniz suyu,
deniz çamurları, yosunlar, kum ve denizden elde edilen diğer maddelerin değişik yöntemlerle
kullanıldığı ve kür şeklinde gerçekleştirilen bir tedavi sistemidir.
Talassoterapi uygulamaları 1800’lü yıllarda başlamıştır. Ancak ısıtılmış deniz suyunun terapi
amaçlı kullanımı antik çağlara dayanmaktadır. Ülkemizde ise son yıllarda nitelikli talassoterapi
merkezleri kurulmaya başlamıştır. Bir talassoterapi merkezi kurulmadan önce, bu merkezde
kullanılacak olan ve merkeze pompalanacak deniz suyunun alınacağı en uygun noktanın
bulunması için tıbbi ekolojik bir çalışmanın yapılması zorunludur. Bu amaçla;
1) Bir yıl boyunca; deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik incelemeleri, tüm
mevsimlerde ve farklı noktalardan su numunesi almak suretiyle yapılmalıdır.
2) Bir yıl boyunca; sıcaklık değişimleri, atmosferik basınç, hakim olan rüzgar, toplam güneş ışığı
miktarı gibi iklimsel faktörler belirlenmelidir.
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3) Talassoterapi merkezi kurulması düşünülen çevrede deniz trafiği veya diğer denizi ve çevreyi
kirletici etkenleri saptamaya yönelik araştırma yapılmalıdır.
Talassoterapi merkezi kurulurken de uyulması gereken bir dizi kural bulunmaktadır. Bunlar;
a) Merkez mutlaka deniz kıyısında veya deniz kıyısından en fazla 1000m. uzaklıkta
kurulmalıdır. Tesis denizden 1000 metre uzakta olsa bile tesis ile deniz arasında genel araç
trafiğine açık yol olmamalıdır.
b) Talassoterapi merkezlerinde kür hizmetlerinin sunumunda sağlığı geliştirme ya
da iyileştirme adına faaliyette bulunulacak ise ve hasta bireyler bu amaca yönelik çağrılar ile
merkeze yönlendiriliyor ise; kalıcı ve sürekli bir tıbbi denetim için en az 1 kadrolu hekim görev
yapmalıdır.
c) Talassoterapi hizmetinin de sunulduğu konaklama tesislerinde hasta olduğu bilinen
bireylere hastalıklarının iyileşmesine veya rahatlatılmasına yönelik çağrılarla hizmet verilemez
ve bu tesislerde hekim bulundurulma zorunluluğu yoktur.
d) Tıbbi ön çalışması yapılmış olan deniz suyu, denizin uygun bir noktasından, uygun
borular kullanılarak getirilmeli, başka bir yöntemle taşınmamalı ve depolanmamalıdır.
e) Her hafta, hem tesiste kullanılan pompalanmış su hem de tesisin civarında belirlenmiş
farklı noktalardan alınan numunelerde kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılmalıdır.
f) Deniz suyu bir kez kullanıldıktan sonra tekrar kullanılmamalıdır.
g) Deniz suyu kullanımdan önce 48 saatten fazla bekletilmemeli ve 50 derecenin
üzerinde ısıtılmamalıdır.
h) Deniz suyuna tedavide kullanım öncesi herhangi bir madde eklenmemelidir.
i) Havuzlarda uygulanan egzersiz tedavileri, hekim veya fizyoterapist, hidroterapistler,
ya da sunulan hizmet içeriği konusunda sertifikalı yetkin sağlık personeli tarafından yapılmalıdır.
j) Merkez en az “jakuzili küvet, hidromasaj küveti, sualtı duşları, jet duşlar, havuz,

yosun uygulama küveti, sıcak-soğuk el ve ayak banyoları ve inhalatörler” gibi temel talassoterapi
tedavisini verebilecek ekipmana sahip olmalıdır.
Deniz suyu, içeriği nedeniyle, özel termomineral sulardan olan tuzlalar (14gr./L. üzerinde
NaCl) ile aynı gurupta yer almaktadır. Bu merkezlerde deniz suyu, ısıtılarak uygun küvet veya
havuzlarda, romatizmal hastalıklar, periferik sinir hastalıkları; posttravmatik, postoperatif,
ortopedik durumlar, cilt hastalıkları ve jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Banyo dışında, deniz suyu içme kürleri, deniz çamuru ile yapılan kürler, deniz suyu
aerosollerinin solunması yoluyla yapılan inhalasyonlar bu merkezlerde yapılabilen diğer belli
başlı uygulamalardır.
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Türkiye’deki Termal Turizm Alanları ve Yaşanan Sorunlar
Türkiye Alp-Himalaya orojenik kuşağında yer alması sebebiyle jeotermal açıdan oldukça yüksek
bir potansiyele sahiptir. Ülkedeki jeotermal kaynaklar Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı
Anadolu fay zonları ile yakın zamana değin etkinliğini sürdürmüş volkanizma ürünüdür. Yüksek
sıcaklık içeren jeotermal sahalar genelde genç tektonik etkilerden dolayı ülkenin batısında yer
almaktadır. Düşük ve orta sıcaklıktaki sahalar ise volkanizma ve fay oluşumunun etkisiyle Orta
ve Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu boyunca yer almaktadır.
Sıcaklıkları 20oC ile 110oC, debileri 2-500 lt/s arasında değişen 1.300 dolayında termal
(jeotermal) kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların yaklaşık 229 adedi termal turizme kaynaklık
etmektedir. Termal turizm ve içme suyu amacıyla kullanılan bu 229 kaynağın bölgesel olarak
dağılımı Tablo.1’de gösterilmektedir. Termal su kaynaklarının çoğunluğu başta Ege olmak
üzere Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’nde toplanmıştır ve sıcaklık aralığı açısından farklılık
göstermektedir. Ancak genele bakıldığında toplam termal su kaynaklarının %37’sini çok sıcak
sular oluşturmaktadır.
Bölge Adı
Marmara
Ege
İç Anadolu
Karadeniz
Akdeniz
Doğu ve G.doğu
Anadolu
Toplam

Soğuk Sular Sıcak Sular Sıcak Sular Çok Sıcak Sular
Toplam
(0-19o C)
(20-25o C) (36-36o C)
(46-99o C)
7
8
8
30
53
5
17
28
31
81
10
10
14
17
51
4

4

3

3

14

1

3

2

-

6

4

7

8

5

24

31

49

63

86

229

Tablo.1. Bölgelere göre termal turizm amaçlı kaynakların dağılımı
Balneolojik amaçlı su kullanımda sıcaklık alt sınırının 20o C olarak kabul edildiği göz önünde
bulundurulursa Türkiye’deki termal su kaynakları sıcaklık açısından oldukça uygundur. Doğal su
çıkışı ve bol su verimi, termal suların debi ve sıcaklıkları, eriyik maden değerinin yüksek oluşu,
kükürt, radon ve tuz bakımından zengin oluşu ve coğrafi konumundan kaynaklı diğer turizm
türlerine entegrasyon kabiliyetinin oluşu Türkiye’deki termal su kaynaklarını dünya daki diğer
kaynaklarından bir adım öne taşıyan başlıca özelliklerdir.
Türkiye’de turizm denildiğinde akla ilk gelen yerler güney kıyıları ve Ege sahilleridir. Bu
bölgelerde turizm mevsimsel olarak oldukça yoğun biçimde yaşanmaktadır. Ancak bu
yoğunluğun getirdiği tesis ihtiyacı özellikle çevreyi olumsuz anlamda etkilemekte ve ciddi
şekilde sezon kısıtlılığı olmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de turizm mevsiminin uzatılması ve
turizmin çeşitlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Termal turizm ve termal sağlık turizmi,
özellikle ülke potansiyeli değerlendirildiğinde, sağlık hizmetlerinin ve turizmin çeşitlendirilmesi
açısından önem taşımaktadır. Türkiye termal su kaynakları açısından oldukça zengin bir ülkedir.
Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri’nde sınırlı sayıda olmakla birlikte tüm coğrafi bölgelerde termal
su kaynakları mevcuttur. Ülkemizde 46 ilde 200 civarında aktif olarak kullanılan kaplıcalar
mevcuttur. Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda şu bulgulara ulaşmaktayız.
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Marmara Bölgesi turist sayısı, ulaşım çeşitliliği, kültürel miras ve çeşitli turizm türlerinin varlığı
ile konaklama tesisleri açısından termal turizm alanında oldukça önemli avantajlara sahiptir.
Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında kaplıca turizminin gelişmesine yönelik ilk uygulamalar bu
bölgede Atatürk’ün isteğiyle başlatılmıştır. Türkiye’nin ilk modern kaplıca tesisleri de Yalova’da
yapılmıştır ve tesis halen T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmektedir. İstanbul, Bursa, Yalova,
Balıkesir, Sakarya ve Çanakkale’de bulunan modern tesisler iç turizm kadar dış turizme de hizmet
etmektedir.
Ege Bölgesi termal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Bölgede neredeyse her ilde termal
kaynaklar mevcut olup, günümüzde özellikle İzmir, Afyon, Kütahya ve Denizli’de bulunan
termal turizm merkezlerinde modern anlamda hizmet sunulmaktadır. Bölgede bulunan pek çok
kaplıca ulaşım kolaylığının da etkisiyle sağlık turizmi ve turizme yönelik hizmet sunmaktadır.
Afyon kaplıcalarındaki çamur banyoları Türkiye’deki çoğu kaplıcadan farklı bir hizmet olanağı
sağlarken, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Pamukkale de ziyaretçilere
farklı olanaklar sunmaktadır.
İç Anadolu Bölgesi Ankara, Nevşehir, Sivas ve Eskişehir’de bulunan termal kaynaklar
yönünden zengin kaplıcalara sahiptir. Ancak fiziki donanım ve sermaye yetersizliği, uzman
personel ve tanıtım eksikliği gibi çeşitli sebeplerden ötürü mevcut kapasitesinden yeterince
faydalanılamamaktadır. Bölgede daha çok günübirlik ziyaretler ağırlık kazanmakta ve
kaplıcalardan daha çok yöre halkı faydalanmaktadır. Bunun yanında diğer turizm türleriyle
entegrasyonu Marmara ve Ege Bölgelerine göre zayıftır.
Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde de mevcut kaynaklardan istenilen ölçüde
faydalanılamamaktadır. Fiziki donanım ve sermaye yetersizliği, ulaşım güçlüğü, uzman personel
ve tanıtım eksikliği bu durumun başlıca sebepleri olarak sıralanabilir. Bu bölgelerde de İç Anadolu
Bölgesi’nde olduğu gibi kaplıcalardan günübirlik veya hafta sonu ziyaretleri şeklinde yerli halk
faydalanmaktadır.
Akdeniz Bölgesi’ndeki termal turizm kaynakları diğer bölgelere nazaran daha sınırlıdır ve kıyı
turizminin gölgesinde kalmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise kaplıca sayısı azdır ve tesisler yetersizdir. Bu nedenle
ziyaretler genelde günübirlik olarak gerçekleşmektedir.
Türkiye’de termal tesis ziyaretçileri tesislerden daha çok günübirlik ya da hafta sonu ziyaretleri
şeklinde faydalanmaktadır. Oysa özellikle sağlık amaçlı olarak termal kaynaklardan faydalanma
durumlarında kalış sürelerinin daha uzun olması beklenmektedir. Tesislerin fiziki donanım
yetersizliği ve uzman kadro eksiklikleri kısa süreli ziyaretlerin başlıca nedeni olarak gösterilebilir.
Bu iki neden tesislerin sağlık hizmeti de alınan tesis olarak algılanmasının önüne geçmektedir.
12 ay boyunca yapılabilecek olan bir turizm çeşidi olmasına karşın turizm işletme belgeli tesisler
dışındaki kaplıca tesislerinin büyük bölümü mevsimlik olarak işletilmektedir. Bu tesislerin çoğu
küçük yatak kapasiteli aile işletmeleri ya da belediyelerin sınırlı bütçeleriyle geliştirdikleri düşük
kaliteli işletmelerdir. Termal turizm, batı bölgelerinde daha yoğun olmakla birlikte neredeyse
tüm ülke coğrafyasında kendine yer bulan bir turizm türü olmasına rağmen mevcut kapasitenin
çok altında hizmet vermektedir. İşletmelerde yaşanan sorunlar ve kalış sürelerinin dışında termal
kaynakların kullanımında çevresel korumanın da önemi büyüktür.
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TERMAL OTEL
TESİSE GELİŞ SAYISI

GECELEME

ORT. KALIŞ SÜRESİ

1 852

25 060

13.5

429

1 713

4.0

İNGİLTERE

12 300

41 544

3.4

ALMANYA

35 154

110 329

3.1

HOLLANDA

2 945

9 231

3.1

YUNANİSTAN

3 030

8 227

2.7

İSVİÇRE

1 321

3 466

2.6

POLONYA

3 085

6 276

2.0

AVUSTURYA

1 747

2 962

1.7

İSVEÇ

5 025

7 854

1.6

LÜKSEMBURG

31

48

1.5

İZLANDA

70

108

1.5

3 658

5 378

1.5

250

361

1.4

BELÇİKA

2 934

4 133

1.4

MACARİSTAN

2 079

2 681

1.3

22 380

28 231

1.3

1 612

2 026

1.3

16 097

19 743

1.2

1 370

1 660

1.2

İSPANYA

14 037

15 377

1.1

PORTEKİZ

10 070

10 610

1.1

141 476

307 018

NORVEÇ
İRLANDA

DANİMARKA
SLOVAKYA

FRANSA
FİNLANDİYA
İTALYA
ÇEK CUM.

TOPLAM AVRUPA
OECD

2.2

Tablo.2. 2014 yılı verilerine göre Avrupalı turistlerin termal su kaynağı kullanan tesislerde ortalama kalış
süresi, doluluk oranı, tesise geliş sayısı ve geceleme sayıları

Termal tesislerin ekonomik katma değer sağlayabilmesi için kişi başı konaklama gün sayısının ve
toplam doluluk oranının yüksek olması gereklidir. Tablo.2’de gösterilen Avrupa ülkelerinin 2014
istatistiklerinden görüleceği üzere maalesef 5 gün ve üzerinde konaklama yapan termal turist
grubu sadece Norveç’ten gelen 1852 kişilik gruptur. 3-5 gün aralığında ise İrlanda, İngiltere,
Almanya ve Hollanda bulunmaktadır. Bu dört ülkenin toplamı 50.828 kişi etmektedir. Geri kalan
88.796 kişi 17 farklı ülkeden gelmiş ve ortalamada 2 günden daha az kalmışlardır. Norveç’ten
gelen kişilerin hemen hemen tamamının yapılan bir anlaşma kapsamında termal sağlık turizmi
kapsamında gelen hastalar oluşturmaktadır. Buda termal tesisler için sağlık turizminin ne kadar
önemli bir başlık olduğunu ortaya koymaktadır.
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Tablo.3’te ülkemize en fazla termal turizm ziyaretçisinin geldiği ilk 15 ülke listelenmiştir.
Tablodan görüldüğü gibi Uzak Doğu ülkeleri olan Japonya, Güney Kore ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nin ziyaretçi sayısında bariz üstünlüğü mevcuttur. Ancak yine tablodan görüleceği
gibi bu kişilerin hemen hemen tamamı bir gün konaklamaktadır. Özellikle Japonya kökenli
turistlerin sabah erken saatlerde Pamukkale travertenlerini ziyaret ettikleri ve öğleden sonra
geç saatlerde Karahayıt bölgesindeki otellere giriş yapıp termal havuzları kullandıktan sonra bir
gece konaklayıp kahvaltıyı takiben ayrıldıkları gözlemlenmiştir. Bu durum termal tesisi kaynaklı
ekonomik büyüklüğün sağlanması beklentileri için olumsuz bir tablodur. Brezilya’dan dahi
13.000 civarında turistin termal tesislerde konakladığını düşünürsek bu sektörün dünyanın her
yanında alıcısı olduğu rahatlıkla görülecektir.
TERMAL OTEL
TESİSE GELİŞ
SAYISI

GECELEME

ORT. KALIŞ
SÜRESİ

1

JAPONYA

92 397

98 941

1.1

2

G. KORE

92 151

96 424

1.0

3

ÇİN HALK CUM.

58 103

61 049

1.1

4

ALMANYA

35 154

110 329

3.1

5

A.B.D.

23 924

31 755

1.3

6

FRANSA

22 380

28 231

1.3

7

RUSYA FED.

16 384

21 632

1.3

8

İTALYA

16 097

19 743

1.2

9

İSPANYA

14 037

15 377

1.1

10

BREZİLYA

12 933

14 017

1.1

11

İNGİLTERE

12 300

41 544

3.4

12

PORTEKİZ

10 070

10 610

1.1

13

S.ARABİSTAN

8 227

18 356

2.2

14

MALEZYA

5 838

6 343

1.1

15

ENDONEZYA

5 548

5 684

1.0

Tablo.3. 2014 yılı verilerine göre Avrupalı turistlerin termal su kaynağı kullanan tesislerde
ortalama kalış süresi, doluluk oranı, tesise geliş sayısı ve geceleme sayıları
Tablo.4’ten görüleceği üzere termal turizm yıl bazında süreklilik arz eden mevsimsellik özelliği
düşük olan bir alternatif turizmdir. Yılın 12 ayı birbirine çok yakın sayıda geliş sayısı ve geceleme
sayıları görülmektedir. Ağustos ve Eylül ayları dışında ortalama geceleme sayısı 1.5 günden azdır.
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İdeal geceleme sayısının kişi başı beş gün ve üzeri olduğu bilgisine dayanarak en yüksek ay olan
Ağustos ayının bile tesislerde geceleme sayısı açısından çok düşük olduğu görülecektir.

