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Başkanın Mesajı
Değerli Esenyurtlular,

H

ızlı gelişimi ve büyümesiyle dikkati
çeken Esenyurt’ta, geleceğe emin
adımlarla ilerlediğimizi bir kez daha
göstermiş bulunmaktayız. Şehrimizin,
modern merkezlerinden biri haline gelmiş olan
Esenyurt’umuzda siz değerli vatandaşlarımıza yeni
bir hizmeti daha sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Belediye olarak bölgeye yaptığımız sağlık
alanlarıyla ilgili olan yatırımların karşılığını
almaya başladığımız ilçemizde, yapmış
olduğumuz çalışmalar sonucunda, termal
ve zengin mineralli suların bulunmasıyla
İstanbul’un Avrupa yakasında yeni bir termal
yöre olarak ön plana çıkmaktayız.

Her yaşta, özellikle de gençler ve ileri yaşlılarda
genel sağlık durumunun desteklenmesiyle
birlikte güçlendirilmesinde büyük faydalar
sağlayan ve yurdumuzun, Afyon, Yalova,
Kızılcahamam gibi çeşitli yörelerinde bulunan
yer altı zenginlikleri artık Esenyurt’ta…

Esenyurt’umuzda, yeraltında doğal olarak oluşan
şifalı suların sağlık ve tedavi amaçlı kullanımı
için hizmet verecek olan termal ve kaplıca kür
merkezlerini, Esenyurt Belediyesi’nin girişimleri
ve siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile iki
ayrı termal tesiste Esenyurt ve İstanbul halkının
hizmetine sunuyoruz.

Kıraç Termal Tesisi ve Saadetdere Kule Termal
Tesisi.
Tarihten gelen şifanın, teknolojiyle birleştiği iki
yeni sağlık merkezimizi sizlerle paylaşmanın
mutluluğunu duyuyoruz.
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Esenyurt’u hep birlikte daha da sağlıklı bir
geleceğe taşımak dileklerimle…

Necmi Kadıoğlu
Esenyurt Belediye Başkanı

Saadetdere Kule Termal Tesisi
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Termal Nedir?
Doğanın İnsanlığa Sunduğu Şifa
Dünyanın Kaynağından Yaşamın
Merkezine Yolculuk

Sözlükte; “sıcak kaplıca suyu” ve
“sıcak kaplıca suyundan yararlandıran
kuruluş” anlamlarına karşılık gelen
termal nedir? Sorusuna halk arasında
şifa kaynağıdır karşılığı verilir.
Çeşitli gazları, mineralleri, tuzları ve
radyoaktif maddeleri içeren yeraltı
kaynaklarına termal denir. Bunun
haricinde maden sularının yeryüzüne
çıktığı kaynağa kaynarca, çevresinde
kurulan tesislere de kaplıca denir.
Banyo ve içme kürleri aracılığıyla
kullanılır ve birçok hastalığa iyi gelir.
Termal suların özellikleri saymakla
bitmeyecek kadar çeşitli hastalıkların
tedavisi için binlerce yıldır kullanılan
yöntemlerden biridir.

Termal Suların Özellikleri
Mineral ve Kükürtün Mucizevi Etkisi

Termal suların içerisinde yoğun halde
kükürt ve çeşitli mineraller vardır.
Termal suların özellikleri araştırmacılar
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tarafından incelendiğinde eşit oranda
bulunan bu minerallerin iyileştirici
etkisi kanıtlanmıştır. Normalden faklı
olarak daha acımsı olan ve keskin bir
kükürt kokusu barındıran termallerin
kalitesi bulunduğu bölgeye göre
değişkenlik gösterebilir.
Yüzyıllardır yarattığı mucizelerle
bilinen termaller genç oluşumlu bir
yapıya sahip olan Türkiye’nin önemli
zenginlikleri arasındadır. Günümüzde
15 milyona yakın kişinin kaplıcalardan
yararlandığı biliniyor. Olumlu etkileri
kanıtlanan bu yaşam pınarlarının nasıl
kullanıldığı ise tesislerin uyguladıkları
politikalara bağlıdır. Birden çok
kullanım alanı ile kişilere farklı
seçenekler sunulmaktadır.
Genel olarak havuzlarda kullanılan
sular fizik tedavi ve rehabilitasyonla
birleştirilir.

