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1.GĐRĐŞ 

Jeotermal enerji, arz kabuğu içerisinde bulunan aşırı ısınmış kaya, yüksek sıcaklık ve 
basınçtaki su ve bunlardan oluşan buhar veya gaz gibi tüm maddelerin enerjisidir. Kısaca arz 
kabuğu içindeki yüksek ısıdan oluşan bir enerjidir. Bir bölgenin jeotermal açıdan elverişli 
olabilmesi için jeotermal bir sistemin oluşması gerekir. Jeotermal sistemi oluşturan ana 
parametreler ısı kaynağı,  gözenekli ve geçirimli su taşıyan rezervuar kayaç ve ısıyı  ve 
akışkanı muhafaza etmeye yarayan geçirimsiz örtü kayaçtır. Jeotermal enerjinin  yenilenebilir 
enerji olması,  çevreye zarar vermemesi bu enerji türünün önemini daha da artırmaktadır. 

Konya ili jeotermal enerji açısından önemli bir potansiyele sahip olup 9 adet 
jeotermal alanı bulunmaktadır. Sıcak ve mineralli su kaynaklarının sıcaklıkları 25oC ile 45oC 
arasında değişmektedir. Kaynaklar ve sıcak su sondajları balneoloji amaçlı kullanılmaktadır. 

2-JEOTERMAL  ALANLAR VE ÖZELLĐKLERĐ 

Konya ilindeki jeotermal alanlar  Kuzeyde Cihanbeyli, doğuda Karapınar ve Ereğli, 
batıda Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Akşehir ilçelerinde bulunmaktadır (Şekil.1)  

Cihanbeyli ve çevresindeki sıcak ve mineralli suların sıcaklıkları 17,5-290C, debileri 
1,2 lt/sn ve toplam mineralizasyonları ise 4587-5139,5 mg/lt arasında değişmektedir. 
Karapınar ve Ereğli dolaylarındaki termal kaynakların sıcaklıkları 18-28 0C, debileri 0,45-2 
lt/sn ve toplam mineralizasyonları ise 5207-35449 mg/lt arasında değişmektedir. Beyşehir, 
Seydişehir ve Ilgın’da bulunan sıcak ve mineralli su kaynakları sıcaklık ve debilerinin yüksek 
olması nedeniyle termal tesis olarak işletilmekte olup, jeotermal potansiyel açısından ilin en 
önemli kaynaklarıdır. Bunların sıcaklıkları 27-41 OC ve debileri 1,5-50 lt/sn arasında olup, 
mineralce fakirdirler.(Şekil.1) Konya Đlindeki, jeotermal sahaların ve akışkanların özellikleri 
bölgelere göre değişmektedir. 
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Şekil 1: Konya ilindeki jeotermal bölgeler  ve   kaynakları 