Tablo.4. 2014 yılı verilerine göre aylara göre listelenmiş termal su kaynağı kullanan tesislerde ortalama
kalış süresi, doluluk oranı, tesise geliş sayısı ve geceleme sayıları

Kaynakların sürdürülebilirliği adına kullanımda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Örneğin İzmir Balçova kaplıcası çevresinde kurulan yeni yerleşimler ve kaplıca tesisleri sebebiyle
kaynağın çıktığı dere yatağı kurutulmuştur. Sivas Sıcak Çermik kaplıca alanında bulunan sahada
taş ocakları işletilmiş, sıcak su kaynağı bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu konuya ilişkin en
bilindik örneklerden biri de Pamukkale’dir. 1988 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Pamukkale, civar tesislerde
kullanılan sıcak su ve travertenler üzerinde yürümeye izin verilmesi nedeniyle zarar görmeye
başlamıştır. 1990 yılında da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı Kapsamında Termal
Turizm:
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda turizm başlığının öncelikli programlar arasına alınması ile
nitelikli eylem planları ve stratejik plan hazırlanmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem
Planı; kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan stratejik
planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlanmasını hedefleyen bir
çalışmadır.
Geliştirilen turizm stratejisi kapsamında alternatif turizm türleri açısından ülkemizin oldukça
zengin olduğuna çeşitliliğine yönelik saptamalar yapılmaktadır. Gerek klasik bir bilgi olarak ve
gerekse ilgili dokümandaki vurgu açısından maalesef mevcut potansiyelin değerlendirilemediğine
değinilmektedir.
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Bu iki çalışmada ülkemizin turizm olanaklarını çeşitlendirilerek turizm payının artırılmasını
hedeflenmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi içerisinde planlama, yatırım, örgütlenme, iç
turizm, araştırma-geliştirme (ARGE), hizmet, ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi, tanıtım
ve pazarlama, eğitim, kentsel ölçekte markalaşma, turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut turizm
alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi konusunda uzun vadeli stratejiler
bulunmaktadır.
Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında termal turizme ilişkin belirlenen hedefler aşağıdaki
gibidir;

•

Troya, Frigya ve Afrodisya bölgelerinin her biri termal ve kültür temalı
bölgesel varış noktası olarak geliştirilecek, termal ve kültür turizmi
kapasitesinin alternatif turizm türleri ile bütünleşmesi sağlanarak yakın
çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilecektir.

•

Öncelikli olarak dört bölge için termal turizm master planı hazırlanacaktır.
Bu bölgeler aşağıda verilmektedir.
•

Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova

•

Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir

•

Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya

•

Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat

•

Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak
basamaklandırılmış bir şekilde tüm kaynakların değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bugüne kadar edinilen termal turizm
merkezlerine ilişkin imar planlama çalışmaları tamamlanacaktır.

•

Ülkemizin Avrupa’da termal turizm konusunda birinci varış noktası olması
sağlanacaktır.

•

Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımı amacıyla belirlenen pilot
bölgelerde mahalli idareler birliği ve dağıtım şirketleri kurulması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.

•

Jeotermal kaynak odaklı “Turizm Merkezi” ve/veya “Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanlar belirlenerek fiziki
planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisi kısa
bir sürede gerçekleştirilecektir.

•

Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal
turizm, kültür ve kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm
türleri birlikte değerlendirilecek ve geliştirilecektir

Belirlenen bu hedeflere ulaşılması amacıyla öncelikli olarak dört bölge için (Güney Marmara,
Güney Ege, Frigya ve Orta Anadolu) termal turizm master planlarına yönelik ihtiyaç ortaya
çıkmış, bu bölgelerde termal turizm merkezlerinin belirlenmesi, termal turizmin altyapı ve
üstyapısının geliştirilmesine yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi gereği doğmuştur.
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Onuncu Kalkınma Planı’nda turizm başlığına bir ileri kademe olarak “Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi Programı” gelmiştir. 2014-2018 Kalkınma Planı açısından bakıldığından Türkiye
Turizm Stratejisi 2023 listesinin yetersiz kalacağı görülmektedir. Termal turizm ile termal sağlık
turizmi arasındaki ayrışım ve yeni konsept 10. Kalkınma Planı ile ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak 2023 strateji belgesi alternatif turizmin en büyük ekonomik katkı sağlayacağı ana
başlık olan termal sağlık turizmi ve yaşlı sağlık bakım turizmi için yetersiz olduğu görülmektedir.

Türkiye’de ki Termal Sulara İlişkin Yasal Durum ve Mevzuat
Türkiye’de termal sulara ilişkin yasal durum ve mevzuat aşağıda sıralanan kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde belirlenmiştir.

•

Turizmi Teşvik Kanunu

•

Maden Kanunu

•

Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve
İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

•

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

•

Kaplıcalar Yönetmeliği

Turizmi Teşvik Kanunu : Turizmi Teşvik Kanunu Ek Madde-1’e göre kültür ve turizm koruma
ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk
maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile tapuda müseccel haklar saklı tutulmak üzere
bu kanun hükümlerine göre turizm yatırımcılarına verilmektedir. Yararlanıcı plan ve projesini
Bakanlığa vermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından yararlanmaya devam eder. Aksi
halde kullanılmakta olan sudan artan miktar Bakanlıkça isteklilerine verilmektedir. Yıkanmaya
mahsus şifalı su hakkı almış gerçek ve tüzel kişilerin faydalandıkları kaynak suyu fazlasının tespiti
ve işletilmesine yönelik şekil ve şartlar ile sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletilmesine ve
diğer hak sahipleriyle olan düzenlemelere ilişkin usul, şekil ve yeterlilikle ilgili hususlar; Sağlık, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle
gösterilmektedir.
Maden Kanunu: Maden Kanunu’nun geçici maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda
jeotermal kaynaklar ve mineralli sularla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar bu kaynaklara
ilişkin faaliyet izni verilmeden önce MTA Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunlu
kılınmıştır. Bununla uygun bulunmayan faaliyetlere izin verilmemektedir. Jeotermal kaynaklar ve
mineral suların bulunduğu alanlarda bu kaynaklardan faydalanılması amacıyla araziler çevre arazilere
zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması durumunda kullanım şekli, niteliği ve vasfına
bakılmaksızın bu amaçla kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. Kaynak korumaya ilişkin alınmış
olan tedbirlerin uygunluğu ve denetlenmesi MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. MTA
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde faaliyetler ve koruma alanları için öngörülen
tedbirlerin uygun biçimde yürütülmediğinin belirlenmesi durumunda Genel Müdürlük alınacak
tedbirleri belirlemektedir. İlgililer tespit edilen bu tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür ve bu
yükümlülüğü yerine getirmedikleri takdirde faaliyet izni verilmemektedir.
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Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik:
Bu yönetmelik kapsamında bakanlık;
a. Termal suları araştırarak sağlık ve termal turizm ile ilgili potansiyel alanları belirler.
Potansiyel artırım çalışmalarını yapar.
b. Sağlık Bakanlığı’nca nitelik ve nicelikleri belirlenmiş olan termal suların, Bakanlıkça
belgelendirilen tesis ve işletmelerde, sağlık ve termal amaçlı olarak kullanımını sağlar.
c. Kullanılmayan, artan termal suları yatırımcı ve işletmecilere tahsis eder.
d. Termal kaynakların boşalım debilerini, kuyuların pompasız ve pompalı olarak emniyetli
üretim debileri ile maksimum-minimum üretim debilerini kuyu testleri ve ölçümlerle belirler.
e. Termal kaynak ve sondaj kuyularından üretilen günlük toplam emniyetli üretim
miktarları ile toplam debinin belirlenmesi tesiste kullanılan ve kullanılması gerekli olan termal su
miktarlarının belirlenmesi ile kullanılmayan, artan su miktarlarını saptar.
f. Tedavi amacı dışındaki amaçlar için termal suyun jeotermal enerjisinden entegre olarak;
ısıtma, aircondition, soğutma gibi uygulamalarda kullanımına gerektiğinde izin verir. Bu amaçlarla
yapılan kullanımlarda aşırı üretim ve tekniğe aykırı uygulamalarla termal su rezervuarının olumsuz
yönde etkilenmesinin önlenmesi (rezervuar beslenmesi için geribasımreenjeksiyon ve benzeri
uygulamalar) ile ilgili tedbirleri aldırtır. Geribasımda; kapalı ısı transferi sisteminden geçen ve ısı
alımı dışında kullanılmamış, bakteriyolojik olarak kirlenmemiş termal su kullanımını sağlar.
g. Termal suyun kaynak ve kuyularda yeraltı ve yerüstü etkenlerle kirlenmesinin
önlenmesi, kaynak koruma alanlarının belirlenmesi, çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra atık
termal suların çevre kirliliğine neden olmasının önlenmesi gibi gerekli teknik tedbirlerin alınmasını
sağlar.
h. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca fiyat
tarifelerini belirler.
Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suyun ve bu suyun kullanıldığı tesislerdeki işletilme
usul ve esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
a.Sağlık Bakanlığı veyahut onun uygun gördüğü uzman kurum ve kuruluşlar
tarafından mineralize termal suların fiziksel-kimyasal analizi yapılarak belirlenen sonuçlara
ve yapılan araştırmalara göre insan sağlığına olan olumlu etkinlikleri, endikasyon özellikleri
saptanarak bir raporla belgelendirildikten sonra ancak 8-10 uncu maddelerde belirtilen
esaslara göre Bakanlıkça öngörülecek miktarlarda ve Bakanlığın onayı ile sağlık ve tedavi
amaçlı olarak termal tesislerde kullanılır.
b. Termal kaynak ve kuyular ve termal kür (kaplıca) çevresinin uygulama imar
planı; termal kür merkezlerinde ve ilgili tesislerde yararlanılan termal suyun günlük toplam
miktarı, banyo ve tedavi kapasitesi, kaynak koruma alanları göz önüne alınarak; Turizmi
Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi, Turizm Alanlarında ve Merkezlerinde İmar Planlarının
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Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik ile Turizm Yatırım ve İşletmeleri
Nitelikleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır.
c. Sağlık ve tedavi amaçlı olarak termal sulardan yararlanılarak onaylı uygulama
imar planı kapsamında yer alan termal kür üniteleri sağlık tesisleri olmakla Turizm Yatırım
ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın görüşüne
uygun bir şekilde projelendirilerek belgeli bir konaklama tesisinin tamamlayıcı bölümü
olarak yapılıp işletilebilir.
Bakanlık bu tür işletmeleri ilgili mevzuattaki esas ve usullere göre belgelendirir. Tedavi (kür)
üniteleri konaklama tesisinden ayrı binalarda ve kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenir.
d. Bağımsız konaklama tesislerine kapalı bir geçitle bağlanan termal kür tesislerinin
mimari, mühendislik, su dağıtım ve nakil, termal su ile ısıtma projeleri bu Yönetmelik
yanında ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu
esaslar ve gerekli teknik koşullara uygun olarak hazırlanır.
e. Sağlık Bakanlığınca şifa özellikleri belgelenen termal suyun kullanılacağı termal
kür merkezi tesislerine (kaplıcaya) ait projelerin Bakanlık ile Sağlık Bakanlığı’nca birlikte
belirlenmiş olan teknik koşullara uygunluğu Sağlık Bakanlığı’nca da onaylandıktan sonra
kür merkezleri ile konaklama tesisi ve diğer birimlere ait projeler birlikte incelenerek
belgelendirilmek üzere Bakanlığın görüş ve onayına sunulur. Projelerin Bakanlıkça 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile bağlı yönetmelikleri hükümlerine uygun bulunması
halinde projeler onaylanarak tesise “Turizm Yatırım Belgesi” verilir.
Yatırımın tamamlandığının belirlenmesi halinde konaklama ve sağlık tesislerine; Turizm
Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça “Turizm
İşletme Belgesi” verilir. Tedavi amaçlı olarak termal tesisin işletmeye açılabilmesi için Sağlık
Bakanlığından kaplıca izni alınması zorunludur.
f. İmar planında yer alan ve (c) bendinde belirtilen tesisler dışında kalan ve
termal suyu sadece banyo-hamamda veya rekreatif amaçla kullanacak olan turizm belgeli
konaklama tesisleri ile diğer turizm belgeli tesislere ancak 14. maddede açıklanan şartlar ve
Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla Bakanlıkça termal su kullanım izni verilir.
Önceden yapılmış tesisler ile termal suyun konaklama tesisi içinde ihtiyaç ve tıbbi uygulama gereği
kullanılma zorunluluğunun doğması ve bu tür özel uygulamaların gerekli ve yararlı olduğunun
anlaşılması halinde termal suyun kullanılabilmesi için özelliğinin bozulmaması, uygun havalandırma
ve hijyenik tedbirlerin alınması, suların periyodik olarak bakteriyolojik analizlerin yapılması ve diğer
tüm tıbbi ve teknik önlemlerin alınması gereklidir. Halen mevcut konaklama ve diğer tesislerinde
termal su kullanan işletmeciler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişi ile birlikte Yönetmelikte yer alan
usul ve esaslara uymak zorundadır.
Bunların yanında yönetmelik kapsamında termal suları kullanım hakkı, su talebi ve başvuru
esasları, termal su talebi değerlendirilmesi, belgelendirilmesi; sözleşmeler ile bedel ve teminatlar;
hakların sona ermesi; sözleşmelerin feshi; denetleme, cezalandırma ve koordinasyon ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik:
Yönetmeliğin amacı, “Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut
turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin
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belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi” olarak
belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında turizm tesislerinin genel nitelikleri, tesis türleri ve bu
tesislerin genel nitelikleri ile ilgili düzenlemeler ile turizm yatırımı belgesinin süresi, yatırımın
izlenmesi ve turizm belgesinin iptali gibi diğer hükümler bulunmaktadır.
Kaplıcalar Yönetmeliği: Yönetmeliğin amacı toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı
doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim
kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik
ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık
koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınmasıdır. Yönetmelikte ayrıca kaplıca tesislerinin
yöntemleri ve tedavi bölümleri, tesislere ait koşullar, tesislerin izne bağlanması, kurullar ve
görevleri, kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurları ile ilgili hükümler mevcuttur.
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AFYONKARAHİSAR
Termal Sağlık Turizmin
Başkenti
Afyonkarahisar ili Türkiye’de termal
turizmin en önemli merkezlerinden
biridir. Termal sağlık turizm için termal
su kaynaklarının varlığı ve suyun
mineral özellikleri tek başına tedavi
etme özelliğine değildir. Ulaşılabilirlik,
konforlu konaklama imkanları yanında
kür tedavisi için yeterli sağlık personeli
ve diğer tıbbi hizmetlerin de bulunması
gereklidir. Her açıdan Afyonkarahisar
ili oldukça önemli avantajlara sahiptir.
Ulaşım açısından bir kavşak noktası
olması yanında çok sayıda beş yıldızlı konaklama tesisi ve üniversite imkanlarını da içeren
kür merkezinin varlığı, Afyonkarahisar ilini bir anlamda “termal turizm başkenti” konumuna
getirmiştir.
Özellikle 2000’li yıllarla birlikte gerek termal tesis sayısı ve niteliği gerekse tesislerin kapasiteleri
artış göstermiştir. Bu değişim ve gelişimin pek çok unsuru bulunmaktadır. İl genelinde belirli
ilçeler termal turizm açısından öne çıkmaktadır. Merkezi ilçe ile beraber Bolvadin, İhsaniye
ve Sandıklı termal tesislerin toplandığı merkezler konumundadır. Afyonkarahisar ili, benzer
fonksiyonlara, nüfusa ve sosyoekonomik yapıya sahip iller ile karşılaştırıldığında ildeki turistik
tesis sayısının, kapasitesinin ve bu tesislerin niteliğinin oldukça farklı olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar Kaplıcaları ve Özellikleri
Afyonkarahisar ilinde çok sayıda sıcak su kaynağı bulunmasına karşın sıcak su kaynaklarının
büyük çoğunluğu termal turizm için elverişli değildir. Suların sıcaklığı, kimyasal özellikleri ve
ulaşım-konaklama özellikleri dikkate alındığında 5 kaplıcanın termal turizm amaçlı kullanıldığı
görülmektedir. Bunlar; Merkez ilçe sınırlarında bulunan Ömer ve Gecek kaplıcaları, Sandıklı
Hüdai kaplıcası, İhsaniye Gazlıgöl kaplıcası ve Bolvadin Heybeli kaplıcalarıdır. Bu kaplıcaların
hepsi de önemli birer termal merkez durumundadırlar. Ancak termal tesis ve ulaşım olanakları
bakımından en elverişli durumda olanlar Afyonkarahisar merkez, Sandıklı Hüdai ve İhsaniye
Gazlıgöl kaplıcalarıdır.

Gecek Kaplıcası:
Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun onsekizinci kilometresinde yer alır. Bu kaplıcadan çıkan
sıcak sular, jeotermal ısıtma amaçlı da kullanılmaktadır. Geçek kaplıcasında çıkan sular, 56oC
sıcaklığa sahiptir ve tuzlu alkalik, bikarbonatlı maden suları sınıfına girmektedir. Kaplıca
sularının romatizmal hastalıkların tedavisine katkı sağladığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon
tedavisinde tamamlayıcı olduğu ve üriner sistem hastalıklarının iyileştirilmesine yardımcı
olduğu belirtilmektedir.
Gecek kaplıcasında, dubleks şekilde 45 adet villa bulunmaktadır. Tesis yıl boyu açık olup toplam
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180 yatak kapasitesine sahiptir. Kaplıcada özel tedavi ve kür üniteleri bulunmamaktadır. Kaplıcada
yalnızca konaklama hizmeti verilmektedir. Diğer bir ifadeyle Gecek kaplıcasında konaklayanlara
yeme-içme ve diğer rekreasyonel hizmetler verilmemektedir. Gelen turistler çoğunlukla villa
içerisinde bulunan mutfakları kullanmaktadırlar.