Kaynakça: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de

15 Milyon
kişi kaplıcalardan
yararlanmaktadır

Termal Suyun Özellikleri

Termal

Bağışıklık
sistemini güçlendirir

sular şifalandırır

Termal sular kimyasal yapıları açısından
genel olarak “tuzlu su” veya “tuzla”
niteliği taşımaktadırlar. Yani, litrelerinde
çözünmüş olarak yüksek düzeyde
tuz, sodyum klorür içerirler. Kaplıca
tıbbında “tuzla” diye adlandırılan bu
suların özellikle hareket sistemi ve cilt
üzerine olumlu sağlık etkileri vardır. Bu
nedenle özellikle romatizmal hastalık ve
cilt hastalıklarında etkin ve yararlıdır.
Tuzlaların bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmış olan başlıca etkileri şunlardır;
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Zihni
ve bedeni yeniler

• İltihap giderme
• Ağrıyı azaltma
• Kaslarda kasılmalarını giderme
• Kaslarda gevşeme
• Ruhsal gevşeme
• Cilt yaralarını iyileştirme
• Cildi yumuşatıcı ve dinçleştirici etki
Günümüzün kaplıca tıbbında tuzla’lar
bu etkileri nedeniyle yalnızca cilt ve
romatizmal hastalıkların tedavisinde değil
ayrıca sağlığı koruyucu ve geliştirici termal

kür uygulamalarında da yaygın olarak
kullanılmaktadırlar. Özellikle anti-stres, antiyaşlanma, anti-obezite kürlerinde ya da aşırı
yorgunluk, bitkinlik, durumlarında ya da
daha sağlıklı olma - daha zinde, yenilenmiş,
dinç ve rahatlamış olarak işe ve günlük
yaşama geri dönme veya wellness amacıyla
geliştirilen sağlık programlarında değişik
balneolojik tedavi yöntemleriyle etkin bir
şekilde bu tip sulardan yararlanılmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi
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Termal Suyun Faydaları

Tüm dünyada ve ülkemizde
sıcak ve mineralli sular, tıbbi
çamurlar ve gazlar ile yapılan
tedaviler balneolojik tedaviler diye
adlandırılırlar ve çıkarıldıkları/
bulundukları yörelerde/kaplıcalarda
kurulu termal tesislerde kaplıca
tedavisi ya da kürü olarak
uygulanırlar. Kaplıca tedavileri
Türkiye’de ve birçok ülkede giderek
yaygınlaşmaktadır.
Modern bilimsel tıpta dünya ve
Türkiye’de Tıbbi Hidroklimatoloji
ve Balneoloji disiplini
termomineral sular, peloidler
(çamurlar) ve gazların tıbbi
kullanımı ile ilgili tıp disiplini olarak
gelişmiştir. Termal ve mineralli
suların iyileştirici etkilerinin
bilimsel temelde araştırılması son
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yıllarda yoğunlaşmıştır. Avrupa’da
ve Türkiye’de bilimsel çalışmalar
kaplıca tedavisi bir dizi olumlu
etkisini ve tedavi edici etkilerini
ortaya koymuştur. Balneolojik
kaynaklar başta termomineral
sular (kaplıca suları) olmak üzere
dış uygulamalar (banyo, duş,
yıkamalar) ve iç uygulamalar
(içme ve soluma) şeklinde
yapılan balneolojik tedavilerde
kullanılmaktadır. Balneolojik
tedaviler ve kaplıca kürleri
amaca uygun olarak yapılmış
tesislerde ve uzman personeller
tarafından yapılmalıdır. Bu sayede
sağlıklı kişilerde sağlığı koruma
amaçlı, hastalarda ise tedavi
ve esenlik amaçlı kullanılmaları
garanti altına alınmış olur.
Bu tedavilerin etkin ve yararlı

olduğu iki hastalık grubu hareket
sistemi ve cilt hastalıklarıdır.
Romatizmal hastalıklardan
özellikle dejeneratif romatizmalar
(kireçlenmeler), yumuşak
doku romatizmaları ve iltihabı
romatizmal hastalıklarda ve
cilt rahatsızlıklarından da sedef
hastalığı, egzama ve akne de
termal tedaviler iyi sonuçlar
vermektedir. Bu hastalarda
hastalık belirti ve bulgularında
iyileşmeler yanında kişilerin
yaşam kalitelerinde ve genel
iyilik hallerinde bu uygulamalar
sonucunda anlamlı düzelmeler
gösterilmiştir.

Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle
İstanbul Üniversitesi

Saadetdere Kule Termal Tesisi

9

Saadetdere Kule Termal Tesisi
Esenyurt’ta yapılan sondajlarla iki ayrı bölgede
bulunan yeraltı suları genel olarak “Hipertermal
Zengin Mineralli Sular” sınıfındandır.
Saadetdere Termal Kür Merkezi Şifalı Suyu
yüksek çıkış sıcaklığı ve mineralizasyonu ile
balneolojide “Hipertermal Zengin Mineralli
Sular” sınıfında yer alır. Yüksek tuz düzeyi
nedeniyle özel olarak “Tuzla” niteliği taşır.
Ayrıca yüksek magnezyum ve kalsiyum
düzeyleri “magnezyumlu ve kalsiyumlu zengin
mineralli su” niteliği sağlar. Flüorür, bromür
ve iyodür düzeyleri nedeniyle de “florürlü,
iyodürlü ve bromürlü özel balneolojik su”
niteliğindedir. Sonuç olarak, Saadetdere
Termal Kür Merkezi Şifalı Suyu “Tuzla” ve
“kalsiyum, magnezyum, flüorür, bromür ve
iyodürlü özel balneolojik su” karakterindedir.
Saadetdere Termal Kür Merkezi Şifalı Suyu
balneoterapötik banyo uygulamalarında
zengin mineral içeriği, termal ve fiziksel
özeliklilerine bağlı olarak yararlı etkileri söz
konusudur. Banyo uygulamaları şeklinde
şu romatizmal hastalıklarda tedavi ve
rehabilitasyon amaçlı olarak kullanılır;
• Dejeneratif eklem hastalıkları
• İnflamatuar romatizmal hastalıklar
• Yumuşak doku romatizmaları
• Bel ve boyun ağrıları
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Ayrıca yine kas iskelet sistemini ilgilendiren
aşağıdaki nörolojik ve ortopedik durumlarda
da banyo kürlerinde yararlı etkiler gösterir;
• Nevraljiler (örn. Siyatalji)
• İnme sonrası dönem
• Ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası dönem
İçerdiği yüksek tuz konsantrasyonu ve
zengin mineral içeriği nedeniyle aşağıdaki
cilt hastalıklarında da banyo uygulamaları ile
tedavide kullanılır;
• Sedef hastalığı (Psoriasis)
• Egzama (Atopik Dermatit)
• Akne (Seborreik Dermatit)
Son olarak yine zengin mineral içeriği ve
tuzla niteliği, bromür ve iyodür düzeyleri gibi
özel balneolojik su karakteri nedeniyle her
yaşta ve özellikle de gençler ve ileri yaşlılarda
genel sağlık durumunun desteklenmesi ve
güçlendirilmesinde aşağıdaki kür programları
şeklinde kullanılacaktır;
• Her yaşta (Wellness/Preventif Kürler)
• İleri Yaşlılık (Sağlıklı bir yaşlanma için Kürler)
• Strese karşı kürler,
• Aşırı kilo (şişmanlık) sorununda kürler,
• Daha dinç bir vücut ve sağlıklı organ
fonksiyonları için koruyucu kürler
Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi

Saadetdere Kule Termal Tesisi

11

Tesiste Sağlanan Hizmetler

Hamam

Sauna

Masaj

Buhar Odası

Engelli Havuzu

Egzersiz Salonu

Kafeterya

Çamur Banyosu

“Yıkanma, arınma ve şifa bulmaya mahsus yer“ olarak kültürümüzde yer almasıyla birlikte, vücudun oksijenini çoğaltarak zihnin
ve bedenin dinlenmesine faydası
bulunmaktadır. Kas ağrılarını yok
eder ve eklemlerin açılmasına
da fayda sağlamaktadır. Ayrıca
lenf sistemi temizliğini de arttırır.
Kalp atışını ve metabolizmanın
çalışmasını çoğaltır ve buna
bağlı olarak bağışıklık sistemini
güçlendirir. Günün tüm yorgunluğundan kurtularak kendinizi daha
dinç hissetmenize destek olur.

Ter ile birlikte vücuttaki toksinler
vücuttaki gözeneklerden dışarı
atılır. Bu cildi temizler ve ona
inanılmaz bir parlaklık verir.
Kilo kaybı programına dâhildir.
Araştırmalar bir kişinin günlük
egzersizler, dengeli bir diyet ve
saunayı bir araya getirerek önemli
miktarda kilo kaybedebileceğini
göstermiştir. Kişiyi rahatlatır, zihin
ve bedenini yeniler. Saunadaki
ısının ağrıyan kasları gevşettiği
bilinmektedir. Sauna sonrası
daha rahat uyuyabilirsiniz ve
ertesi gün boyunca taze ve enerjik
hissetmenizi sağlar.

