Thermal Hot Springs of

Yozgat
Termal Kaplıcaları
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Yozgat
Doğal Şifa Kaynağı

Kaplıcaları

Sarıkaya Kaplıcaları

Hot Springs of Sarıkaya

Sorgun Kaplıcaları

Hot Springs of Sorgun

Boğazlıyan Kaplıcaları

Hot Springs of Boğazlıyan

Yerköy Kaplıcaları

Hot Springs of Yerköy

Saraykent Kaplıcaları

Hot Springs of Saraykent

Akdağmadeni (Karadikmen Ilıcası)

Hot Springs of (Akdağmadeni Karadikmen)

Yozgat’s
Natural Healing Source

Hot Springs
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Yozgat
Termal Kaplıcaları

Eski Çağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat,
pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Hitit, Frig,
Lidya, Galat, Med, Roma ve Bizans İmparatorlukları
ile Türklerin Anadolu’ya gelişleri neticesinde bölgenin
Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinin silinmez
izleri ile doludur. İlimiz Yozgat tarihi, Kültürel ve Turizm
değerlerinin yanı sıra termal kaplıca turizmi açısından
da çok önemli değerlere sahiptir.
İlimiz, Yozgat Kaplıca Kentidir. Sarıkaya ve
Boğazlıyan Cavlak kaplıcalarımız daha önce turizm
merkezi ilan edilmiş olup, diğer ilçelerimizden Sorgun
ve Yerköy Kaplıca alanlarının turizm merkezi ilanı
ise Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 yılı içerisinde
gerçekleştirilmiştir.
Yozgat ve İlçeleri, Termal kaynak zenginliğinin yanı
sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından Ülkemizin
üstün nitelikli şifalı suları arasında yer almaktadır.
Termal Kaynaklar; Doğal çıkışlı, suyu bol ve verimli,
mineral ve eriyik değerleri yüksektir.
Sıcaklık değerleri bakımından farklı nitelik gösteren
kaplıcalarımız banyo tedavisine elverişlidir.
Bu özellikleri ile Yozgat Bölgesindeki termal
sularımız çok geniş bir tedavi alanı yaratmaktadır.
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Yozgat ; being a settlement place throughout the history
displays the traces of many different civilisation :Hititte,
lydians, Galadians, Medians, Romans and Byzantium
empires as well as by Turks arriving Anatolia; Seljucks,
Rulers and Otoman Empire reign traces are seen.
Our city has got invaluable thermal sources as well as
historical, cultural and touristic values.
Yozgat is a hot spring city. Sarıkaya and Boğazlıyan
Cavlak Hot Springs had been announced as a tourism
center before and in our other districts; Sorgun and
Yerköy , Hot Springs were announced as tourism center
in 2007 with the decision of the counsil of Ministers.
Yozgat and its districts, with its thermal riches
including of high quality of physical and chemical
compositions take their place in our country.
Thermal sources with their natural start, amply
water, fertile and mineral, and solution values are high.
The water temperature having different qualities is
suitable for bath healing.
Thus, The Hot Springs in the Yozgat area creates a
wide thereupatic healing for different illnesses.

Yozgat
Thermal Tourism City

Sarıkaya
Kaplıcası

Termal Turizm Merkezi

Thermal Tourism Center

Konumu

Location

Yozgat’ın 77 Km. Güneydoğusundaki
Sarıkaya İlçe merkezinde bulunan kaplıca
suları florür içeren oligometalik sular
grubundan olup, 48 °C sıcaklığa ve 28 lt/sn.
debiye sahiptir.

Hot Springs Of Sarıkaya Are Located 77
Km In The Southeast Of Yozgat And Are In The
District Center With The Oligometalic Water
Group Including Flourine With A Temperature
Of 48 C And A Stream Of 28 Lt/S.

Sarıkaya

Hot Springs of
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Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar

Treatments In The Hot Spring

Hekim kontrolünde ve soğutulduktan sonra
banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar
romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde;
kronik bel ağrısı, eklem hastalıklarının;
miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji,
sendromu gibi yumuşak doku hastalıkların
tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,
ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi
sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma
durumlarında mobilizasyon çalışmalarında,
kronik dönemdeki nörolojik rahatsızlıklarda
rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluklarında
ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi
unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
Suyun içerdiği florür miktarının yüksek
olması nedeniyle kaynakdan içme şeklinde
yararlanılması sakıncalıdır.

