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Öz: Çanakkale jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ildir. Ezine, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç ve
Ayvacık ilçelerinde sıcaklıkları 30°-90° arasında değişen genellikle florür içeren sodyumlu, kalsiyumlu ve sülfatlı sıcak
su kaynakları bulunur. Külcüler (Bayramiç), Kestanbol (Ezine), Çan, Afrodit ve Tuzla (Ayvacık) ve Kırkgeçit (Biga)
kaplıcalarında modern tesislerde sağlık turizmi hizmeti verilmektedir. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde florür içeren
sodyumlu sülfatlı, sıcaklık değerleri yüksek kaynaklar bulunmasına ragmen kaplıca turizmi gelişmemiştir. 16.12.2006
tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete’de Tuzla (Ayvacık) ile birlikte Yenice-Hıdırlar da ayrı bir termal turizm merkezi
olarak ilan edilmekle birlikte, henüz aktif hale getirilmemiştir. Düşük debili (1 lt/sn) kum ılıcasında kaynak sularının
toplandığı (kaptaj) sistemi bulunmamaktadır. Hıdırlar’da ise kaynak suyu Tuzla’daki gibi yüksek debi (7 lt/sn) ve
kaynama noktasına yakın sıcaklığa sahip olmasına karşın, termal spa tesisi halen kurulmamıştır. Bu çalışmada bu sıcak
su kaynaklarının kaplıca turizmi açısından potansiyeli, eksik yönleri ve maruz kaldıkları çevresel riskler coğrafi bir
perspektifle ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal kaynak, Termal turizm, Çevresel riskler, Yenice, Çanakkale.

Abstract: Çanakkale is quite rich in terms of geothermal resources. Hot water sources in Ezine, Biga, Lapseki, Çan,
Yenice, Bayramic and Ayvacık districts with temperatures ranging from 30° to 90 °generally consist of fluoridecontaining sodium, calcium and sulphated waters. Health tourism services are provided in modern facilities in Külcüler
(Bayramiç), Kestanbol (Ezine), Çan, Afrodit and Tuzla (Ayvacık) and Kırkgeçit (Biga). Thermal tourism has, on the other
hand, not been developed in Yenice district, Çanakkale, despite the presence of fluoride-containing sodium sulphate.
Albeit the decleration in the official gazette dated 16.12.2006 (number 26378) together with Tuzla (Ayvacık) thermal
tourism center, Yenice-Hıdırlar thermal tourism center has not still been activated. There is no system of collecting
thermal water in Kum Ilıca with flow rate over 2.5 lt/sec. In Hıdırlar, although the spring water has a high flow rate (7
lt /sec) and a temperature close to the boiling point as in Tuzla, the thermal spa facility is not established yet. In this
study, potentials, shortcomings and environmental risks in these hot spring areas in terms of thermal tourism are
discussed with a geographical perspective.
Keywords: Geothermal resource, Thermal tourizm, Environmental risks, Yenice, Çanakkale.