Yağ hücrelerini sıkıştırarak
sarkmalara engel olur. Vücuttaki
deformasyonu engeller, kasları
rahatlatır. Bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. Felç, romatizma, kanser
vb. gibi hastalıklarda doktor önerisi
doğrultusunda yapılan masajlar,
hastanın ağrılarını azaltır, beden ve
zihin açısından olduğu kadar psikolojik
yönden de rahatlamasını sağlar.
Masaj yaptıran kişi kendini daha
enerjik hisseder. Günümüz hayat
şartlarının ortaya koyduğu olumsuz
etkilerden (stres, yorgunluk vb.)
kişinin uzaklaşmasını sağlar. Vücuttan
toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Vücudu dinlendirmek ve daha
rahatlamış hissetmek amacıyla
kullanılır. Kaslardaki ağrıları
yok eder, derinin altına kadar
temizlenmesini sağlar ve en
önemlisi de vücudun ihtiyaç
duyduğu nem oranını sağlar.
Sistem içerisinde elektronik
bir cihaz bulunmaz. Bu yüzden
elektromanyetik dalgalar etki etmez.
Sıcaklık oranı en fazla 45-50 derece
civarındadır nem oranı ise %100 e
yakındır.

Yüzme aktivitesi, engelli vatandaşlarımızın tercih ettikleri ve rahatlıkla
yapabildikleri aktivitelerden bir tanesidir. Tepki sürelerinin, temel kas
kuvvetlerinin arttığı ve buna bağlı
olarak zihinsel ve bedensel rahatlama yaşadıkları gözlenmektedir.
Diğer standart havuzların aksine
yeraltından, kaynağından gelen
termal su ile misafirlere şifa sunar,
iç organlara ve çeşitli hastalıklara
olumlu yönde etki eder. Yüzme,
kaslarının çalıştırılması, yüksek
moral ve motivasyon sayesinde
sosyal hayata katılarak tedavi
süreçlerinin hızlandırılmasını da
desteklemektedir.

Egzersiz, ruh ve beden sağlığının
koruması ya da iyi düzeyde olan
sağlık durumumuzu devam
ettirmek amacıyla yapılan
hareketlerdir. Her gün yapılan
30 dakikalık egzersizler, insanın
kendisini mutlu hissetmesine
sebep olur. Daha iyi bir görünüm,
iyi bir form, daha fazla enerji
ve güç için son sistem kaliteli
ekipmanların yer aldığı egzersiz
salonu bulanmaktadır. Uzman
eğitmenler sayesinde, kişiye özel
kurgulanmış egzersiz programları
ile birlikte hizmet vermektedir.

Zengin çeşitliliği ile birlikte, geniş ve
ferah ortamında misafirlerine kaliteli
hizmet verebilmektedir. Tecrübeli
ve güler yüzlü çalışanlarıyla
misafirlerinin mümkün olduğunca
kendilerini evlerinde hissetmelerini
sağlamaktadır. Hijyen ve ürünlerin
tazeliği konusunda ekstra önem
gösterilen kafeteryada ayrıca
misafirlerin vitamin ihtiyaçları da
düşünülmüş olup, mevsimine göre
taze meyvelerden ve çeşitli doğal
ürünlerden elde edilen meyve suyu
servisinin de olduğu vitamin alanı
da bulunmaktadır.

Çamurun etkisi tropikal ilaç etkisi ile
bazı durumlarda karşılaştırılabilir.
Özellikle cilt hastalıklarında turbo
dediğimiz çamur tipi organik
maddeler içeriyorsa aynen ilaç gibi
etki yapabilir. Çamur türleri içerdikleri
selüloz gibi maddelerin özelliklerine
göre cilt üzerinden emilerek hem cilt
üzerinde iyileşme etkisi yapar, hem
de vücuttaki bağışıklık sistemine
ciddi etkileri söz konusudur.
Çamur banyosu ile mineraller,
vitaminler, doğal antibiyotikler
içeren; organizmayı güçlendiren ve
stres atmayı sağlayan bir terapiden
faydalanabilirler.
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Tesiste Sağlanan Hizmetler