Under The Control Of A Physician And After
Cooling The Water ,The Bath Therapy Treats
To The Followıng Disorders: InflammatoryRheumatic Disorders, Degeneration Of The
Spine And Joints, Spinal Disc-Related Pain,
Chronic Pain, FibromyAlgia Syndrome (Fms),
Polyneuropathy , Curing Stability To Mobility
Resulting From Brain And Nerve Operations,
Conditions Resulting From Sports Injuries
And Accidents, General Regeneration And
Fortification Of The Immune System And
Complementary Cure For Some Of The Above.
Because Of The High Percent Of The Flourine
In Water , It Is Unadvisable To Drink It For
Healing.

Sarıkaya
kaplıcaları
bünyesinde,
Bakanlığımız İşletme Belgeli 3 yıldızlı otel –
kaplıca ve Belediye Belgeli bir konaklama tesisi
bulunmaktadır. İlçenin ana yol güzergahında
olması nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır.
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Accommodation:
In The Sarıkaya Hot Spring Area ; There Are
Three Starred-Hotels Licenced By Ministery
And An Accommodation Licenced By The
Local Manucipility. Because It Is Located On
The Main Road , It Is Very Easy For Arrival.
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Sorgun

Kaplıcası

T erm al Tu ri z m M e r k e z i

Thermal Tourism Center

Ko nu m u

Location

Kaplıcalarımız, İlimizin, 34 Km.
dogusunda bulunan Sorgun İlçe Merkezinde
bulunmaktadır. Su sıcaklığı 50 – 60 °C arasında
olup, 40 lt./sn. debiye sahiptir.

Hot Springs of Sorgun are located 34 km
in the Eeast of Yozgat and are in the district
center with a temperature between 50-60 C
and a stream of 40 lt/s.

Sorgun

Hot Springs of
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Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar

Treatments In The Hot Spring

Hekim kontrolünde ve soğutulduktan
sonra
banyo
uygulamaları
şeklinde
inflamatuvar romatizmal hastalıkların kronik
dönemlerinde; kronik bel ağrısı, eklem
hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma,
fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku
hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tedavi
unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin
ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli
hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon
çalışmalarında, kronik dönemdeki nörolojik
rahatsızlıklarda rehabilitasyon amacıyla, stres
bozukluklarında ve spor yaralanmalarında
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir
niteliktedir. Suyun içerdiği florür miktarının
yüksek olması nedeniyle kaynakdan içme
şeklinde yararlanılması sakıncalıdır.

Under the control of a physician and after
cooling the water ,the bath therapy treats to the
followıng disorders: Inflammatory-rheumatic
disorders, degeneration of the spine and
joints, spinal disc-related pain, Chronic pain,
fibromyalgia syndrome (FMS), polyneuropathy,
curing stability to mobility resulting from brain
and nerve operations, conditions resulting
from sports injuries and accidents, general
regeneration and fortification of the immune
system and complementary cure for some of
the above. Because of the high percent of the
flourine in water , ıt is unadvisable to drink it
for healing.

Sorgun
Kaplıcaları
bünyesinde
Bakanlığımız, yatırım belgeli 5 yıldızlı otel
(yatırım aşamasındadır.) ve Belediye belgeli 3
ayrı konaklama tesisi bulunmaktadır. İlçenin
ana yol güzergahında olması nedeniyle ulaşım
oldukça kolaydır.

Accommodation:
In Sorgun hot spring area; a-five-starred
hotel is at the investment point and there are
three starred-hotels
licenced by the local
manucipility. Because it is located on the main
road , it is very easy for arrival.
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Boğazlıyan
Kaplıcası

Termal Turizm Merkezi

Thermal Tourism Center

Konumu

Location

Boğazlıyan İlçemiz, İlimizin 94 Km.
güneyinde yer almaktadır. Kaplıca alanı İlçeye
3 Km. mesafedeki Bahariye Köyü sınırları
içerisinde bulunmaktadır.

Boğazlıyan district is located 94 km in
South of Yozgat.Hot Spring a rea is located 3
km in Bahariye village of the district .

Kaplıca Suyu sıcaklığı 32 - 44 °C arasında
olup, 320 lt/sn. debiye sahiptir.

Hot Spring water with a temperature
between 32-44 C and a stream of 320 lt/s.