Ömer Kaplıcası:
Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yer almaktadır. Ömer kaplıcasında 8 kaynak
çıkış noktası bulunmasına karşın bunlardan bir tanesi termal turizm için uygun fiziksel ve
kimyasal özelliklere sahiptir. Diğer yedi kaynak jeotermal ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Ömer
kaplıcasından çıkan sıcak su, sodyum klorürlü, bikarbonatlı, hipertermal özelliğe sahip olup,
litrede 1 gramdan fazla karbondioksit içerdiğinden gazlı sular kategorisine girmektedir ve 54oC
sıcaklığa sahiptir. Ömer kaplıcası hem ılıca hem de içme özelliğine sahiptir. Suyun içilmesi
sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olmaktadır. Ömer kaplıcası, eklem
rahatsızlıkları, çocuk felci ve romatizmal hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak önerilen bir
kaplıca durumundadır.
Ömer kaplıcasında kapsamında 49 villa, 6 otel ve 1’i kaplıca işletmesi olmak üzere toplam 7 adet
termal tesis bulunmaktadır. Kaplıcanın toplam 2000 civarında yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Ömer kaplıcası, yıl boyu hizmet vermekle birlikte kış döneminde özellikle okulların dönem
tatiline girdiği Ocak ve Şubat aylarında oldukça yoğun olmaktadır. Kaplıcada konaklama hizmeti
yanında yeme-içme hizmetleri ve termal kür hizmetleri verilmektedir. Kaplıcaya özel araçlarla ve
Afyonkarahisar şehir merkezinden kalkan dolmuşlarla ulaşılabilmektedir.

Hüdai Kaplıcası:
Afyonkarahisar-Antalya karayoluna oldukça yakın Sandıklı ilçesinin yaklaşık 8 km kadar
güneyinde yer alan ve çamur banyoları ile bilinen bir termal turizm merkezidir. Sandıklı şehrine
çok yakın mesafede bulunan Hüdai kaplıcasına ulaşım oldukça kolaydır. İlçe, Frigler döneminden
günümüze kadar uzanan bir termal merkezdir ve Sandıklı’ya Frigler döneminde Firigya Salutariyani Şifalı Frigya ismi verilmiştir. Sandıklı Ovası’nın alüvyal tabanı ile termal kaynaklar birleşince
terapi özelliği oldukça yüksek bir çamurun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaklaşık 68oC
sıcaklığa sahip termal kaynak kumlu-killi toprakla birleşerek 40-45oC dolaylarında bir sıcaklığa
erişir ve çamur banyolarında kullanılacak hale gelir.
Hüdai kaplıcası pek çok hastalığın Kaplıca romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları,
çocuk felci ve kadın hastalıkları dahil çoğu hastalığın tedavisinde kullanılan önemli bir
tamamlayıcı tıp merkezidir. Hüdai kaplıcasının toplam yatak kapasitesi ise 3000 civarındadır.
Kaplıca Mayıs-Eylül döneminde çok yoğun olup bu dönemde yaklaşık 100 000 kişiye hizmet
sunulmaktadır.

Gazlıgöl Kaplıcası:
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde, İhsaniye ilçesi sınırlarında yer alan Gazlıgöl
kaplıcası, Frigler döneminden bu yana bilinen önemli bir şifa merkezi durumundadır. Gazlıgöl
kaplıcasında su sıcaklığı 40-65oC arasında değişim göstermektedir. Kızılay tarafından işletilen
maden suyunun Gazlıgöl’den çıkması, yörenin önemli bir içme merkezi haline getirmiştir.
Gazlıgöl’de çok sayıda termal kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan “içme” niteliğinde olanlar
sindirim sistemi ve üriner sistem rahatsızlıklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Kaplıca
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suları; cilt, romatizma ve kadın hastalıklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Gazlıgöl
kaplıcasının toplam yatak sayısı ise 2500 civarındadır.

Heybeli Kaplıcası:
Heybeli kaplıcası, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde, Afyonkarahisar’a 30 km mesafede
bulunmaktadır. Kaynak sular, faylanmalar sonucu oluşan kırık hatlarından çıkmaktadır. Oldukça
yüksek bir basınçla çıkan sıcak sular, mercek adacıkları şeklinde travertenler oluşturmuştur.
Kaplıcada çıkan su 46oC sıcaklığa sahiptir. Suyun kükürt oranının yüksek olması, özellikle
cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Eklem rahatsızlıkları, kas
rahatsızlıkları ve üriner sistem hastalıklarında da tedavi edici etkiye sahip termal sular kükürt
oranının yüksek olması nedeniyle suyun doğrudan içilememesine neden olmaktadır. Bu nedenle
kaynak suyu diğer sularla karıştırılarak içilebilmektedir. Kaplıcada toplam yatak kapasitesi 850
civarındadır.

Afyonkarahisar Termal Turizminin Gelişimi
2000 yılında Afyonkarahisar ilinde toplam 8 termal varken 2010 yılına gelindiğinde ise ildeki
toplam tesis sayısı ise 37’ye yükselmiştir Bu artış yatak kapasitelerine de yansımıştır ve 2000
yılında il genelindeki termal tesislerin yatak kapasitesi 2750 civarında iken 2010 yılında 8000
yatağa yaklaşmıştır.
Afyonkarahisar ilinde termal turizmin gelişiminde dikkat çeken önemli unsurlardan biri de termal
konaklama tesislerin niteliğidir. 2000 yılında termal tesislerin büyük çoğunluğu yerel düzeyde
hizmet veren, yeme-içme, eğlenme ve alışveriş gibi hizmetlerden yoksun işletmelerden oluşmakta
iken 2010 yılına gelindiğinde termal tesislerden 5’i bakanlık belgeli tesislerden oluşmaktadır. Söz
konusu tesislerin tamamı 5 yıldızlı otellerden olup toplam yatak kapasitesi 3000 civarındadır.
Türkiye’de Afyonkarahisar ile benzer konumdaki termal merkezlerin hiçbirinde bu kadar çok
sayıda 5 yıldızlı konaklama tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Afyonkarahisar ilindeki termal
turizm potansiyelinin büyüklüğünü göstermektedir. Ancak, maalesef bu tesislerin hiçbiri termal
sağlık tesisi değildir ve konaklama amaçlı termal tesislerdir.
Afyonkarahisar-Uşak-Kütahya illerine hizmet verecek Zafer Havalimanı, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde Afyonkarahisar’a yaklaşık 50 km mesafededir ve bu havalimanının
açılması yöredeki termal sahanın yoğun olarak kullanımına olanak sağlayacaktır. Şimdilerde
ağırlıklı olarak ülkemizin değişik bölgelerinden gelen iç turisti ağırlayan bölge havaalanının aktif
kullanımıyla birlikte yurtdışı turistler için de önemli bir destinasyon olacaktır.

Sonuç
Afyonkarahisar ili, Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden biridir. İldeki termal
kaynakların bolluğu ve bu kaynakların hastalıkların tedavisine tamamlayıcı katkılar sağlaması,
termal turizmin gelişmesindeki temel unsur durumundadır. Bunun yanı sıra ulaşım olanaklarının
elverişli olması, termal alanların yeterli düzeyde tanıtımının yapılması ve termal turizmi
destekleyici rekreasyon faaliyetlerin varlığı, Afyonkarahisar için termal turizmin kısa sürede ve
hızlı bir şekilde gelişimini olanaklı kılmıştır. Afyonkarahisar ilindeki termal turizm merkezleri
bir bütün olarak değerlendirildiğinde fonksiyonel bir kümelenmenin, toplanmanın varlığından
söz edilebilir. Ömer kaplıcası ve çevresi lüks otellerin, Gazlıgöl kaplıcası devremülk şeklindeki
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tesislerin ve Hüdai kaplıcası ise hem lüks hem de basit düzeydeki tesislerin toplandığı termal
alanlar durumundadır.
Ulaşım kolaylığı Afyonkarahisar için önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Ülkemizin önemli
şehirlerine ve turizm merkezlerine oldukça yakın konumda olan Afyonkarahisar, İstanbul’a 465,
Ankara’ya 255, İzmir’e 350, Antalya’ya ise 280 km. mesafededir. 2011 Aralık ayından tarihinde
hızlı tren alt yapı ihalesi gerçekleşmiştir. Proje tamamlandığında Ankara - Afyonkarahisar arası
1 saat 20 dakikaya inecek ve termal turizm merkezlerine ulaşım daha da kolay hale gelecektir.
2010 yılında temelleri atılan ve Türkiye’nin en büyük 5. Uluslararası havalimanı özelliğine sahip
olan Zafer Havalimanı 15 Kasım 2012’de hizmete girmiştir. Bugüne kadar iç termal turizmde son
derece ciddi başarılar kazanmış olan Afyonkarahisar, hava ulaşım imkanıyla artık dış turizmde de
önemli bir destinasyon olma hedefi ve iddiasındadır. İlde Kongre Turizmine yönelik önemli bir
kapasite mevcuttur. İl, bu kapasite ile son dönemde önemli bir kongre merkezi haline gelmiştir.
200 yataklı Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2012 yılı
Kasım ayında hizmete açılmıştır. Bu önemli tesisin hizmete girmesi Afyonkarahisar’ın termal
turizm potansiyelinin sağlık turizmi potansiyeline dönüştürülmesine ve mevcut sağlık hizmetine
katkı sağlamaya devam edecektir. Ayrıca bölgede 600 yataklı ve günden güne büyüyen bir
devlet hastanesi ve 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile bölgede sağlık
sektörünün adından sıklıkla bahsettirmesi, bir marka şehir haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Jeotermal kaynaklar; sadece kaplıca turizminde değil aynı zamanda şehrin çeşitli bölgelerinde
ısınmada ve termal seracılıkta da aktif bir şekilde kullanılmaktadır ve hayvancılığın da devam
ettiği şehirde bitkisel ve organik hayvansal ürünler mevcuttur.
Dünyaca ünlü Bayat kilimleri şehrin Bayat ilçesinde dokunmakta ve satışa sunulmaktadır. Şehrin
yöresel yemekleri, kaymağı, lokumu, sucuğu enfes bir lezzettir. Mermerciliğin gelişmiş olması da
bu bölge için bir avantajdır.
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BURSA
Tarih ve Termal
Bursa’da yıllarca üzerinde yaşanılan termomineralli
su rezervleri son yıllarda valiliğin açtığı sondajlar ile
yeryüzüne çıkarılmıştır. Jeofizik ve jeolojik sondaj
çalışmaları neticesinde 5’i araştırma 6’sı üretim
olmak üzere 11 kuyu açılmıştır. 25’i yeni tesis olmak
üzere 45 termal tesise altyapı hizmeti götürülmüştür.
Termal turizm yatak kapasitesi 7.000’e çıkarılmıştır.
300 lt./sn debili suyu kullanacak modern tesisler
olmadığı için, petrolünü işletemeyen ülkeler gibi çok değerli bu doğal kaynak kullanılamamaktadır.
Bursa’da sondajlarla elde edilen 40-90 °C sıcaklıktaki termal su, toplam 14.000 yatak kapasiteli birçok
tesisi besleyebilecek miktardadır. Modern teknolojik donanımlı hastaneleri, hastane yatak kapasiteleri,
yoğun bakım yatak kapasiteleri, sağlık çalışanları nitelik ve sayısı ile Bursa ili, jeotermal suların verimli
kullanımını sağlayan, büyük ölçekli entegre termal tesisleri barındırabilecek ve termal turizmin başkenti
olabilecek kapasitededir.

Jeotermal A.Ş. Sondaj Termal Kaynakları
İl Merkezinde gerek eski, gerekse yeni sondaj kuyuları sayesinde ortalama 300 lt/sn jeotermal su
mevcuttur. Yapılan sondaj çalışmaları ile elde edilen rezervden ilk etapta 120 lt/sn termal akışkanın
toplam 10.000 yatak kapasitesini destekleyecek şekilde dağıtılması planlanmıştır. Şu anda 45 tesisin
altyapısını oluşturan bu kaynaklar Sheraton, Crowne Plaza, Divan gibi uluslar arası otel zincirlerinin de
dahil olduğu tesisleri de beslemektedir. Şu anda 3 dağıtım hattı bulunmaktadır:
1. Etap Kükürtlü Kaynarca Isıtma ve Termal Dağıtım Hattı
2. Etap Çekirge Bölgesi Termal Dağıtım Hattı
3. Etap Odunluk Bölgesi Termal Dağıtım Hattı
İçmeler ve kaplıcalar bakımından zengin olan Bursa’ nın yararlı sıcak suları Uludağ’ın kuzey
eteklerinden çıkar. Bursa merkezinde Çekirge bölgesindeki kaplıcalar ile Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve
Mustafakemalpaşa ilçelerindeki ılıca ve kaplıca kaynakları iç turizmin hareketli kaynaklarıdır.

Bursa’nın Maden Suları;
1) Çitli Maden Suyu: İnegöl ilçesinin 11 km. güneydoğusunda Çitli köyündedir. Yan yana üç çeşmeden
akan kaynaklardan biri maden suyu olarak şişelenmekte, serbest karbondioksitli olan diğer kaynak
maden suyu sodası yapımında kullanılmaktadır. Üçüncü kaynak ise içimi zor, gazsız ve acı bir sudur.
Bikarbonatlı olan bu kaynak su, içme şeklinde sindirim sistemi, karaciğer ve pankreas rahatsızlıklarının
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tedavisinde kullanılır. Demir de içeren bu sular kansızlık ve deri üzerindeki kırışıklıkları gidermeye
yaramaktadır.
2) Mustafakemalpaşa İçmeleri: Yörede iki maden suyu kaynağı vardır;
Mineviz Maden Suyu: İlçe merkezine 2 km. uzaklıkta Mineviz köyündedir. Suyun sıcaklığı 19 derecedir.
Akarca Maden Suyu: İlçe merkezine 19 km. uzaklıktaki Akarca köyündedir. Sıcaklığı 17 derecedir. Her
iki maden suyu da içme olarak mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarına etkilidir.
Bursa Kaplıca ve Termal Suları:

Kükürtlü Kaplıcaları
Bademli Bahçe Kaynağı’na bağlı olan bu kaplıcalar, Bursa merkezi ile Çekirge arasındadır. Yedi
kaynağı vardır. Kükürtlü ve radyoaktif olan bu sular,banyo ve içme olarak Vakıfbahçe Kaynağı ile aynı
özelliklere sahiptir. Ayrıca Kükürtlü sular periferik damar hastalıklarına ve kronik iltihaplı hastalıklara
iyi gelmektedir.
Su sıcaklığı 82 derecedir. Debisi 120 lt/dk’dır.
Bu kaynak sadece Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni beslemektedir.
Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı
Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Kaplıca Merkezi olarak kullanılmaktadır. Hastalar modern tedavi
metotlarıyla ayaktan ve yatarak tedavi edilmektedir. 25 yatak kapasitesine sahiptir.

Dümbüldek Termal Suları
Mustafakemalpaşa’ya 19 km. uzaklıkta Akarca köyündedir.
Debisi 55 lt/sn’dir. Kaynak su sıcaklığı 51 °C’dir.
Sodyum-kalsiyum bikarbonatlı yapıdaki bu sular içmece olarak da kullanılmaktadır.
Belediye tarafından işletilen otel ve hamamlar vardır. Banyo olarak ağrılı sendromlar, periferik
sirkülasyon düzenleyici, içindeki demir nedeniyle cilt üzerinde astrojen olarak ve deri üzerindeki
kırışıklıkları giderici içme olarak da karaciğer, mide, bağırsak, pankreas ve safra kesesi rahatsızlıklarını
giderici özellikleri bulunmaktadır.

Oylat Termal Suları
Yenişehir Havaalanı’na 52 km, İnegöl ilçesine 27 km mesafededir. Uludağ’ın eteklerinde ormanlarla
çevrili bir vadide konumlanmıştır. Denizden 840 metre yüksektedir. 496 mg/L toplam mineralizasyona
sahip, akrototermal su niteliğindedir. 3 kaynaktan çıkan termal suyun özellikleri aşağıdaki tabloda
olduğu gibidir.

Suyun
Isısı

Oylat Hamamı Kaynağı
Sızı Suyu Kaynağı
Göz Suyu Kaynağı

40°C
30,5°C
10°C

pH
Değeri
7,26
7,18
3,04

Termal Suyun Mineral İçeriği
Sülfat, bikarbonat, kalsiyum
Sülfat, bikarbonat, kalsiyum
Sülfat, hidrojen iyonu, demir
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•
•

Yararlanma Şekilleri: İçme ve banyo kürleri
Endikasyonları: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde romatizmal hastalıklarda,
kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının, yumuşak doku
hastalıklarının tedavisinde, mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik
rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, genel stres
bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir
niteliktedir. Bu kaynaklardan beslenen bölgede 950 yatak kapasitesine sahip çeşitli oteller ve apart
konaklama tesisleri mevcuttur. Geleneksel usullerle kaplıca ve içmece olarak kullanılmaktadır.

•

Konaklama Tesisleri: Büyük Otel (220 Yatak), L Motel (210 Yatak)

Çekirge Termal Suları:
Vakıfbahçe kaynağına bağlı olan kaplıcalar Bursa merkezinde, Çekirge semtindedir. Çekirge’deki tüm
oteller, bu kaplıcalara bağlıdır. Toprak kalevi acı bikarbonattı olan bu kaplıcanın suları banyo olarak
romatizmal sendromlara, hareket sistemlerinin ağrılı hastalıklarına, damar tıkanıklıklarına, diyabet, gut
ve metabolizma bozukluklarına, içme olarak da karaciğer ve safra yolları hastalıklarına iyi gelmektedir.