Hamam

Sauna

Masaj

Buhar Odası

Engelli Havuzu

Egzersiz Salonu

Kafeterya

Çamur Banyosu

“Yıkanma, arınma ve şifa bulmaya mahsus yer“ olarak kültürümüzde yer almasıyla birlikte, vücudun oksijenini çoğaltarak zihnin
ve bedenin dinlenmesine faydası
bulunmaktadır. Kas ağrılarını yok
eder ve eklemlerin açılmasına
da fayda sağlamaktadır. Ayrıca
lenf sistemi temizliğini de arttırır.
Kalp atışını ve metabolizmanın
çalışmasını çoğaltır ve buna
bağlı olarak bağışıklık sistemini
güçlendirir. Günün tüm yorgunluğundan kurtularak kendinizi daha
dinç hissetmenize destek olur.

Ter ile birlikte vücuttaki toksinler
vücuttaki gözeneklerden dışarı
atılır. Bu cildi temizler ve ona
inanılmaz bir parlaklık verir.
Kilo kaybı programına dâhildir.
Araştırmalar bir kişinin günlük
egzersizler, dengeli bir diyet ve
saunayı bir araya getirerek önemli
miktarda kilo kaybedebileceğini
göstermiştir. Kişiyi rahatlatır, zihin
ve bedenini yeniler. Saunadaki
ısının ağrıyan kasları gevşettiği
bilinmektedir. Sauna sonrası
daha rahat uyuyabilirsiniz ve
ertesi gün boyunca taze ve enerjik
hissetmenizi sağlar.

Yağ hücrelerini sıkıştırarak
sarkmalara engel olur. Vücuttaki
deformasyonu engeller, kasları
rahatlatır. Bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. Felç, romatizma, kanser
vb. gibi hastalıklarda doktor önerisi
doğrultusunda yapılan masajlar,
hastanın ağrılarını azaltır, beden ve
zihin açısından olduğu kadar psikolojik
yönden de rahatlamasını sağlar.
Masaj yaptıran kişi kendini daha
enerjik hisseder. Günümüz hayat
şartlarının ortaya koyduğu olumsuz
etkilerden (stres, yorgunluk vb.)
kişinin uzaklaşmasını sağlar. Vücuttan
toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Vücudu dinlendirmek ve daha
rahatlamış hissetmek amacıyla
kullanılır. Kaslardaki ağrıları
yok eder, derinin altına kadar
temizlenmesini sağlar ve en
önemlisi de vücudun ihtiyaç
duyduğu nem oranını sağlar.
Sistem içerisinde elektronik
bir cihaz bulunmaz. Bu yüzden
elektromanyetik dalgalar etki etmez.
Sıcaklık oranı en fazla 45-50 derece
civarındadır nem oranı ise %100 e
yakındır.

Yüzme aktivitesi, engelli vatandaşlarımızın tercih ettikleri ve rahatlıkla
yapabildikleri aktivitelerden bir tanesidir. Tepki sürelerinin, temel kas
kuvvetlerinin arttığı ve buna bağlı
olarak zihinsel ve bedensel rahatlama yaşadıkları gözlenmektedir.
Diğer standart havuzların aksine
yeraltından, kaynağından gelen
termal su ile misafirlere şifa sunar,
iç organlara ve çeşitli hastalıklara
olumlu yönde etki eder. Yüzme,
kaslarının çalıştırılması, yüksek
moral ve motivasyon sayesinde
sosyal hayata katılarak tedavi
süreçlerinin hızlandırılmasını da
desteklemektedir.

Egzersiz, ruh ve beden sağlığının
koruması ya da iyi düzeyde olan
sağlık durumumuzu devam
ettirmek amacıyla yapılan
hareketlerdir. Her gün yapılan
30 dakikalık egzersizler, insanın
kendisini mutlu hissetmesine
sebep olur. Daha iyi bir görünüm,
iyi bir form, daha fazla enerji
ve güç için son sistem kaliteli
ekipmanların yer aldığı egzersiz
salonu bulanmaktadır. Uzman
eğitmenler sayesinde, kişiye özel
kurgulanmış egzersiz programları
ile birlikte hizmet vermektedir.

