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ÖN SÖZ 

~den sularıyla tedavi yöntemi çok eski bir ta

rihe sahiptir.Bu güne kadar konuyla ilgili pek çok araş

tırma yapılmış ve halen de yapılmaktadır.Bu tip su kaynak
larının dağınık bulunması ve araştırmaların bir çok teknik 

cihaz ve uzun zamana ihtiyaç göstermesi, ekip çalışmasını 

gerektirmekte~ 

İleride Eskişehir ilinde termemineral kür uygu

lamaları ile ilgili olarak yapılacak çeşitli araştırmalar

da yardımcı olacağına inandığımız bu çalışma da,. eJ>.ip .ça

lışması ile gerçekleştirilmiştir. 

~çalışma, .da. beni yönltındiren ve destekleyen, 

uzmanlık çalışmalarımı yaptığım süre içerisinde değerli 
bilgi ve deneyimlerini bana aktararak yetişme olanağ·ı sağ

layan Sayın Hocam: Doç:. or .cengiz ÖNER • e teşekkür etmeyi 

bir borç bilir~ 

Çalışmamız sırasında sağladığı kolaylıklardan 

ötürü sayın Dekanırnız Prof.Dr.İsmail BAC~ILAR'a, değerli 

yardımları nedeniyle Doç.Dr.Kazırn ÖZDAMAR'a, su analizle

rinin yapılması esnasında sağladığı kolaylıklarla n.s.İ. 
III.Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Şefi Jeo.Yük.Müh.Scdat 

OKTAŞ ve Kirn.Nüh.Ernine İYİGÜN'e, E.İ.B.M.Komutanlığı'na, 
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. 

Dr.selman R.KINACI'ya, teknik iwcanlarından yararlandığırn 

Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı Görevlilerine, ayrıca 

çalışmamız esnasında bizzat benimle çalışan Araş.Gör.Dr. 

R.Sami ACAR.'a şükranlarımı sunarırn. 



G İ R İ Ş 

Haden suları ile tedavi çok eski bir tarihe sa

hiptir.Ancak ilk uygulamanın nerede ve ne zaman başladığı

nı kesin olarak bilerniyoruz.Milattan önceki çağlarda Et

rüskler'de,Eski Yunanlılar'da ve Ramalılar'da yerleşmiş 
olduğunu görüyoruz~ 8 ' 25 ' 44 • 

Konuyla ilgili yazılı bilgiler Heredot (M.Ö.484-

425) ile başlamaktadır.İlk hidroloji kitabını Heredot'un 

yazmış olduğunu görliyoruz.Aynı yüzyılda yaşamış olan Hip

pekrat da,"Des airs, Des eau et Des lieux" adlı kitabın
da suların ve iklimin insan sağlığı üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkilerinden bahsetmiştir 41 • 

İlk uygularnaları yapan ve geliştiren halk ampi
rizmidir.Şurası gerçektir ki yüzyıllar b~ toplumlar 

kendi edindiği tecrübeleri nesilden nesile aktararak bu 

konuda bUyük aşamaların elde edilmesini sağlamışlardır. 

Krenoterapi dediğimiz maden sularının tedavi 

amacıyla kullanılmasının esas prensiplerinden bahseden 

ilk defa Herodot olnuştur.Balneoterapinin süreleri, han

gi mevsimlerde yapılması gerektiği ve tatbik edilmesinde 

dikkat edilmesi gereken konular hakkında ilk bilgiler yi-

cd t •tt• 8,25,44 ne Her o zamanına aı ır • 

Yurdumuzda ilk klinik hidroloji çalışmaları 

l842'de Bernard ve 1874'de Rezyeki ile başıamış daha son
ra Remzi Rıza Reman ve Nlizhet Şakir Dirisu'nun çalışmala-

il d tmi t
. 4,8,25,26 

rı e evam e ş ır • 
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Türkiye maden sularının genel hidroloji açısın
dan incelenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

1848'de Amerikalı kimyager Smith ile başlayan bu çalış

maları, 1868'de Gastinel Paşa, 1876'da Benkowski, 1828'de 

Lepape ve arkadaşları, 1947'de Kerim Ömer Çağlar'ın çalış
maları izlemiştir 3, 6 , 22 , 25 , 41 , 44 • 

Yurdumuzda balneoloji, Prof.Dr.N.Reşat Belger 
tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hidro

Klimatoloji kürsüsünün 1938 yılında kurulmasıyla ilk bi
limsel kimliğini kazanmaya başlanuştır.Krenoterapinin çe
şitli hastalıklardaki etkisi, klinik ve laboratuvar yön

temleriyle objektif olarak takip edilmeye baŞlanmıştır. 

1968 yılında aynı kürsü tarafından Türkiye maden suları

nın ~eniden fiziko-kimyasal ve biyolojik tetkikleri ya
pılmıştır. 

Eskişehir ili içindeki maden sularının tümünü 

içine alan geniş kapsamlı bir araştırmaya, literatür ta

ramasında rastlayamadık.Her ne kadar Kerim Ömer Çağlar, 

Nüzhet Şakir Dirisu, Remzi Rıza Reman, Orhan Yenal ve 
arkadaşları zaman zaman çalışmalarda bulunmuşlarsa da, 

il içindeki tüm maden sularının bu çalışmalara alınmadı~ı 

gözlenmiştir 6, 8 , 25 ' 32 • 

Bizim çalışmamızda Eskişehir ili ve civarında 

bulunan termal nitelikli maden sularının türnil çalışma 

kapsamına alınmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmadaki amacımız, Esk.işehir ili ve civa

rındaki termal nitelikli maden sularının fiziko-kimyasal 

analizlerini yaparak. bunların tıbbi değerlerini ortaya 
koymak, yeterli ve uygun tesislerin bulunup bulunmadığ2-

nı saptamak ve halihazır h~llanılış biçimi ile yararlı 

olup olamayacağını araştırmak idi. 



GE N EL BİLGİLER 

Naden sularının kökeni: 

Maden suları yüzeyel ve derin olmak üzere iki 

gruba ayrılır. 

Kb"keni dünyanın yüzeyinde olan sulara "Vadoz 
sular" denir.Bunlar meteorik suların yeryüzü katmanların
d~ci çatlaklardan sızmasıyla meydana gelirler.Bu sular 

geçtikleri katmanlardaki mineralleri eriterek yüklenir

ler.Kaynaklarının yeryüzüne olan masafesine ve geçtikleri 

arazinin ısıyı iyi iletip iletememesine göre az veya çok 
ı sınırlar. 

Yeryüzünden her 30 metre aşağ~ inildiğinde sı-
o 

caklık 1 C artar.Bazı volkanik arazilerde ise her 10-12 
Q 

metrede 1 C artar. 

Yeryüzünden süzülen sular 700-800 metreye ka
dar inebilirler.Bundan sonra su geçirmeyen katmanlar 

D 

başlar.Bu nedenle yüzeyel sular yeryüzündeki lO C lik ı-
o 

sı da eklenirse 37 c lik bir ısıya çıl;:abilirler.Halbuki 

bazı sular vardır ki sıcaklıkları 80 c hatta ıoôc ye u

laşmructadır.Bunların oluşumunu yüzeyel suların oluşumuy

la izah edemeyiz.o nedenle bu suların değişik şekilde 

ı t 1 ı d .. .. .. ı } t d . 8 1 44 o uş u : arı uşunu me ·ç: e ır • 

Kb1cenini dünyanın derinliklerinden alan maden 

sularına "Jüvenil veya Bakire (Vierge) sular" adı verilir. 
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Bunların içinde en tanınmış olanları fumerollesler, 
" gayserler ve suffonilerdir.sıcaklıkları 100 c nin üze-

rinde olabilir. 

Jüvenil maden sularının oluşumuyla ilgili o

larak çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.Bu teorilerin 

temelini, jüvenil suların dünyanın derinliklerinden gel

mesi ve hidrojen gazının su halinde yüzeye ulaşması o-
8 

luşturmaktadır • 

Maden sularının önemli bir bölümü vadoz ve jü
venil suların karışmasıyla meydana gelir.Bunlara Jcarışık 
"Hikst" sular denir 8 ' 20 , 25 , 44 • 

Mikst suların mineralizasyonu yüzeyel ve derin 
kökenli olabilmektedir.Klor anyonu ekseriya derin köken

li olduğu halde sodyum katyonu genellikle yüzeyel köken-!-. 

lidir. 

Haden sularının mineralizasyonları sıcak suyun 

bazı tabakalar arasından geçerken çeşitli mineralleri e
ritip yüklenmesiyle gerçekleştiğinden, bazı maddelerin bu 
tabakalarda zamanla azalması hatta tükenınesi sonucu bazı 

suların mineralizasyonlarının değişiklik göstermesi ola

sıdır 44 .Bu nedenle bir maden suyunun kimyasal yapısında 
hataya düşmernek için, o suyun fiziko-kimyasal yapısındaki 

en ufak değişiklikleri, zaman zaman analizler yaparak 
. 25 44 kontrol etmek gerekır ' • 

Maden suları depremlerden sonra yollarını de
ğiştirebilirler.Bu da kimyasal yapılarını etkiler.Maden 

sularının rantabl kullanılabilmesi açısından, kimyasal 

yapısını iyice tanımak ve değerlendirmek gerekir. 

Maden sularının dünya yüzeyinde görüldüÇü yer

lere "Kaynak (Griffon) 11 denir 44 • 
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Kaynaklar 4 şekilde meydana gelir 8 • 

1- Kaya ve toprak arasında, yer kUresinde mey
dana gelen yarılmayla bir çatlak oluşur.Yeryüzünden sü
zülerek derinlere inen sular, geçemiyeceği bir toprak 
kısma gelerek orada birikir ve Bnceden meydana gelmiş bu 
çatlaktan yol bularak tekrar yeryliz\lpe çıkarlar. SUlar çok 
derinlere gitmiş ise ısınır ve sıcak kaynak olur.Derinle
re gitmeden veya çıkarken uzun yollardan gelirse soğuk o
lur. 

2- Yer kabuğunda U şeklinde bir yol açılml.ş o
lur.Bu yolun bir tarafından yeryüzü suları girer, derin
lerde ısındıktan sonra diğer uçtan dışarı çıkar. 

3- Yer kabuğu oluşurken toprağın su geçirabilen 
kısımları ile su geçirmeyen kısımları birbiri Uzerine gel
miş olur.GUnün birinde bir sarsıntı ve depremle yer kabu
ğunun bir kısmı çatıayarak aşağı ve yukarı doğru kayar. 
Bu suretle su geçiren tabaka su geçirmeyen tabaka karşı
sına gelir ve sıralanır.sular bu su geçiren tabakaları 
zamanla eriterek kendilerine yol açar ve böylece kaynak
lar meydana gelir·. 

4- Bazı kaynaklardaki çatlaklar kuartz ile do
ludur.Derinlere süzülen veya derinlerden gelen su, Jcu
artzı eritir.GünUn birinde adeta özel bir kanaldan geli
yormuş gibi kaynak doğar.En çok görülen bunlardır. 

SUyun kaynaktan çıktığı gibi kullanılmasını 
sağlamak amacıyla alınan önlemlere "Kaptaj 11 denir8 ' 20, 25 • 

Bir suyu kapte edebilmek için iyi planlama yapmak ve su
yun geldiği yerleri çok iyi incelemek gerekir.Bazı kay
naklar daha çok su elde etmek veya kOr:ı:ılma.. altına alın

mak amacı ile yapılan kazılar sonunda, ya büsbütün kay
bolmuş, yahutta başka yerlerden çıkmıştır .Kaynaktan 500 
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metre uzaklık içinde her tUrlU kazı ve toprak araştırma
ları yapılması ve bu sahanın kirli tutulması sakıncalı
dır 8,25• 

Kaptaj işlemine Romalılar çok önem vermişler
dir.Kendilerinden kalma kaplıcalarda suyun kaynağı ve 
geldiği yollar kemerlerle çevrilmiş olduğu gibi, suyun 
dışarı sızmaması ve dışarıdaki diğer suların ılıcaya ka
rışmaması için gerekli önlemler alınmıştır.GünUmüzde mo
dern tesislerde kaynakların etrafıarı geniş batonlarla 
muhafaza altına alınmak suretiyle, sular yalnız bir yer
den çıkmak zorunda bırakılmakta, bu suretle kaynakların 
dışarıdan gelen sularla karışması, hava ile temasa gele
rek bazı minerallerin okside olması, içindeki gazların 
kaybolması, sıcaklığından ve mineralizasyonundan bir şeı 
kaybetmesi önlenmektedir. 

~MaiJ,en sularının tanımı ı 
- .Maden suları hakkında bu güne kadar çok çeşit

li tanımlamalar yapılmıştır.2,8,19,20,25,31,44. 

Uluslararası Kaplıcalar Birliği FİTEC: 11 1 lit
resinde en az ı gram eriyik halde mineral veya co2 gazı 
bulunan sulara maden suyu veya hidromineral, ayrıca sıcak-· 
lığı 2~C nin Uzarinde bulunan sulara sıcak (termal) ma
den suyu denir." şeklinde bir tanımlama yapmıştır.' 