1. Giriş
Marmara Bölgesi için önemli alternatif turizm türlerinden birisi de termal turizmdir. Bilindiği gibi
termalizmde, normal bir turizm faaliyetinden farklı olarak kullanıcıların termomineral su ve çamur banyosu
yapma, rehabilitasyon, balneoterapi, fizik tedavi ve psikoterapi alma gibi çoğu zaman zaruri sebeplerle bu
faaliyeti gerçekleştirdikleri görülür. Termal sular bakımından oldukça zengin olan Marmara Bölgesi genelinde
sodyum, kalsiyum, bikarbonat ve klorür içeriği zengin sıcak ve/veya mineralli sular 150’den fazla noktada
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bulunur (Barut ve Erdoğan, 2011). Bölgede belirtilen kaplıcaların hemen tamamı modern işletmelerde hizmet
vermekte, hatta dış turizm talebini de karşılamaktadır (Zengin, 2006). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem
Planı 2007–2013 ana kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Termal Turizm
Master Planı’nda (2007-2023) gösterilen Termal Turizm Kentleri Bölgeleri’nden birisi de “Güney Marmara
Termal Turizm Kentleri Bölgesi”dir. Çanakkale termalleri de bu alanda bulunur.
Çanakkale; Balıkesir ve Bursa illerinde olduğu gibi jeoloji yapısı ve aktif fayların varlığına bağlı olarak
jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ildir (Ateş, 2007; Bucak ve Özkaya, 2013). Ezine, Biga,
Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde sıcaklıkları 30°-90°C arasında değişen genellikle
florür içeren sodyumlu, kalsiyumlu ve sülfatlı sıcak su kaynakları bulunur (Şekil 1). İldeki en önemli termal
turizm kaynağını 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Merkezi olarak tahsis edilen Çanakkale
Ezine-Kestanbol Termal Turizm Merkezi’ndeki Kestanbol sıcak su kaynakları oluşturur. Endüstriyel
kullanıma da uygun olan Kestanbol jetermal suları seracılık açısından da potansiyel taşır (Çağlar ve Demirörer,
1999) ve çok çeşitli hastalıkların tedavisine (kadın hastalıkları, romatizma, kemik hastalıkları ve akciğer
hastalıkları gibi) olanak sağlar (Demirsoy ve diğ., 2018).
Yenice ilçesinde Kum Ilıcası, Uyuz kaynağı, Hıdırlar Kaynağı olmak üzere 3 farklı termal kaynak
bulunur. Bölgedeki sıcak sular D-B ve KB-GD doğrultulu fayların kesişme alanlarından çıkmaktadır (Bakır,
2005). Sıcaklıkları 40o-84oC arasında olan Yenice kaynak suları; florür içeren sodyumlu sülfatlı, ancak mineral
bakımından zengin olmayan sulardır. Bu çalışmanın konusu olan Hıdırlar Kaynağı diğerlerine göre debisi,
çıkış merkezleri, sıcaklığı, tarihsel geçmişi ve erişim hususları gereği çok daha önemlidir. Bu çalışmanın amacı
Yenice Hıdırlar Kaplıcası’nda günümüzde yaşanan mevcut sorunları tartışmak, kaplıca sularının fizikokimyasal özellikleri ve avantajları hakkında güncel verileri paylaşmak ve kaplıcanın termal turizm
potansiyelini bulunduğu coğrafi ortamın çekicilikleri ile birlikte ortaya koymaktır.

Şekil 1. Biga Yarımadası’nın basitleştirilmiş jeoloji haritası ve üzerinde Çanakkale ilindeki termal kaynakların yerleri (yıldızlarla
gösterilmiştir). Tunç 2014’ten değiştirilerek.
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2. Materyal ve Yöntem
Bu araştırma saha ve laboratuvar çalışmaları ışığında Hıdırlar kaynak sularının termal turizm
potansiyeli ile kaplıcada yaşanan sorunları ortaya koymayı amaçladığından saha ve laboratuvar çalışmalarına
dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarında kaplıca sularının çıkış merkezleri belirlenmiş pHmetre
kullanılarak sıcak su çıkışlarında pH, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Kaplıca alanında
günümüzde kullanılan kaplıca havuzu ve tek kişilik banyo odalarında da bu ölçümler yapılmıştır. Belirlenen 3
farklı çıkış merkezinde 500’er gramlık su örnekleri alınmış, bu örnekler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM-Merkez Laboratuvarı’nda ICP-OES ile element analizleri gerçekleştirilmiştir. ICP-OES ile sıcak
sulardaki Mg, Ca, K, Na ve Fe içeriği analiz edilmiştir. Bunlar dışında aynı örneklerden toplam alkalinite
(mg/L CaCO3), klor ve sülfat miktarları da belirlenmiştir.
3. Bulgular ve Analiz
3.1. Saha bulguları Hıdırlar kaplıcası Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Hıdırlar Köyü’nde
bulunmaktadır. Köye 2 km, Yenice ilçe merkezine 42 km, Çanakkale’ye ise yaklaşık 140 m mesafededir.
Hıdırlar Köyü’ne kadar nitelikli asfalt yol, köyden kaplıcaya kadar ise stabilize toprak yol ile erişim
sağlanabilir. Kaplıca alanı ve çevresi Kızılağaç, Gürgen ve Meşe topluluklarının yoğun olduğu ormanlık bir
alandır (Şekil 2a,b). Kaplıca tesislerinin bulunduğu orman içi açık alanda Ilıca Dede veya Ilıca Baba olarak
bilinen bir yatır bulunur. Yığma taş üzerine tuğla örgülü, dikdörtgen şekilli bu yapı iyi korunmamış, bakımı
yapılmamış bir haldedir. Kaplıcaya gelenlerin dua etmek amacıyla ziyaret ettiği uğrak yerlerinden birisidir.