Zengin çeşitliliği ile birlikte, geniş ve
ferah ortamında misafirlerine kaliteli
hizmet verebilmektedir. Tecrübeli
ve güler yüzlü çalışanlarıyla
misafirlerinin mümkün olduğunca
kendilerini evlerinde hissetmelerini
sağlamaktadır. Hijyen ve ürünlerin
tazeliği konusunda ekstra önem
gösterilen kafeteryada ayrıca
misafirlerin vitamin ihtiyaçları da
düşünülmüş olup, mevsimine göre
taze meyvelerden ve çeşitli doğal
ürünlerden elde edilen meyve suyu
servisinin de olduğu vitamin alanı
da bulunmaktadır.

Çamurun etkisi tropikal ilaç etkisi ile
bazı durumlarda karşılaştırılabilir.
Özellikle cilt hastalıklarında turbo
dediğimiz çamur tipi organik
maddeler içeriyorsa aynen ilaç gibi
etki yapabilir. Çamur türleri içerdikleri
selüloz gibi maddelerin özelliklerine
göre cilt üzerinden emilerek hem cilt
üzerinde iyileşme etkisi yapar, hem
de vücuttaki bağışıklık sistemine
ciddi etkileri söz konusudur.
Çamur banyosu ile mineraller,
vitaminler, doğal antibiyotikler
içeren; organizmayı güçlendiren ve
stres atmayı sağlayan bir terapiden
faydalanabilirler.
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Kıraç Termal Tesisi
Esenyurt’ta yapılan sondajlarla iki ayrı bölgede
bulunan yeraltı suları genel olarak “Hipertermal
Zengin Mineralli Sular” sınıfındandır.
Kıraç Termal Tesisi Şifalı Suyu, ortalamanın
üzerindeki çıkış sıcaklığı ve mineralizasyonu ile kaplıca
tıbbında “termomineral sular” sınıfındadır. Ayrıca,
insan sağlığı üzerine olumlu etkileri veya tedavi edici
özellikleri açısından değerlendirildiğinde, sodyum
klorür yani tuz içermesi nedeniyle “tuzlu sular”
grubuna dâhildir. Kükürt içeriği sayesinde “kükürtlü
özel balneolojik su” karakteri kazanmaktadır. Diğer
yandan florür içeriği de “florürlü özel balneolojik su”
karakteri vermektedir. Sonuç olarak, Kıraç Termal
Tesisi Şifalı Suyu “tuzlu (sodyum klorürlü), kükürtlü
ve florürlü özel balneolojik su” niteliğindedir.
Kıraç Termal Tesisi Şifalı Suyu özellikle termomineral
niteliği, kükürt ve tuz (sodyum klorür) içeriği, hareket
sisteminde meydana gelen aşağıdaki hastalıklarda
banyo kürleri şeklinde balneolojik uygulamalarla
koruma, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı kullanılarak
yararlı olur;
• Dejeneratif eklem hastalıkları (eklem kireçlenmeleri)
• İnflamatuar romatizmal hastalıklar (iltihabi
romatizmalar)
• Yumuşak doku romatizmaları
• Bel ve boyun ağrıları
Aynı nedenlerle aşağıdaki nörolojik, ortopedik ve
kardiyovasküler sorunlar ve hastalıklarda özellikle
10
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rehabilitasyon amaçlı kullanılarak yararlı olur;
• Nevraljiler (Sinir ucu iltihapları)
• İnme (felç) sonrası dönem
• Ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası dönem
• Miyokart infarktüsü sonrası dönem
Yine, banyo kürleri şeklinde bazı deri hastalıklarında
da kükürt ve tuz (sodyum klorür) içeriğine bağlı
beklenen yararlı etkileri nedeniyle aşağıdaki cilt
hastalıklarında yararlıdır;
• Sedef hastalığı (Psoriasis)
• Egzama (Atopik Dermatit)
• Akne (Seborreik Dermatit)

Sağlık Amaçlı Kaplıca Kürlerinde Kullanım

Kıraç Termal Tesisi Şifalı Suyu sağlıklı kişilerde de
sağlığı koruma ve güçlendirme amacıyla düzenlenip
programlanan termal kürlerde masaj, egzersiz,
hamam ve sauna gibi diğer ek uygulamalarla birlikte
kompleks/kombine termal/kaplıca kürleri şeklinde
aşağıdaki şekillerde değerlendirilebilir;
• Sağlıklı bir yaşlanma için anti-yaşlanma kürleri,
• Strese karşı anti-stres kürleri,
• Aşırı kilo (şişmanlık) sorununda anti-obezite kürleri,
• Daha dinç bir vücut ve sağlıklı organ
fonksiyonları için koruyucu kürler

Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi
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Termal Suyun Faydaları

Tüm dünyada ve ülkemizde
sıcak ve mineralli sular, tıbbi
çamurlar ve gazlar ile yapılan
tedaviler balneolojik tedaviler diye
adlandırılırlar ve çıkarıldıkları/
bulundukları yörelerde/kaplıcalarda
kurulu termal tesislerde kaplıca
tedavisi ya da kürü olarak
uygulanırlar. Kaplıca tedavileri
Türkiye’de ve birçok ülkede giderek
yaygınlaşmaktadır.
Modern bilimsel tıpta dünya ve
Türkiye’de Tıbbi Hidroklimatoloji
ve Balneoloji disiplini
termomineral sular, peloidler
(çamurlar) ve gazların tıbbi
kullanımı ile ilgili tıp disiplini olarak
gelişmiştir. Termal ve mineralli
suların iyileştirici etkilerinin
bilimsel temelde araştırılması son
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yıllarda yoğunlaşmıştır. Avrupa’da
ve Türkiye’de bilimsel çalışmalar
kaplıca tedavisi bir dizi olumlu
etkisini ve tedavi edici etkilerini
ortaya koymuştur. Balneolojik
kaynaklar başta termomineral
sular (kaplıca suları) olmak üzere
dış uygulamalar (banyo, duş,
yıkamalar) ve iç uygulamalar
(içme ve soluma) şeklinde
yapılan balneolojik tedavilerde
kullanılmaktadır. Balneolojik
tedaviler ve kaplıca kürleri
amaca uygun olarak yapılmış
tesislerde ve uzman personeller
tarafından yapılmalıdır. Bu sayede
sağlıklı kişilerde sağlığı koruma
amaçlı, hastalarda ise tedavi
ve esenlik amaçlı kullanılmaları
garanti altına alınmış olur.
Bu tedavilerin etkin ve yararlı

olduğu iki hastalık grubu hareket
sistemi ve cilt hastalıklarıdır.
Romatizmal hastalıklardan
özellikle dejeneratif romatizmalar
(kireçlenmeler), yumuşak
doku romatizmaları ve iltihabı
romatizmal hastalıklarda ve
cilt rahatsızlıklarından da sedef
hastalığı, egzama ve akne de
termal tedaviler iyi sonuçlar
vermektedir. Bu hastalarda
hastalık belirti ve bulgularında
iyileşmeler yanında kişilerin
yaşam kalitelerinde ve genel
iyilik hallerinde bu uygulamalar
sonucunda anlamlı düzelmeler
gösterilmiştir.

Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle
İstanbul Üniversitesi
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Termal Suyun Özellikleri

Termal

Bağışıklık
sistemini güçlendirir

sular şifalandırır

Termal sular kimyasal yapıları açısından
genel olarak “tuzlu su” veya “tuzla”
niteliği taşımaktadırlar. Yani, litrelerinde
çözünmüş olarak yüksek düzeyde
tuz, sodyum klorür içerirler. Kaplıca
tıbbında “tuzla” diye adlandırılan bu
suların özellikle hareket sistemi ve cilt
üzerine olumlu sağlık etkileri vardır. Bu
nedenle özellikle romatizmal hastalık ve
cilt hastalıklarında etkin ve yararlıdır.
Tuzlaların bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmış olan başlıca etkileri şunlardır;

6
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Zihni
ve bedeni yeniler

• İltihap giderme
• Ağrıyı azaltma
• Kaslarda kasılmalarını giderme
• Kaslarda gevşeme
• Ruhsal gevşeme
• Cilt yaralarını iyileştirme
• Cildi yumuşatıcı ve dinçleştirici etki
Günümüzün kaplıca tıbbında tuzla’lar
bu etkileri nedeniyle yalnızca cilt ve
romatizmal hastalıkların tedavisinde değil
ayrıca sağlığı koruyucu ve geliştirici termal

kür uygulamalarında da yaygın olarak
kullanılmaktadırlar. Özellikle anti-stres, antiyaşlanma, anti-obezite kürlerinde ya da aşırı
yorgunluk, bitkinlik, durumlarında ya da
daha sağlıklı olma - daha zinde, yenilenmiş,
dinç ve rahatlamış olarak işe ve günlük
yaşama geri dönme veya wellness amacıyla
geliştirilen sağlık programlarında değişik
balneolojik tedavi yöntemleriyle etkin bir
şekilde bu tip sulardan yararlanılmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi
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Termal Nedir?
Doğanın İnsanlığa Sunduğu Şifa
Dünyanın Kaynağından Yaşamın
Merkezine Yolculuk