466 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

2.1. Ilgın Jeotermal Alanı 

2.1.1- Ilgın  Kaplıcası 

Ilgın  Kaplıcası kaynakları Konya Đlinin 87 km kuzeyinde  Ilgın’ın ise  2 km 
batısında bulunmaktadır. Sıcak ve mineralli sular kaplıcalarda kuzeyden; kuzeybatı-
güneydoğu yönünde gelip güneye doğru kuzey-güney doğrultusunda uzanan kaplıcalar fayı 
boyunca çıkmaktadır. Kaynak sularının toplam  debisi 30 l/s sıcaklığı 40.5 °C Eski Kadınlar 
Hamamı havuzuna 8 lt/sn, kurnalarında da toplam 2 lt/sn su alınmaktadır.  Kaplıcalar fayı 
ters faydır. Fay boyunca yükselen sıcak suyun bir kısmı Pliyosen yaşlı gölsel çökeller içinde 
Ilgın Ovasının altına doğru dağılır. Kaplıcalar güneyinde fay çizgisinin doğusunda ve ona 
150 m’ye kadar olan uzaklık içinde pek çok yerde yapılan 6-10m derinlikteki sondajların ve 
kuyuların tümünde 25°C - 35°C sıcaklıkta su alınmıştır ( Canik, 1992 ). Fay kuşağından 
doğuya doğru uzaklaşıldıkça suyun sıcaklığının azaldığı görülmektedir Birinci sondaj, 
turistik otelin kuzeydoğu köşesine 1977 yılında M.T.A Enstitüsü tarafından yapılmıştır. 
Kuyu bitiminde 60m derinlikten kompresörle debi denemesi yapılmış ve yaklaşık 110 lt/sn 
sıcak su elde edilmiştir ( Canik, 1991 ). 2. Sondaj 1993 yılında yapılmıştır. Sondaj derinliği 
300 m.  suyun sıcaklığı 41.6°C ,debisi 130 l/s olup su pompajla alınmaktadır. 3. Sondaj1992  
yılında yapılmıştır . Sondaj derinliği 129 m. suyun sıcaklığı 41.6  °C    debisi 50 l/s 
dir.Toplam mineralizasyon 900mg/l  dir.sular mineralce fakir akroterm sıcak sular 
sınıfındadır. 1981’ de kurulan pompalarla ancak 15 lt/sn debide denemeler yapılıp 0.66 m 
olan kuyunun statik seviyesinde yani sıcak su akiferin basınç yüzeyinden bir değişiklik 
olmamıştır. Pompaj sırasında suyun ölçülen sıcaklığı 42°C dir. Sıcak su akiferini Permiyen 
Mermerleri ve Pliyosen kireçtaşları oluşturmaktadır . 

2.1.2. Çavuşçugöl kaynakları: 

Çavuşçugöl kaynakları  Çavuşcugöl kenarındaki K-G yönlü fay hattı boyunca 
boşalmaktadır. Kaynakların rezervuar kayacını Paleozoyik yaşlı mermerler  
oluşturmaktadır.Alanda birbirine yakın 4 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bunların 
dışında birçok  debisi ölçülemeyen  sızıntı şeklinde  kaynak çıkışı bulunmaktadır. Güneyden  
kuzeye doğru sıralanırsa  güneydeki 1. Kaynağın sıcaklığı 27°C   , debisi 2.5 l/s 2. Kaynağın 
sıcaklığı 27,5 °C   , debisi 2.5 l/s,  3. Kaynağın sıcaklığı 25,5°C   , debisi 0.5 l/s, 4. Kaynağın 
sıcaklığı 29°C   , debisi 5 l/s, dir. Kaynak suları mineralce fakir (Akroterm)sıcak sular 
sınıfındadır. Kaynak suları kullanılmamakta  boşa akarak Çavuşcugöle boşalmaktadır. 
Kaynaklar yakınına yapılan sondajda da soğuk su karışımı nedeniyle istenilen sıcaklıkla 
jeotermal akışkan alınamamıştır. 

2.2. Beyşehir  Jeotermal Alanı 

2.2.1.Beyşehir Köşkköy kaynakları 

Kaynaklar Köşkköyün 2 km kuzeyinde dere içerisinden çıkmaktadır. Kaynak 
sıcaklıkları 35°C    ,Debisi 7 l/s dir. Paleozoyik yaşlı mermerler ve kuvarsitler rezervuar 
kayayı oluşturmakdır. Jeotermal alanda 3 adet sondaj açılmıştır. 1987 yılında 1. Sondaj 
yapılmıştır. Sondaj derinliği 84 m. suyun  sıcaklığı 33 °C     debisi  5 l/s olup şu anda 
kullanılmamaktadır. 2. Sondaj 1988 yılında yapılmıştır. Sondaj derinliği 112.6 m. suyun  
sıcaklığı 35 °C     debisi  11 l/s, 3. Sondaj ise 1997 yılında yapılmıştır. Sondaj derinliği 350 m. 
suyun  sıcaklığı 40  °C    debisi  40 l/s. Kaynak sularının toplam mineralizasyonu 926.55 mg/l 
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olduğundan   mineralce fakir Akroterm sular sınıfındadır.  Kaynak ve sondaj suları köşk köy 
kaplıcasında kullanılmaktadır. Alanda tarihi kubbeli eski köşk hamamı  vardır. Bu hamam 
kullanılmamaktadır. Yeni kaplıca tesisleri,  apart oteller   ve yüzme havuzunda  kaynak ve 
sondaj suları balneoloji alanında kullanılmaktadır. 