Suyun
Isısı

•
•

•

pH
Değeri

Termal Suyun
Özellikleri

Termal Suyun
Mineral İçeriği
Bikarbonat, sülfat, kalsiyum,
magnezyum

Vakıfbahçe
Kaynağı

47°C

6,98

Hipertermal ,
hipotonik,
oligomitalik ve
radyoaktif

Karamustafa
Kaynağı

58°C

6,60

Hipertermal ,
hipotonik, radyoaktif

Bikarbonat, sülfat, kalsiyum,
magnezyum

Kaynarca ve
Yenikaplıca
Kaynakları

77°C

6,78

Hipertermal ,
hipotonik

Bikarbonat, sülfat, sodyum,
kalsiyum

Kükürtlü
Hamam
Kaynağı

78°C

6,44

Hipertermal ,
hipotonik

Bikarbonat, sülfat, sodyum,
kalsiyum, karbondioksit, sülfür,

Yararlanma Şekilleri: İçme ve banyo kürleri
Tedavi Ettiği Hastalıklar: Banyo kürleri romatizmal sendromlar, hareket sisteminin diğer
ağrılı hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, damar tıkanıklıkları, bronşiektazıler;
içme - banyo kompoze kürleri karaciğer, safra yolları, hafif diabet, kriz devrelerinin dışında gut
hastalığı, kanda fazla miktarda yağ birikintileri görülen şişmanlıklarda etkilidir.
Konaklama Tesisleri: Anatolia Oteli ( 93 Oda, 192 Yatak), Büyük Yıldız Oteli ( 35 Oda, 68
Yatak), Hotel Kervansaray ( 211 Oda, 500 Yatak)
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Kaynarca ve Karamustafa Termal Suları
•

Endikasyonları: Hekim kontrolünde inflamatuvar romatizmal hastalıkların kronik
dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; yumuşak
doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, uzun süreli hareketsiz
kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, bazı nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral
palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, genel stres bozukluklarında ve spor
yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak; içme kürleri şeklinde florür içermesi nedeni
ile osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Kaynarca ve Karamustafa Kaynağından Beslenen Tesisler
•
•

Karamustafa Kaplıcası ve Oteli: Bizans döneminden itibaren faaliyette olan bu kaplıca 1490
yılında Kara Mustafa Paşa tarafından bugünkü haliyle inşa edilmiştir. 25 odalı oteli mevcuttur.
Yeni Kaplıca ve Kaynarca Hamamı: Kanunu Sultan Süleyman’ın damadı ve baş vezir
Rüstem Paşa tarafından 1555 yılında yapılmıştır. 10 kubbeden oluşan yapısı vardır. Otel olarak da
hizmet vermektedir.

Vakıfbahçe Termal Suları
•

Endikasyonları: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal
hastalıkların (romatoitartrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere) kronik dönemlerinde;
kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının, birçok yumuşak doku
hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, uzun süreli hareketsiz kalma
durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda,
cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, genel stres bozukluklarında
ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

•

Vakıfbahçe Kaynağı’ndan Beslenen Tesisler

•

Keçeli Hamamı: Çekirge’de 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüzde 5 yıldızlı bir tesis olan
Marigold Thermal & Spa Hotel bünyesinde bulunmaktadır. Otel 120 odalı 246 yatak kapasitelidir.
Çelik Palas Otel Ve Kaplıcası: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
talimatıyla 1935 yılında, onun işaret ettiği yerde inşa edilmiştir. 1900 yıllarının en iyi mimarlarından
Guilio Mongeri tarafından 360 derecelik panoramaya sahip bir lokasyonda inşa edilmiştir. 158 oda
ve 323 yatak kapasitesindedir.
Asker Hastanesi ve Kaplıcaları: Ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve onların yakınlarına
hizmet vermektedir. Termal tedavinin gerektirdiği tüm modern üniteleri ve cihazları mevcuttur.
200 yatak kapasitesine sahip bu tesiste ayaktan ve yatarak hasta tedavileri yapılmaktadır.
Diğerleri: Huzur Termal Otel, Adapalas Termal Otel, Demirci Termal Otel, Mutlu Termal Otel,
Çekirge Termal Otel, Hüsnügüzel Termal Banyoları, Servinaz Termal Banyoları, Çekirge Sultan
Termal Hamam

•

•

•
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Horhor Termal Suları
557 mg/lt. toplam mineralizasyon ve 40 °C’de akratotermal su özelliğindedir.
• Endikasyonları: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal
hastalıkların kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, noninflamatuvar eklem hastalıklarının;
miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi
uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon
amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında
ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
•
•

•

Horhor Kaynağı’ndan Beslenen Tesisler
Eski Kaplıca: Geçmişte, yerinde Bizanslılara ait bir hamam kalıntısının bulunmasından dolayı
Eski Kaplıca ismi verilmiştir. Bizans Kraliçesi Thedora’nın güzelliğinin ve gençliğinin sırrının bu
kaplıcadan geldiğine inanılır. Günümüzde 5 yıldızlı Kervansaray Termal Otel kompleksinin içinde
yer almaktadır. Otel 211 oda ve 422 yatak kapasitelidir.
Kervansaray Termal Otel

Zeyninine Termal Suları:
562 mg/ lt. toplam mineralizasyona sahip 40 °C’de akratotermal sular sınıfında değerlendirilmektedir.
Debisi 2 lt/sn. dir.
• Endikasyonları: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal
hastalıkların (romatiodartrit, ankilozan spondilit gibi) kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı,
osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji
sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,
operasyonlar sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında,
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon
amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında
ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
•

Zeyninine Termal Kaynağından Beslenen Tesisler:

•

Gönlüferah Otel & Kaplıca: 1890 yılında termal banyo ve han olarak kurulmuş, 2006 yılındaki
son tadilat ile modern şeklini almıştır. 70 oda ve 139 yatak kapasitesine sahiptir.
Yıldız Termal Kaplıca Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi: 1942 yılında kurulmuş
olan termal otel, 68 yatak kapasitesine sahip olup; 2009 yılındaki tadilat sonrası bugünkü halini
almıştır. 1994 yılında bünyesinde Rommer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi kurulmuştur.
Yerli ve yabancı hastaların tedavileri uzman hekim, fizyoterapist ve hidroterapistler tarafından
modern tıp teknolojileri kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.
Diğerleri: Boyu Güzel Termal Otel, Özyeşilyayla Termal Otel

•

•
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Gemlik (Terme) Kaplıcaları
Gemlik ilçe merkezinin güneyinde Umurbey köyü yolu üzerindedir. Otel, lokanta ve bir havuzu
bulunmaktadır. Kaynağın suyu romatizma, nevralji, zihinsel yorgunluklar, nevrasteni ve kalp
hastalıklarına iyi gelmektedir.
10- Ağaçhisar Kaplıcası
Orhaneli'ne bağlı Ağaçhisar köyündedir. Hafif kükürt kokulu olan kaynak suları banyo olarak ağrılı
hastalıklara, çamur uygulamalarında da uyuz ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

Bursa’da Termal Sağlık Turizminin Gelişmesi için
•
•
•
•

•
•
•

Kapsamlı İçmece Merkezi’nin (Fransa Vichy gibi) Kurulması
Termal Müze Kurulması
3. Yaş Yaşam Merkezi’nin Kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasının yapılması
Büyük ölçekli entegre termal kür merkezi-kür parkı ve konaklama tesislerinin oluşturulması:
a) Şehir merkezinde kentsel dönüşüm kapsamındaki 150 dönümlük sıcak su bölgesi
b) Dağ Yenice Bölgesi: Şehir Merkezine 7.5 km mesafede 1.006 hektarlık bölge
Yabancı dil bilen ara eleman yetiştirilmesine yönelik eğitim planlamasının yapılması
Uluslararası tanıtıma yönelik etkin ve verimli stratejiler belirlenmesi
Mudanya ve Tirilye sahillerinde Talassoterapi Merkezi kurulmasına ilişkin fizibilite çalışmasının
yapılması gereklidir.

Sağlık Turizmi

DENİZLİ
Traverten’de Sağlık
Denizli ilinin üç iklim kuşağının ortasında
bulunan iklimi çeşitli turizm faaliyetlerine
elverişlidir. Sağlık turizminde kullanılabilecek
termal
su
kaynaklarına ve
jeotermal
kaynaklara sahiptir. Sahip olduğu tarihi ve
kültürel değerler alternatif turizm çeşitleri
oluşturmaya imkân vermektedir. İlin coğrafi
konumu itibariyle
geçiş güzergâhında
bulunması, pek çok yeri birbirine bağlayan
köprü
konumunda olması
önemli
bir
fırsattır. Dünyanın sayılı harikalarından olan
Pamukkale bu şehirde termal kaynaklara
yakın olarak bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve
uluslararası festivallerin yapılıyor olması il adına güçlü bir yöndür. İlin farklı yörelerinde, yöreye özgü
değerlerin adına düzenlenen festivaller, tanıtım için kullanılabilecek fırsatlardır. Bu tür festivaller, farklı
kişi ve kurumları bir araya getirdiği için farklı fırsatlar yaratmaya elverişlidir.
Şehirde bir üniversitenin ve üniversite hastanesinin bulunması ili dinamikleştirmektedir. Pamukkale
Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi şehir için önemli bir araçtır.
Yamaç paraşütü, dağ turizmi, sağlık turizmi gibi farklı turizm alanlarının birleştirilebilmesine elverişli
bir şehirdir. Çökelez Dağı eteklerinde Pamukkale bölgesinde, Çameli’nin Yaylacık Dağı’nda, Göveçlik
Kasabası bölgesinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapılmaktadır. Honaz Dağı ve Karcı Dağı’nın yüksek
tepelerinde kışın kar bulunmasından dolayı kış sporları için elverişlidir. Sıcak termal sularının
bulunmasından dolayı da termal turizm faaliyetlerinin yapılmasına elverişlidir. Farklı konseptlerde
düzenlenen alternatif tur programları geliştirilebilir.
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Bazı ülkelerde uzun tedavi sıralarının bulunması, sigorta şirketlerinin her tedavi masrafını
karşılamaması nedeniyle sağlık turizmi faaliyetine yönelen insanlara, daha kısa sürede ve daha az
masrafla hizmet sunabilme potansiyeli mevcuttur. Denizli’de bulunan 21 adet çeşitli büyüklükteki
kamu ve özel hastanenin, 2123 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor olması, bu imkânı sağlamaktadır.
Çürüksu (Lykos) VADİSİ
Denizli Çürüksu (Lykos) Ovası termal su kaynakları açısından doğal kaynakların en cömert davrandığı
bölgelerden biridir. Bu nedenle ovadaki ilk yerleşim izleri günümüzden 500.000 yıl öncesine kadar
dayanmaktadır ve günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Bunun üç ana nedeni vardır; termal su,
coğrafi konum ve iklimin uygunluğudur.
Bu bereketli topraklara iki önemli ırmak hayat vermektedir. Büyük Menderes ve Çürüksu (Lykos)
Irmakları. Küçük, fakat verimli ovaya adını veren, Lykos (Çürüksu) Nehri; Honaz (Kadmos) Dağı
eteklerinden doğarak Lykos (Çürüksu) Ovası’nın ortasından geçip, Sarayköy yakınında Büyük
Menderes Nehri’ne karışmaktadır. Çürüksu (Lykos) Vadisi Afyon’dan başlayan ve Aydın’a kadar
uzanan fay hattına bağlı olan termal su kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle Çökelez Dağı ve Honaz Dağı
eteklerinden Kaklık çevresine kadar olan alanlarda çok zengin ve kaliteli traverten ocakları yer alır.
Termal su vadide insanlar tarafından binlerce yıldır tedavi amaçlı kullanılmış ve görkemli hamamlar
yapılmıştır.

Antik Dönemlerde Denizli ve Çevresinde Tıp
Denizli ve civarı Helenistik öncesi en önemli yerleşimi, Herodot ve Xenephon’da da adı geçen Kolossai
antik kentidir. Helenistik Dönem yerleşmelerini ise Ova ortasında yer alan Laodikeia, Attouda
(Sarayköy-Hisarköy), Trapezopolis (Babadağ-Bekirler köyü), Karura (Sarayköy-Tekkeköy), Büyük
Menderes Nehri’nin batı yanında Tripolis (Yenicekent), Laodikeia’nın kuzeyinde ise Hierapolis
(Pamukkale) olarak sıralayabiliriz. Polemon Hanedanlığının başlangıcından çok önce, bir öğrenim
merkezi olan Laodikeia’da kuşkucu filozoflar, Antiokhos ve Theiodos yetişmiştir. Tıp öğreniminin de
çok önemli olduğu Laodikeia’da, Strabon’un zamanında Zeuxis tarafından büyük bir grup Herophileian
(antik dünyanın en ünlü hekimi) tıp okulu kurulmuştur. şüphesiz bu tıp okulunda hem su terapisine
bağlı tedavi, hem de diğer tedaviler yapılıyordu. Buda Denizli’de suyla gelen sağlık tecrübesinin 3000
yıllık olduğunun bir delilidir.Antik dönemde Denizli çevresinde yer alan; Hierapolis, Laodikeia,
Attouda, Karura, Herakleia Salbace ve Eumeneia kentlerinde tıp, bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir.
Antik kaynaklardan Strabon M.S.9 yılında Çürüksu Vadisi’ne gelmiş olup, Laodikeia, Attouda ve Karura
arasında büyük saygı gören Men Karou tapınağı ve tapınak yanında yer alan önemli bir tıp okulunun
varlığından söz etmiştir. Strabon’a göre, bu tıp okulu Herophileion adı altında Zeuksis tarafından
kurulmuş ve onun zamanında bu okulun yöneticisi Aleksandros Philalethes’tir. Yine Strabon bu okulun
tıp alanında öneminin Hikesios’un kurmuş olduğu Erasistrateion (Ünlü hekim ve anatomi uzmanı
Teos’lu-Sığacık’lı Eristratos) kadar önemli olduğunu bildirmiştir. Bu bilgiler özellikle Lycos Vadisi’nin
antik dünya da çok önemli bir tıp okuluna sahip olduğunu göstermektedir. Bölgenin en önemli antik
kenti olan Laodikeia’da (Merkez Goncalı-Eskihisar köyleri) bir tıp fakültesi yer almaktaydı ve sözü
edilen dönemde kentlerin tıp doktorları bu fakültede eğitilmekteydi.
Herakleia Salbace antik kenti Herakles adına kurulmuş olmasına rağmen, kentin temel simgeleri
Asklepios ve karısı Hygeia’dır. Bu da antik kentin tıp alanında ne kadar ileriye gittiğini ve antik
dönemde burada yetişen doktorların tüm dünya da ün saldıklarını göstermektedir. Ayrıca Herakleia

Sağlık Turizmi

Salbace antik kentinde kabartmalar ve heykellerüzerinde sağlık kökenli Asklepios ve karısı Hygeia
sıkça betimlenmiştir. Hierapolis termal yerleşmesinin arkeoloji literatüründe Kutsal Kent olarak
adlandırılması, kentte bilinen tapınak, yapı ve sıcak su kaynaklarının varlığından kaynaklanmaktadır.
Roma döneminde kent, kaplıcaları sayesinde önemli bir tıbbi merkez haline gelmiş ve şifa bulmak
niyetiyle Anadolu’nun birçok yerinden gelen hastalar burada yaşamlarının sonuna kadar kalmışlardır.
Roma Nekropolü, çoklukla bu hastaların mezarlarından oluşmakta ve kültürel çeşitlilik içermektedir.
Hierapolis’teki Nimfeum (Antik Çeşme) ve Roma Hamamları, kentin bu özelliği nedeniyle inşa edilmiş
ve bu yapılar, günümüze kadar gelmiştir.
Büyük Menderes Irmağı yanında kurulmuş olan Tripolis antik kentinin kuruluş amaçlarından
biri de günümüzde Yenicekent Kaplıcaları olarak bilinen termal su kaynaklarından tedavi amaçlı
yararlanılmasıdır. Yine Sarayköy-Tekke Kaplıcaları olarak bilinen bölgede antik dönemde Karura
adında bir kent kurulmuştur. Bu kentin kaplıcalarının sağlık ve tedavi amaçlı olarak kullanıldığı antik
kaynaklardan bilinmektedir. Binlerce yıldır Denizli’de bilime dayalı tıp ve termal suya bağlı tedavi
uygulanmaktadır.

Günümüzün Su ve Sağlık Kenti; Dünyanın En Zengin Termal Su
Kaynakları
Günümüzde termal kaynaklara bağlı sağlık turizmi dünya da önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye
jeotermal kaynaklar açısından dünya da ilk yedi ülke arasında yer alırken, Avrupa’da birinci, kaplıca
uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada yer almaktadır.
Denizli termal su kaynakları bakımından dünyanın en zengin alanları içinde gösterilmektedir. Diğer
turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan öncelikli
geliştirilecek bölgeler içinde yer alan Denizli’de, termal marka kent oluşturulmak üzere; Çardak
Beylerli, Buldan Yenicekent-Bölmekaya, Sarayköy İlçesinde Tekkeköy, İnsuyu, Babacık ve Kızıldere
Bölgesi, Akköy İlçesi Gölemezli Bölgesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2006 yılında Termal Turizm
Merkezi ilan edilmiştir. Buna ilave olarak Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’nun (SATURK) ilk
toplantısından beri bu bölge için özgün planlamalar yapılmaktadır.

Sarayköy Termal Merkezi
İlçe, Menderes Ovası’nda kurulu olup, Denizli- Aydın- İzmir Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Denizli
il merkezine 22 km, Ege Denizi’ne 220 km mesafededir. İlçede önemli jeotermal tesisler bulunmaktadır.
Bunların başında Karataş Köyü yakınındaki Hamamaltı Mevkiindeki jeotermal alandır. Tırkaz- Tekke
köylerinde 4 (dört) adet tesis bulunmaktadır. suyun sıcaklığı 80oC de olup, Romatizma, Deri, Kadın
Hastalıkları, İdrar Yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Akköy - Gölemezli Termal Merkezi
Akköy- Gölemezli Termal Turizm Merkezi alanı Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarına
bitişik olarak, bu bölgenin kuzey batısında yer almakta, Akköy İlçesine bağlı Gölemezli Beldesi,
Çeşmebaşı ve Kavakbaşı Köyleri yerleşim alanlarını da içine alacak şekilde yine Akköy İlçesine bağlı
Belenardıç Köyünün yerleşim alanı dışında güneydoğu bölgesi ile Denizli merkez İlçeye bağlı Haytabey
ve Eymir Köylerinin yerleşim dışındaki güney-batı bölgelerini kapsamaktadır. İlçede jeotermale
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dayalı seracılık yapılmaktadır. Jeotermal MTA kaynak 4 (dört) adettir. Kaynaklar nitelik bakımından
birbirinden farklıdır. Birisi çamur hamamı olarak kullanılır. Sıcaklıkları 35-60 0C arasındadır. Kaynak
sularının bileşiminde karbondioksit, sülfat, sodyum ve kalsiyum bulunmaktadır.
Gölemezli Çamur Kaplıcaları: Merkez ilçeye bağlı Gölemezli Kasabasındaki su Deri, Sedef, Mantar,
Egzama, Hemoroit, Kireçlenme, Romatizma gibi hastalıklara iyi gelir.