Cenevre kongresinde "Tedavi değerleri yapılan 
denemelerle kanıtlanmış doğal sulara, yani kaynaklara ma
den suyu denir.;" şeklinde bir tanımlama kabul edilmiştir•' 

Yine Avusturya•da doğal şifalı kaynaklar ve 
kUr yerleri hakkında çıkarılan bir kanunda maden suları 
11Özel nitelikleri dolayısıyla doğal yapısında herhangi 
bir değişiklik oluş~ş, bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
etki meydana getirmiş ya da getirmesi beklenen sulara ma-
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den suyu veya maden suyu kaynağı denilir." şeklinde ta
nımlanmıştır 20 • 

Bu tanımlamalarda maden suyunun oluşturduğu ve
ya oluşturması olası etkilere göre çeşitli tarifleri ya
pılmıştır.Ancak bu tariflerde kaynak sularının fiziko
kimyasal yapısından pek söz edilmemektedir. 

son zamanlarda yapılmış olan ve maden suyu ta
nımlamasında pek açık kapı bırakmayan bir tanımlamayı ka
bul etmek yerinde olacaktır sanırız.Şöyleki:"Tedavi değe

ri tıbbi deneyimlerle ortaya konmuş; 

1- Litrede 1 gramın üstlinde mineralizasyonu olan, 

2- Eşik değerin üzerinde co2,H2s ve Rn222 gibi 
gazları içeren, 

3- sıcaklığı 2ifc nin üzerinde olan sulara veya 
yukarıdaki üç özellikten en az birini taşıyan sulara ma
den suyu denilir 11 37 , 44 • 

Maden sularının analizleri: 

Maden sularının analizlerinde tam analiz ya da 
yarım analiz yöntemleri kullanılır. 

Tam analiz yönteminde, suyun içinde bulunan an

yon ve katyonların miktarı (miligram/litre,milival/litre 
ve% milival şeklinde), gazların miktarı (miligr~litre), 
radyoaktivite değerleri (picocüri/litre),suyun sıcaklığı, 
suyun iletkenlik değeri ile pH değerlerinin hesaplanması 
yer alır 20, 44 • 

Yarım analiz raporunda ise yukarıdruçi kurala 
tam uyulmayabilinir.Her iki analiz yönteminde de asıl 
amaç maden suyu içinde % 20 milival değerin üstünde olan 
eriyik minerallerin belirlenmesi ve suyun bileşiminin ta-

. 20 
nımlanmasıdır • 
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Maden sularının sınıflandırılması: 

Maden sularının sınıflandırılmasında kimyasal 
yapı esas tutulmaktadır.Bunun nedeni kimyasal sınıflandır
manın kolay olması ve suların kendi arasında fiziko-kimya
sal bakımından karşılaştırılmasına imkan vermesidir.Bundan 
dolayı pek çok ülkede biyolojik sınıflandırmaya tercih 
edilmektedir 2,8,19,20,25,31,44. 

Maden sularının pek çok araştırmacı tarafından 
sınıflandırılması yapılmıştır 8' 31, 44 • Palmer,Jacquot ve 
Wilm, Nüzhet Şakir Dirisu•yu bu konuda örnek verebiliriz. 
Milletler arası bir kuruluş olan I.s.M.H.(İnternational so
ciety of Medical Hydrology) tarafından önerilen sınıflan
dırmaya göre maden suları 31, 44 : 

A- Litrede 1 gram erimiş mineral miktarına veya 
en az % 20 milival kıymetindeki iyenlara göre: 

sular 

1- Klorürlü sular 
a-Sodyum klorürlü 
b-Kalsiyum ve magnezyum klorürlü 

2- Bikarbonatlı sular 

a-Sodyum bikarbonatlı 
b-Kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlı 

3- Karbonatlı sular 

4- Sülfatlı sular 

a-sodyum sülfatlı 
b-Kalsiyum ve magnezyum sülfatlı sular 

B- Az miktarda fakat etkili unsur bulunduran 

ı- Demir çelikli sular 
2- Arsenikli sular 

(5-10 mg/lt) 

(0.2-0. 7 mg/lt) 
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3- İyotlu sular 
4- KükUrtlU sular 
5- Radyum emanasyonlu sular 
6- Radyumlu sular 

(1 mg/lt) 
(1 mg/lt) 

H 
(80 Mach Unitesi/lt) 
(10-? Ra/lt) 

C- Karbogazöz(Karbondioksitli)sular(0.25-lgr/lt) 
o 

D- Termal sular:Sıcaklığı 20 c nin Uzerinde olan 
sular 

E- Tuzlalar :Ortalama 260 milival Na ve cı 
(lSgr/le Sodyum KlorUr~ eşdeğer) 

şeklinde sınıflandırılmışlardır. 

Bu konuda 1923 senesinde P.Blum,suları fizyolojik 
ve terapötik özelliklerine göre: uyarıcı'·, sedatif, alkali
leştirici, kolagog, diUretik ve antienflamatuar olarak sı
nıflandırmıştır 44• 

Termal (sıcak) sularda litrede 1 gramın altında 
mineralizasyon bulunursa bu sulara "Akratoterm" adı veri
lir.DUştik mineralizasyonlu sulara "Oligometalik" sular da 
denilir. 

Termal sular vUcut ısısı gözönünde bulundurula-
o o ,p o 

rak; Hipotermal (20-34 c),İzotermal (34-38 C) ve Hiperter-
mal (38° c UstU) olarak sınıflandırılmaktadır 20 , 44 • 

Ji 

ı Curie=lC=lxl09nC=2-~Sxl09mst 
1 Nanocurie=lnC -9 · 

= ıxıo c=2,75 m St 
1 Millimicrocurie=lm c 

3 -6 
ı sta~lst=lxlO mst=0,364xl0 C=364 ne 

-3 -9 1 Milistat=lMst=lxlO st= O, 364xl0 • C=O, 364nC 
1 Mach tinitesi=1M.E=3,64 Eman=0,364nC/1(=0,364m C/1) 
ı Eman=l Eman~o,275M.E=lxl0-10c/l=O,lnC/l(=O,lm C/1) 

\' 
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suyun osmotik basıncı açısından sular;Hipotonik, 
İzotonik ve Hipertonik olarak gruplara ayrılır. 

Maden suları kimyasal yapıları açısından,% mili
va! kıymetlerine göre bUyükten kliç~ğe doğru belirtilir. 
Şöyleki:% milival kıymetleri; Kalsiyum % 38 milival,Bikar
bonat % 34 milival, Sodyum % 30 milival ve SUlfat % 24 
milival olan bir su ''Kalsiyum, Bikarbonat, Sodyum ve Sülfat
lı su .. olarak tanımlanır 20, 44• 

Maden sularının terapötik bakımından değerlen-
dirilmesi: 

Maden sularının tıbbi yönden incelenmesi başlıca 
iki yolla olur.Birincisi Eksperimental Hidroloji, maden 
suyunun denek hayvanlarında etkilerini çeşitli yönlerden 
araştırır.İkincisi klinik Hidroloji, rnaden sularının has
talar Uzerindeki etkilerini inceler 44 • 

Bu suların hastalar Uzerindeki etkilerini araş
tırmak için kullanılan yöntemler başlıca Uç gruba ayrı
lır. Bunlar; 

Biyokimyasal yöntemler: KUrden önce, kUr esna
sında, kUrün sonunda ve kUrUn bitiminden bir kaç ay sonra 
kan ve idrar tetkikleri, hormon düzeyleri, klirens tet
kikleri ve bunlara ilave olarak diğer laboratuvar tetkik
leri yapılır .organizmarıın fonksiyonel durumu ve klirlere 
gösterdiği reaksiyon hakkında geniş bilgi toplanır 44 ·~ 

Klinik yöntemler: KUr esnasında hastanın de

vamlı olarak kan basıncı;' nabız, kan hacmi, elektro kar
di~ografisi, solunum ritmi, vital kapasite ve organizrna
nın çeşitli kısımlarında ısı birikmesi takip edilerek in
celenir. 

İsotopların kullanılrnası:Maden suları organiz-
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maya deri, gastro-intestinal ve solunum sistemi vasıtası 
ile etki etmektedir. 

Hidrolojide isotopların kullanılmasıyla dış 
tatbiklerin biyoki~asal etkileri hakkında Bnemli bilgi
ler elde edilmeye başlanmıştır. 

Yukarıda açıklanan yöntemlerle çeşitli maden 

sularının terapötik etkileri araştırılmıştır.Bunları tek 
tek gözden geçirecek olursakJ 

1- Bikarbonatlı sular: 

Bikarbonatlı suların kimyasal yapısına Uç un
sur hakimdir.Bunlar karbondioksit, bikarbonat ve sodyum
dur'.'Bikarbonatlı sular deneysel olarak izole tavşan bu
§•ğına uygulandığında, longitudinal adale tonusunda ve 
barsağın iç basıncında bir artış görUlmUştUr. 

Bikarbonatlı sular barsak kasları Uzerinde pa
rasempatik sistemle sinerjik, sempatik sistemle antagonist 
etki gösterirler.Dolayısıyla sempatik sistem uyarıcıları 
Uzerine frenley ici etkileri görUlmUştUr"e1' 

Çizgili kaslarda ise kas tonUsUnU arttırıcı 
etkileri vardır.Bu sularda bulunan karbondioksit, asit-D-. 

• dengesini etkiler. 

KUr yapan şahıslarda kronaksi, motor noktalar
da kür sonunda iki kat artmaktadır .Aynı şekilde uyarıma 
geç cevap veren kasların kronaksisini azaltmaktadır. 

Kandaki yedek alkali ve asit-baz dengesi üze

rine etkileri vardır.Kan yedek alkalisi, her maden suyu 
alınımından sonra bir miktar artma gösterir.Bu etki geçi
cidir.Yedek alkali Uzerine kesin etki kür sonunda ortaya 

çıkar. 
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Bikarbonatlı sular gastro-intestinal sistem 

üzerine uyarıcı veya sedatif bir etki gösterirler.Ekstra 

hepatik safra yollarının düz kaslarında tonüsü arttırırken, 
sfinkterleri gevşetirler.Pankreas üzerine e~ci ederek kan 

k .. d .. , .... ı 2,8,19,20,22,25,31,44 
şe~erını u~urur er • 

II- Sülfatlı sular: 

Sülfatlı suların kimyasal yapısına sülfattan 

başka H2s, co2, Borik asit, Amonyum, Kalsiyum ve Sodyum 

girer.±çme ve kaplıca kürü şeklinde kullanılır. 

Klinik gözlemlere dayanarak kalsiyum sülfatlı 

suların karaciğer ve safra yolları üzerinde kolagog ve ko
leretik etkiye sahip olduğu ve böylece laksatif olarak kul

lanılabileceği ortaya konmuştur. 

Sempatik sistem üzerine antagonist etkileri mev

cuttur.±zole safra kesesi üzerinde kalsiyum sUlfatlı sula
rın tonüsU yükseltici ve kontraksiyonları arttırıcı e~cisi 
ortaya konmuştur. 

Sülfatlı suların nörovegetatif sistem üzerine 

etkileri de araştırılmıştır.Deneysel olarak köpeklere son
da ile kalsiyum sülfatlı su verildiği zaman depresŞör ref

lekslerin şiddetlendiği ve uyarı eşininin azaldığı saptan

mıştır.' 

Yine kalsiyum sülfatlı suların total lipid ve 
total kolesterol üzerindeki etkileri ortaya konrnuştur.Bun
ların yüksek miktarlardaki lipid seviyesini düşürdükleri, 

düşük olanları ise bir miktar yükselttikleri gösterilmiş

tir. 
Fibrositli, artrozlu, romatoid artritli ve ro

matik fever'li hastaların remisyon dönemlerinde protein 
elektroforezinde hızlı partiküllerde, ağır fraksiyonlara 



-13-

nazaran bir düşüklUk kaydedilmektedir.Kür uygulaması so
nunda protein elektroforezinde albumin fraksiyonunda be
lirgin olmak üzere, alfa 1 ve alfa 2 fraksiyonlarında bir 
artış görülUr.KUr öncesi serumdaki hipoalbwninemi normal 
seviyelere yükselir.sonuçta albumin globulin oranı normal 
değerlere döner. 

Kalsiyum sülfatlı sular diürezi arttırmaktadır. 
HiperUrisemilerde Urik asit itrahını arttırırlar.Ayrıca 
Ure ve kalsiyum itrahını arttırıcı etkileri de vardır8125 , 44 • 

III- Klorürlü sular: 

Klorürlü sular sedimanter arazi sularıdır.Bazen 
de volkanik arazide rastlanıtır.Bu sularda silisyum,potas
yurn, borik asit, H2s, co2 gazları ve az miktarda bakır, 
arsenik, krom ve iyot bulunur. 

Klorürlü sular barsak tonüsünü ve barsak hare
ketlerinin amplitüdünü arttırırıar.Genel olarak sindirım 
sistemi üzerine uyarıcı etki meydana getirerek safra sek
resyonunda artışa yol açarlar.Midenin asit salgısını uya
rır,pankreasın sekresyonunu arttırırlar.İzole bronş adale
si Uzerine klorürlü suların gevşetici etkisi vardır. 

Klorürlü suların kemiklerde kalsifikasyonu art
tırdığı kabul edilir.Bu nedenle kal teşekkülü gecikmiş 

kırıklarda ve osteoporozda rekalsifikant olarak kullanı
lırlar 8,19,25,31,44. 