2.2.2. Hüyük- Çavuşköy Hamamı   

Hüyük ilçesine 3 km uzaklıkta ki çavuş belediyesinde bulunmaktadır.Paleozoyik 
yaşlı mermerler ve şistler Rezervuar kayaçtır.Sıcak su kaynakları kireçtaşları ve alüvyonun 
sınırından KD-GB yönlü faylar boyunca boşalmaktadır. 1. Kaynağın sıcaklığı 25°C  , debisi 
1-1,5 l/s dir. 2. Kaynağın  sıcaklığı 26 °C  ,debisi 2-2,5 l/s dir. Kaynak suları mineralce fakir 
sıcak sular ( akroterm) sınıfındadır. Çavuş hamamı kubbeli yapısı ile tarihi bir hamamdır. 
Kaynak suyu hamam içindeki havuza akmaktadır. Hamam Yöre halkı tarafından aktif olarak 
kullanılmamaktadır. 

2.2.3.Beyşehir Yeşildağ Çamur jeotermal alanı 

Beyşehir  Gölünüm güneyinde yeşildağda bir adet kaynak ve 1 adet sondaj 
bulunmaktadır. Ilıca kaynağının sıcaklığı 35.5 °C ,debisi 0,25  l/sdir. Kaynak GB-KD 
yönünde uzanan fay boyunca açığa çıkmaktadır. Jeotermal alana 1992 yılında 102 metre 
derinlikte sondaj kuyusu açılmıştır. Suyun sıcaklığı  34,5 °C , debisi 16 l/s olup  alınan su 
banyo amaçlı kullanılmaktadır.   

2.3-Seydişehir Jeotermal Alanı 

Seydişehir çevresindeki kaynaklar Çaltepe’nin batısında Ketirağılı mevkiinde devlet 
hastanesi bahçesinde, Ilıcatepe, Hüyüktepe ve Kavakköy batısında açığa çıkmaktadır.  Ilıca 
tepede  bulunan kaynaklar eski hamamda  kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. Ilıca  tepedeki 1. 
Kaynağın sıcaklığı 31.4°C   , debisi 0,1 l/s dir.   2. kaynağın sıcaklığı 32,1°C   Debisi 0,2 l/s 
dir. Bu kaynaklar şu anda kullanılmayan eski kaplıca tesislerinde boşa akmakta ve sulama 
amaçlı kullanılmaktadır. , toplam mineralizasyonları ise 706-3555 mg/l arasındadır. 

Hüyük tepe kaynağı ise Seydişehir’in kuzey doğusundaki Hüyük tepenin 
güneydoğusunda bulunmaktadır. Kaynak sıcaklığı 27,1 °C   , debisi 1,5 l/s dir. 

Kavakköy çevresindeki kaynaklarda karbonat çökelimi ve gaz çıkışları oldukça 
fazladır. Kavakköy de yapılan sondajdan 46 0C sıcaklıkta sıcak su alınmıştır  elde edilen sıcak 
su   yakınına yapılan havuzda  yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. 

2.4 Cihanbeyli Jeotermal Alanı 

2.4.1.Ilıcapınar eskimüshil su kaynakları 

Cihanbeyli ilçesinin 12 km güneyindeki Boluk Gölüne yakın  iki noktadan 
boşalmaktadır. Ilıcapınar kaynağının sıcaklığı 29°C    , debisi 1,2 l/s, eski  müshilsu  
kaynağının  sıcaklığı 33 °C   , debisi 0,5 l/s dir. 

Kaynak suları boşa akmakta ve ilkel şekilde kaplıca olarak 
kullanılmaktadır.Karadağ’ın güney-güneybatısında yapılan sondajlarda  43 °C  sıcak su 
alınmıştır. 
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2.4.2. Traverten konileri 

Boluk Gölü ve çevresinde sıcak ve mineralli suların  yeryüzüne ulaştığı yerlerde 
oluşan traverten konileri Boluk Gölünün içinde, Yapalı köyü ve Bozdağ  arasında   oldukca 
yaygındır . Bu konilerin bazılarında kaynaklar aktif olup su akışı devam etmektedir. 
Kaynakların sıcaklıkları 20 °C    -28°C     dir. Debileri 0,l-1,5 l/s arasındadır. 

