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İstanbul’un şifâlı
termal kaynağı
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UZLA İçmeleri İstanbul 
sınırları içinde bilinen tek 
termal kaynaktır ve târihi 
yüzyıllar öncesine dayan-
maktadır. Kaynağın suyu-

nun şifâ maksadıyla M  V . yüzyıldan 
beri içildiği yapılan akademik çalışma-
lar sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

evre halkının dilden dile anlattığı 
bir hikâyeye göre, bölgenin sularının 
şifâlı olduğu atlar sâyesinde anlaşıl-
mıştır: ürklerin bölgeye gelmesinin 
ardından umeli’ye yapılan seferler için 
bu bölgeden geçilirdi. ürk ordusu aylar 
süren seferler sırasında yola devam 
edemeyecek hasta atlarını, uzla bölge-
sindeki otlaklarda bırakırdı. Askerler, 
bıraktıkları cılız atları dönüşte diğerle-
rinden çok daha gürbüz buldular, ayrıca 
rahatsızlığı olan askerlerin de bu bölge-
den geçerken iyileştiği görülünce durum 
hekimlere bildirildi. Böylece bölgedeki 
kaynak suyunu inceleyen hekimler, 
suyun şifâlı olduğunu keşfettiler.

vliyâ elebi de uzla içme suyunun 
ününü duymuş ve burayı ziyâret etmiş-

tir. vliyâ elebi, Seyahatnâme’de uzla 
İçmeleri nden şöyle bahsetmektedir: 

er sene temmuz ayında, yâni ki-
raz mevsiminde, bütün İstanbul’dan ve 
diğer bölgelerden binlerce insan gelip 
burada toplanırlar. adırlarını kur-
duktan sonra saz söz meclisleri tertip 
ederler, eğlenirler ve içerler. Böylece 
kırk gün kırk gece deniz kıyısında top, 
tüfenk ve şek şenlikleri ve eğlenceleri 
olur ki dillerle söylemek ve sözlerle an-
latmak mümkün değildir. Dert sâhibi 
olup da hasta edici ve sağlığı bozucu 
rahatsızlıklara yakalanmış olanlar, 
burada üç gün üç gece bu içme suyun-
dan içince Allâhu eâlâ’nın emriyle ve 
izniyle kusmaya başlarlar. Sarı sarı ve 
yeşil yeşil safra, kara safra, balgam ve 
diğer usâreler çıkarırlar ki pis ve kötü 
kokusundan insan ölüm mertebesine 
varır. Bâzı insanların da alt tarafından 
safra, sevdâ, usâreler, kara balgam, 
namazbur, okran ve sıranca isimli 
çeşitli hastalıkların sebebi olan şeyler 
çıkar ki insan yeniden hayat bulur. Bâzı 
insanlardan, benzetmek gibi olmasın, 

tespih gibi dizilmiş çıkınca şeyler çıkıp, 
kırkar ellişer boğum bağırsak gibi 
çıkılar çıkar. Bunları çalılara serer-
ler, gelip gidenler bakıp seyrederler. 
Acip hikmettir ki bâzı çıkıları yarınca 
içinden nice yüz siyah başlı kurtlar gibi 
rahatsız edici haşerât çıkar.  

vliyâ elebi, suyun nasıl içilmesi 
gerektiğini de eserinde şöyle açıkla-
maktadır: 

ncelikle üç gün asla tuzlu ve 
canlı kısmı yiyecekler yemeyip perhiz 
edilmelidir. Dördüncü günün sabah ve 
akşamında birer ncan su içilmelidir. 
Ancak kişi kendini sıcak tutmalıdır. 