Hot Springs of

Boğazlıyan
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Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar

Treatments In The Hot Spring

Sağlık Bakanlığının raporlarına göre;
Romatizmal ağrılar, kırık – çıkık rahatsızlıkları,
kadın hastalıkları, kronik bronşit, üst solunum
yolları rahatsızlıkları, safra kesesi taşları,
karaciğer ve mide rahatsızlıkları ve ağrıların
dindirilmesinde etkili olmaktadır.

According to the Health Ministery reports:
Rheumatismal pains, degeneration of the
spine and joints , female illnesses, respiratory
illnesses , susceptibility to infection, healing
stomachaches can be cured in the hot spring.

Kaplıca sahasına yeni yatırımlar başlamıştır.
İlçenin ana yol güzergahında olması nedeniyle
ulaşım oldukça kolaydır.

There are new investment on accomodation
in the area. And being located on the main road
it is easy for arrival

Accommodation:

11

Yerköy
Kaplıcası

Termal Turizm Merkezi

Thermal Tourism Center

Konumu

Location

Yerköy İlçemiz, İlimizin batısında 41 Km.
uzaklıkta olup, kaplıca alanı ilçe merkezi
içerisindedir. Kaplıca suyu sıcaklığı 44 °C dir.

Hot Springs of Yerköy is located 41 km in the
West of Yozgat and is in the district center with
a temperature of 44 C .

Hot Springs of

Yerköy
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Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar

Treatments In The Hot Spring

Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler
sonucunda Nevrit, Nevralji, Kırık-Çıkık
Sekelleri, Kadın Hastalıkları, Romatizmal
Hastalıklar, Kronik Romatizmal Hastalıklar,
Çeşitli Ağrılar, Cilt hastalıklarına iyi geldiği
raporla onaylanmıştır.

According to the Health Ministery reports:
Neuralgia, chronic rheumatismal pains,
degeneration of the spine and joints , skin
disorders, female illnesses, respiratory
illnesses , susceptibility to infection, healing
different aches, can be cured in the hot spring.

Kaplıca alanında Belediye belgeli tesis
bulunmaktadır. İlçenin ana yol güzergahında
olması nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır.

Accommodation:
In the Yerköy Hot Spring area ; there is
an ac commodation licenced by the local
manucipility. Because it is located on the main
road , it is very easy for arrival.
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Saraykent
Kaplıcası

Termal Turizm Merkezi

Thermal Tourism Center

Konumu

Location

Saraykent İlçemiz, İlimizin doğusunda
71 Km. uzaklıkta olup, kaplıca alanı ilçe
merkezindedir. Kaplıca suyu sıcaklığı 74 – 80
°C arasında 10 – 14 lt/sn debiye sahiptir.

Hot Springs of Saraykent are located 71 km in
the East of Yozgat and is in the district center
with a temperature between 74-80 C and a
stream between 10-14 lt/s.

Hot Springs of

Saraykent
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Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar

Treatments In The Hot Spring

Hekim kontrolünde ve soğutulduktan sonra
banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar
romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde;
kronik bel ağrısı, eklem hastalıklarının;
miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji,
sendromu gibi yumuşak doku hastalıkların
tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,
ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi
sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma
durumlarında mobilizasyon çalışmalarında,
kronik dönemdeki nörolojik rahatsızlıklarda
rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluklarında
ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi
unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
Suyun içerdiği florür miktarının yüksek
olması nedeniyle kaynakdan içme şeklinde
yararlanılması sakıncalıdır.

Under the control of a physician and after
cooling the water ,the bath therapy treats to the
followıng disorders: Inflammatory-rheumatic
disorders, degeneration of the spine and
joints, spinal disc-related pain, Chronic pain,
fibromyalgia syndrome (FMS), polyneuropathy
, curing stability to mobility resulting from
brain and nerve operations, conditions
resulting from sports injuries and accidents,
general regeneration and fortification of the
immune system and complementary cure for
some of the above. Because of the high percent
of the flourine in water , ıt is unadvisable to
drink it for healing.

Kaplıca alanında 1 Adet belediye belgeli tesis
bulunmaktadır. İlçenin ana yol güzergahında
olması nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır.

Accommodation:
In the Saraykent Hot Spring area ; there
is an accommodation licenced by the local
manucipility. Because it is located on the main
road , it is very easy for arrival.
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Akdağmadeni
Karadikmen Ilıcaları
Konumu

Location

Akdağmadeni İlçemiz, İlimize 104 Km.
uzaklıkta olup, Akdağmadeni İlçe Merkezine
21 km D-200 Karayoluna 10 km Oluközü
beldesinden yolu ayrılmaktadır. Köy yolu
asfalt kaplama olup ulaşım her mevsimde
sağlanmaktadır. Kaynak kendi halinde
yeryüzüne çıkmakta olup şu anda çıkan
suyun sıcaklığı 38,7 0C dir. Debisi 0,3 Lt/
sn dir. Havzada kendi halinde çıkan başka
kaynaklarda 400 m2 lik alanda kendi halinde
sular çıkmaktadır.