Şekil 2. Hıdırlar kaplıca sahasından genel görünümler (a,b) ve sıcak su çıkış merkezleri (c,d). Rakamlar su örneklerinin alındığı yerleri
gösterir.
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Bayanlar bölümü olarak inşa edilen, tek katlı kireç boyalı yapı; bakımı yapılmadığından tahrip
olmuştur ve aktif olarak kullanılmamaktadır. Erkekler bölümü ise büyüklüğü genellikle 5 m2 yi geçmeyen
toplam 10 odalı banyo odalarından oluşur (Şekil 3a-d). Bir kısmı kullanılmayan bu banyo odaları hijyen
standartlarını sağlamaktan çok uzaktır. Demir kapılarda paslanma, taban seramiklerinde bozulma gözlendiği
gibi, dikdörtgen yapılı banyo küvetlerinde, duvarlarda ve suyun temas ettiği yerlerde yosunlaşma göze çarpar.
Ayrıca soyunma dolaplarının bulunmaması da önemli bir eksikliktir. Kaplıca ziyareti yapan kişilerin genelde
bağışıklık sorunu yaşayan, deri ve solunum hassasiyeti yüksek kişiler oldukları düşünüldüğünde bakteriyolojik
kirleticiler önemli sorun oluşturduğu belirtilebilir. Su kontaminasyonu ve zayıf havalandırmaya dayalı düşük
hijyen potansiyeli bu nedenle ciddi bir sorundur. pHmetre ölçümleri pH’ın 5.48, su sıcaklığının 40.3°C
(hipertermal) olduğunu gösterir.
Ortak kullanım alanı olan kaplıca havuzu yaklaşık 3 metre uzunluk ve 1.5 genişlikte, ahşapla
tutturulmuş basık tavanlı, kireç boyama ve kaplamasız tabanı olan bir odada bulunur. 1.5 metreden sığ olan
havuz en fazla 3 kişinin aynı anda kullanabileceği büyüklüktedir (Şekil 3e). Çatı deformasyonları ve tabandaki
düşük kalite, yosun kaplı seramikler yanında havuz tabanı büyük ölçüde yosunlaşmıştır. pHmetre ölçümleri
pH’ın 5.79, su sıcaklığının 39.2°C (sıcak, hipertermale yakın) olduğunu gösterir. Havuza giren suyun sıcaklığı
ise 41°Cdir. Oda sıcaklığı 33°C ölçülmüştür. Ortak kullanıma açık olan havuz bölümünde duş ve ayak
dezenfeksiyon kanalı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hijyen açısından banyo odaları gibi önemli sakıncalar
içerdiği belirtilebilir.

Şekil 3. Hıdırlar kaplıcasından görünümler. Aktif olarak kullanılan banyo odaları (erkekler bölümü) (a), havuz bölümüne giriş (b), tek
kişilik banyolardan günümüzde kullanılan (c) ve kullanım dışı olan banyo odalarından biri (d), kaplıca havuzu (e), çamaşırhanenin
genel görünümü (f) ve çamaşırhanenin iç ve çatı kısmındaki yoğun tahribat (g,h).

Hıdırlar kaplıcasında bulunan çamaşırhane ise neredeyse yıkılmak üzere olan harabe bir yapıdır (Şekil
3f-h). Yerel halk ile yapılan görüşmelerde bu yapının 20 yıl öncesine kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Çevresi oldukça kirli, yosunla kaplı ve haşerelerle istila edilmiş olan bu taş yığma yapının çatısı tamamen
çökmüştür. Herhangi bir onarım/restorasyon çalışması yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Kaplıca alanında günümüzde konaklama olanağı yoktur. Hıdırlar Köyü’nden bir aile yetkili şirket
kontrolünde bekçilik yapmak suretiyle konaklamaktadır. 15 yıl öncesine kadar konaklama hizmeti verilen,
ziyaretçiler için bir mescit ve alışveriş büfesi ve çamur havuzu da bulunan alanda günümüzde sadece
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günübirlikçiler ve çadır kamp kuranlar için kaplıca kullanıma açık tutulmaktadır. Tek katlı, toprak yığma
yapılı, cephesi kireçle boyanmış olan bu odalar günümüzde virane haldedir (Şekil 4a). Yine 15 yıl kadar önce
kaplıca turizmini kalkındırmak amacıyla yapıldığı anlaşılan betonarme yapılar ise inşaatı yarıda bırakıldığı
için büyük ölçüde tahrip olmuştur (Şekil 4b,c).

Şekil 4. Hıdırlar kaplıcasında 15 yıl öncesine kadar kullanılan konaklama odaları (a) yine 15 yıl önce ilave edilen, ancak kullanıma
açılmadığı için zamanla tahrip olan konaklama odaları (b,c).