Buldan - Tripolis Termal Merkezi
İlçe Pamukkale Tepeköy, Gölemezli ve Akköy yolu üzerinden 20 km Menderes Nehri vadisinde Tripolis
Antik Kenti yakınında yer almaktadır.
Çizmeli (Yenice) Kaplıcaları: Buldan ilçesine 16 Km uzaklıkta, Suyun sıcaklığı 56oC de olup,
Romatizma, Kalp-Damar Sertliği, Hemoroit, Karaciğer Yetmezliği, Deri, Mide, Böbrek ve Kadın
Hastalıklarına iyi gelir.
Buldan Maden Suyu: Buldan ilçesine 2 Km uzaklıktaki maden suyu kaynakları iki ayrı çeşmeden
akmaktadır. Sindirim sistemi ve Karaciğer işlevleri üzerine olumlu etkisi vardır. Sofra suyu niteliğindedir

Çardak - Beylerli Termal Merkezi
Beylerli Belediyesine ait kaplıcalarının Beylerli şehir merkezine mesafesi 3 km, ilçe merkezine 20 km, il
merkezine 78 km olup yolu asfalt kaplama yoldur.

Pamukkale Termal Suları
Denizli’ye 18 km uzaklıkta (Hierapolis Antik Kenti) Pamukkale de 35oC deki su; Doktor muayenesini
takiben hastanın durumuna uygun olarak kalp-damar sertliği, tansiyon, romatizma, raşitizm, felç,
deri, göz, sinir sistemi ve Damar Hastalıkları, Damar İltihabı gibi rahatsızlıklarının tedavisinde
önerilmektedir. Ayrıca ılık olarak içildiğinde mide spazmında, idrar söktürmede ve iltihaplarında,
böbrek ve kum taşlarının tedavisinde tavsiye edilmektedir.
Travertenlerin oluşumunu sağlayan sular, termal turizmde Pamukkale’nin önemli ve benzersiz bir yer
edinmesini sağlamıştır. Pamukkale’nin bulunduğu coğrafya, Çürüksu Vadisi termal su kaynakları ile
özel bir yapıya sahiptir. İnsanlar binlerce yıldır termal suyu tedavi amaçlı olarak kullanmış, buralarda
işlevsel ve gösterişli hamamlar yapmışlardır.
Hierapolis’in termal sularından kaynaklanan ünü, Roma Dönemi’nde Anadolu’ya yayılmış, hastalar
sağlık turizmi kapsamında şifa bulmak için buraya gelmişlerdir. Kaplıcaları ile tıbbi merkez konumuna
gelen kentte, hastalar tedavi amaçlı geçici ya da kalıcı olarak konaklamışlardır. Roma nekropolünde
kent dışından gelen ve ömürlerinin sonuna kadar kalan hastaların mezarları bulunmaktadır. Termal
kaynakların bulunduğu yerlerde Antik Dönem›de dini ayinler yapılmış, halkın katılımı ile şenlikler
düzenlenmiş, devlet yöneticileri ve zenginler tedavi için burayı tercih etmişlerdir. Yapılan araştırmalar
tedavilerin din adamları ve hekimlerce yönetildiğini göstermektedir.
Termal amaçlı yapılıp, günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında Antik Çeşme (Nimfeium) ve Roma
Hamamları mimari yapıları ve ihtişamları ile dikkat çekicidir. Günümüzde Hierapolis kentinin
bulunduğu alanda, tarihi yapılarla kucaklaşan termal sularda kalıntıların arasında yüzme imkanı
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vardır. Travertenleri oluşturan karstik alanlardan çıkan sular; bünyesindeki kireç çözeltisi, buharlaşma
ve sudaki karbondioksitin ayrışması sonucu, çökelmiştir. Genellikle beyaz renkte ve pamuk yığınları
andıran kalker tüfleri ise Pamukkale travertenlerini oluşturmaktadır. Pamukkale termal suyunun
tedavi edici özelliği, çok eski çağlardan beri anlaşılmış, yüzyıllar sonra şifa niteliği bilimsel olarak
kanıtlanmıştır. UNESCO Kültür Miras Listesi’nde yer alarak, özenle korunan Pamukkale, şifalı termal
suları ile ziyaretçilerine pek çok alternatifli tedavi olanakları sunmaktadır.

Pamukkale Travertenleri
Traverten sözcüğü, İtalya’da geniş traverten çökellerinin bulunduğu Tivoli’nin, Roma zamanındaki adı
olan “Tivertino”dan gelmektedir. Traverten çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı, kimyasal
reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Termal su kaynaktan çıktıktan sonra, 320 metre
uzunluğunda bir kanal ile traverten başına gelmekte ve buradan, 60-70 metrelik çökelmenin olduğu
traverten katkatlarına dökülmekte ve ortalama 240-300 metre yol katetmektedir. Kaynaktan çıkan
35.6°C sıcaklığında, içinde yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunan suyun havadaki oksijen
ile olan teması sırasında kalsiyum karbonat çökelmekte ve traverten oluşumuna sebep olmaktadır.
Çökelti ilk etapta jel halindedir. Beyazlığın oluşumunda hava şartları, ısı kaybı, akışın yayılımı ve süresi
etkilidir. Çökelme, termal sudaki karbondioksit, havadaki karbondioksit ile dengeye gelinceye kadar
devam eder.
Travertenler kartlarda ve broşürlerde göründüğü gibi her zaman su ile temas halinde değildir. Su dolu
travertenler daha güzel ve hoş göründüğü için fotoğrafları genellikle su dolu iken çekilir ve her zaman
su dolu sanılır. Travertenlere termal su kontrollü olarak belirli bir program dahilinde verilmektedir.
Fazla miktarda ve uzun süre aynı yere akıtılan termal su yosunlaşmaya ve dolayısı ile beyaz traverten
alanlarında hoş olmayan kirliliğe sebep olmaktadır. Hem bu kirliliğin önüne geçmek hem de başlangıçta
jel halinde olan çökeltiyi sertleştirmek için traverten alanları belirli süreler kurutulmak zorundadır. Ana
traverten alanlarına girmek travertenin ilk oluşumda yumuşak jel halinde olması ve yüründüğünde
ezilme ve kırılma meydana gelmesi sebebiyle her ne kadar yasaksa da gelen turistlerin suyla temasını
sağlamak amacıyla eski araç yolu üzerinde oluşturulan yapay havuzcukların olduğu bölüm ve Güney
Kapısı tarafında sonradan oluşturulan 5000 m2’lik traverten alanı turistlerin kullanımına açıktır.
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KARAHAYIT - PAMUKKALE

Termal Suyu Özellikleri :
Pamukkale Termal Kaplıcası sisteminin bir kolu sayılan bu kaplıca, Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde,
Karahayıt kasabasındadır. Suyunun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzemektedir. Ancak sıcaklığı
daha fazla olup, serbest karbondioksiti daha azdır. Radyoaktivitesi yüksek olan kaplıca suları, üç
kaynaktan çıkar, kaynakların sıcaklıkları 42 0C, 50 0C ve 56 0C’dir.
Hipertermal, hipotonik bir maden suyudur. Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, karbondioksit yönünden
zengin bu termal sular Kubbeli Hamam Kaynağı, Cami ve Kızılağan Kaynakları’ndan çıkmaktadır.

Karahayıt Kırmızı Su ve Termal Çamur
Yılın her mevsiminde ana kaynağından 58 oC’de çıkan Karahayıt‘ın kendine has kırmızı renkli şifalı
termal suyu ve termal çamuru, Ege Üniversitesi hidroklimatoloji enstitüsünün vermiş olduğu rapora
göre içerdiği zengin mineralleri ile eşsiz bir sağlık kaynağıdır. Karahayıt’ta bulunan turistik tesislerde
(Otel, Apart Otel ve Pansiyonlarda) Kırmızı Su ve Termal Çamur sayesinde pek çok hastalık ve sağlık
problemine şifa amacıyla insanlar gelmektedir.
İl ve özellikle Pamukkale-Karahayıt bölgesi antik çağlardan beri kaplıca tedavi merkezi olarak
kullanılmış olmasına rağmen günümüzde termal ve sağlık turizmi bakımından hak ettiği ilgi ve değeri
görmemektedir.
Pamukkale–Karahayıt bölgesini 2011 yılı
içerisinde 1.730.000 (1.400.000 yabancı) turist
ziyaret etmesine rağmen konaklama tesislerindeki
ortalama kalış süresi 1,5 gündür. Ziyaret sebebi
Pamukkale’yi görmektir. Bölgedeki tek gecelik
olan konaklama süresinin artırılmasına yönelik
yeni projelerin hayata geçirilmesi bölge ve ülke
ekonomisi açısından zaruridir. Bölgeye benzer
yurt dışı merkezlerinde ’’kür’’ amaçlı ziyaretçilerin
ortalama kalış günleri 14 gündür.
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İZMİR
Ege’nin İncisi
İzmir, gerek coğrafi konumu, gerek tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği yanında alışılmış
deniz kum güneş temelli geleneksel turizmine yönelik altyapısı ile ideal bir destinasyondur.
Ancak Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’in turizm potansiyeli gerçek anlamda
değerlendirilememiştir.

İzmir’in Termal Sağlık Turizmi Potansiyeli
Balçova Kaplıcaları
Balçova kaplıcaları ya da tarihteki adıyla Agamemnon kaplıcaları, geçmişten günümüze şifalı
sularıyla bir tedavi merkezi niteliği taşımaktadır. Antik çağlardan miras kalma bir termal kaplıca
bölgesidir. Adını Mykene Kralı Agamemnon'dan almıştır. Bugün modern tesisler günübirlik ya
da konaklamalı olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Balçova Termal Tesisleri 215
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oda ve 435 yatak kapasitelidir. Çok iyi derecede bir kaplıca oteli donatımına sahip olmakla birlikte,
asıl ünü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelmektedir. Merkezde termal havuzlar,
balneoterapi, elektroterapi, aktinoterapi, kineziterapi, hidroterapi, fizyoterapi ve parafin üniteleri
ile bunlara ait çeşitli uygulamalar yer almakta, uzman sağlık ekibi görev yapmaktadır. Bölgede
yaklaşık 1.200 yatak kapasiteli termal tesisler vardır.
Balçova Termal Tesisleri: Bu tesisler İzmir şehir merkezine 8 km, havaalanına 25 km, Efes
ve Bergama'ya 90 km, Üniversite hastanesine 500 metre uzaklıkta , şehrin kalabalığından ve
trafik gürültüsünden uzak ve ormanlık alan yakınında doğal termal kaynaklara sahiptir. Yetişmiş
profesyonel sağlık ekibi, yerleşimi ve tedavi kapasitesi bakımından uluslararası standartları
sağlayan Türkiye'nin en büyük Termal otel ve Tedavi Merkezlerinden biridir. Avrupa'nın bu
konudaki en büyük ve en saygın sağlık merkezlerinden birisi olup romatizmal, ortopedik,
nörolojik hastalıklar ve hastalıklara bağlı gelişen komplikasyonlara yönelik bilimsel olarak çalışan
bir Tedavi Rehabilitasyon ve Kaplıca Merkezidir. Bu hali ile ülkemizdeki nadir “Termal Sağlık
Tesislerinden” biridir.
Son beş yıldır özellikle romatizmal hastalıkların çok sık görüldüğü İskandinav ülkelerinin Sağlık
Bakanlıkları, Sağlık Sigorta Şirketlerinin ve Romatizma derneklerinin önerdiği ve aracılık yaptığı
6000'e yakın hastanın tedavisi başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Tesis 14 Hekim (Fizik tedavi, Romatoloji, dahiliye, nöroloji, dermatoloji) 15 Fizyoterapist, 20
Hemşire, 12 Masör ve masöz, 1 röntgen teknisyeni, 2 laborant, 1 ambulans ile hizmet vermektedir.

Bayındır Kaplıcaları:
Bayındır ilçesinin kuzeydoğusunda 8 km. uzaklıktaki Ergendi Ilıcası Dereköy kaplıcasından
oluşmaktadır. Birbirlerine 15 dakika uzaklıkta bulunan kaplıcalardaki su sıcaklığı ortalama 40 oC
dolayındadır. Kükürt ve sodyum bikarbonat ihtiva eden kaplıcaların daha çok romatizma ve deri
hastalıklarının tedavisinde başarılı olduğu belirtilmektedir.

Bergama Kaplıcaları:
Bergama isminin türetildiği antik Pergamon şehri yakınında kurulmuş şehir ve kaplıca binlerce
yıllık tarihe sahiptir. UNESCO Dünya Mirası olarak listeye girmiştir. Pergamon, yapılan düzenli
kazılarla büyük bölümü ortaya çıkarılmış bir ilkçağ kentidir. Burada kurulan Bergama Müzesi,
Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesidir. Pergamon buluntularının birçoğu burada sergilenmektedir.
Böyle bir kültürel mirasın termal imkanları ile birlikte daha etkin kullanılması gerekmektedir.
Bergama ilçesi ve dolaylarında bulunan ılıca ve kaplıcaları şöyle sıralayabiliriz:
•

Mahmudiye Ilıcası: Suları 26oC sıcaklıkta bulunan ılıcada radyoaktivite oranı yüksektir.
Sodyum açısından zengin olan ılıcada kalsiyum yoktur. Bu nedenle köylüler tarafından
çamaşır suyu algısıyla temizlik amaçlı olarak ta kullanılmaktadır. Cilt hastalıklarında faydalı
olduğu belirtilmektedir.

•

Paşa Ilıcası: Bergama'nın 15 km. kuzeyindeki Paşa Köyündedir. Ziyaretçilerin daha çok
baraka ve çadırlarda konakladığı ılıcanın sıcaklık ve madensel tuzları yönünden fakir olan
suları banyo olarak kullanılır.
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•

Geyiklidağ Ilıcası: Bergama ile Kozak Bucak merkezinin arasında yer alan ılıca etrafında
konaklama tesisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yakın yerleşimlerde bulunanlar ılıcanın
sıcak ve kükürtlü sularından faydalanmaktadırlar.

•

Güzellik Ilıcası: Bergama'ya 4 km. uzaklıkta bulunan güzellik ılıcası kubbeli ve iki mermer
havuzlu bir kaplıcaya sahiptir. Bergama Kralı Eumenes döneminde kurulduğu belirtilen
kaplıca ''Eskülap banyoları'' adı ile yüzyıllarca ününü sürdürmüştür. Bugün ağaçlık bir alanda
bulunan kaplıca bitişiğinde Bergama Belediyesine ait bir otel ve bungalovlar bulunmaktadır.
1986 yılında bakım ve onarıma alınan konaklama tesisleri ile şirin bir tatil imkanı yaratan
kaplıca su sıcaklığı 35oC dolayındadır. Sodyum bikarbonat ve sülfat bulunan kaplıca
suyu romatizmal hastalıklar için önerilmektedir. Kaplıca suyunda yüksek radyoaktivite
bulunmaktadır.

•

Haydar Ilıcası : Bergama'nın kuzeyinde Ilıca Köyündedir. Roma döneminden kalma bir
hamam kalıntısından başka yapı bulunmamaktadır. Ilıcanın sıcak ve kükürtlü suları hareket
sisteminin ağrılı hastalıklarına tavsiye edilmektedir.

Dikili Ilıcaları
•

Nebiler Kaplıcası : Dikili Ayvalık karayolunun 4 km. sağında yer alan kaplıca sularının
sıcaklığı 55-75oC arasında değişir. Yöredeki ihtiyaçları karşılayacak oranda tesislerin
bulunduğu kaplıca suyunda hidroasetat iyonu bulunmaktadır.

•

Kaynarca Çamuru : Dikili'nin 10 km doğusunda bulunan kaynarca çamuru etrafında
konaklamaya elverişli tesis bulunmamaktadır. 3 km çapında ve ortasında çok sıcak sular
kaynayan sazlı bir bataklıktır. Tıbbi bilimsel araştırmaların öncelikli olarak yapılması
gereken bir termal kaynaktır.

Menemen Ilıcaları:
•

Deniz Ilıcası : Menemen'in kuzeybatısındadır. Sular bir mağaranın içinde kaynamaktadır.
Kayaların eski dönemde yontularak kaynağın doğal bir hamam içinde kalması sağlanmıştır.
Halk arasındaki inanışa göre kemik sisteminin bazı hastalıkları, kan dolaşım bozuklukları ve
benzeri gibi rahatsızlık duyanlar bu sulardan yararlanmaktadırlar.

•

Ilıcagöl Ilıcası: Menemen'in kuzeybatısında ılıca göl bataklığının batı kenarındadır. Basit
bir kaplıca binası vardır. Bataklığın etrafı duvarla çevrili olup, içindeki çamur ılıktır. Su ve
çamur banyosu biçiminde uygulanan tedavide ılıcanın ılık ve kükürtlü sularının romatizma,
deri hastalıkları gibi durumlarda yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Çeşme Ilıcaları:
İzmir - Çeşme yolu üzerinde ve Çeşme’ye 5 km. uzaklıkta deniz kıyısında bulunan Çeşme
Ilıcaları plajı ve ılıcası aynı yerde olan dünyanın en ilginç ve zor bulunur ılıcalarından biridir.
Suların sıcaklığı 58oC dolayındadır. İçinde sodyum klorür, potasyum klorür ve magnezyum
klorür bulunmaktadır. Romatizmanın kronik her şekli, gut, raşitizm, cilt hastalıkları ve ağrılı
hastalıklarda yararlı olmaktadır. Kaplıca civarında modern konaklama tesisleri mevcuttur. Ayrıca
bu konaklama tesislerinde termal özellikte havuz ve banyolar bulunmaktadır.
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Şifne (Reisdere) Kaplıca ve Çamuru : Çeşme Ilıcalarının 5 km kuzeydoğusunda Şifne
körfezinde küçük bir yarımada üzerinde bulunur, etrafında çeşitli konaklama ve yeme- içme
tesisleri yer almaktadır. Büyük bir genel havuzu ve sıra bankoları vardır. Suyu sodyum, klorür
ve kalsiyum ihtiva eder. Ayrıca kaplıca kaynaklarında sıcaklık 38oC olan termal su romatizma,
raşitizm, idrar yolları, egzama gibi deri hastalıklarında yararlıdır.