2.5-Ereğli-Karapınar Jeotermal alanı 

Ereğli  ilçesinin kuzeyinde bulunan    Akhüyük kükürtlü kaynağı ve Nasuh pınarı  
bölgenin  jeotermal kaynaklarıdır. Akhüyük  kaynakları KB-GD yönlü fay boyunca  açığa 
çıkmaktadır. Kaynak alanında KB-GD yönünde uzanan traverten konisi dünya harikasıdır. 1.5 
km uzunluğundaki fay boyunca birçok sıcak ve mineralli su çıkışı bulunmaktadır. Kaynak 
sıcaklıkları 18,5 – 25 0C , debileri 0,1-1,5 l/s dir. Akhüyük ve Nasuhpınarı kaynakları 
çevresinde Traverten oluşumları ve kükürt çökelimleri oldukça yaygın olup kaynak çıkışı bol 
CO2 gazlı kükürt  kokuludur. Traverten ve kükürt oluşumları devam etmektedir. Kaynak 
suları boşa akmaktadır. Suların oluşturduğu travertenler işletilmektedir. 

2.5.1.Demirkent (Đsmil)  Kaplıcası 

Bölgede  sıcak ve mineralli su kaynağı bulunmamaktadır. K-G yönündeki gömülü 
fay yakınında yapılan sondajlardan sıcak akışkan alınmaktadır. MTA tarafından açılan 2 
sondaj bulunmaktadır.  1. sondaj suyunun sıcaklığı 420C  , debisi 40 l/s,  2. sondaj suyunun 
sıcaklığı 42,70C   , debisi 40-50 l/s dir. Sondajlar yakınında özel şirket tarafından yapılan 
modern kaplıca evleri bulunmakta sıcak sular kaplıca tedavisinde kullanılmaktadır. Sahanın 
rezervuar kayacını Paleozoyik yaşlı  mermerler oluşturmaktadır. 

3-SONUÇLAR 

-Đnceleme alanındaki sıcak ve mineralli kaynak suları, yerin derinliklerine doğru 
kırık ve çatlaklar boyunca süzülen yağmur sularının jeotermik gradyanla ve inceleme alanı 
yakınındaki genç volkanitlere bağlı olarak faylar boyunca yeryüzüne yükselmesiyle 
oluşmuşlar 

-Kaynakların sıcaklıkları 29 0C -42 0C ,debileri 0,1 -8 l/s, pH değerleri 6,8-7,6, 
elektrik iletkenlikleri 800-3400 mmho/cm, alman sertlik dereceleri 20-160, toplam 
minerallizasyonları ise 595-3400 mg/l arasında değişmektedir. 

-Seydişehir ılıca, Ilgın Çavuşcugöl kaynakları, Ilgın sondaj suyu sıcak ve mineralce 
fakir olan Akroterm sular sınıfında diğer kaynak ve sondaj suları ise sıcak ve mineralli 
sulardır. 

-Sıcak ve mineralli sular 500-1000 m arasındaki derinliklerden gelmekte olup sular 
yüzeye yakın kesimlerde soğuk sularla karışmaktadır. 

-Sıcak ve mineralli suların rezervuarlarını Paleozoyik mermerler ve kireçtaşları 
oluşturmaktadır. 

-Sıcak ve mineralli kaynak sularının ısınma nedeni jeotermal gradyan ve sahadaki 
genç volkanitlerdir. 
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-Sıcak ve mineralli su kaynaklarından Đsmil, Ilgın, Beyşehir-Köşk ve Seydişehir-Ilıca 
kaynakları kaplıca olarak kullanılmakta olup diğer kaynak çıkışları üzerinde tesis bulunmakta 
ve kaynaklar boşa akmaktadır. 

-Konya çevresindeki sıcak ve mineralli su kaynakları sera ve toprak ısıtması içinde 
uygundur. 
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