ç gün bu hâl ile vücûdunu haberdar 
edip muğlap içmiş gibi olur. Bundan 
sonra üç gün dahi üç sefer daha bu 
sudan içilmeli ve tuzsuz piliç maslukası 
suyu içilmelidir. amam onbeş amel 
ettikten, alttan ve üstten faydaları 
görüldükten sonra limon sulu ekşi 
çorba içilerek amelini kesmesi gerekir. 
Bundan sonra nice faydaları görülür.  

er ne kadar şifâlı suların etkisi 
elebi tarafından mübâlağalı bir üslûp-

la anlatılmış gibi görünse de dönemin 
içinde suyun iyi bilindiği ve birçok kişi 
tarafından da kullanıldığı kesindir. 
Dönemin insanlarının içmelerden fay-
dalandıktan sonra gemilerle karşıya, 

alova’ya geçerek ılıcalarda rahatladığı 
da elebi tarafından aktarılmaktadır. 
İçmelerin şifâlı sularının geleneksel 
hâle gelmesinin ve tanınmasının çok 
uzun zaman alacağı varsayıldığında 
ise vliyâ elebi’den çok daha eski 
dönemlerden îtibâren bu suların bilinip 
kullanıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

nceleri unak , sonra İçme-
ler  diye adlandırılan bölgenin ilk 
tesîsatlandırma çalışmaları ’lerde 
başlamıştır. ’te suları Fransızların 
işlettiğini belgelerden öğrenmekteyiz.

uzla şifâlı sularının modern anlam-
da sağlık turizmine hizmet edecek şekil-
de yapılandırılması, umhûriyet döne-
mine denk gelmektedir. Atatürk, başta 

alova ermal esisleri olmak üzere, 
ürkiye’deki âtıl şifâlı suların, modern 

anlamda kaplıca hizmeti verecek duru-
ma getirilmesi ve konaklama tesisleriyle 
donatılması için çaba göstermiştir.

umhûriyet döneminde, ülkemiz-
de bilinçli bir sağlık politikası uygu-
lanmak isteniyordu  bu düşünceyle 
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numûne hastâneleri ve ıfzıssıhha 
nstitüsü kuruldu. uzla İçmeleri’nin 

değerlendirilmesi ve modern bir tesis 
kurularak termal suyun halk sağlığı 
için kullanıma sunulması, bu dönemde 
gerçekleştirildi.

İlk olarak  Aralık  yılında 
icâret Bakanlığı’nın yazısı, Atatürk’ün 

imzâsı ve Bakanlar Kurulu karârıyla 
uzla İçmeler için Kâmil Bey’e  

yıllığına imtiyaz hakkı  verildi. 
 yılında  bin  sermâye ile 

uzla İçme Maden Suları ürk Anonim 
Şirketi kuruldu. Şirketin ilk kurucuları, 
dört hekim ve bir iş adamı oldu. Ata-
türk’ün de hekimleri olan Dr. Mehmet 
Kâmil Berk , Dr. kil Muhtar zden , 
Dr. eşet mer İrdelp  ve Dr. ikmet  iş 
adamı Kâmil Abduş Bey ile birlikte yeni 
şirketin yönetimini de üstlenmiş oldular.

İktisat Vekâleti’nden yazılan  
Mart  târih ve  numa-
ralı tezkere ile imtiyaz sâhibi Kâmil 
Bey tarafından uzla İçmeleri mâden 
suyunun uzla İçme Maden Suları ürk 
Anonim Şirketi’ne satılması istendi ve 

 Mart  târihli ve  sayılı karar 
ile eîsicumhur âzi Mustafa Kemal, 
Başbakan İsmet ve Bakanlar Kuru-
lu’nun imzâlarıyla satış izni onaylan-
dı. Karar,  isan  târihli esmî 

azete’de yayımlandı. 
uzla İçmeler Kaplıcası’nın kuru-

larak, halkın kullanımına sunulduğu 
’lu yıllar, ürkiye’de sanâyileşme-

nin yoğun olarak yaşandığı, her şehirde 
sanâyi yapılarının faâliyete geçirildiği 
bir dönemdi. 