Seferihisar Kaplıcaları:
•

Cumalı Ilıcaları: Seferihisar İlçesinin 15 km güneydoğusunda, birbirinden birkaç yüz
metre uzaklıktaki kaynaklardan oluşan ılıcada su sıcaklığı 55- 56oC arasında değişmektedir.
Bol karbondioksit ihtiva eden tuzlu sulara sahip ılıca, romatizma ve deri hastalıklarıyla üst
solunum yolları hastalıkları gibi rahatsızlıklarda faydalı olmaktadır.

•

Karakoç Kaplıcaları : Seferihisar’ın 17 km güneydoğusunda Kavakdere Köyü
yakınındadır. Sularında karbondioksit, sodyum klorür ve bikarbonat bulunur. Banyo
olarak kullanıldığında romatizma ve deri hastalıkları, içme olarak kullanıldığında ise
gastrointestinal sistem bozukluklarına iyi gelmektedir.

•

Urla Ilıcaları: Malkoç İçmeleri : İzmir - Çeşme karayolunun 41. km’de İçmeler diye
anılan bölgede yer alan ılıca suları karbondioksit ve sodyum klorür ihtiva etmektedir.
Ilıca etrafında bulunan kamping ve oda türü konaklama tesisleri bölgesel ihtiyaca cevap
verecek durumdadır. Deniz kenarında bulunmaktadır . Daha çok gastrointestinal sistem
şikayetlerinde yararlı olduğuna inanılmaktadır.
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AYDIN
Deniz Sahilinde Termal Keyfi

Ege bölgesinin en gelişmiş ve en zengin illeri arasında yer alan Aydın’da, sıcak yer altı suları
önemli bir enerji kaynağını oluşturur. İl dahilindeki seraların bir çoğu bu sularla ısıtılmaktadır.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nce yürütülen seri çalışmalar, jeotermal enerji kaynaklarının yanı
sıra, ilin doğal güzelliklerini oluşturan şifalı suların da yeryüzüne çıkarılmasına vesile olmuştur.
MTA’nın tespitlerine göre Aydın-Ortaklar ile Denizli-Sarayköy ilçesi arasında kalan ve Büyük
Menderes Grabeni olarak anılan çöküntü alanı içinde ülkenin yüksek sıcaklık değerlerine sahip
jeotermal potansiyelin yaklaşık %70’i bulunmaktadır. Aydın ilinde turizmin çeşitlendirilmesi
çalışmaları devam etmektedir. 2007 yılı başında Buharkent bölgesi “Buharkent Termal Turizm
Gelişim Bölgesi” ve Aydın Merkezde Ilıcabaşı’nı da içine alan İmamköy çevresi “Tralleis Termal
Turizm Gelişim Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Bölgenin planlama çalışmaları Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca yönetilmektedir. Ancak yeni yapılanma ile birlikte bölgede gerçekleşecek olan
termal turizm yatırımları yanında ruhsatlandırılacak termal sağlık turizmi yatırımları Aydın’ın
gelişimi ve ekonomik büyümesi açısından çok önemlidir.
Aydın’ın Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Kuşadası, Söke ve Kuyucak ilçelerindeki sıcak ve
soğuk su kaynaklan, sağlık turizmi yoluyla il ekonomisine büyük katkılarda bulunmaktadır. Çok
sayıda şifalı kaplıca, içme ve çamur banyolarının yer aldığı Aydın’da, her geçen gün bir başka
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kaynağın bulunması, toprak altında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olunduğunun bir
göstergesidir.

Aydın İl Merkezi Kaplıcaları
Aydın ilindeki kaplıcalar genellikle ilçelere dağılmış durumdadır. Ancak, il merkezinin hemen
yanı başında da bazı kaplıcaların bulunduğunu söylemek mümkündür.
•

Aydın Kaplıcası: Kentin doğusundadır. Suyu; mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi
hastalıklarında yararlıdır.

•

Güzellik Suyu: Kentin doğusundan kaynayan bir sudur. Kükürt içeren bu su, cilt
hastalıklarına ve romatizmaya iyi gelmektedir.

•

İmamköy Kaplıcası: Aydın’ın doğusunda, merkez ilçeye bağlı lmamköy’dedir. Kaplıca
köyün kuzeyinde yer alır. Sodalı sıcak maden suları kapsamında olup, bir miktar
karbondioksit içermektedir. Nevralji ve sinir sistemi bozukluklarında, ağrılı hastalıklarda ve
böbrek sancılarının durdurulmasında etkili bir sudur.

Son zamanlarda, Aydın’ın Ilıcabaşı semtinde, 11 Özel İdaresi’ne ait 100 dekarlık bir alanda
yeni bir sıcak su kaynağı bulunmuştur. Suyun sıcaklığı 60°C olup ekonomiye kazandırılması
yolunda çalışmalara başlanılmıştır. Aynı şekilde, Germencik ilçesinde M.T.A. tarafından yapılan
sondajlarda da, 100°C sıcaklıkta suların bulunduğu yeni jeotermal yöreler saptanmıştır.

Germencik Kaplıcaları
Germencik ilçesi, jeotermal kaynaklar açısından gerçekten bölgenin en zengin ilçelerinden
biridir. Bölgede, Germencik Kaplıcaları adı altında faaliyet gösteren çok sayıda kaplıca vardır.
Bunları sırasıyla inceleyecek olursak;
Alangüllü Kaplıcası: Germencik ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Bozköy köyü hudutları
içindedir. Köye 2 kilometre mesafedeki Hıdırbeyli kasabasına daha yakındır. Kükürtlü Kaynağı
ve Çelikli Kaynağı adıyla anılan iki kaynağı vardır. Asıl kaynak Kükürtlü Kaynağı’dır. Sular, eski
hamamın 67 metre gerisinden kaynamakta ve bir kanal yardımıyla kaplıcaya aktarılmaktadır.
Debisi saniyede 1 litredir.
Sodyum bikarbonatlıklorürlü sular kapsamına dahil edilen suyun içeriğinde ayrıca hidrojen
sülfür ve karbondioksit bulunur. Çelikli kaynağın temperatürü 53°C, radyoaktivitesi 2.34 eman,
pH değeri 6.68’dir. Kükürtlü kaynağın ise. temperatürü 62°C, radyoaktivitesi 0.22 eman, pH
değeri 6.42’dir.
Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları için tavsiye edilir. İçme tedavisi
ise; ısıtılarak içilmesi kaydıyla hipostenik midelere, karaciğer ve safra yolları hastalıklarına iyi
gelir.
Kaplıcanın her iki kaynağındaki suların bileşimi kimyasal yönden aşağı yukarı aynı özelliklere
sahiptir. Litresinde total olarak 5 grama yakın mineral taşımaktadır. Bu tuzların çoğunluğunu
sodyum klorür ve sodyum bikarbonat teşkil ettiğinden, tuzlu, bikarbonatlı, alkalik maden suları
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grubuna girer. Bileşimlerinde bol miktarda kükürt ve yine oldukça yüksek değerde serbest
karbondioksit içermeleri, bu suları hem kükürtlü maden suları, hem de karbogazöz maden
suları sınıflarına da sokar. Her iki kaynağın sıcaklığı 50°C’nin üzerindedir. Banyo uygulaması
sırasında, yukarıda söz konusu edilen değişik sınıf suların etkilerini ayrı ayrı görmek mümkün
olur. Bir taraftan karbondioksit gazı vazodilatatör etki yaparken, diğer taraftan sülfürün varlığı
antienfeksiyöz tesiri gösterecektir. Aynı şekilde, kronik iltihaplar üzerindeki etkisine, suların
taşıdıkları tuzlar nedeniyle kazanılan rezolütif özellik de katılacaktır. Oldukça yüksek sıcaklıkları,
suyun sedatif etkisini ortaya çıkaracaktır. Ancak, debisinin fazla yüksek olmaması dikkate
alındığında, endikasyon tesirinin de pek fazla olmayacağı görülmektedir.
Kaplıcanın tedavi kısmında, bir havuzla özel banyolar bulunmaktadır. Konaklama için; 72 yatak
kapasiteli Özel İdare Oteli ile 36 yatak kapasiteli Termos Otelim’den yararlanılabilir. Kaplıca
alanında, ayrıca 60 kadar baraka tipi evle diğer sosyal tesisler yer almaktadır.
Çamur Kaplıcası: Germencik Alangüllü yolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre
uzaklıkta, Çam köyü yakınlarındadır. Çamurlu Ilıca da denmektedir. İki ayrı noktadan 56 göz
halinde kaynayan bir sudur. Birinci kaynağın bulunduğu yerde, eski bir havuz kalıntısı yer
alır. Debisi ortalama 5 It/sn’dir. İkinci kaynak ise, sazlık ve çayırlık bir arazinin ortasında olup,
geniş bir bataklık halindedir. Çevresinde hiçbir tesis yoktur. Hipertermal olan kaynaklar, içerik
bakımından Alangüllü kaynaklarına benzemektedir. Birinci kaynak iyodlu, ikinci kaynak ise
sodyum bikarbonatlıklorürlü sular grubuna dahil olup, ek olarak demir ve karbondioksit de
içerir. Birinci kaynağın temperatürü 65°C, radyoaktivitesi 5.57 eman, pH değeri 6.42’dir. İkinci
kaynağın temperatürü 67.5°C, radyoaktivitesi 1.3 eman, pH değeri ise 6.97’dir.
Çamur banyosu tedavisi; romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarında büyük yararlar
sağlar. Hastalar, suların sıcak olması nedeniyle, bu çamuru sorunlu yerlerine koymak ya da
sürmek suretiyle faydalanırlar. Sazların kökleriyle karışmış bu çamur tedavide büyük önem taşır.
Bu tür çamurlara ‘Moor’ adı verilir ki, dünyaca tanınmış en kaliteli çamurlardır.
Çamurlu Ilıca’nın sularının bileşimleri Alangüllü Kaplıcası’nın sularıyla aynıdır. Sadece,
karbondioksit taşıyan kaynak kükürtlü hidrojen içermektedir. Sudaki klorür, bikarbonatın
yarısı kadardır. Bulunan katyon ise sodyumdur. Çamurdaki bileşimin organik olup olmadığı
araştırılmalı ve bu yönden de bir değerlendirilmeye gidilmelidir.
İlçe merkezinden bölgeye her zaman için ulaşım olanakları bulunsa da, Germencik kaplıcaları
konaklama olanaklarından yoksundur. Hatta modern anlamda hiçbir tesis yok gibidir. Sezon
sırasında yöreye bol miktarda kamp çadırı kurulmakta, seyyar yardımcı tesisler getirilmektedir.
Ne yazık ki, böylesine yararlı bir kaynak gereği gibi değerlendirilememektedir.
Gümüş Ilıcası: Germencik ilçesinin batısında, Gümüş Dağı’nın eteğindeki Gümüşlü köyündedir.
Bu nedenle ‘Gümüşlü Kaplıca’ diye de anılır. Dört kaynaktan çıkan şifalı suyun zaman zaman
kaybolması, kaynaklar üzerinde kalıcı modern tesislerin yapılmasını engellemektedir.
Sodyum bikarbonatlıklorürlü ılıca ve içmeler grubunda incelenen Gümüşlü Kaplıca’nın kadın
ve erkekler hamamını besleyen sularının bileşimi; sodyum klorürlü, bikarbonatlı, kalsiyumlu
ve karbondioksitlidir. Kaynakların temperatürleri 40 41°C arasında değişir. Radyoaktiviteleri
0.871.6 eman, pH değerleri 6.406.50 arasında oynamaktadır.
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içme olarak kullanılmaya pek elverişli olmasa da, nutrisyon bozukluklarında banyo ile birlikte
alınması yarar sağlar. Banyo tedavisi, özellikle romatizmalılarda iyi sonuçlar verir. Nevrit, nevralji
ve kadın hastalıklarına da iyi gelir.
Kaynakların bileşimi birbirini andırmaktadır. Total mineralizasyon litrede 2 gramın pek az üstüne
taşmaktadır. Klorobikarbonatlı alkalik sular sınıfına girer. İçlerinde bir miktar karbondioksit
bulunmaktadır. İçme kürleri halinde kullanıldığında; özellikle karaciğer ve safra kesesi üzerinde,
karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici ve safra akıtıcı yönde olumlu etkileri görülür. Bu nedenle
sekresyonu ve hareketi uyarmak ve düzenlemek bakımından gastrointestinal sistem üzerinde
etkili bir su olarak kabul görür. Bileşimlerindeki serbest karbondioksit, içme kürleri sırasında
içimi kolaylaştırır. Dış uygulamalarda, soğutma işlemine gerek göstermeyecek ideal termalitesi
sedatif etki yaparken, serbest karbondioksit de vazodilatatör etkisi gösterir.
Gümüşlü Kaplıca’da; biri kadınlara ait olmak üzere dört adet tedavi havuzu bulunmaktadır.
Sosyal tesisleri mevcuttur. Yine de, kaplıcaya gelenlerin çoğunluğu yiyeceklerini beraberlerinde
getirmektedirler. Konaklama tesisi olarak; yan yana odalardan ibaret birkaç dizi baraka
bulunmakta, sezon sırasında ise kamp çadırları kurulmaktadır.
Kızıl Ilıca: Germencik ilçesinin Abdurrahman köyündedir. Suları devamlı köpüren bir ılıcadır.
Suyu, özellikle deri hastalıkları için yararlıdır.

Kuşadası Kaplıcaları:

Sağlık Turizmi

Kuşadası ilçesi, Aydın’ın olduğu kadar, Ege sahillerinin en çok turist çeken gözde ilçelerinden
biridir. Turizm mevsiminin başlamasıyla birlikte, ilçe yoğun bir hareketlilik dönemine girer ve bu
hareketlilik yaz aylarında doruğa ulaşır. Denizi ve doğal güzellikleri herkesçe bilinen Kuşadası,
kaplıcaları, içmeleri ve çamur banyolarıyla da ünlü bir yerdir. İlçede Kuşadası Kaplıcaları adı
altında incelemeye değer iki adet şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynakların her ikisi de,
merkeze 4 kilometre uzaklıkta, ilçenin güneydoğusunda yer alır.
Yavansu Kaplıcası: Söke yolu üzerindedir. Hareket sistemindeki ağrı ve tutukluklara,
romatizmal ağrılara ve diğer ağrılı hastalıklara iyi gelen bir suyu vardır. Konaklama tesisi
bulunmamaktadır. Ziyaretçiler ilçe merkezinde konaklarlar.
Çıban Kaplıcası: İlçenin güneydoğusunda, Söke yolu üzerindedir. Yavansu Kaplıcası’nın
yanındadır. Aslında çamur banyosudur. Özellikle çıbanları iyileştirmede yararlı olduğu için bu adı
almıştır. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Çok eski çağlardan beri güzellik amacıyla kullanılmaktadır.
‘Venüs Çamuru’ diye de anılır.
Davutlar Beldesi Kaplıca Merkezi: Kuşadası’na 18 kilometre uzaklıkta, Davutlar beldesindedir.
Türkiye’de litresinde 5 gram total mineralizasyon bulunan ve 12 çeşit mineral içeren suya
sahip tek kaplıcadır. Bölgedeki tesislerden hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde
inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere)
kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının;
miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi
uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklar gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla ve spor
yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak yararlanılmaktadır. Florür içermesi nedeni
ile içme endikasyonu da bulunmasına karşın, kaynağın tuzlu su niteliğinde olmasından ötürü bu
tür bir kullanım önerilmemektedir.