3.1. Kaynak suyu analizleri. Hıdırlar kaplıcasında sıcak su çıkışı 3 kesimde tespit edilmiştir (Şekil
2c,d). Bunlardan ikisi günümüzde sadece banyo amaçlı olarak kullanılan erkek ve bayanlar için ayrılmış iki
yapıya yakın konumda çıkış yapar. Diğer termal çıkış merkezi ise ana kaynaktır ve çamaşırhane bilinen harabe
bir yapının yakınındadır. Hıdırlar Kaplıcası ve çevresindeki açık alan ile belirlenen 3 çıkış merkezinde sıcak
su örneklerinin alındığı lokaliteler Şekil 2’de, analiz sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur. 1 nolu örneğin çıkış
yerindeki sıcaklığı 79.6°C, pH değeri 6.84, 2 nolu örneğin sıcaklık değeri 84°C ve pH’ı ise 6.88’dir. Ana
kaynakta ise sıcaklık 78.6°C ve pH 7.43 olarak ölçülmüştür. Rezervuar sıcaklığı 113°-135°C arasında olduğu
ve yaklaşık 3500-4500 m derinden geldiği belirlenen ana kaynakta debi ise 7lt/sn’dir (Bakır, 2005).
Alınan örneklerin toplam alkalinite analizlerinde her üç örnek için değer 4 (mg/lt CaCO3) bulunmuştur.
Birbirine yakın konumda olan ilk iki istasyondan alınan örneklerde klor değerleri 14-17 m/lt, sülfat 177-182
mg/lt arasındadır. Katyonlar ise ağırlık sırasına göre Na˃Ca˃K˃Mg olarak sıralanır. Demir tespit edilmemiştir.
Su sıcaklığı yerinde 79°-84°C arasında ölçülmüştür. Çamaşırhane yakınındaki ana kaynaktan alınan örnekte
ise tüm değerler benzer olmakla birlikte klor değeri biraz daha yüksektir (yaklaşık 25mg/lt).
Çizelge 1. Hıdırlar kaplıca sahasından alınan örneklerin analiz sonuçları.
İstasyon
No

Toplam
Alkalinite
(mg/LCaCO3)

Klor
(mg/L)

1

4

2

4

3

4

Sülfat
(mg/L)

Mg
(mg/L)

Ca
(mg/L)

K
(mg/L)

Na
(mg/L)

Fe
(ug/L)

14,18

177,1

0,39

18,89

6,63

191,1

-

17,72

182,76

0,09

17,33

6,79

187,6

-

24,81

178,83

0,09

17,16

6,9

184,1

-

4. Sonuç
Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Hıdırlar Kaplıcası termal suları Avrupa Kaplıcalar Birliği (European
Spas Association Quality Criteria of the European Spas Association (ESPA) kriterlerine göre Na-Ca-SO4 HCO3’lı Termal Su özelliğindedir. Florür içeren sodyumlu sülfatlı, sıcaklık değerleri yüksek kaynaklar
bulunmasına ragmen sahada kaplıca turizmi gelişmemiştir. Halbuki, 16.12.2006 tarihli ve 26378 Sayılı Resmi
Gazete’de Tuzla (Ayvacık) ile birlikte Yenice-Hıdırlar da ayrı bir termal turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.
Ancak aradan geçen zamanda kaplıcanın turizme kazandırılmasına yönelik herhangi bir gelişme
kaydedilmediği görülmektedir. Hıdırlar’da kaynak suyu Tuzla’daki gibi yüksek debi (7 lt/sn) ve kaynama
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noktasına yakın sıcaklığa sahip olmasına karşın, termal spa tesisi halen kurulmamıştır. Kaplıcaya ulaşım bozuk
bir toprak yol üzerinde sağlandığından erişim önemli bir sorundur. Hıdırlar Köyü ile kaplıca arasında bir
bilgilendirme veya yön levhası bulunmamaktadır. Kaplıca orman içindeki uygun ortamı, piknik ve kamp
alanlarının varlığı, yüksek rezervuar sıcaklığı (135 derece) nedeniyle seracılık ve ısıtma için de
değerlendirilebilir. Ayrıca deri hastalıkları, romatizma ve kadın hastalıkları tedavisine uygun termal sulara
sahiptir. Konaklama olanağı bulunmayan kaplıcanın mevcut haliyle ülke ekonomisine bir katkısı yoktur.
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