Satışın onayından sonra, ’da 
uzla İçmeleri AŞ bir faâliyet raporu 

hazırladı. Bu rapora göre idâre heyeti, 
mevcut şirketin, sermâyesini daha ve-
rimli hâle getirebilmesi için öncelikli 
olarak bir otel inşâsını uygun görmüş-
tü. ok yönlü bir mîmar ve sanatçı 
olan Avusturyalı obert erley ile 
sözleşme imzâlandı, ardından mîmâra 
İçmeler için genel bir yerleşme planı 
da hazırlatıldı.

erley, şirketin istediği iki ayrı 
otel planı hazırlamıştı  uzla İçmeleri 
AŞ, hazırlanan keşif raporuna uygun 
olarak müteahhit Simota fendi ile  
maddelik bir sözleşme imzâladı. er-
ley, oteli İçmeler arâzisinin en yüksek 
kotuna, manzaraya hâkim bir biçimde 

konumlandırdı. telin yapılış dönemi 
 sonları ile  yılları arasındadır. 

’de rand otel  Büyük 
tel , revir, personel yatakhânesi 

tamamlandı  en son ’larda binâ 
kompleksine Küçük tel de eklendi. 
Böylece kuruluşunun üzerinden  yıl 
gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 

uzla İçmeler Kaplıcaları genç um-
hûriyet’in hızlı büyüme ve kalkınma 
hamlelerine ayak uyduruyordu. Kap-
lıca teli, erken umhûriyet dönemi 
mîmârlığımızın izlerini günümüze 
taşıyan önemli bir târihî ve kültürel 
mîras olarak çevresi ile birlikte özenle 
korunması gereken bir yapıdır. 

ığma yapı ve betonarme karkas 
teknikleriyle karma sistemde inşâ edil-
miş olan yapı bodrum, zemin, birinci 
ve çatı katlarından oluşur. Bodrum 
katının bir bölümünde mutfak, o s 
ve antre yer alır. esepsiyon, oda ve 
tuvaletler zemin kattadır. dalar, uzun 
bir koridorun iki yönünde konumlan-
mıştır. ünümüzde doktor ve tedâvi 
odaları da bu kattadır. Koridorun bir 
ucunda giriş holü, merdivenler ve 
yemek salonu yer alır. Koridorun diğer 
ucu, sonradan eklenen kaplıca ha-
vuzuna ve otele açılmaktadır. emek 
salonu, günümüzde otelin lobisi olarak 
kullanılmakta olup otele bir geçit ile 
bağlanan tek katlı eski gazino binâsı, 
günümüzde yemek salonudur.

esis çevresine  yılından 
îtibâren  bin ağaç dikilerek rekreas-
yonel bir ortam sağlanmıştı. Ancak, 

uzla İçmeleri’nin kurucusu olan Kâmil 
Abduş Bey’in ’daki vefâtından 
sonra, tesisler, âtıl bir duruma düştü. 
Vârislerin tesislerle yeterli düzeyde 
ilgilenmemesi nedeniyle  bekçi tara-
fından burada  yıl boyunca sâdece 
açıp kapama görevi yerine getirildi, bu 
zaman zarfında tesislerde hiçbir ona-
rım ve bakım hizmeti yapılmadı.

’da, bir inşaat mühendisi olan 
Köksal Köse’nin hisselerin ’den 
fazlasını almasıyla uzla İçmeleri bir 
yenilenme sürecine girdi.

 yılında İstanbul niversite-
si apa ıp Fakültesi ıbbî kolo i ve 

idroklimatolo i kürsüsü ile temâsa 
geçildi. Suyun analizi yaptırılarak şifâlı 
suların etkileri bilimsel olarak kanıt-
landı. Sonraki süreçte uzla İçmeleri 

Bütünleştirme ve eniden Değerlen-
dirme Master ro e  kapsamında Bü-
yük ve Küçük tel’e ek olarak modern 
konaklama tesisleri yapıldı.