Söke Kaplıcaları:
Kuşadası’ndan Aydın yönüne doğru yola çıkıldığında ilk karşılaşılan ilçe Söke ilçesidir. İlçe
dahilinde yer alan kaplıcalar sırasıyla şunlardır:
Ilıkça Kaplıcası: Söke’nin Kemer köyündedir. Cilt hastalıklarına iyi gelen şifalı bir su kaynağıdır.
Sazlı Köyü Kükürtlü Kaynağı: İlçe yakınlarındaki Sazlı köyündedir. Suyunun bileşiminde bol
miktarda kükürt bulunduğundan bu adla anılmaktadır. Solunum yolları, kalpdamar hastalıkları
ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Kuyucak Kaplıcaları:
Ortakçı Kaplıcası: Aydın’ın Kuyucak ilçesi Çubukdağ bucağına bağlı Ortakçı köyündeki Ortakçı
Kaplıcası da, ilin önemli şifa kaynaklarından biridir. Kaplıcaya, Nazilli Kuyucak yolundan ayrılan
4 kilometrelik bir yolla ulaşılır. İlçeye olan uzaklığı 22 kilometredir. ‘Çubukdağ Kaplıcası’ da
denir.
Sodyum ve kalsiyum sülfatlı, bikarbonatlı sular grubuna dahildir. Üç kaynağı bulunan suyun
Ortakçı Köyü Kaynağı; sodyum bikarbonatlı, sülfatlı, kalsiyumlu, Hamam Girişi Kaynağı; ek
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olarak radonlu, Hamam Çıkışı Kaynağı ise; sodyum bikarbonatlı sülfatlıdır.
Kaynak suyunun hamam girişinde sıcaklığı 52°C, radyoaktivitesi 47 Eman/lt, pH değeri 6.95,
çıkış kaynağında sıcaklığı 74°C, pH değeri 7.2’dir. Köy suyunun radyoaktivitesi 12 Eman/lt, pH
değeri ise 7.2’dir.
Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları için tavsiye edilir. Bu bölgenin her
üç kaynağının suları total mineralizasyonu düşük olup, oligometalik, bikarbonatlı, alkali ve toprak
alkali, hipertermal maden suları grubuna girer. Hamam suyunda ayrıca dikkate değer miktarda
radon bulunmaktadır. İçme kürleri tarzında kullanıldığında; özellikle karaciğer, safra kesesi
ve metabolizma faaliyetleri üzerinde hafif bir etki meydana getirmeleri beklenir. Şişelenmeleri
halinde, yapay yoldan karbondioksit ilave edilirse sofra suyu olarak da kullanılabilir.
Mineralizasyonlarının düşük olması nedeniyle, suyun sülfat bileşimi böbrek fonksiyonları
üzerinde sedatif bir etki yaratacaktır. Diürezi arttırmak için kullanılan bu sular, asit ortamda
gelişen böbrek taşlarının önlenmesi ve vücudun metabolizma artıklarından temizlenmesi
bakımından da değerlendirilebilir.
Kaplıcadaki tedavi tesisleri, birkaç genel havuz ile sıra banyolardan ibarettir. 50 civarında bağımsız
evle, 20 odalı bir otel konaklama ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Toplam 150 civarında olan
yatak sayısı yetmediği takdirde, köydeki evler pansiyon olarak kullanılmaktadır. Kaplıca alanına,
yaz mevsiminde çadır da kurmak mümkündür.
Kabaağaç Kaplıcası: Kuyucak ilçesinin 30 kilometre doğusunda, Kabaağaç köyündedir. Bu
bölgenin suları, aynı Ortakçı Kaplıcası’nın tıbbi ve teknik özelliklerini taşır. Endikasyonları da
benzer özelliktedir.
Tekke Kaplıcası: Bölgedeki ikinci kaplıcadır. Kabaağaç köyünün 3 kilometre güneyindeki
Tekke köyündedir.
Demirtaş Kaplıcası: Aynı bölgede bulunan bir diğer kaplıca da Demirtaş Kaplıcası’dır. Suyunun
birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ziyaretçisi fazla olan bir kaplıcadır.
Burada sunulan şifalı suların; siyatik, romatizma, lumbago, kireçlenme, sinir ve felç halleri başta
olmak üzere, cilt hastalıklarına, özellikle sedef hastalığına yararı olmaktadır.

Buharkent Kaplıcaları
Kızıldere Kaplıcası: Aydın Merkez’e 86 km uzaklıkta bulunan kaplıcaya ulaşım Aydın-Denizli
karayolu ile sağlanmaktadır. Anayolun hemen kenarında, yolun güney tarafındadır. Ilıcanın
karayolu üzerinde olması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Kaplıcaya en yakın yerleşim yeri 5 km
uzaklıktaki Kızıldere köyüdür. Kaplıca sularından romatizmal hastalıklar, kronik bel ağrıları,
kireçlenme, iltihaplanma olmayan eklem hastalıkları, yumuşak doku hastalıkları, ortopedik
rahatsızlıklar, beyin rahatsızlıkları ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde faydalanılmaktadır.
Kızıldere Ilıcası’nın suyu, ılıcaya 3 kilometre uzaklıktan gelmektedir. Sodyum bikarbonatlı
sülfatlı sular grubuna dahildir. Kaynağında su sıcaklığı 54-55°C, radyoaktivitesi 0.45 Eman/lt,
pH değeri 7.8’dir. Banyo tedavisi; sinirlilik, ruhsal yorgunluk ve ateşli hastalıklardan sonraki
istirahat dönemlerinde yararlıdır.
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Kaplıca suları total olarak litrede 4 gramın üstünde mineral taşımaktadır. Bileşimlerinde hâkim
anyonlar bikarbonat ve sülfat, bunları karşılayan katyon ise sodyumdur. Şu halde, acı bikarbonatlı
alkalik sular grubuna girerler. Mineralizasyonlarının fazla olması nedeniyle, az miktarda içilmeleri
halinde bile, özellikle içme kürleri yemeklerden yarım saat önce 50-100 santimetreküp miktarında
alındığında, karaciğer ve safra kesesi üzerinde olumlu etki yaratır. Safra salgısını arttırdıkları
ve hepatitlerin gerisinde kalan fonksiyonel işlemleri düzenledikleri gibi, sindirim sistemine dış
ve iç salgı yapan dokularının faaliyetini kamçılar. Özellikle pankreas üzerindeki olumlu etkisi
nedeniyle, diyabette olduğu gibi gut ve şişmanlığın çeşitli semptomlarında da geçerli bir yardımcı
tedavi şekli olarak değerlendirilebilir. Kanda yedek alkali ve asitbaz dengesi üzerinde regülatör
etki yaratır. Banyo gibi dış uygulamalarda, sıcaklığına bağlı olarak sedatif bir etki görülür. Bu
bakımdan, bir taraftan lokomotor sistemin ağrılı sendromlarında kullanılırken, diğer taraftan da
içme kürlerindeki etkileri göz önüne alınarak, özellikle batının ağrılı sendromlarında ve kolitik
spastik ağrıların yatıştırılmasında değerlendirilebilir.
Kaplıcanın kadın ve erkeklere mahsus iki ayrı tedavi havuzunun yanı sıra, çok sayıda havuzlu
özel banyosu da vardır. Toplam yatak kapasitesi 100 civarındaki bir otel, konaklama ihtiyacına
cevap vermeye çalışmaktadır. Yeterli sosyal tesise sahiptir.
Kuşadası İçmeceleri:
Kuşadası içmeleri, kaynak durumuna göre, öncelikle Eski İçme ve Yeni İçme olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Güzelçamlı İçmecesi: Kuşadası’nın güneyinde kalan ve denize daha yakın konumdaki içme,
Güzelçamlı içmesidir ve aynı isimli plajın kuzey ucundaki kayaların dibinden çıkmaktadır.
Bromürlü, karbondioksitli ve tuzlu bir sudur. İçmenin kaynağında su sıcaklığı 19°C, radyoaktivitesi
0.79 Eman/lt, PH değeri 6.7 olarak belirlenmiştir. Güzelçamlı İçmesi; toplam mineralizasyonunun
oldukça düşük olması ve radyoaktif gazlar içermesi bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır.
Litresinde 9 grama yakın tuz bulunan bu suların müshil etkisi vardır. Gastrointestinal sistem ve
ona bağlı salgı bezlerinin dış salgı motilitesini arttırır. Bileşiminde bulunan serbest karbondioksit
içimi biraz kolaylaştırır.
Kemerli İçmecesi: Diğer bir kaynak, Kemerli İçmesi adı verilen kaynaktır. Kemerli İçmesi;
bromürlü, radonlu ve tuzlu bir sudur. İçmenin kaynağında su sıcaklığı 24.5°C, radyoaktivitesi 39
Eman/lt, PH değeri 6.64 olarak belirlenmiştir.
31’ler İçmecesi: Bir üçüncü kaynak da, deniz tarafında, sodyum klorürlü radonlu sular grubuna
giren 31’ler İçmesi ya da ‘Açık Kaynak’ denilen kaynaktır. İçmenin kaynağında su sıcaklığı 23.5°C,
radyoaktivitesi 75 Eman/lt, PH değeri 6.8 olarak belirlenmiştir. Her üç kaynak da radyoaktiftir.
Kemerli ve Otuzbirler kaynakları çok kuvvetli tuzlu sulardır. Bunların litredeki tuz miktarları;
Kemerli kaynağında 31, Otuzbirler kaynağında 34 gramın üstünde bulunmaktadır. Bileşimleriyle
deniz suyuna oldukça yakınlaşan bu suların bir özelliği de, yüksek miktarda radon taşımalarıdır.
Bu halleriyle, radyoaktivitesi yüksek tuzlu sular grubuna girerler ve dış uygulamalarda
değerlendirilirler. Sıcaklıklarının yüksek olmaması ve deniz suyuna nazaran daha ılık bir ısı
göstermeleri, bu sulara hareket sisteminin ağrı ve tutuklukla seyreden çeşitli hastalıklarında
kullanma ve değerlendirme olanağı verir. Uygulamalar tedavi havuzlarında yapılır. Bir taraftan
denizin soğuk suyu, diğer taraftan onun hemen yanı başında bulunan, denizin adeta ısıtılmış ve
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radyoaktivite ilave edilmiş şekli olan bu sular, değişik uygulama olanakları verme bakımından bu
yöreye ayrı bir zenginlik kazandırırlar.
Her üç suyun da basit çeşmelerden aktığı bölgede başka hiçbir tesis bulunmamaktadır. Konaklama
sorunu, Kuşadası’ndaki sayılamayacak derecede çok otel, motel, pansiyon gibi tesislerden
yararlanılarak halledilebilir.
Bozdoğan İçmeceleri:
Aydın-Çine yolu üzerinde bulunan Madran Dağı, sadece şifalı sularıyla değil, aynı zamanda ünlü
bir mesire yeri olması bakımından da dikkati çeken bir yerdir. Bozdoğan ilçe hudutları içinde
yer alan bu alanda, piknik için kurulmuş ocak ve masalarla geniş bir otopark mevcuttur. Yörede
kaynayan doğal sular, şişelenmek suretiyle yurt çapında pazarlanmakta ve üstün niteliklerinden
herkesin yararlanması sağlanmaktadır.
Madran Doğal Kaynak Suyu: Aydın ilinin Bozdoğan ilçesi çevresinin ormanlık olması, 1618
metre yüksekliğindeki Madran Dağı’nda ve çevresinde yerleşim bölgesinin olmaması, var olan
yaşam alanlarının da çok az nüfusa sahip bulunması gibi nedenler mevcut su kaynaklarının
bozulmadan günümüze kadar tertemiz kalmasını sağlamıştır.
Bizzat Bozdoğan Belediyesi tarafından üretilen Madran Doğal Kaynak Suyu, dünyanın en gelişmiş
ozonlama sistemiyle dezenfekte edilmekte ve aynı zamanda tesislerde kurulu bulunan kapsamlı
bir laboratuvarda günlük olarak kimya mühendisleri tarafından kontrolden geçirilmektedir.
1973 yılından bu yana üretilen bu kaynak suyu; son derece saf, düşük mineralli, yumuşak, içimi
kolay bir kaynak suyudur. Sertlik derecesi toplam sertliği 1.5 (Fr°) olan suyun pH değeri 7.4’tür.
Ülkemizde satılan önemli su markaları tarafından bölgede şişeleme izni alınmış ve pazarlaması
yapılmaktadır.
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MUĞLA
Deniz, Kum, Güneş ve
Termal Sağlık
Muğla ili Güney Ege Bölgesi’nin
ve Türkiye’nin en gözde turizm
merkezlerindendir. Bu durum
yatak ve tesis sayılarına da
yansımakla
birlikte
kapasite
sıralamasında
Türkiye’de
Antalya’dan sonra ikinci sırada
gelmektedir. Muğla, gelen turist
sayısı bakımından Türkiye’nin ilk
on destinasyonu arasında Antalya
ve İstanbul’un ardından 3. sırada
yer almaktadır. Yani, Türkiye’de en
çok turist çekme özelliğine sahip
3. İldir. Ancak ilin turizm stratejisi
çok büyük oranda geleneksel
turizme –yani, Deniz-Kum-Güneş
turizmine dayanmaktadır. Bu
tip bir yoğunlaşma Muğla için ilde turizmin geleceği adına tehlike arz etmektedir. Bu sebeple,
turizm sektörü Deniz-Kum-Güneş turizm türüne sıkışıp kalmamalı, sektör büyütülmeli, haliyle
pazar da genişletilmelidir. Özellikle Muğla’nın Türkiye’de ve aynı zamanda dünya da en önemli
rakibi Antalya’nın da geleneksel turizm adına çok önemli yere sahip bir destinasyon olması,
Muğla’nın, rekabet edebilirliğini yitirmemesi için ürün farklılaştırmaya çalışmasını, turizmi
birkaç aya sıkışmaktan kurtararak on iki aya yaymasını, pazarını genişletip çeşitlendirmesini,
yani geleneksel turizmin sınırları dışına çıkmasını gerektirmektedir. Muğla’da bolca olan
ancak Antalya’da yeterince olmayan en önemli özellik termal kaynak bolluğudur. Bunun amaç
doğrultusunda Muğla’ya sağlanabilecek en büyük katma değer termal sağlık turizminin teşviki
olacaktır.
Muğla’ya yıllık 3 milyondan fazla ziyaretçi gelmektedir. Muğla’ya gelen ziyaretçiler milliyetlerine
göre sınıflandırıldığında ise en fazla turistin İngiltere’den geldiği görülmektedir. İngiltere’yi;
Hollanda, Almanya, Rusya ve Fransa izlemektedir. Bu listed bulunan ülke vatandaşlarının
tamamının sağlıklı yaşam ve termal sağlık tesislerine pozitif yaklaşımı bilinmektedir.
Muğla 1124 km ile Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip ilidir. Ayrıca, kıyı şeridi boyunca
uzanan bu güzel sahillere %67’si ormanlarla kaplı Muğla’nın doğal güzellikleri de eşlik etmektedir.
Ayrıca, Türkiye’nin güney batısında bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu
bölgenin tarihi geçmişi Muğla’daki destinasyonların cazibesini daha da artırmaktadır. Üstelik
Türkiye coğrafi konumu itibariyle dünyanın en büyük turizm pazarı durumundaki Avrupa’ya
da oldukça yakındır. Muğla’da güneş ışınlarından yararlanma süresinin uzun olması deniz suyu
sıcaklığını da olumlu yönde etkilemekte ve bu sayede denizlerden uzun süreli yararlanmak
mümkün olabilmektedir. Bu sayede Nisan ayında başlayan turist girişleri Ekim ayına kadar
sürebilmektedir. Termal sağlık turizmi için temel destek unsurları olan uzun mevsim, uygun
iklim, doğal çevre ve tarihi doku Muğla’nın genel karakteristiği olarak görülmektedir.
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Türkiye, eski dünya karalarının (Asya-Avrupa-Afrika) birbirine en çok yaklaştıkları bir coğrafi
konumda yer alır. Bu üç kıtayı birbirine bağlayan kara ve deniz yolları üzerinde yer aldığından
gelen turistlere ulaşım kolaylıkları sağlar. Kaliteli, kolay ve uygun fiyatlı ulaşım olanakları yabancı
turistler açısından büyük önem taşımakta ve özellikle deniz-kum-güneş turizmi açısından
Türkiye’yi seçmelerinde önemli bir etken olmaktadır. Zira 2 ulusal ve uluslararası havalimanı,
9 deniz hudut kapısı, 24 yat limanı ve gelişmiş kara yolu ağı ile Muğla’ya kolaylıkla ulaşılabilir.
Muğla’da turizmin il ekonomisine katkısı diğer tüm ekonomik faaliyetleri geride bırakmaktadır.
Nitekim Muğla denildiğinde akla gelen ilk gelen “deniz-kum-güneş” turizmidir. Ancak il
ölçeğinde düşünüldüğünde turizmin çeşitliliği göze çarpmaktadır. Termal turizm de Muğla’daki
turizm türlerinden biridir. Muğla’da termal turizme yönelik hizmet veren tesis sayısı ve kapasitesi
oldukça sınırlıdır ve ilde termal turizmin diğer turizm türlerinin gölgesinde kaldığı söylenebilir.
Dalaman, Girmeler ve Sultaniye Kaplıcalarında termal turizme yönelik hizmet sunulmaktadır.
Dalaman Kaplıcası
Muğla’nın Dalaman ilçesinde bulunan Thermemaris kaplıcası İncebel mevkii Kükürtlü Göl
kenarında bulunmaktadır. Deniz ve orman arasında oldukça güzel bir doğa alanı içerisinde
yer alan kaplıca Dalaman merkeze 10 km, Fethiye ilçe merkezine 45 km, Muğla il merkezine
ise 90 km mesafededir. En yakın havaalanı olan Dalaman Havaalanı’na ise 4 km uzaklıktadır.
Thermemaris kaplıcasında tek bir tesis bulunmaktadır. Tesiste hidro masajlı kapalı termal
havuz, 2 adet jakuzili kapalı termal havuz, sauna, Türk hamamı, aroma banyosu, 2 adet şifalı
çamur havuzu bulunmaktadır. Tesiste ayrıca doktor gözetiminde talassoterapi, anti-stres ve antiselüloit programları, zayıflama, şifalı yosun-çamur kürleri, enerji kürleri ve fizyoterapi hizmeti
sunulmaktadır.
Kaplıca suyunun romatizma, deri, kalp ve kan dolaşımı, solunum yolları, kadın hastalıkları, sinir
ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme ile bağırsak hastalıklarına iyi geldiği
bilinmektedir.
Girmeler Kaplıcası
Kaplıca Fethiye ilçesi Kemer Bucağı sınırları içinde yer almaktadır. Saklıkent yolu üzerinde
Girmeler Köyü’nde bulunan kaplıca Fethiye ilçe merkezine 35 km, Muğla il merkezine 160 km,
Dalaman havaalanına 80 km uzaklıktadır. Girmeler Köyü muhtarlığı tarafından işletilen tesis yaz
aylarında açıktır ve daha çok günübirlik ziyaretçileri ağırlamaktadır.
Kaplıca suyunun mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkisi olduğu ve böbreklerde
diüretik etki gösterdiği bilinmektedir.
Sultaniye Kaplıcası
Köyceğiz ilçesinde yer alan kaplıca, Köyceğiz Gölü’nün güneybatı kıyısında ve Ölemez Dağı’nın
eteklerinde bulunmaktadır. Muğla-Marmaris karayolu üzerindeki kaplıca Köyceğiz’e 20
km, Dalya beldesine 4 km uzaklıkta, en yakın havaalanı olan Dalaman Havaalanı’na 65 km
mesafededir. Kaplıca bölgesinde yapılanmış tesislerde iki adet kaplıca havuzu bulunmaktadır.
Çoğunlukla günübirlik ziyaretçilere hizmet sunan kaplıca suyunun romatizma, deri, kalp ve kan
dolaşımı, solunum yolları, kadın hastalıkları, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, eklem
ve kireçlenme, göz ve ameliyat sonrası rehabilitasyonlara olumlu etkisi bulunmaktadır.
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DÜNYADA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ
Batı ülkelerinde, Avusturya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya
turizminin en büyük gelir kaynaklarından birini termal turizmi teşkil etmektedir.
Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu kaliteli ve pahalıdır. Yaşlanmakta olan toplumun
sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır ve sağlık hizmetinden beklentileri üst
düzeydedir. Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale
gelmektedir. Özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha
karmaşık ve zorlayıcı olmuştur. Bunun sonucunda özellikle yaşlı nüfusun geri ödeme yükünün
paylaşılması adına kamu şemsiyesi ve ilaveten tamamlayıcı özel sağlık sigortaları ortaya çıkmıştır.
Sağlık finansmanındaki sıkıntıyı aşmak için en önemli seçeneğin sağlık hizmetini daha ucuza
satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak, hatta bazı sağlık hizmetlerini ağız-diş
sağlığı hizmetlerinde olduğu gibi kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir.