IV- Kükürtlü sular: 

Litresinde en az 1 miligram kükürt bulunan ma

den suyuna kükürtlü su denir.Bu suların ki~asal yapıla
rına alkali bikarbonatlar, silisyum, silikatlar ve borik 

asit girer. 
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Kükürtlü sular kronik enflamatuar hastalıkların 
tedavisinde ve teneffüs ettirilmek suretiyle akciğerin . 
kronik süpUrasyonlarında, Ust solunum yolunun kronik has-
talıklarında kullanılır.Ayrıca jinekolojide kronik enfla
matuar hastalıklarda, çeşitli romatizmal sendromlarda ve 
deri hastalıklarında da kullanılmaktadır 19, 25 , 31, 44 • 

V- Karbogazöz (Karbondioksitli) sular: 

Litresinde 0.25-1 gram karbondioksit bulunan su
lara karbogazöz (karbondioksitli) sular denir. 

Karbogazöz sular banyo olarak kullanıldığında 
karbondioksit yoğunluğuna bağlı olarak deriden emilir ve 
yüzeyel damarlarda vazodilatasyon meydana getirir.Ayrıca 
suyun yapısında bulunan bazı tuzlar deriden geçerek peri
ferik sinir uçlarını uyarır ve kapiller dolanımı arttıra
rak karbondioksit emilimini kolaylaştırır.Klor-bikarbonat-

1 k b " 1 b ı L •• ] b • ı • • 718,31,44 
ı ar ogazoz su arı un arc::ı. orne c vere ı ırız • 

Yüzeyel-damarlarda meydana gelen vazodilatasyon 
sonucu kan basıncı düşer, nabız hızı azalır ve kalbin din
lenme süresi artar.Yapılan araştırmalarda, başlangıçta 
kardiyomegali gösteren hastaların telekardiyogramlarında 
kalp sınırlarının,kUr sonunda normale döndüğü saptanmış
tır.Kalp debisi artar, koroner damarlar genişler ve kalbe 

ı k 'kt d b' t .. "1" 8 ' 31' 44 ge en an mı arın a ır ar ış goru ur • 

Banyo içinde teneffüs ettirildiğinde, solunum 
hacminin, organizmada tutulan okşijen miktarını ve solu
nurola dışarı atılan karbondioksit miktarını arttırırlar. 
Ayrıca diüretik tesirleri vardır 8 , 31 , 44 • 

VI- Demirli sular: 

Litresinde 5-10 miligram demir bulunan maden 
sularına demirli (çelikli) sular denir.Karbogazöz sular

. da bol bulunur. 
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Demirli sular içme halinde kullanıldıklarında 
peroksidaz-katalaz reaksiyonlarını aktive ederler.Hipok
rom anemilerde kullanılırlar.Banyo olarak uygulanmaların
da aatrenjan (ciltteki gözenekleri büzücü) etkilerinden 

ötürü dermatolojide kullanılır.İçme kUrlerinde günde 1-1,5 
litre kullanılması önerilir 19 , 25 , 31, 44. 

VII- Arsenikli sular: 

Litresinde 0.2-0.4 miligram arsenik bulunan su
lara arsenikli sular adı verilir.Bikarbonatlı, sülfatlı 

ve karbondioksitli suların yapısında bulunur. 

Genellikle anemilerde ve deri hastalıklarında 
önerilir.Maden sularındaki arsenik organizmada karaciğer 
ve deride fazla toplanır.Arsenikli suların tiroid guddesi 
·· · etkilerı' vardır 31, 44 
uzerıne uyarıcı • 

VIII- İyotlu sular: 

Litresinde 1 miligram iyot bulunan maden sula
rına iyotlu maden suları adı verilir.İyotlu maden suları 

içme kürleri, banyo kUrleri ve inhalasyon kUrleri olarak 
kullanılırlar. 

Vasküler hastalıklarda, hipertansiyonda ve ar
terio-sklerozda önerilir.Ayrıca abartiküler romatizmal 
sendromlarda, ramatizmal sendromlarda (artrozlar,osteo
distrofi deformans, tabetik artropati), kronik osteomye
litte, kronik üst solunum yolu hastalıklarında ve jineko
lojik hastalıklarda (kronik adneksit, parametrit, amenore, 

v.s) önerilir 31' 44 • 

IX- Radyoaktif sular: 

Maden sularında radyoaktif elementlerden uranyum, 

radyum, thoryum, aktinyum veya bunların radon, thoron gibi 

ı b ı 8,12,16,31,44 emanasyon arı u unur • 
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Termemineral tedavide genellikle radon gazının 

etkisi gözlenir.VUcutta çeşitli biyolojik etkileri vardır. 
Ra.don gazının ana elementi Radyum226 dıı+• Bunun yarı ömrU 

1600 yıldır.Radonun yarılanma ömrU ise 3.82 gUndUr.Bu ne
denle Radyum 226 bir radon jenaratBrU olarak kabul edile
bilir.Radon gazı kuvvetli alfa ışınıarı neşreder.Bunlar 
biyolojik faaliyetleri arttırır 12, 16 • 

Radon gazı içme kUrleriyle barsaklard~,banyo 
yolu ile deriden, inhalasyonla akciğerlerden vUcuda girer. 
Hipofiz yoluyla endokrin sistemi uyarırlar, bu nedenle 
gençleştirici özelliği olduğu kabul edilir 16•19, 31•44 • 

Bazı Ulkelerde bir suya radyoaktif su denilme
si için o suda 29120 picocUri/lt eşik değerde radon gazı
nın olması gerektiği kabul edilmiştir.Bu eşik değer TUr
kiye için 2000 picocUri/lt olarak kabul edilmektedir31•44 • 

Radyoaktif sular Urik asit itrahını arttırırlar. 
Bunun yanında romatizmal hastalıklarda, vaskiller hastalık
larda, metabolik hastalıklarda ve geriatride yarar sağla

dığı belirtilmektedir 8• 19• 25 • 31' 44 • 
~:~~~-~::·.~·--·:-··:.-.. ~~:~~:=:~-=-":::~~---~-"·;~~::.·~-~~~ . .._... ...... ...,.,.,.~,'": .. 

MADEN SUIARIYLA TEDAVİ: 

Maden sularıyla tedavi uygulamaları aşağıdaki 
şekillerde olur'~' 

1- İçten tedavi 
2- Dıştan tedavi 

İçten tedavi: 

A-İç~e yoluyla tedavi 

B-Deri altına şırınga ile tedavi 

c-Buğu 

D-Serpintileme 
E-Gargara 



F-Lavaj 

G-Lavman 
Dıştan tedavi: 

A-Banyo 

B-D':V 
olarak uygulanır. Vlicut boşlukları na uygulama solunum, sin-, 
dirim ve Urogenital organlar yolu ile olmaktadır.Dıştan 

8 tatbikler deri Uzerine yapılır • 

Kaplıca tedavisi (Balneoterapi): 

Kaplıca tedavisini tanırolarken daha çok kür uy

gulaması akla gelir.Bir kaplıca klirü orta Avrupa ölçtileri
ne göre en az 4 hafta olarak belirtilmiştir.Bu slire Yurdu
muzda 3 hafta olarak benimsenmişse de bu sürenin sosyo-e
konomik nedenlerle 2 haftaya kadar indirildiği de gözlen
mektedir 29,33,37,39. 

Kür tedavisinde kural olarak glinde bir banyo alı
nır.Banyonun sUresi kişinin yapısına, hastalığın türü ve 
dönemine göre 5 dakikayla 20 dakika arasında değişir.Hafta
nın belirli glinünde istirahat edilir.Banyonun etkisi genel
likle 48 saat sürer.Bu nedenle kan basıncı yliksekliklerin
de, kompanse kalp yetmezliklerinde haftada üç banyo yeter-
l 'd' 37 ı ır • 

Kürün ilk günlerinde şikayetler azalmaya başla
mışken ilk haftanın sonuna doğru birdenbire ağrılarda art
ma ile birlikte, ateş yükselmesi, uykusuzluk, iştahsızlık, 
bulantı, kusma, kabızlık veya ishal, çarpıntı, sebepsiz ter
leme, üşüme, soğuk veya sıcağa karşı aşırı duyarlık gibi 
belirtiler ortaya çıkabilir.Bu tabloya "Termal Kriz" veya 
ll ak . ll d . 1. 29' 33' 37 T 1 k . k" .. Banyo Re sıyonu a ı verı ır • erma rız ~urun 

ilk 4 ile 7. glinleri arasında görüllir.Genellikle 24-48 saat 
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sürer.Termal kriz ·Oluştuğunda kür hemen kesilmeli ve be
lirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır 33 , 37 • 

Sosyal Termalizm: 

Bedeli devlet, İktisadi devlet kuruluşları veya 

sosyal sigortalar tarafından kısmen veya tamamen ödenen 
termalizm veya klimatizm tedavisine "Sosyal Termalizmu de
nilir 45

'i 



YÖNTEM VE GEREÇLER 

Eskişehir Anadolu tiniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalınca yürütü

len bu çalışmada Eskişehir ili ve civarındaki termal ni
telikli maden suları araştırmaya tabi tutulmuştur.Bu ko
nuda daha önce yapılan çalışmalar olmakla birlikte, il
deki tUm kaynakları içeren bir araştırmaya rastlayamadık. 
Çalışmamıza araştırılmış olanlar yanında, daha önce ince~ 
lenmemiş olanları da kattık.Bu arada yöre halkının bilgi
sine müracaat ettik. ·ve tüm termal ni te lik li maden suları .... 
nı çalışma kapsamına almaya çalıştık. 

SUların iklim ve hava koşulları ile özellikle 
ısı değişikliğine uğrama olasılığını dUşlinerek su numune
lerini alma işlemini mümkün olduğunca kısa bir zaman sUre
si içine sığdırmaya çalıştık.Nitekim tüm su nunmnelerini 
alma işlemi 15 gün slirmüştür.Zaman kazanma açısından aynı 
yol üzerinde olan kaynaklardaki çalışmalarırnızı aynı gün
de· yi;ı.pm,9.ya çalıştık. 

incelenecek ve analiz edilecek numuneleri alma
nın yanında, a2s ve co2 gazlarının daha sonra araştırılma

sının teknik sakıncalarını düşünerek bunların analizlerini 
kaynak başında yaptık.H2 S tayini için, 300 ml lik iki er
lene 10 ar·mı 0.025 N iyot çözeltisi, 1 gr civarında Kİ 
kristalleri koyduk.Erlenlerden birine 200 ml damıtık su, 
diğerine 200 ml numune koyduk.Her ikisini de 0.025 N sodyum 
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tiyoslilfatla titre ederken, birkaç damla nişasta indikatö
rli damlattık.İndikatör damlatımından sonra mavi olan renk 
kaybolana kadar titrasyona devam ettik.Numune için sarfe
dilen sodyum tiyo sUlfat A ml, damıtık su için sarfedilen 
sodyum tiyo sUlfat B ml olarak bulundu.Numunedeki H2s mik
tarı: 

H S mg/lt=· .CA-B)x0.426xl000 
2 

formulUyle bulundu 11• 
ml numune hacmi 

co2 tayini için 100 ml numuneyi mezura koyduk.5 
damla fenolftalein damlattık.Eğer renk pembe ise numunede 
co2 yoktur; renksiz ise, pembe renk en az 30 saniye sabit 
kalacak şekilde sodyum karbonat çözeltisi ile yavaşça ka-
rıştırarak titre ettik.Numunedeki co2 miktarı: 

axNx22000 a=Sarfedilen Na2co3 ml 
ml numune N=Na2co3 çözeltisinin norma-

co
2 

mg/lt 

litesi 

formulUyle bulundu 11.Daha sonra alınan numuneleri diğer 
analizleri yapılmak üzere değişik işlemlere tabi tuttuk. 
Şöyleki; bizzat kendi fakültemiz imkanlarıyla tUm analiz
leri yapmamız söz konusu değildi.NH:, Na+, K+, ca2+, Mg2+, 

~ - 2- 3- - - 2- - . . cı , F , so4 , Po4 , No3, No2, co3 , Hco3, gibı mıneralle-

rin kimyasal analizleri yanında, pH ve iletkenlik gibi 
suyun fiziksel özelliklerini Devlet su İşleri III.Bölge 
Mlidürlliğü kimya laboratuvarlarında araştırmak için numune
lerin belli bir miktarını adı geçen laboratuvara götür
dük. 11,30. 

Araştırdığımız sularınsıcaklıklarını kaynak ba
şında termemetre ile kendimiz ölçtük.Fe2+, cu2+, Mn2+, 

zn2+, cr3+ gibi ağır elementleri araştırmak için belli 

miktardaki numuneleri Eskişehir İkmal Bakım Merkezi Komu-
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tanlığı kimya laboratuvarı ve Universitemiz kimya labora
tuvarına götürdük.Burada bulunan görevlilerin yardımıyla 
atomik absorbsiyon spektrofotometresinde değerlendirdik28 • 
Ba2+, sr2+~ Pb2+, Al3+ gibi ağır elementleri değerlendir
me imkanırnız olmadı. 

Maden sularının radyoaktivite değerlerini ortaya 
koymak için Ege Universitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 
ile işbirliği yaptık.Sulardaki toplam beta aktivite, rad
yum226 ve radon222 değerlerini adı geçen enstitüde değer
lendirdik.Toplam alfa aktivite değerlerini. saptamamız müm
kün olmadı. 

Radyum226 ve radon222un radyoaktivite değerleri çe
şitli yöntemlerle tayin edilmektedir S,l4,l7,18 , 23, 24,27. 