ŞİFÂLI SULAR

uzla İçmeler Kaplıcaları’nı oluşturan 
şifâlı sular, esas îtibâriyle iki ana çıkışa 
sâhiptir. Bunlar, sırasıyla Büyük İçme 
ve Küçük İçme dir. Büyük İçme’nin sı-
caklığı  olup debisi yaklaşık olarak 

,  lt s’dir.  olan ve bu özelliğiyle 
soğuk diyebileceğimiz sular kategori-
sine giren bu kaynak suları, ’ye 
kadar ısıtılarak kaplıca turizminde, 
açık havuzlarda, banyolarda ve karbon-
dioksit gazı olmaksızın şişelenip mâ-
den suyu olarak kullanılabilmektedir. 

Bir diğer kaynak olan ve Büyük 
İçme’ye ortalama  m mesâfe 
uzaklıkta bulunan Küçük İçme kaynağı-
nın suları ise ortalama ,  civârında 
ve ortalama debisi ,  lt s ile sızıntı 
şeklindedir. Sızıntı hâlindeki suların 
toplanmasıyla kullanılabilen bu kaynak 
suları, hâlihazırda sâdece içme faâliyeti 
olarak hizmet verebilecek durumdadır.

uzla şifâlı suları, sâhip olduğu yük-
sek mineralli özelliği sâyesinde değişik 
kullanım türlerinde çok çeşitli hasta-
lıkları tedâvi edici bir karakter göster-
mektedir. uzla şifâlı suları, yüzyıllar 
boyunca içten tedâvi yöntemi olarak 
adlandırdığımız içme kürü yoluyla ziyâ-
retçilerine hizmet vermiştir. 

Sâhip olduğu çeşitli anyon ve kat-
yonlar spesi k olarak değişik hasta-
lıklara iyi gelmektedir. rneğin yüksek 
sodyum klorür içeriği sâyesinde hiper 
veya hipoasidite asit azlığı , hazımsız-
lık ve mîde yanması gibi sindirim sis-
teminin fonksiyonel rahatsızlıklarında, 
gut ve şeker hastalığı gibi metabolik 
rahatsızlıklarda, sıvı ve tuz yetersizli-
ğinin giderilmesinde etkili olmaktadır. 
Buna ek olarak sâhip olduğu magnez-
yumlu yapısı ise ani kardiyak ve inme 
gibi hastalıkların engellenmesinde  
egzersiz sonrası, hâmilelik laktasyon 
dönemlerinde ve yaşlılıkta artan mag-
nezyum ihtiyâcının karşılanmasında 
etkili olmaktadır. 

uzla şifâlı sularının kalsiyumlu ya-
pısı, içme kürüyle doğrudan alındığında 
sağlıklı bir kemik gelişimine iyi geldiği, 
kalsiyuma bağlı olarak oluşan kalsiyum 
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oksalat taşları ve üriner sistem taşları-
nın oluşumunu engelleyici ve vücuttan 
atıcı bir etki gösterdiği bilimsel çalış-
malarla desteklenmiştir.

uzla şifâlı sularının ısıtılıp kaplıca-
larda banyo kürü olarak kullanılması üç 
sıcaklık derecesine göre değişmektedir. 
Bütün sıcaklık değerlerinde suların 
kronik bel ağrılarına pozitif yönde etki 
ettiği bilimsel çalışmalar sonucunda 
kanıtlanmıştır. Bu rahatsızlıkların gide-
rilmesine ek olarak inme, nevral iler, 
ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası 
iyileşme süreçlerine katkılar da banyo 
kürlerinin pozitif etkisine örnek olarak 
gösterilmektedir. 