Sözlükte; “sıcak kaplıca suyu” ve
“sıcak kaplıca suyundan yararlandıran
kuruluş” anlamlarına karşılık gelen
termal nedir? Sorusuna halk arasında
şifa kaynağıdır karşılığı verilir.
Çeşitli gazları, mineralleri, tuzları ve
radyoaktif maddeleri içeren yeraltı
kaynaklarına termal denir. Bunun
haricinde maden sularının yeryüzüne
çıktığı kaynağa kaynarca, çevresinde
kurulan tesislere de kaplıca denir.
Banyo ve içme kürleri aracılığıyla
kullanılır ve birçok hastalığa iyi gelir.
Termal suların özellikleri saymakla
bitmeyecek kadar çeşitli hastalıkların
tedavisi için binlerce yıldır kullanılan
yöntemlerden biridir.

Termal Suların Özellikleri
Mineral ve Kükürtün Mucizevi Etkisi

Termal suların içerisinde yoğun halde
kükürt ve çeşitli mineraller vardır.
Termal suların özellikleri araştırmacılar
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tarafından incelendiğinde eşit oranda
bulunan bu minerallerin iyileştirici
etkisi kanıtlanmıştır. Normalden faklı
olarak daha acımsı olan ve keskin bir
kükürt kokusu barındıran termallerin
kalitesi bulunduğu bölgeye göre
değişkenlik gösterebilir.
Yüzyıllardır yarattığı mucizelerle
bilinen termaller genç oluşumlu bir
yapıya sahip olan Türkiye’nin önemli
zenginlikleri arasındadır. Günümüzde
15 milyona yakın kişinin kaplıcalardan
yararlandığı biliniyor. Olumlu etkileri
kanıtlanan bu yaşam pınarlarının nasıl
kullanıldığı ise tesislerin uyguladıkları
politikalara bağlıdır. Birden çok
kullanım alanı ile kişilere farklı
seçenekler sunulmaktadır.
Genel olarak havuzlarda kullanılan
sular fizik tedavi ve rehabilitasyonla
birleştirilir.

Kaynakça: Prof. Dr. M. Zeki Karagülle · İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de

15 Milyon
kişi kaplıcalardan
yararlanmaktadır

Başkanın Mesajı
Değerli Esenyurtlular,

H

ızlı gelişimi ve büyümesiyle dikkati
çeken Esenyurt’ta, geleceğe emin
adımlarla ilerlediğimizi bir kez daha
göstermiş bulunmaktayız. Şehrimizin,
modern merkezlerinden biri haline gelmiş olan
Esenyurt’umuzda siz değerli vatandaşlarımıza yeni
bir hizmeti daha sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Belediye olarak bölgeye yaptığımız sağlık
alanlarıyla ilgili olan yatırımların karşılığını
almaya başladığımız ilçemizde, yapmış
olduğumuz çalışmalar sonucunda, termal
ve zengin mineralli suların bulunmasıyla
İstanbul’un Avrupa yakasında yeni bir termal
yöre olarak ön plana çıkmaktayız.

Her yaşta, özellikle de gençler ve ileri yaşlılarda
genel sağlık durumunun desteklenmesiyle
birlikte güçlendirilmesinde büyük faydalar
sağlayan ve yurdumuzun, Afyon, Yalova,
Kızılcahamam gibi çeşitli yörelerinde bulunan
yer altı zenginlikleri artık Esenyurt’ta…

Esenyurt’umuzda, yeraltında doğal olarak oluşan
şifalı suların sağlık ve tedavi amaçlı kullanımı
için hizmet verecek olan termal ve kaplıca kür
merkezlerini, Esenyurt Belediyesi’nin girişimleri
ve siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile iki
ayrı termal tesiste Esenyurt ve İstanbul halkının
hizmetine sunuyoruz.

Kıraç Termal Tesisi ve Saadetdere Kule Termal
Tesisi.
Tarihten gelen şifanın, teknolojiyle birleştiği iki
yeni sağlık merkezimizi sizlerle paylaşmanın
mutluluğunu duyuyoruz.

Esenyurt’u hep birlikte daha da sağlıklı bir
geleceğe taşımak dileklerimle…

Necmi Kadıoğlu
Esenyurt Belediye Başkanı
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