Bizim çalışmamızda radyum226 ve radon222un radyoaktivite de
ğerleri, Ege Universitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünde kul
lanılan koliektör sistemi yöntemiyle değerlendirilmiştir.Bu 
amaçla su numuneleri vakumlanmış 100 cc lik cam mezürlere 
kaynak başında hava ile temas etmeden alınmış ve ölçüm için 
aynı enstitüye götürlilmüştür. 

Gres beta aktiviteyi tayin etmek için numuneler, 
daha önce HCl ile yıkanmış 1 litrelik plastik şişelere 
alındı.Daha sonra numunelerin içine 1 N HN03 konarak şişe
ler kapatıldı.Bundan sonra ı litredeki tortu miktarını tes
pit etmek için çeşitli işl~mlerden geçirildi.Elde edilen 
tortuların ağırlıkları tespit edildi.Bu tortular planşetle
re aktarılarak radyoaktivite ölçlimü için yine aynı enstitü
ye götürUldU 15 • 

Çalışmada karşılaşma olasılığı bulunan sorunları 
saptamak ve ona göre gerekli önlemleri alabilmek amacıyla 
"Eskişehir Merkez Sıcak SU" kaynağında bir ön çalışma yap
tık.BU pilot çalışmada uygulayacQğırnız tüm metodları dene-
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dik.su numunelerinin alınnasından, kaynak başında yapılan 
co2', ı:2 s gazı ve ısı ölçUmlerine kadar tüm uygulamalar 
yapıldı.Sonuçta eksiğimiz olmadığına karar verip,çalışma
ya başladık. 

Metod ve kaynaklarımızı düzenleyip çalışmaya 
başladığımızda, maalesef hiç de düşünmediğimiz bir sorun
la karşılaştık.Nitekim çalışmalarımız devam ettiği süre 
içerisinde kaplıcalarda henüz kaplıca turizminin başlama~ 
dığını ve buralara tedavi amacıyla henüz yeterli hasta 
gelmediğini gördük ve hastalarla ilgili parametreyi çalış
mamızdan çıkarmak zorunda kaldık. 

Araştırdığımız her maden suyu için bir çizelge 
düzenledik.Bu çizelgede kaynağın adı, numunenin alındığı 
tarih:, anyon ve katyonların miligrarn/litre, milivalilitre 
ve % milival değerleri ile birlikte, gazların miligr~ 
litre değerlerini gösterdik.suyun pH~ı, iletkenliği ve 
tamparatürünü fiziko-kimyasal özellikler bölümünde gös
terdik.Radyoaktivite bölümünde, toplam beta aktivite, top-

222 226 lam alfa aktivite, radon ve radyum miktarlarını pi-
cocuri/litre olarak belirttik. 

Literatür taramasında saptadığımız, daha önce 
analizleri yapılmış olan maden sularının; sodyum, kalsi
yum, magnezyum, bikarbonat, klor, sülfat gibi kimyasal 
değerleri ile pH ve te~paratur. gibi fiziksel değerlerini 
bizim bulduğumuz değerlerle istatistiksel olarak karşı-

2• . ı 21 
laştırdık.Bu karşılaştırmada x testı kullanıldı ' • 

çalışmamız esnasında Eskişehir ili ve civarın
daki termal nitelikli maden sularının kaptaj durumlarını, 
üzerindeki kaplıca tesisinin durumunu, leenaklama tesisle

rini ve hastaların kaplıca tedavisine ne şekilde geldik~ 

lerini araştırdık. 

* x 2 testi=Rhi square test. 



Eskişehir Anadolu Universitesi Tıp FakUltesi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalınca yUrUtU
len bu çalışmada Eskişehir ili ve civarında bulunan 14 
termal su araştırıldı';' 

Bu çalışmada numunelerin: . kaynaklardan top
lanma işlemi 15 gün sUrdU.Numunelerin analiz işlemleri 
o.s.İ.III.Bölge MUdUrlUğU laboratuvarlarında, Anadolu 
Universitesi kimya laboratuvarında ve E.İ.B.M.Komutanlı
ğı kimya laboratuvarlarında yapıldı.Radyoaktivite tayin
leri ise Ege Universitesi NUkleer Bilimler Enstittisünde 
gerçekleştirildi. 

Numunelerin adı, alındığı tarih~ anyon ve kat
yonların miligram(litre, milival/litre, % milival değer
leri', pH, iletkenlik gibi fiziksel özellikleri, co2, H2s, 
gazlarının miligram(litre değerleri ve radyoaktivite de
ğerleri, suların alınış sırasına göre raporlar halinde 
!'den 14'e kadar gösterilmiştir. 

çalışmamızın başında planladığımız hastaların 

kaplıcalara ne şekilde geldiği, kaç banyo aldığı, ne ka
dar sUre suda kaldığı ve kimin önerisi ile geldiği gib~ 
hastalarla ilgili parametre, çalışmamız esnasında kaplı
calara yeterli sayıda hasta gelmediği için çalışma dışı 
bırakılmıştır. 



RAPOR NO: 1 

Kaynağın adı: Eskişehir sıcak suyu 

Numunenin alındığı tarih: 17.4.1986 

lı onlar 
Amonyum 
Sodyum 
Potasyum K+ 

2+ Kalsiyum Ca 
Magnezyum Mg2+ 

Demir Fe2+ 
Mangan Mn2+ 
Çinko zn2+ 
Krom cr3+ 
Bakır cu2+ 

KlorUr 
İyodUr 

BromUr Br-
FlorUr F-

2-SUlfat so4 
Nitrat NOj 

Nitrit N02 

Fosfat POi-

mg/lt 

13.1100 
1.1700 

38.8000 

33.0500 

o.o8oo 

86.2100 
5.6700 

0.2000 
22.8000 
4.4300 
0.0098 

0.1300 

Karbonat CO~

Bikarbonat HCO 3 283.0000 

Toplam : 
Gazlar: 

-~J:§.!.~~~~-
402.4498 

serbest co2 : 16 mg/lt 
serbest H2s : 0.21 mg/lt 

Fiziko kimocasal özellikler: 
iletkenlik: 4.49xl0-4mho 

TemparatUr:46' c 
pH : 7.3 

milival/lt 

0.5700 
0.0300 
1.9400 
2.7541 

0.0024 

5.2965 

0.1620 

0.0030 
0.4750 

0.0714 
0.0002 

0.0041 

4.6393 

5.3550 

% rnilival 

10.7618 
0.5664 

36.6279 
51.9984 

0.0455 

1oo.oooo 
3.0252 

0.0560 
8.8702 
1.3333 
0.0037 

o.o765 

86.6350 

1oo.oooo 

Radyoaktivite ı 
Alfa aktivite: 
Beta aktivite:DUşlik aktivite 

Radon Rn222 :2.56 pci/lt 
Radyum Ra226 :1.416 pci/lt 

KiffiYasal sınıflandırma:Bikarbonat(%86.63rnilival),Magnezyum 

(%52milival)ve Kalsiyumlu(%36.63milival)bir sudur. 
o 

Fiziksel sınıflandırma:Hipertermal (46C),Hipotonik(8.06mi-

limol/lt),oligornetalik(402.45mg/lt)bir sudur. 



~OR NO: 2 

Kaynağın adı : Kızılinler 
Numunenin alındığı tarih: 20.5.1986 

b: onlar mgLlt 
Amonyum NH+ 

4 
Sodyum Na+ 115.oooo 
Potasyum K+ 6.2400 
Kalsiyum ca2+ 55.6000 
Magnezyum Mg2+ 31.2300 
Demir Fe2+ 0.3100 
Mangan . Mn2+ 0.0400 
Çinko zn2+ o.1ooo 
Krom cr3+ 

Bakır cu2+ 

208.5200 
Klortir 
İyodür 

cı- 18.4300 
I-

Bremür Br-
Florür F-

2-sülfat so4 
Nitrat Noj 
Nitrit N02 
Fosfat Poı-
Karbonat co~

Bikarbonat HC oJ 

Toplam : 
Gaz lar: 

2.8000 
24.4000 

1.5505 

0.0600 

561.2000 

_§Q8.~~Q~-
816.9600 

Serbeşt co2 : 87 mg/lt 
serbest H2S : 2.73 mg/lt 
Fiziko kimyasal özellikler: 
İ -3 !etkenlik: ı.o8xl0 mho 

ll 

Temparatür:40 C 

pH : 6.8 

MilivalLlt 

5.0000 
0.1600 
2.7800 
2.6025 
o.oııo 

0.0014 
0.0030 

10.5579 
0.5265 

o.l555 
0.5083 
0.0242 

0.0006 

9.2000 

10.4151 

(O milival 

47.3579 
1.5154 

26.3309 
24.6497 
0.1042 
0.0134 
0.0284 

ıoo.oooo 

5.0552 

1.4930 
4.8804 
0.2324 

o.oo58 

88.3332 

ıoo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:ölçülemedi 
Beta aktivite:5.17 pci/lt 

Radon Rn222 :0.324 pci/lt 
226 Radyum Ra : 2.12 pci/1 t 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%88.33milival),Sodyurn 

(o/A7.35 milival),Kalsiyurn(%26.33milival)ve Magnezyumlu 

(%24.64 milival),Kükürtlü(2.7mg/lt) 
Fiziksel sınıflandırma:Hipertermal{4ÔC),Hipotonik(l6.62 

milimol/1 t) , oligometalik {816. 96mg/l t) bir maden suyudur •· 
Not:Ayrıca Florür (2.8mg/lt) vardır. -



RAPOR NO: 3 

Kaynağın adı: Hasırca Çiftliği (Hara) 

Numunenin alındığı tarih: 20.5.1986 

İyonlar 

Amonyum NH+ 
Sodyum Na$ 
Potasyum K+ 

Kalsiyum ca 2+ 
Magnezyum Mg2+ 
Demir Fe2+ 
Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ 
Krom cr3+ 
Bakır cu2+ 

Klorür 
±yodür 

BromUr Br-
Florür F-

2-SUlfat so4 
Nitrat No-

3 
Nitrit No-2 
Fosfat Pal-

Karbonat CO~-
Bikarbonat Hco3 

Toplam : 
Gaz lar: 

-mg/lt 

23.0000 

1.9500 
62.6000 
36.,6900 
0.2500 

0.0450 

124.5350 

5.3900 

1.oooo 
27.0000 
5.5375 

0.0197 

o.ıooo 

366.6000 

_!Qş_!.~!:Z~-
530.1800 

serbest co2 : 40 mg/lt 
serbest H2s : 1.26 mg/lt 

Fiziko kimyasal özellikler: 
İ -4 !etkenlik: 7xl0 mho 

o 
Temparatür:34C 

pH : 6.9 

- mili val/1 t 

1.oooo 
0.0500 
3.1300 
3.0575 
0.0089 

0.0013 

7.2477 
0.1540 

0.0555 
0.5625 
0.0893 

0.0004 

0.0031 

6.0098 

6.8746 

• % milival 

13.7974 
0.6899 

43.1861 
42.1858 

0.1228 

o.Ol8o 

ıoo.oooo 

2.2401 

0.8074 
8.1822 
1.2990 

0.0060 

0.0450 

87.4203 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:ölçülemedi 

Beta aktivite:2.77 pci/lt 
222 Radon Rn :0.667 pci/lt 

Radyum Ra226 :0.708 pci/lt 

Kimocasal sınıflandırma:Bikarbonat(%87.42milival),Kalsiyum 
(1A3.18milival)ve Magnezyumlu(%42.18milival),Killçürtlü(l.26 

mg/1 t) bir sudur. 
e 

Fiziksel sınıflandı.rma:İzotermal(34C),Hipotonik(l0.74mili-

mol/lt),oligometalik(530.18 mg/lt)bir maden suyudur~ 



RAPOR NO: 4 

Kaynağın adı: Hasırca Kızılay Kampı 

Numunenin alındığı tarih: 20.5.1986 

İyonlar 

Amonyum .NH: 
Sodyum Na+ 
Potasyum K+ 

Kal si yum Ca 2+. 
Magnezyum Mg2+ 

Demir Fe2+ 
Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ 

Krom cr3+ 
Bakır cu2+ 

Klorür 

±yodUr 
Bromlir Br-

F1orür 

sülfat 

Nitrat 

Nitrit 

Fosfat 

F-
2-

so4 

NOJ 
NO-

PO~-
4 

Karbonat co2-
3 -Bikarbonat HC03 

Toplam : 

Gaz lar: 

-mg/lt 

21.6200 

1.9500 

64.2000 

35.8400 

0.0625 

0.0200 

0.0320 

123.7245 
5.looo 

1.2000 

27.8000 

4.6515 

0.3700 

370.0000 

409.1215 ----------
532.8400 

serbest co2 : 55 mg/lt 

Serbest H2s : 1.92 mg/lt 

Fiziko kimyasal özellikler: 

iletkenlik: 7.2xl0-4mho 

TemparatUr: 3 i C 

pH : 7 

- milival/lt 

0.9400 

0.0500 

3.2100 

2.9866 

0.0022 

0.0006 

o.ooıo 

7.1904 
0.1457 

0.0666 
0.5791 

0.0750 

o.oll8 

6.0655 

6.9437 

_% milival 

13.0730 

0.6953 

44.6428 

41.5360 

0.0306 

0.0083 

0.0140 

1oo.oooo 

2.0983 

0.9591 

8.3400 

1.oso1 

0.1700 

87.3525 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 

Alfa aktivite:ölçülemedi 

Beta aktivite:32.93 pci/lt 

Radon Rn222 : 2.016 pci/lt 

Radyum Ra
226 

: 0.94 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%87.35rnilival),Kalsiyum 

(%44.64milival),Magnezyum(%41.53rnilival)KUkUrtlU(l.92mg/lt) 

bir sudur. 