Almanya
Almanya’da 300 civarında termal merkez bulunmaktadır ve yılda yaklaşık 7-8 milyon civarında
yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadırlar. Toplamda yaklaşık 750 bin yatak kapasitesi vardır.
Almanya Münih’teki Bad Fussing Termal Tesisleri, 70 kilometrekarelik bir alana yayılan 23
bin yatak kapasitesine sahip otelleri, beş büyük kür merkezi, kür parkları, binicilik parkları,
sanatoryumu, hastanesi, klinik otelleri, konser salonları, ibadet yerleri ile aşağıdaki resimde
görüleceği gibi bir şehir görünümüne sahiptir. Ayrıca bölgede bulunan, bazı otellerin içerisinde,
kaplıca ve termal su tedavisi ile ilgili tüm birimler kadroları ile birlikte bulunmaktadır.
Dolayısıyla bu oteller konaklama tesisinden öte birer rehabilitasyon tesisi olarak yataklı tedavi
hizmeti sunmaktadırlar. Termal havuzların toplam alanı on bin metrekareye ulaşan Bad Fussing
tesisleri tüm yıl boyunca açıktır ve ziyaretçilerinin sağlık, dinlence, eğlence dahil tüm ihtiyaçları
karşılanabilmektedir. Yılda bir milyon gecelemenin gerçekleştiği tesisin ziyaretçi sayısı ise
neredeyse Türkiye’nin tüm tesislerinde gerçekleşen rakam kadardır. Almanya’nın termal sağlık
turizmine dayalı toplam gelirinin ülkemizin toplam turizm gelirine yakın olduğuna dair raporlar
görülmektedir.
Almanya hekim teşhisi ve raporu olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin hem özel hem de kamu
sağlık sigorta şirketleri tarafından tam veya kısmen karşılandığı ülkelerden biridir.
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Macaristan
Macaristan termal sağlık turizmi konusunda çok gelişmiş ülkelerden birisidir. Romalılardan
Osmanlılara ve sonrasında günümüze kadar birçok uygarlık tarafından bu ülkedeki kaplıca
merkezleri tedavi amacıyla kullanılmıştır. Özellikle başkent Budapeşte etrafında önemli
sayıda tarihi termal tesis bulunmaktadır. Macaristan’da bugün 120 civarında kaplıca merkezi
bulunmaktadır. Her yıl Macaristan’a turistik ziyaret amacıyla gelen insanların dörtte biri bu
kaplıcalara gitmektedir.
Macaristan’a her şey dahil sunulan paketlerde 7 günlük tedavi 500-1000 Euro, 14 günlük
tedavi için 750-1750 Euro ve 21 günlük tedavi için 1250-2500 Euro arasında değişen fiyatlar
uygulanmaktadır.

Hekim raporu olması kaydıyla, sosyal sağlık sigorta sistemi, tedavi masraflarının önemli kısmını
karşılamaktadır.

İtalya
İtalya’da 350 civarında termal kür merkezi vardır. Termal kaynaklar genellikle eski volkanik
bölgeler etrafındadır ve hemen hemen tüm İtalya’ya dağılmış gibidir. Termal tesisler yılda
ortalama 4-5 milyon civarında ziyaretçi çekmektedir. Termal kür merkezleri ülkeye sağladığı
döviz ve istihdam açısından çok önemlidir.
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Kas-iskelet sistemi hastalıklarından deri hastalıklarına kadar birçok hastalık için kaplıcalarda
tedavi hizmeti verilmektedir.
İtalya’da hekim raporu varsa tedavi masrafları sigorta şirketler tarafından ya tam ya da kısmen
karşılanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
Alternatif tıp yöntemleriyle tedavi, bu ülkelerde eskiden beri bilinmekte ve kullanılmakladır. Daha
yeni olmasına rağmen Yunanistan ve Macaristan’a kıyasla son yıllarda Çek Cumhuriyetinde çok
gelişmiş tedavi edici kaplıca merkezleri kurulmuştur. 2 ülkede yaklaşık 60 kaplıca kur merkezi
vardır ve senede 500.000 civarında hastaya termal tedavi hizmeti verilmektedir.
2 haftalık kür ücreti 750-1500 Euro arasındadır. Kışa kıyasla yaz sezonunda kür ücretleri
artmaktadır. Her iki ülke için termal sağlık merkezleri açısından en önemli sorun kısa süren kür
sezonudur.
Hastalığını belgeleyenler için sigorta şirketleri tedavi masraflarının çoğunu karşılamaktadır
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TERMAL SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEFLER
Termal sağlık turizmini geliştirmek için, Bad Fussing benzeri, ‘’Termal Sağlık Turizm Kentleri
Projesi’’ termal turizm alanlarında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür yatırımlar için
açılacak alanların, otelleri, kür merkezlerini, kür parklarını, binicilik parklarını, golf alanlarını,
sanatoryumu, hastanesi, klinik otelleri, konser salonları, ibadet yerleri gibi tesislerle bir kompleks
oluşturulması sağlanmalıdır.
Türkiye termal sağlık turizmi açısından dünya da ilk üç ülkeden biri olmasına rağmen termal
turizmin ekonomiye katkısı toplam ekonomik büyüklüğümüz içerisinde %1’lerin altındadır.
bunu artırmak bir zorunluluktur. Yapılan bir araştırmaya göre, ülkemize gelen turistlerin
%10’unu emekliler oluşturmaktadır. Emekli turizmi 3. yaş turizmi olarak ifade edilmektedir ve
termal turistik tesisleri tercih edenler arasında ise emekliler önemli bir grubu oluşturmaktadır.
Termal sağlık turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmalar sonucunda, Türkiye’nin turizm
gelirlerinin artırılması, turizm çeşitliliğini artırarak 12 ay turizm imkânının sağlanması,
yurtdışındaki alternatif turizme yönelik talebin Türkiye’ye çekilmesinin yanında iç talebin de
değerlendirilmesi ve böylece bölgesel kalkınmaya destek olunması amaçlanmaktadır.
10. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 2018 yılı sonuna kadar 100.000 yatak kapasitesine
ulaşılması, 600.000 termal sağlık turizmi amaçlı yabancı termal turist, 900.000 yabancı termal
turist ve 3 milyar dolar gelir hedeflenmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda ilk kapsamlı termal sağlık turizmi kenti projesi Denizli Pamukkale
ilçesi Karahayıt bölgesinde çok paydaşlı olarak planlanmıştır. Proje Sağlık, Kültür Turizm,
Kalkınma Bakanlıkları ile Denizli Valiliği ve TOKİ desteğinde gerçekleştirilecektir. 10.000 den
fazla yatak, üniversite fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, kür merkezleri, klinik otelleri ve
rekreasyon alanları ile örnek bu projenin hayata geçirilmesi ülkemiz için yeni bir dönüşümün ilk
halkası olacaktır.

•
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Türkiye’de Termal Sağlık Turizminin Güçlü Yönleri
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Termal turizme uygun iklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre,
Türkiye’nin sahip olduğu tarih ve kültür zenginliği nedeniyle kültür turizmi için elverişli olması,
Türkiye’de termal turizm olanağı için yaklaşık 1.300 termal kaynağın bulunması,
Gelir gurubu yüksek olan turistlere yönelik, golf turizmine uygun alanların tahsil edilmesi,
Kongre turizmine uygun tesislerin ve kongre merkezlerinin bulunması,
Türkiye’de İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra çok sayıda kilise, sinagog ve diğer dini eserlerin inanç
turizmi için çekim merkezi olması,
Dünya mirası açısından önemli olan, Pamukkale gibi tabiat harikalarına sahip olunması,
Coğrafi konum nedeniyle turist gönderen pazarlara olan yakınlık,
Rakip ülkelere oranla çeşitlendirilmiş ürünler,
Kıta ötesi pazarlar için keşfedilmemiş destinasyon olması,
Sağlık hizmetleri fiyatlarının Avrupa Birliği ülkelerine nazaran düşük olması çok önemli bir
avantajdır. Sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatları göreceli olarak düşüktür. Ayrıca sağlık turizmini
desteklemek için kaliteli otel sayısı da oldukça yüksektir.
Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin
yoğunlaşması,
Kolaylaşan ulaşım olanakları ve buna bağlı olarak uzun mesafeli seyahat imkanlarının gelişmesi
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Jeotermal Kaynaklar ve Uygulama Haritası

SONUÇ
Türkiye termal kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir ve bu mevcut potansiyelin
yeterince kullanılmadığı da bilinen bir gerçektir. Ülkemizin Termal Turizm de hak ettiği yeri
alabilmesi bu alanda mevcut sorunların tespiti ve çözümü ile mümkün olabilecektir.
Yıllarla birlikte sağlık turizmi içinde termal sağlık turizminin ağırlığı artmaktadır. Artık
termal sağlık kürleri sadece hastalar için birer tedavi amaçlı konaklama değil, aynı zamanda
sağlıklı bireyler için de sağlığı güçlendirici, destekleyici aktif kısa süreli sağlık aktivitesi haline
dönüşmektedir. Avrupa’da ülkemizi, termal sağlık turizmi için çekici ve seçilir kılacak birçok
faktör söz konusudur. Bunların başında ulaşım kolaylığı ve cazip fiyat gelmektedir. Ancak, gerek
hizmet, gerek tıbbi yönetim ve hizmetler ve gerekse de eğitimli ve deneyimli personel açısından
eksiklerimizin hızla tamamlanması gerekmektedir.
Türkiye’de son yıllarda 5 yıldızlı şehir ve resort otellerinde “SPA” ve deniz resortlarında ise
“talassoterapi” birimleri neredeyse “olmazsa olmaz” bir aksesuar haline gelmiştir. Diğer yandan,
termal kaynakların bulunduğu yörelerimizde de çoğu 4-5 yıldızlı “termal” otellere de her geçen
gün bir yenisi eklenmektedir. Ancak ülkemizde henüz modern sağlık tesisi olarak bir “termal kür
ve sağlık merkezi” kurulup faaliyete geçirilememiştir.
En önemli sorun olan bakanlıklar ve sektörler arası koordinasyon sorunu SATURK sayesinde
çözülecek gibi görünmektedir. Hepsinden önemli olan adım ise atılmış gibi görünmektedir.
Termal turizm ile termal sağlık turizminin iki farklı konsept olarak ayrışması gelecek adına
sektörü çok ileri boyutlara taşıyacaktır.

Sağlık Turizmi

Mini Termal Sözlük ve Tanımlar
Termal sağlık hizmetleri ile ilgili konuşurken özellikle bazı kavramların karışıklıklara neden
olduğu görülmektedir. Aşağıda termal sağlık hizmetlerinde sıkça kullanılan terimler için
alfabetik sıralı mini bir sözlük hazırlanmıştır.
• Affüzyon (vichy) duşu: Yağmurlama tarzında akan su altında manuel masaj.
• Aromaterapi: Bitkisel öz yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanan ve banyo,
masaj, inhalasyon, kompres ve diğer yollarla uygulanmasını içeren doğal bir terapidir.
• Akratotermal sular: Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir gruba girmeyen sulardan
toplam mineralizasyonları l g/L’nin altında, ancak doğal sıcaklıkları 20°C’nin üzerinde olan
şifalı sular, akratotermal sular olarak adlandırılırlar.
• Balneoloji: Sözcük anlamı banyo bilimi olan balneoloji, yer altı, toprak, su ve iklim
kaynaklı doğal terapötik faktörlerin bilimi olarak tanımlanabilir. Doğal şifalı sular, çamurlar
ve iklimsel faktörler gibi doğal terapötik kaynakları fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik,
hidrolojik, ekolojik ve medikal yönden inceler. Bu nedenle fizik, kimya, biyoloji, hidroloji,
jeoloji, klimatololoji ve tıp gibi değişik bilim dallarını bünyesinde toplayan interdisipliner
bir alandır.
• Balneoterapi: Termal ve/veya mineralli suların, peolidlerin ve gazların, yöntem ve dozları
belirlenmiş, banyo, paket, içme ve inhalasyon uygulamaları şeklinde, düzenli aralıklarla seri
halde tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman da ve kür tarzında gerçekleştirilen bir
uyarı-uyum tedavisidir.
• Doğal Tedavi Unsurları: Termal tesisler kapsamında tedavi amaçlı kullanılan her türlü
kaynak, toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, çamurlar ve iklimsel unsurlar.
• Girdap (Whirlpool) duşu: Su içinde oluşturulan girdap ile uygulanan masaj.
• Helyoterapi: Güneş ışınları ile bazı hastalıkların tedavisi.
• Hidrojet banyo: Banyo sırasında su içinde basınçlı hava ile yapılan masaj.
• Hidroterapi: Her birey için özel olarak düzenlenen, eğitilmiş kalifiye personelin
gözetiminde ve ideal olarak amaca uygun inşa edilmiş havuzlarda gerçekleştirilen,
nöromuskuler fonksiyonları geliştirme veya iyileştirme amaçlı bir havuz tedavi programıdır.
• İçme kürü: İçme kürleri, doğal mineralli suların belirli bir sürede, gün boyu bölünmüş
dozlarda ve belirli miktarlarda verilmesi ile yapılan kür programlarıdır. Geleneksel içme
kürleri, kaplıca veya içmecelerde mineralli suyun kaynağından içilmesi ile uygulanır.
Günümüzde ise şişelenmiş mineralli suların tüketime sunulması, mineralli suların kaplıca
ve içmece dışında da bir kür tarzında, günlük belirli mineral gereksiniminin karşılanması,
metabolik süreçlerin desteklenmesi, bazı sistem fonksiyonlarının fizyolojik ve terapötik
yönden etkilenmesi amacı ile kullanımını mümkün kılmaktadır.
• İnhalasyon: Termomineral su aeresollerinin solunması ile yapılan bir tedavi biçimidir.
• Kaplıca tedavisi: Termal ve mineralli suların başta banyo şeklinde, doğal olarak yeryüzüne
çıktıkları yerlerde yapılan değişik boyutlardaki tesislerde değişik hastalıkların tedavisinde
sezgisel kullanılmasıyla gelişen ve gelenekselleşerek günümüze kadar ulaşan bir tedavi
yöntemidir. Ancak çağdaş kaplıca kürü balneoterapi yanında diğer tedavi yöntemlerinin de
uygulanabildiği kompleks bir tedavi modalitesidir.
• Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi

Sağlık Turizmi

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı
korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik
verilere göre belirlenen alanlar.
Klimaterapi : İklimin biopozitif elementlerin hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde
kullanımı.
Kneipp hidroterapi: Suyun vücuda dökülmesi, su içinde yürüme gibi suyun daha çok
termik ve mekanik etkilerinden yararlanılarak uygulanan tedavi yöntemi.
Kür: Tedavi amaçlı uygulamanın yetkilendirilmiş hekim tarafından belirlenmiş dozda, seri
halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi bütünü.
Kür Merkezi: Doğal ve tıbbi tedavi unsurlarını kullanarak kür tedavileri uygulayan sağlık
merkezi.
Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az
1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan,
fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sular.
Peloidoterapi / Peloterapi: Jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve inorganik
maddelerin oluşturduğu çamurların banyo, paket ve tampon şeklinde uygulanmalarıyla
yapılan tedavi yöntemi.
Rehabilitasyon Klinik Konaklama Tesisi (RehaKlinik) : Tıbbi tedavi unsurlarını
kullanarak tedavi uygulayan rehabilitasyon amaçlı konaklama olanaklarını da sunan sağlık
merkezi.
Speleoterapi: Mağara ve yer altı çevrelerinin terapötik anlamda kullanımıdır.
Talassoterapi: Koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim ve denetim
altında, deniz ve çevresine özgü tüm yararlı etkenlerin, yani deniz iklimi, deniz suyu, deniz
çamurları, yosunlar, kum ve denizden elde edilen diğer maddelerin kombine olarak değişik
yöntemlerle kullanıldığı bir tedavi sistemidir.
Tazyikli su altı masajı: Banyo sırasında yaklaşık 1 atmosfer basınçlı su ile su içinde
yapılan masaj.
Termal Kür ve Rehabilitasyon Bölgeleri (TKRB): T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Kültür Bakanlığı tarafından belirli özelliklere göre tanımlanmış
olan coğrafi bölge.
Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan sular.
Termal Tedavi: Termal su kaynaklarında konuşlanmış ve diğer tedavi unsurlarının tesisteki
diğer tedaviler ile birlikte hekim kontrolünde ve kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemi.
Termal Turizm; 20 dereceden daha sıcak ve içerisinde çeşitli mineralleri barındıran
jeotermal suların temizlik, dinlenme ve zindeleşme amaçlarıyla kullanımı için
konuşlandırılmış tesislere doğru olan hareketliliği kastetmektedir.
Termal Sağlık Turizm; 20 dereceden daha sıcak ve içerisinde çeşitli mineralleri
barındıran jeotermal suların hekim gözetiminde bilinen ya da yeni tespit edilmiş bir sağlık
sorunun çözümü ya da sağlığın geliştirilmesi amaçlarıyla kullanımı için yapılandırılmış
sağlık tesislerine doğru olan hareketliliği kastetmektedir.
Termomineralli Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli sular.