Bir diğer uygulama türü termal 
çamur tedâvisidir. Vücuttaki kan do-
laşımını düzenleyip zararlı toksinlerin 
vücuttan atımında yardımcı olan bir 
tedâvi kürüdür. Katı bileşenler ve mine-
ralli sudan oluşan bu karışımda bölgesel 
sıvama, bölgesel banyo veya bütün 
vücûdu sıvama şeklinde uygulama 
yapılabilmektedir. Şifâlı suların diğer 
kullanım şekillerinden biri ise inhalas-
yon yoluyla soluma kürleridir. 

Bahsedilen üç uygulama küründen 
tam verim alınması, kaplıca tedâvi 
yöntemlerinin doğru kullanılmasına 
bağlıdır. n verimli tedâvi, doktor kont-
rolünde,  gün süreli  dakîkalık 
banyo kürleriyle sağlanmaktadır. 

***
esisler, konum olarak İstanbul’un 

en doğusunda bulunan uzla ilçesin-
dedir. Batısında endik, doğusunda ise 
Kocaeli’ne bağlı ebze yer alır. 

uzla İçmeler Kaplıcaları’na ulaşım 
problemi yoktur. esîsin kuzeyinden, 
eski Ankara olu adıyla tanınan D  
karayolu geçer. DD demir yolu hattı-
nın İçmeler İstasyonu , tesis yakınına 
kurulmuştur. İstasyon, yakın gelecek-
te Marmaray hattı kapsamına dâhil 
olacaktır.

Kadıköy, Bostancı, endik, uzla, 
Sabiha ökçen avalimanı ve Kartal 
Metro baş duraklarından hareket eden 
otobüs hatları, İçmeler Şifâlı Sular 
Durağı ndan geçmektedir. uzla ve 

endik’ten kalkan minibüsler de kaplı-
caya ulaşım hizmeti vermektedir. 

’lı yıllardan sonra adı kamu-
oyunda yeniden duyulmaya başlanan 

uzla İçmeler Kaplıcaları, ’li 

yıllardan sonra çok fazla kullanılır hâle 
gelmiştir. zellikle hem şifâlı suyun 
doğrudan içilebilmesi hem de ısıtılarak 
kaplıcalarda kullanılması uzla İçmeler 
Kaplıcaları’nın avanta lı bir konuma 
gelmesini sağlamıştır. Şifâlı sular öze-
linde tartışmaya en açık hususlardan 
bir tânesi sulardaki kirlenme mese-
lesi olmuştur. uzla, özellikle ’li 
yıllardan sonra artan konut sayısı ve 
sanâyileşmeyle birlikte nüfûsu hızla 
artan yerleşmeler arasında yer almak-
taydı. elişen nüfus baskısı dışında, 

uzla İçmeleri, özellikle tersânelerin 
kurulması ve çevresindeki sanâyi faâ-
liyetleriyle birlikte birtakım olumsuz 
şartların etkisinde kalmıştır.

Su üzerinde çeşitli dönemlerde yapı-
lan analizler, sulardaki kirlilik seviyesini 
açıklamaya yaramaktadır. Araştırmalar, 

uzla şifâlı sularının temel karakterini 
yansıtan klorür, sodyum, potasyum, 
magnezyum ve kalsiyum değerlerinde 
de ciddî düşüşler olduğunu göstermek-
tedir. uzla İçmeler Kaplıcaları’nın suyu 
son dönem restorasyonu ile koruma 
altına alınarak kirlenmeye neden olacak 
tehditler tamâmen giderilmiştir. Kaplı-
caların şifâlı suları, geçirdiği restorasyon 
sâyesinde, bugün hâlihazırda hem içme 
olarak hem de kaplıca tedâvisinde kulla-
nılmaya uygundur. 

 yılında, tesisler tamâmen yeni 
bir görünüme kavuşmuştur. ârihî 
yapıların bir kısmı ve bahçe alanları 
korunmuş, bir kısmı da yeniden inşâ 
edilmiştir. eni yapılar, sâdece İçme-
ler’in değil, bütün uzla nın çehresinin 
değişmesine katkı sağlamıştır.
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