Fiziksel sınıflandırma ı: H_ip.otermal (3İc) ,Hipotonik (lO. 73mi

limol/lt),oligometalik(532.84 mg/lt)bir sudur. 



RAPOR NO: 5 

Kaynağın adı: ±nBnU Pınarbaşı 

Numunenin alındığı tarih: 21.5.1986 

İyonlar 

Amonyum NH+ 
4 

Sodyum Na+ 
Potasyum K+ 

Kalsiyum ca2+ 
Magnezyum Mg2+ 
Demir Fe2+ 
Mangan Mn2+ 
Çinko zn2+ 

Krom cr3+ 
Bakır cu2+ 

KlorUr 
±yodUr 

Bromür Br-

Florlir 
SUlfat 

Nitrat 

Nitrit 

F-
2-

so4 
No-

3 
No-

2 
Fosfat po3-

Karbonat co~
Bikarbonat HCX>'j 

Toplam : 
Gazlar:· 

mg/lt 

• 
3.9100 

0.7800 

60.8000 
20.1700 

0.2180 

0.0300 

85.9080 

2.4100 

2.0000 
ı.8ooo 

10.1890 

0.1283 

o.ıooo 

262.3000 

278.9273 ----------
364.8300 

serbest co2 : ıs mg/lt 
serbest H2s : 0.21 mg/lt 

Fiziko kimyasal özellikler: 

İ -4 !etkenlik: 3.4xl0 mho 
Temparatür: 26• c 

pH : 7.3 

milival/lt 

0.1700 

0.0200 
3.0400 

1.6808 

0.0077 

0.0009 

4.9194 

0.0688 

0.1052 
0.0187 

0.1643 

0.0027 

0.0031 

4.3000 

4.6628 

({. milival 

3.4557 
0.4065 

61.7961 
34.1667 

0.1566 

0.0184 

ıoo.oooo 

1.4761 

2.2571 

0.4013 

3.5252 

o.o580 

0.0215 

92.2608 

ıoo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:ölçülemedi 

Beta aktivite:8.87 pci/1t 

Radon Rn222 :0.32 pci/1t 

Radyum Ra226 :1.416 pci/1t 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%92.26milival),Kalsi

yum(%61.79milival)ve Magnezyumlu(%34.16milival)bir sudur • 
• Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(26C),Hipotonik(7.1793 

milimol/lt),Oligometalik(364.83mg/lt)bir sudur. 



.RAPOR NO: 6 

Kaynağın adı: Sakar Ilıca (Mihalgazi) 

Numunenin alındığı tarih: 21.5.1986 

!yon lar 

Amonyum NH+ 
4 

Sodyum Na+ 

Pota~ K+ 

Kalsiyum ca2+ 

Magnezyum Mg2+ 

Demir Fe2+ 

Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ 

Krom cr3+ 
Bakır cu2+ 

Klorür 

İyodür 

Bromür Br-

Florür 

SUlfat 

Nitrat 

Nitrit 

F-
2-

so4 

N03 
No-

2 
Fosfat po3-

Karbonat cot-_ 

Bikarbonat H CO 3 

Toplam : 

Gaz lar: 

.. mgjlt 

0.6182 

287.5000 

16.7700 

68.0000 

137.7800 

0.1250 

o.o1so 

510.8082 

63.1000 

o.8ooo 

73.2000 

6.2020 

0.4400 

1492.0600 

!§~~.!~Q~Q 
2146.6102 

serbest co2 : 87 mg/lt 

serbest H2s : 0.63 mg/lt 

Fiziko kimocasal özellikler: 

İletkenlik:2.2xıo:3rnho 
Temparatür:52• c 

pH :7 • 7 

. milival/lt 

0.0343 

12.5000 

0.4300 

3.4000 

11.4816 

0.0444 

0.0004 

27.8507 

1.8028 

0.0421 

1.5250 

o.1ooo 

0.0140 

24.4600 

27.9439 

% miliva:l 

0.1232 

44.8821 

1.5439 

12.2079 

41.2255 

0.0158 

0.0016 

100.0000 

6.4514 

0.1507 

5.4573 

0.3579 

0.0502 

87.5325 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 

Alfa aktivite:ölçülemedi 

Beta aktivite:düşük aktivite 
222 

Radon Rn :0.66 pci/lt 
226 

Radyum Ra :1.18 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%87.53milival),Sodyum 

(o/o44.88milival) ve Hagnezyumlu (%41.22milival)bir sudur. 

Fiziksel sınıflandırma:Hipertermal(52 C),Hipotonik(48.17 

milimol/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: 7 

Kaynağın adı: Uyuz Hamam (Alpu) 

Numunesinin alındığı tarih: 23.5.1986 

İyonlar mgLlt 

Amonyum + 
NH4 0.2704 

Sodyum Na+ 38.6400 
Potasyum K+ 7.4100 
Kalsiyum ca2+ 111.6000 
Magnezyum Mg2+ 88.7000 
Demir Fe2+ 0.8750 
Mangan Mn2+ 0.0200 
Çinko zn2+ 0.0230 
K rom cr3+ 

Bakır cu2+ 0.0320 

247.5704 
Klorür cı- 18.4300 
İyodür I --Br o mür Br 
Florür F- 0.3000 
Sülfat so2- 15.6000 4 
Nitrat No-3 
Nitrit No-2 
Fosfat POi- 0.3700 

Karbonat co~

Bikarbonat HCOj' 817.4000 

Toplam : 
Gaz lar: 

-~ş_~!.!QQQ 
1099.6704 

serbest co2 : 157 mg/lt 

Serbest H2s : -
Fiziko KiffiYasal özellikler: 

İ -3 !etkenlik: 1.35xl0 mho 
o 

TemparatUr: 30 c 

pH :6.7 

biilivalLlt 

o.oı5o 

1.6800 
0.1900 
5.58oo 

7.3916 

0.0312 
0.0007 
0.0007 

o.ooıo 

14.8902 
0.5265 

0.1578 
0.3250 

0.0118 

13.4000 

14.4211 

-% milival 

0.1007 
11.2825 
1.2760 

37.4743 
49.6407 

0.2095 
0.0048 
0.0048 

0.0067 

ıoo.oooo 

3.6509 

1.0942 
2.2536 

0.0819 

92.9194 

100.0000 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:Ölçülemedi 
Beta aktivite:Düşük aktivite 

Radon Rn
222 :1.67 pci/lt 

Radyum Ra226 :1.418 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%92.9lmilival),Magnezyum 

(%49.64 milival)ve Kalsiyumlu(%37.47rnilival)bir sudur. 
Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(3Ö c),Hipotonik(22.49 mi

limol/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: 8 

Kaynağın adı: Harnam Karahisar 
Numunenin alındı ğJ. tarih: 28.5.1986 

İ;lonlar mgllt 

Amonyum NH+ . 4 0.3477 
Sodyum Na+ 39.5600 
Potasyum K+ 2.5400 
Kalsiyum ca2+ 82.0000 
Magnezyum Mg2+ 25.5200 
Demir Fe2+ 

Mangan Mn2+ 0.0200 
Çinko 2:*. zn · 0.0130 
Krom cr3+ 

Bakır cu2+ 

150.0007 
Klorür cı - 33.7500 
iyodUr I -

-Bromtir Br 
-FlorUr F 0.2000 

Sülfat 2-
so4 16.6000 

Nitrat No-3 3.9870 
Nitrit No-2 0.0723 
Fosfat po3- 0.0600 
Karbonat co~-

3-
Bikarbonat Hco3 386.7400 

-~!!!.!Q~:! 
Toplam : 591.4100 
Gazlar: 
serbest co2 : 49 mg/lt 
serbest H2s : 0.21 mg/lt 

Fiziko kimyasal özellikler: 

İ -4 !etkenlik: 7 .5xlO mho 
TemparatUr: 36 c 
pH : 7 

• 

milivalLlt % milival 

0.0193 0.2402 
1.7200 21.4140 
0.0651 0.8106 
4.1000 51.0451 
2.1266 26.4762 

o.ooo7 0.0089 
o.ooo4 0.0050 

8.0321 ıoo.oooo 

0.9642 12.4763 

o.olo5 0.1358 
0.3458 4.4745 
0.0643 2.8321 
o.ooı5 0.0195 

0.0019 0.0246 

6.3400 82'.-0372 

7.7282 ıoo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:Ölçlilemedi 
Beta aktivite:Dlişlik aktivite 

Radon Rn
222 :32.01 pci/lt 

226 Radyum Ra : 8. 02 pci/1 t 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%82.03 milival),Kalsi

yum(%51.04milival),Magnezyum(%26.47milival)ve Sodyumlu 

(%21.4lmilival) bir sudur. 

Fiziksel sınıflandırma:İzotermal(36 C),Hipotonik(ll.51 
milimol/lt),Oligometalik(591.4lmg/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: 9 

Kaynağın adı: Yarıkçı 

Numunenin alındığı tarih: 29.5.1986 

İz onlar 

Arnonyum NH+ 
4 

Sodyum Na+ 
Potasyum K+ 

Kalsiyum ca2+ 

Magnezyum Mg 2+ 

Demir Fe2+ 

Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ 

Krom cr3+ 

Bakır cu2+ 

Klorür 
İyodür I-

Bromür Br-
-Florür F 

Sülfat 2-
so4 

Nitrat No-3 
Nitrit No-2 
Fosfat po3-

4 
Karbonat co5-
Bikarbonat HCO 3 

ıngLlt 

0.1288 
149.5000 

8.5800 
122.0000' 

205.3400 

0.0370 

0.0020 

485.5878 

63.1000 

0.3000 
39.0000 

0.0954 

0.0160 

1602.4700 

1704.9814 -----------
Toplam : 2190.5692 

Gazlar: 
serbest co2 : 379 mg/lt 

serbest H2s : 1.05 mg/lt 

Fiziko kimyasal özellikler: 

İ -3 letkenlik:2.5xl0 mho 
o 

Temparatür:38 C 

pH :5.8 

lllilivalLlt 

0.0071 
6.5000 
0.2200 
6.1000 

17.1116 

o.ool3 

o.oooo 

29.9400 

1.8028 

0.0157 

0.8125 

0.0020 
0.0003 

26.2700 

28.9033 

% milival 

0.0237 
21.7100 
0.7349 

20.3740 

57.1529 

0.0045 

o.oooo 

1oo.oooo 
6.2373 

0.0544 

2.8110 

0.0070 
o.oo1ı 

90.8892 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:Ölçülemedi 

Beta aktivite:3.35 pci/lt 

Radon Rn
222 :0.501 pci/lt 
226 eadyuro Ra :8.02 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%90.88milival),Magnez

yum(%57 .15milival), Sod.yum(%21. 7lrnilival),Kalsiyum(%20.37 

milival),Karbondioksit(379mg/lt)ve Kükürtlü(l.05mg/lt) 

bir sudur. 
Fiziksel sınıflandırma:İzotennal(3S c), Hipotonik(46.83 

milival/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: lO 
Kaynağın adı : Uyuz Hamam - sazak 
Numunenin alındı ğı tarih: 29.5.1986 

±:ı onlar mgLlt 
Amonyum NH+ 

. 4 0.1288 
Sodyum Na+ 92.0000 

Pota~um K+ 6.2400 
Kalsiyum ca2+ 114.6000 
Magnezyum Mg2+ 198.4100 
Demir Fe2+ 0.3400 
Mangan ·Mn2+ 0.0200 
Çinko zn2+ 0.0020 
Krom cr3+ 

Bakır cu2+ 

411~~7408 

Klorür cı- 28.3600 
±yodür I -
Brom ür Br -
Florür F- 0.2000 

2-Sülfat so4 88.0000 
Nitrat No-3 
Nitrit No-

2 
Fosfat po3- 0.0600 

4 
Karbonat C02-

3 -Bikarbonat Hco 3 1400.6000 

1517.2200 -----------
Toplam : 1928.9608 
Gaz lar: 
Serbest co2 : 304 mg/lt 

Serbest H2s : -
Fiziko kimYasal özellikler: 

± -3 !etkenlik: 2xl0 mho 
o 

Temparatür: 25 c 
pH :5.6 

milivalLlt 
0.0071 

4.0000 
0.1600 
5.7300 

16.5341 

0.0121 
0.0007 
o.oooo 

26.4440 

0.8102 

o.olo5 
1.8333 

0.0019 

22.9606 

25.6165 

% milival 

0.0268 

15.1263 
0.6051 

21.6684 
62.5249 

0.0458 
0.0027 
o.oooo 

1oo.oooo 
3.1628 

0.0410 

7.1567 

0.0075 

89.6320 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 
Alfa aktivite:Ölçülemedi 

Beta aktivite:l45.54 pci/lt 

Radon Rn222 : 0.332 pci/lt 

Radyum Ra226 : 0.94 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%89.63milival),Magnezyum 
(%62.52milival),Kalsiyum(%21.66milival)ve Karbondioksitli 

(304 mg/lt) bir sudur. 

Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(21c),Hipotonik(31.73 

milimol/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: ll 
Kaynağın adı: Yalınlı 

Numunenin alındığı tarih: 29.5.1986 

İl onlar mgLlt 
Amonyum NH+ 

4 0.0644 
Sodyum Na+ 33.1200 
Potasyum K+ 7.4100 
Kalsiyum ca2+ 84.0000 
Magnezyum Mg 2+ 74.1200/: 

Demir Fe2+ 0.5000 
Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ o.o1oo 
K rom cr3+ 

Bakır cu2+ o.o5lo 

199.2754 
Klortir cı- 13.4700 
±yod.Ur I -
Br o mür Br -
Florür F - 1.2000 
Sülfat 2-

so4 48.0000 
Nitrat No-3 9.5245 
Nitrit No-2 
Fosfat po3-

4 0.5700 
Karbonat CO~-

Bikarbonat Hco; 616.1000 

-~§!§.:.§~~~-
Toplam : 888.1399 
Gaz lar: 

Serbest co2 • 275 mg/lt . 
Serbest H2s . 0.63 mg/lt • 

Fiziko kiınıasa1 özellikler: 
± -3 letkenlik:l.lxlO mho 

o 
Temparatür:34 c 
pH :5.9 

lllilivalLlt % milival 

0.0035 0.0291 
1.4400 11.9702 
0.1900 1.5794 
4.2000 34.9132 
6.1766 51.3441 
0.0178 0.1480 

0.0003 0.0025 

0.0016 0.0135 

12.0298 ıoo.oooo 

0.3848 3.2833 

0.0631 0.5385 
1.oooo 8.5327 
0.1536 1.3106 

o.Ol81 0.1545 

1o.ıooo 86.1804 

11.7196 1oo.oooo 

Rad:t::oaktivite: 
Alfa aktivite:Ölçülemedi 
Beta aktivite:2.76 pci/lt 

Radon Rn 222 :Ölçülemedi 
Radyum Ra 226 :Ölçülemedi 

Kimıasal sınıflandıma:Bikarbonat(%86.18milival),Hagnez

yum(%51.34milival),Kalsiyum(%34.9lmilival)ve Karbondiok

sitli(275mg/lt) bir sudur. 
o 

Fiziksel sınıflandıma:İzotermal(34 C),Hipotonik(l8.03 

milimol/lt)ve Oligometalik(888.13mg/lt)bir sudur. 



RAPOR NO: 12 
Kaynağın adı: Aşağı Ilıca 

Numunenin alındığı tarih: 30.5.1986 

İ~ onlar mgLlt milivalLlt % milival 

Amonyum NH+ 
4 0.2060 0.0114 0.1274 

Sodyum Na+ 15.4100 0.6700 7.4819 
Potasyum K+ 1.9500 0.0500 0.5583 
Kalsiyum ca2+ 99.0000 4.9500 55.2769 
Magnezyum Mg2+ 39.2400 3.2700 36.5163 
Demir Fe2+ 0.0625 0.0022 0.0246 
Mangan Mn2+ 

Çinko zn2+ 0.0260 o.ooo8 0.0090 
Krom Cr.?+ 

Bakır cu2+ 0.0180 0.0005 0.0056 

115.9125 8.9549 1oo.oooo 
Klorür cı- 6.2400 0.1782 2.0377 
İyodür I-

Br o mür Br; -
Florlir F - 0.6000 0.0315 0.3602 

SUlfat 2-
so4 38.0000 0.7916 9.0520 

Nitrat No-
3 6.4235 0.1036 1.1846 

Nitrit No-2 0.0098 o.ooo2 0.0023 

Fosfat po3-
4 0.0600 o.ooo6 0.0069 

Karbonat co~-
Bikarbonat HCOj 466.0000 7.6393 87.3562 

557.3333 8.7450 ıoo.oooo ----------
Toplam : 673.2458 
Gaz lar: Radyoaktivite: 

Serbest co2 
. 55 mg/lt Alfa aktivite:Ölçülemedi . 

Serbest H2s . Beta aktivite:l06.4 pci/lt • 
222 Fiziko kimıasal özellikler: Radon Rn . 1.16 pci/lt . 

. -4 226 2.83 pci/lt Iletkenlik:8xl0 mho Radyum Ra . . 
o 

Temparatür:25 c 

pH :6 
Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonat(%87.35milival),Kalsi
yumlu(%55.27milival)ve Magnezyumlu(%36.llmilival)bir sudur. 

o 
Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(25 c),Hipotonik(l3.19mi-

limol/lt),Oligometalik(673.24mg/lt) bir sudur. 



RAPOR NO: 13 

Kaynağın adı: Saray5ren 

Numunenin alındığı tarih: 30.5.1986 

:J;yonlar 

Amonyum :mf: 
Sodyum Na+ 

Potasyum K+ 
2+ Kalsiyum ca 
2+ Magnezyum Mg 

Demir Fe2+ 

Mangan Mn2+ 
Çinko zn2+ 

Krom cr2+ 

Bakır cu2+ 

Klorür 

±yodür 

Bromür Br-

Florür F 

ı;ng/lt 

0.0644 

5.7500 

0.7800 

87.2000 

30.8600 

0.0800 

0.4000 

125.1344 

5.9600 

2-Sü1fat so4 5.oooo 

Nitrat No- 17.7200 
3 

Nitrit No- o.oo98 2 
Fosfat po3- 0.0300 

Karbonat co~
Bikarbonat H~~ 390.4000 

419.1198 ----------
Toplam : 544.2542 

Gazlar: 

serbest co2 : 23 mg/lt 

Serbest H2S : 

Fiziko kimyasal 5ze1lik1er: 

İ -4 letkenlik:6x10 mho 

Temparatür: 29° c 

pH :6 

milival/lt 

0.0035 

0.2500 

0.0200 

4.3600 

2.5716 

0.0028 

0.0123 

7.2202 

0.1702 

0.1041 

0.2858 

o.ooo2 

0.0009 

6.4000 

6.9612 

% mi1iva1 

0.0484 

3.4625 

0.2771 

60.3861 

35.6167 

0.0388 

0.1704 

1oo.oooo 

2.4450 

1.4954 

4.1056 

0.0028 

0.0130 

91.9381 

1oo.oooo 

Radyoaktivite: 

Alfa aktivite:Ö1çU1emedi 

Beta aktivite:Düşük aktivite 

Radon Rn
222 

:1.51 pci/1t 
226 Radyum Ra :1.51 pci/lt 

Kimyasal sınıflandırma:Bikarbonatlı(%91.93 milival)Kalsi

yum1u(%60.38ıntlival)ve Nagnezyumlu(%35.6lmilival)bir sudur. 

Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(2ifc),Hipotonik(l0.65mi
limo1/1t)ve 01igometalik(544.25mg/1t)bir sudur. 



RAPOR NO: 14 

Kaynağ-ı n adı: İhsaniye (Ilıcabaşı) 

Numunenin alındığı tarih: 30 0 5.1986 

±;ı onlar 

Amonyum NH+ . 4 
Sodyum Na+ 

Potasyum K+ 

Kalsiyum ca2+ 

Nagnezyum Ng 2+ 

Demir Fe 2+ 

Mangan l-'ln2+ 

Çinko zn2+ 

K rom cr3+ 

Bakır cu2+ 

Klorür cı -
İyodür -I 

Br o mür Br -
Florür F-

2-Sülfat so4 
Nitrat No-

3 
Nitrit No-2 
Fosfat Pea-
Karbonat C02-

3 -Bikarbonat HC03 

Toplam : 

Gaz lar: 

ıns;ıLlt 

14.0300 

1.9500 

86.0000 

30.1300 

o.ıooo 

o.oı5o 

0.0320 

132.2570 

9.0800 

1.2000 

62.0000 

6.4235 

0.0197 

0.0300 

339.2000 

417.9532 ----------
550.2102 

Serbest co2 : 29 mg/lt 

Serbest H2s : 
Fiziko kimyasal özellikler: 

İletkenlik:7xl0-4mho 
o 

Temparatür: 26 C 

pH :6 

milivalLlt % milival 

0.6100 8.1597 

0.0500 0.6689 
4.3000 57.5196 

2.5108 33.5861 

0.0035 0.0469 

0.0004 0.0054 

o.ooıo 0.0134 

7.4757 ıoo.oooo 

0.2594 3.5633 

0.0631 0.8669 

1.2916 17.7427 

0.1036 1.4232 

0.0004 0.0055 

0.0009 0.0124 

5.5606 76.3860 

7.2796 1oo.oooo 

Radyoaktivite: 

Alfa aktivite:Ölç~lemedi 

Beta aktivite:4.94 pci/lt 
222 Radon Rn :0.492 pci/lt 

226 Radyum Ra : 1. 18 pci/1 t 

Kimyasal sınıflandırma:Bikorbonatlı(%76.38milival),Kal

siyum(%57.5lmilival),Magnezyum(%33.58milival)ve Sülfat 

(%17.74 milival) bir sudur. 
o 

Fiziksel sınıflandırma:Hipotermal(26 C),Hipotonik(l0.70 

milimol/lt)ve Oligometalik(550.2lmg/lt) bir sudur. 
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Numunelerin kimyasal özelliklerine göre sınıf

landırılması tablo I'de gösterilmiştir. 

TABLO I: Numunelerin kimyasal özelliklerine göre 

sınıflandırılması. 

suyun kimyasal tipi Bu tipe uyan 14 su içinde-
suyun rapor no su ki yüzdesi 

! Hco;,Mg2+ ,ca2+ 1-7 14.28 

- 2+ .2+ Hco3,ca ,Mg ,H2S 2-3 14.28 

- + 2+ 2+ HC03,Na ,Ca ,Mg ,H2S 4 7.15 

! Hco;,ca2+ ,Mg2+ 5-12-13-14 28.56 

- + 2+ Hco3 ,Na ,Mg 6 7 .ıs 

- 2+ 2+ + HC03,ca ,Mg ,Na 8 7.15 

- 2+ + 2+ HC03,Mg ,Na ,Ca ,co2,H2s 9 7.15 

- 2+ .2+ Hco3,Mg ,ca ,co2 10-11 1.4.28 

TOPLAM 14 1oo.oo 

1 

1 

• 

Tablo I'de görüldüğü gibi, % rnilival kıymetleri

ne göre bütün sularda !.derecede Hco; anyonu, farklı dere
celerde Mg2+ katyonu rnevcuttu.suıarın 4 tanesinin % mili
va! kıymetlerine göre yapısı Hco;, ca2

+, l·1g2
+ şeklinde 

idi.SUların 3 tanesi kükürtlü sular grubuna, 2 tanesi kar
bogazöz sular grubuna, 1 tanesi ise hem kükiir.tlü, hem de 

karbogazöz sular grubuna giriyordu. 

çalışma kapsamına giren suların termal nitelik

lerine göre sınıflandırılması tablo II de gösterilmiştir. 
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TABLO II: SUların termal niteliklerine göre sınıflan

dırılması. 

Termal özellik Bu tipe uyan 14 su içindeki suyun rapor nosu yüzdesi 

Hipetermal 4-5-7-10-12-13-14 so 

İzotermal 3-8-9-ll 28.56 

Hipertermal 1-2-6 21.44 

Toplam 14 1oo.oo 

Tablo II de gösterildiği gibi araştırdığımız ma
den sularının 7 si hipetermal (sıcaklığı 20~34 c arasında), 
4 ü izetermal (sıcaklığı 34-38 c arasında), 3 ü hiperter

mal (sıcru(lığı 3BC nin üzerinde) idi. 

~şmanuz kapsamında bulunan maden sularındaki 
rnineralizasyonların litredeki milimol miktarları tablo III 

de gösterilmiştir. 

TABLO III: SUların milimol/lt miktarlarına göre sınıflan

dırılması. 

Milimol/lt 
Bu tipe uyan 14 su içindeki 
suyun rapor nosu yüzdelfi 

~9 1-5 14.28 
ı 

10-19 2-3-4-8-11-12-13-14 57.14 

20-29 7 7.15 

30-39 10 7.1!) 

40-49 6-9 14.28 

50+ - -
Toplam o, 14 100.00 
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Tablo III de gösterildiği gibi suların 2 tane-, 
sinde (%14.28 inde) litredeki milimal miktarı 9 milimol/lt 

nin altında, 8 tanesinde {%57.14'ünde) litredeki milimal 

miktarları 10-19 milimol/lt arasında, 1 tanesinde (%7.15' 

inde) litredeki milimal miktarı 20-29 milimol/lt arasın

da, 1 tanesinde (%7.1S'inde) litredeki milimal miktarı 
30-39 milimol/lt arasında, 2 tanesinde (%14.28,inde) lit

redeki milimal miktarı 40~49 milimol/lt arasında bulundu. 

Araştırdığımız sularda litrede milimal miktarı SO ve daha 

listünde olan suya rastlanılmadı. 

Litredeki toplam mineralizasyonlarına göre araş
tırdığırnız maden sularının sınıflandırılması tablo IV,de 

gösterilmiştir. 

TABLO IV: Litredeki toplam mineralizasyonlarına göre su

ların sınıflandırılması. 

Toplam mineralizasyon Bu tipe uyan 14 su içinde-
mg/lt suyun rapor nosu ki yüzdeki 

>1ooo 1-2-3-4-5-8-11- 71.43 
12-13'-14 

1000 - -

<ıooo 6-7-9-10 28.57 

Toplam 14 1oo.oo 

Tablo IV'de gösterildiği gibi suların 10 tanesi

nin (%71.43>linün) toplam mineralizasyonu 1000 miligram/lt 

nin altında, 4 tanesinin (%28.57'sinin) toplam mineralizas

yonu 1000 miligram/lt nin üzerinde bulundu. 
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Araştırdığımız maden sularının fiziksel özellik

lerine göre sınıflandırılması tablo v'de gösterilmiştir. 

TABLO V: SUların fiziksel özelliklerine göre sınıflandı-
rı lması. 

Fiziksel özellikleri 

Hipertermal-Hipertonik 

Hipertermal-Hipotonik 

Hipertermal-Hipotonik
Oligometalik 

İzotermal-Hipertonik 

İzotermal-Hipotonik 

İzotermal-Hipotonik~ 
Oligometalik 

Hipotermal-Hipotonik 

Hipotermal-Hipotonik
Oligornetalik 

Toplam 

Bu tipe uyan 
suyun rapor nosu 

6 

1-2 

9 

3-8-11 

7-10 

4-5-12-13-14 

14 

~, 

) 

14 su içindeki 
yüzdeki. 

7.15 

14.28 

7.15 

21.43 

14.28 

35.71 

ıoo.oo 

2 Tablo V de gösterildiği gibi araştırdığımız maden 
sularının sıcaklı~~ milimol/lt, mineralizaston değerlerine 

göre yapılan sınıflamasında, suların 1 tanesi (%7.15' i) hi
pertermal-hipotonik, 2 tanesi (%14.28'i) hiperterrrıal-hipo

tonik-oligometalik, 1 tanesi (%7.151 i) izotermel-hipotonik, 
3 tanesi (%21.43'ü) izotermal-hipotonik-oligometalik, 2 ta
nesi (%14.28'i) hipotermal-hipotonik ve S tanesi (%35.71, i) 
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hipotermal-hipotonik-oligometalik sular grub~na girmekte

dir. 
Çalışma kapsamına giren termal nitelikli maden su

larının pH değerleri 5.6 ile 7.7 arasında bulundu.Tempara
türleri ise 2~ C ile 52° C arasında değişiyo~ 

Fiziko-kimyasal değerlerin yanında, radyoaktivite 
değerleri de saptandı.Radyum226 , radon222değerleri 13 suda, 
beta aktivite değerleri 14 suda tesbit edildi.(l suda rad-

226 d 222d .... ı . ı . ı . t'' ab yum ve ra on eger erı, numune a ma ış emı um ç amı-

za rağmen çevre şartları elvarınediği için gerçekleştirile
medi ve bu nedenle ölçülemedi.) Alfa aktivite değerlerinin 

ölçümleri teknik imkansızlık nedeni ile yapılamadı. 
222 13 suda yapılan radon ölçümleri 2000 pci/lt nin 

altında bulundu.Bu nedenle araştırdığımız bu 13 su radyo-
226 222 aktif su özelliğini taşımıyordu.Radyum , radon ve be-

ta aktivite değerleri, suların raporlarındaki radyoaktivi
te bölümünde gösterilmiştir. 

Araştırılan maden sularının 6 sının üzeri kapalı 

idi ve bir kaplıca tesisine sahipti.l tanesinin daha önce 

üzeri kapalı olduğu halde, daha sonra üstündeki tesisin yı
kılmış olduğu bildirildi.? tanesinin üzerinin açık olduğunu 

gördük ve üzerinde bir kaplıca tesisinin bulunmadığını sap
tadık. 

Kaplıca tesisi bulunan yerlerden ancak 3 ünde, 
termemineral kür uygulaması yapacak hastaların kalmalarını 
sağlayacak konaklama tesislerinin bulunduğunu saptadık.Bun

lar rapor nosu 1-6-9 olan maden sula~ının bulunduğu yerler
dir. 

Ulaşım durumlarına gelince, 1 maden suyu Eskişehir 
merkezinde bulunmakta, 5 maden suyunun bulunduğu yere asfalt 
yol ile, 7 maden suyunun bulunduğu yere stablize yol vasıta
sıyla gidilebilmekte, 1 maden suyunun ise vasıta ile gidile

bilecek yolu bulunmamaktadır. 



TARTIŞMA 

Eskişehir ili ve civarındaki termal nitelikli 
maden sularının fiziko-kimyasal analizleri ve terapötik 
değerlerini araştırmak için yaptığımız bu çalışmada, 1986 
yılı itibariyle Eskişehir ili termal sularının özellikle
rini bir kez daha ortaya koymaya çalıştık. 

Her ne kadar daha önce Eskişehir ili içindeki 
sularla ilgili analizler yapılmışsa da 6 , 32, tüm suların 
özelliklerini araştırmaya yönelik kapsamlı bir çalışmaya 
rastlayamadık.Yaptığımız çalışma sırasında izlediğimiz gi
bi, daha önce tetkik edilmiş kaplıcaların yanında, ilk kez 
tarafımızdan tetkik edilenlerde de halkın tedavi amacıyla 
banyo aldığını gözledik.Temel amacımız tüm bu suların fi
ziksel ve kimyasal özelliklerine göre bilimsel açıdan ya
rarlı olacağı saptanmış hastalıklarda kullanılmasının sağ

lanması idi.su analizleri için gittiğimiz kaplıcalarda 
halkın hangi hasta~ıklar nedeniyle, hangi kaplıcalara baş
vurduğunu araştırmak çalışmamızın diğer bir parametresi 
olmasına rağmen maalesef kaplıca turizminin henUz başlama
mış olması nedeniyle, hastaların kaplıcalara devam etmeme
leri ve dolayısıyla az sayıda hasta ile karşılaşmamız bu 
konuda yeterli bilgi edinmemizi engellemiştir.Bu yönden 
geniş ve kapsamlı ayrı bir araştırma yapılması dileğimiz 
ve amacımız olacaktır.Böyle bir araştırma yapıldığında 
hastaların gerçekten hastalıklarına uygun kaplıcalara gi

dip gitmedikleri ortaya çıkacaktır. 

• 
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Çalışmamızda araştırılan 14 termal nitelikli ma
den suyunun kimyasal yapı bakırnından tamarnı bikarbonatlı 
su özelliğini taşımaktadır.Bununla beraber ikinci ve üçün
cü derecede olmak üzere kimyasal yapıya toprak alkalisi 
metaller (Kalsiyum ve Magnezyum) girmektedir .Bunun yanı 
sıra sodyum iyonu üç suda, ikisinde ikinci, birinde üçüncü 
derecede kimyasal yapıya girmektedir.Bulgular bölümünde 
gösterildiği gibi bu 14 suyun tamarnını alkali ve toprak 
alkali bikarbonatlı sular olarak sınıflandırmak mfuill(ün-· 
dür 31,44. 

Litresinde 250 miligramdan fazla karbondioksit 
bulunan sulara karbogazöz (karbondioksitli) sular denilmek-
t d · 311 44 B · . 1 d .. d t d k b d. ,, . t e ır • ızım ça ışmarnız a uç a e su a ~ar on ıo~sı 
litrede 250 miligramın üzerinde bulunmuştur. 

Litresinde 1 miligrarnın üzerinde kükürt bulunan 
sulara kükürtlü sular denilmektedir 31 , 44 .Bizim çalışmamız
da dört adet suda kükürt miktarı litrede 1 miligrarnın üze

rinde bulunmuştur. 

' Araştırdığırnız termal nitelikli 14 maden suyunun 
kimyasal yapısına genel olarak baktığımızda hemen hepsinin 
alkali ve toprak alkali bikarbonatlı, karbondioksitli ve 
kill(ürtlü sular grubuna girdiğini görmekteyiz.Bu suların 
tıbbi endikasyanlarını ortaya koymak için yapılnuş pek çok 
d 1 kı . "k ı ı d 9,10,13,25,34-36,38-44 eneyse ve ını ça ışma ar var ır • 

o o 
Araştırdığırnız suların sıcaklıkları 25 C ile 52 C 

arasında değişmektedir.Toplam mineralizasyonları ise 364.8 
miligram/litre ile 2190.5 miligrarn(litre arasında değişmek

tedir.pH değerleri 5.6 ile 7.7 arasında değişmektedir. 

Yaptığınuz literatür taramasında çalışma kapsarnı

mıza giren 14 su-dan 8 tanesinin daha önce yapılmış fiziko

kiroyasal analizlerine rastlayamadık.3 suyun 1948 ve 1974 
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yıllarında iki kez (1-6-8 rapor nolu sular), 2 suyun 1974 
yılında (2-3 rapor nolu sular), 1 suyun (7 rapor nolu su) 

1948 yılında bir kez fiziko-kimyasal analizlerinin yapıl
dığını saptadık 6 ' 32 • 

Bizim çalışmamızda bulduğumuz bikarbonat, sülfat, 
klorür, sodyum, kalsiyum, magnezyum, radyoaktivite(radon222), 
sıçaklık ve pH değerlerini, daha önce yapılmış fiziko-kim
yasal analizlerde bulunan değerlerle karşılaştırdık.Bunları 
tek tek gözden geçirdiğimizde: 

Bikarbonat: 2 nolu suda 1974 ve 1986 yılında ya
pilan analizlerde bulunan miktarlar arasındaki fark ista

tistiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmuştur (p (0.001). 
6 nolu suda 1948 ve 1974 yılında bulunan miktarlar arasın
daki fark istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmuş
tur (p<o.ool).Yine aynı suda 1974 ve 1986 yıllarında yapı
lan analizlerde bulunan miktarlar arasındaki fark da ista
tistiki olarak önemli bulunmuştur (p <o.05).Diğer sularda
ki bikarbonat miktarları arasındaki fark istatistiki açı
dan önemsiz bulunmuştur (p )0.05). 

Slilfat: 1 nolu suda 1948 ve 1974 yıllarında ya

pılan analizler sonucu bulunan sülfat değerleri ile 1974 

ve 1986 daki sülfat miktarları arasındaki fark istatistiki 

olarak ileri düzeyde önemli bulunmuştur (p zo.ool).l nolu ·' 
suda 1948 ve 1986 yıllarındaki sülfat miktarları arasında
ki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (p>o.05). 
2 nolu suda 1974 ve 1986 yıllarındaki sülfat miktarları 
arasındaki fark istatistiki olarak çok önemli bulunmuş-

tur (p<:O.Ol).3 nolu suda 1974 ve 1986 yıllar~ndaki sülfat 
miktarları arasındaki fark j.statistiki olarak ileri düzey

de önemli bulunmuştur (p<o.ooı).8 nolu suda 1948 ve 1974 

yıllarındaki sülfat miktarları arasındaki fark istatistiki 
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olarak çok önemli bulunmuştur (p <o.oı) .Yine aynı suda 

1974 ve 1986 yıllarındaki sülfat miktarları arasındaki 
fark da istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bulun

muştur (p~0.001).6 ve 7 nolu sulardaki sülfat miktar
ları arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiz bulunmuş
tur (p >o.os). 

Klorür: 1 nolu suda 1948 ve 1974 yıllarındaki 

yapılan analizler sonucu bulunan klorür miktarları ara
sındaki fark ile 1974 ve 1986 yıllarındaki klorür miktar

ları arasındaki fark istatistiki açıdan önemli bulunmuş

tur (p<:o.os).2- 3- 6- 7 ve 8 nolu suların 1948, 1974 
ve 1986 yıllarındaki klorür miktarları arasındaki fark is
tatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (p )o.os). 

Sodyum: ı nolu suda 1948 ve 1974 yıllarında ya
pılan analizler sonucu bulunan sodyum miktarları arasın

daki fark istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bulunrımş
tur (p<:o.ool).Yine aynı suda 1974 ve 1986 yıllarındaki 
sodyum miktarları arasındaki fark ileri düzeyde önemli bu
lunmuştur (p<:0.001).2 nolu suda 1974 ve 1986 yıllarında 
yapılan analizlere göre bulunan sodyum değerleri arasındaki 
fark istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmuştur 
(p <o.OOl) .3 nolu suda 1974 ve 1986 yıllarında yapılan ana-. 
lizler sonucu bulunan sodyum miktarları arasındaki fark is

tatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<o.os).6 nolu suda 
1948 ve 1974 yıllarında yapılan analizler sonucu bulunan 
sodyum miktarları arasındaki fark istatistiki olarQc ileri 
düzeyde önemli bulunmuştur (p (o.OOl).Aynı suda 1974 ve 
1986 yıllarında bulunan sodyum miktarları arasındaki fark 

da istatistiki olarak çok önemli bulunmuştur (p <o.Ol). 

8 nolu suda l94S ve 1974 yıllarında yapılan analizlerde 

bulunan sodyum miktarları arasındaki fark istatistiki ola
rak ileri düzeyde önemli bulunmuştur (p(O.OOl) .Yine aynı 
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suda 1974 ve 1986 yıllq.rında bulunan sodyum miktarları a

rasındaki fark da istatistiki olarak önemli bulunmuştur 

(p <o.os).7 nolu suda 1948 ve 1986 yıllarında yapılan ana-
lizlerde bulunan sodyum miktarları arasındaki fark istatis-
tiki olarak önemli bulunmuştur (p<o.os). 

Kalsiyum: 6 nolu suda 1948 ve 1974 yıllarında ya
pılan analizlerde bulunan kalsiyum miktarları arasındaki 
fark istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmuştur 
Cp<o.OOl).Yine aynı suda 1974 ve 1986 yıllarında bulunan 
kalsiyum miktarları arasındaki fark istatistiki olarak çok 

önemli bulunmuştur Cp<:O.Ol).l- 2- 3- 7 ve 8 nolu sular
da 1948, 1974 ve 1986 yıllarında yapılan analizler sonucu 
bulunan kalsiyum değerleri arasındaki fark istatistiki ola

rak önemsiz bulunmuştur (p )o.os). 

Magnezyum: ı - 6 -8 nolu sularda 1948, 1974 ve 

1986 yıllarında yapılan analizler sonucu bulunan magne~JUID 
miktarları arasındaki fark, 2 - 3 nolu sularda 1974 ve 1986 
yıllarında yapılan analizler sonucu bulunan magnezyum mik
tarları arasındaki fark, 7 nolu suda 1948 ve 1986 yılların
da yapılan analizler sonucunda bulunan magnezyum miktarları 
arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur 

(p>o.os). 

Radyoaktivite (Radon222): ı nolu suda 1948 ve 

1974 yıllarında yapılan radon ölçümleri arasındaki fark, 
1948 ve 1986 yıllarında yapılan radon ölçümleri arasındaki 

fark ve 1974 ve 1986 yıllarında yapılan radon ölçümleri a

rasındaki fark istatistiki olarak ileri düzeyde önemli bu

lunmuştur (p<(o.ooı).3 nolu suda 1974 ve 1986 yıllarında 
yapılan radon ölçümleri arasındaki fark istatistiki olarak 
ileri düzeyde önemli bulunmuştur Cp<:o.001).6 nolu suda 

1948 ve 1974, 1948 ve 1986, 1974 ve 1986 yıllarında yapılan 
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radon ölçümleri arasındaki fark istatistiki olarak ileri 

düzeyde önemli bulunmuştur .. (p .(o. 001) • 7 nolu suda 1948 ve 

1986 yıllarındaki radon ölçümleri arasındaki fark istatis

tiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmUştur (p <o. 001) • 

8 nolu suda 1948 ve 1974, 1948 ve 1986, 1974 ve 1986 yıl

larında yapılan radon ölçümleri arasındaki fark istatis

tiki olarak ileri düzeyde önemli bulunmuştur (p~.OOl). 
2 nolu suda 1974 ve 1986 yıllarında yapılan radon ölçüm

leri arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuş

tur \<p)o.os). 

Temparatür ve pH: ı - 2 - 3 - 6 - 7 ve 8 nolu 

sularda 1948, 1974 ve 1986 yıllarında yapılan temparatür 

ve pH ölçümleri sonucunda bulunan değerler arasında ista

tistiki olarak bir fark bulunamamıştır (p)o.os). 

Bu suların dışında kalan 4 - 5 - 9 - 10 - ll -

12 - 13 ve 14 nolu suların daha önceki yıllara ait yapılan 

analizleri bulunmadığı için bikarbonat, sülfat, klörür, 

sodyum, kalsiyum, magnezyum, radyoaktivite, temparatür ve 

pH değerleri istatistiki olarak karşılaştırılamamıştır. 

Yaptığımız bu karşılaştırmalarda, suların daha 

önce bulunan kimyasal değerleri ve radyoaktivite miktarla

rı ile bizim bulgularımız arasında, bilhassa radyoaktivite 

değerlerinde olmak üzere istatistiki olarak fark görmekte

yiz.sıcaklık ve pH gibi fiziksel dei~:;erlerde istatistiki 

bir fark bulunmamaktadır. 

Elde ettiğimiz bu sonuçlar maden sularının gerek 

kimyasal değerlerinin, gerekse radyoaktivitelerinin çeşit

li nedenlerle değişmiş olabileceğini göstermektedir.Nite

kim uzun yıllar içerisinde maden sularının çeşitli jeolo

jik değişimlere bağlı olarak yollarını değiştirebildikle

ri, ayrıca bazı durumlarda yeryüzünden c:üzülen sular la 
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Jcarışabildikleri bilinmektedir 44 .Bu durumda adı geçen 

suların kimyasal yapılarında değişiklikler olabileceğini 
düşünmektey iz. 

Böyle bir olasılığa karşı, özellikleri itibariy
le muayyen hastalıklarda kullanılması öngörülen maden su
larının tedavi etkinliklerinin daha sağlıklı kılınması a
çısından zaman zaman bu tip analizlere tabi tutulmasının 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bizim analizlerini yaptığımız termal nitelikli 

14 maden suyunun tamamı alkali ve toprak alkali bikarbonat
lı sular grubuna girmektedir.Bikarbonatlı suların tıbbi 
endikasyanları üzerine yapılmış bir çok çalışma bulunmak
tadır 2,8,19,20,22,25,31,44. 

Bikarbonatlı sularla yapılan termemineral kür
lerinin kanın yedek alkali miktarını arttırarak asit-baz 
dengesini etkilediğini ortaya koyan çalışmalar yanında, 
karbonhidrat ve lipid metebolizmasının düzenlediklerini 

35 39-41 . 
ortaya koyan çalışmalar da vardır ' • 

Bunun yanı sıra bikarbonatlı sularla yapılan 

termemineral kürlerin kanın koagülasyon sistemi Uzerine 
etkisi olduğu gösterilmiştir 10, 43 • 

Karbondioksit gazı tesbit edilen sularla kardi
yevasküler sistem hastalıklarında yapılacak termemineral 
kUr uygulamalarından olumlu sonuçlar alınması söz konusu-

d 7,8,19,20,25,31,44 ur • 
Yapısında kükürt bulunan sularla sebor.e, stafi

lokoksik follikülit, nörodermit ve akne gibi deri hasta
lıklarında yapılacak termemineral kür uygulamalarının o
lumlu etkileri olduğu bilinmektedir 8 , 19 , 25 , 31, 44 • 

Yöntem ve gereçler ile bulgular bölümünde belir-
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tildiği gibi bu çalışma sırasında hastalarla diyalog ku

rulma imkansızlığı yanında, özellikle çalışmanın kapsamı
nı genişletmernek amacıyla hastalar üzerinde çeşitli özel
likteki suların etkilerini de araştıramadığımızdan bu ko
P.\ld.a. fazla _bir .tc;t.t.ışm~Y'il g:l,remiyoruz. 

Ancak klasik bilgilerin ışığı altında çevremiz
de yer alan özellikle bikarbonatlı, kükürtlü ve karboga
zöz (karbondioksit!!) suların, özellikle kendilerine özgü 
endikasyon içeren hastalıklarda kullanılması uygun olur. 
Daha öncede belirttiğimiz gibi bizim çalışmamızda, bu ter
mal nitelikli sularda termomineral kür uygulanan hastalar 
elimizde olmayan nedenlerle çalışmamıza dahil edilememiş
tir.Ancak yine de çalışmamız sırasında edindiğimiz intiba, 
bu kaplıcalara bilinçli ve doktor kontrolundan geçmiş has
talardan çok, kendi kendilerine bu tedaviyi kararlaştıran 
hastaların müracaat ettiğidir.Dileğimiz yukarıda özellik
leri belirtilen kaplıcalara doktor kontrolundan geçmiş ve 

• 
hastalığına uygun su tesbit edilmiş olan hastaların gitme
si ve bu şekilde gerek suların amaç dışı kullanılmasının, 
gerekse kişilerin fuzuli yere zaman ve para harcamalarının 

önlenmesidir. 

Çalışmamızda tesbit ettiğimiz bulgulardan birisi 

de konaklama yerleri idi. Böyle özelliği olan 3 maden suyu 
bulunmaktadır.Oysa balneoterapi uygulanan yerlerde hasta
ların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için konaklama 
tesisi gibi sosyal tesislerin bulunması gerekmektedir 29 • 
Dolayısiyle bu 3 maden suyunun bulunduğu yerlerde olduğu 
gibi diğer maden sularının olduğu yerlerde de bu gibi te
sislerin yapılması gerektiği kanısındayız.Bu nedenle gerek 
çevremizdeki kaplıcaların, gerekse ülkemizdeki kaplıcala
rın bir merkezden düzenlenerek rantabl olar~ç kullanılır 
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hale getirilmesi ve hastaların gelişigüzel değil, doktor-
r 

lar tarafından endikasyon konarak gönderilmesinin uygun 

olacağı kanaatindeyiz. 



SONUÇLAR 

Eskişehir ili ve civarında bulunan ve termal ni

telikleri ile tanınan 14 maden suyunun fiziko-kimyasal ana
lizlerini yaparak bunların özelliklerini tesbit etmeye ça-

1lıştık.Bu arada daha önceki yıllarda analizleri yapılmış 
olan 6 suyun bikarbonat, sülfat, klorür, sodyum, kalsiyum, 

magnezyum, radyoaktivite, temparatür ve pH değerleri ile 

bizim çalışmamızda bulduğumuz değerleri istatistiksel ola
rak karşılaştırdık.Bu karşılaştırmada genel olarak kimya
sal ve radyoaktivite değerlerinde istatistiki olarak anlam
lı farklılıklar bulmamıza karşın, fiziksel değerlerde ista

tistiki olarak anlamlı değişmeler saptamadık. 

SUların zamanla çe şi tl i faktörlere bağ·lı olarak 

yapısal değişikliklere uğrayabileceklerini düşünerek, teda
vi amacıyla kullanılan bu suların zaman zaman analizlerinin 

tekrar edilmesi gerektiği kanaatine vardık. 

Çalışmar~zdaki suların tamamı alkali ve toprak al

kali bikarbonatlı sular grubuna giriyordu.3 adet suda kar

bondioksit litrede 250 miligramın üzerinde bulunmuş, 4 adet 
suda kükürt litrede 1 miligramın üzerinde bulunmuştur.Bu ne

denle 2 su karbondioksitli sular grubuna, 3 su kükürtlü su

lar grubuna ve 1 su da hem karbondioksitli, hem de !kükürtlü 

sular grubuna girmekte idi. 

14 suyun sıcaklıkları 25 C ile 52 C arasında de

ğişmektedir.Toplam mineralizasyonları 364.8 mg/lt ile 
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2190.5 mg/lt arasında değişmektedir.pH değerleri 5.6 ile 

7.7 arasında değişmektedir. 

Maden sularının bulunduğu yerlerden sadece 3 ta
nesinde konaklama tesislerinin bulunduğunu, diğerlerinde 
bulunmadığını tespit ettik.Diğer taraftan sadece 6 maden 
suyunun bulunduğu yerde bir kaplıca tesisinin bulunduğunu, 
diğerlerinde böyle bir tesis bulunmadığını ve kaplıca kürü 
uygulanmasına elverişsiz olduğunu saptadık. 

Bu nedenle Eskişehir ili ve civarındaki termal 
nitelikli maden sularının bulunduğu yerlerde kaplıca kürü 
uygulanabilmesi için aşağıdaki konuların gözden geçirilmesi 
gerekir: 

ı- Maden sularının bulunduÇu yörelerde kaptaj so
rununun çözümlenmesi ve bunların üzerine uygun kaplıca te

sislerinin yapılması. 

2- Hastaların ihtiyaçlarına cevap vermesi açısın
dan yeterli konaklama tesisi ve sosyal tesislerin yapılma-

sı • 
3- Kaplıcalara hastaların bir doktor önerisi ile 

gönderilmesinin sağlanması. 

4- Tedavi etkinliklerinin daha sağlıklı olması 
açısından bu suların zaman zaman analizlerinin yapılması. 

5- Bu suların değerlendirilmesinin belli bir mer
kezden yapılması. 

6- Merkezlerde gerekli doktor-. ve sağ·lık persone

linin bulundurulması. 

Yukarıda belirtilen sorunların çözümlenmesi için 

bu işlerin belli bir kuruluş tarafından yürütülmesi ve dev
letçe finanse edilmesi uygun olur kanısındayız. 



ÖZ ET 

Eskişehir ili ve civarında bulunan 14 termal ni

telikli maden suyunun fiziko-kimyasal analizleri ile bir
likte tedavi değerleri ve bu günkü durumlarıyla terroomine

ral kür uygulamalarına uygun olup, olmadığı araştırıldı. 

Daha önce analizleri yapılmış olan 6 suyun bikar

bonat, sülfat, klorür, sodyum, kalsiyum, magnezyum, radyo

aktivite, temparatür ve pH değerleri, bizim çalışmamızda 

bulduğumuz değerlerle istatistiksel olarak karşılaştırıl
dı.Bu karşılaştırma sonucu suların kimyasal ve radyoakti
vite değerlerinde zamanla bir değişiklik olabileceği sonu
cuna varıldı. 

Halen 3 kaplıca tesisinde termemineral kür uygu

lamasının mümkün olduğu, 3 tanesinde kon~<lama tesisinin 

bulunmadığı ve geri kalan maden sularının bulunduğu yöre

lerde kaplıca tesislerinin bulunmadığı tesbit edildi. 

Bu bilgilerin ışığı altında mevcut maden suları
nın zaman zaman analize tabi tutulmalarının ve bu sularda 

yapılacak olan termemineral kür_uygulamalarının belli bir 

merkez tarafından organize edilerek bilimsel gerçeklere 
uygun bir biçimde yürütülmesinin gerekli olduğu kanısın

dayız. 
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