Akdağmadeni district is located 104 km
in East of Yozgat. Hot Spring area is located
21 km on D-200 main road through Oluközü
village. Village road is open every season and
asphalt. Hot Spring water flows it self to the
surface and have 38,7 C temperature with
a stream of 0,3 lt/s.In the area of 400 sqm
different springs flow itself.

Bölgede şu ana kadar herhangi bir
sıcak su sondaj kuyusu açılmış değildir
Kaynak suyunda pH 7,85 ve EC 3800 uS/
cm olarak ölçülmüştür.Kaynak suyunun iyon
karakteristikleri ise Na+K>Ca>Mg ve SO4
>Cl>HCO3 şeklindedir.
Halk arasında suyun insan vucudunun
yorgunluğunu aldığını ve insana dinçlik
verdiği yörede yaşayan insanlar tarafından
söylenmektedir. Araştırlması gereken kaplıca
alanlarından birisidir. İlçe ve Ilıcalar yemyeşil
doğa harikası içerisinde yer almaktadır.
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In the area there is no hot spring investment.
Spring water values are calculated as with ph
7,85 and EC 3800 uS/cm . Characteristics
of the water is Na+K Ca Mg , and SO4 CI
HCO3.
According to the villagers of the area the
water takes ones tiredness and gives health
to the body. The spring area is one of the
important areas to be searched.The district and
the Springs have a marvelous green nature.

Hot Spring Of Karadikmen

Akdağmadeni

17

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIN’DAN
İŞLETME BELGELİ TESİSLER

BELEDİYE BELGELİ TESİSİLER

The Accommodations licenced
by Culture and Tourism Ministery.

The Accommodations licenced
by local Manucipality

MEHMETOĞULLARI OTEL VE KAPLICA ( * * * )

SARIKAYA KAPLICASI

Yeni Şifa Kaplıcaları Yanı Dutluk Cad.
Sarıkaya/YOZGAT
(0354) 772 31 72 – 772 22 11

Kaplıcalar Mahallesi Sarıkaya/YOZGAT
(0354) 772 10 12

SORGUN BÜYÜK TERMAL OTEL ( * * * * * )
Kaplıcalar Sahası Sorgun/YOZGAT
(0354) 415 60 66 – 415 60 67
YILMAZ OTEL ( * * )
Medrese Mah. Ankara Cad. No.5 - YOZGAT
(0354) 212 11 07
GALATA ÇAMLIK OTEL ( * * * )
Çamlık Milli Parkı İçi – YOZGAT
(0354) 217 53 00

SORGUN LOKMAN HEKİM KAPLICASI
Sivas Cad. Kaplıcalar Mevkii Sorgun/YOZGAT
(0354) 415 44 42 – 415 44 43
SORGUN OSMANLI KAPLICASI
Sivas Cad. Kaplıcalar Mevkii Sorgun/YOZGAT
(0354) 415 40 79 – 415 49 35
SORGUN BEDİRBABA KAPLICASI
Sivas Cad. Kaplıcalar Mevkii Sorgun/YOZGAT
(0354) 415 12 17
YERKÖY KOYUNBAŞOĞLU KAPLICASI

YİMPAŞ OTEL ( * * * )

Gençoğlu Mah. Bacılı Mevkii Yerköy/YOZGAT
(0354) 516 85 71

Sivas Karayolu 13. Km. – YOZGAT
(0354) 223 63 11

SARAYKENT MOTEL
Saraykent /YOZGAT
(0354) 368 66 02 – 368 66 02 – 368 62 22
BOĞAZLIYAN (CAVLAK ) BAHARİYE KAPLICASI
Bahariye Köyü - Boğazlıyan/YOZGAT
AKDAĞMADENİ KARADİKMEN ILICASI
Akdağmadeni /YOZGAT

18

YOZGAT TERMAL KAPLICALARI İL HARİTASI

İlçelerin Merkeze
Km. olarak uzaklıkları
Sarıkaya Mehmetoğulları Kaplıca ve Otel
Sorgun Büyük Termal Otel ve Kaplıca
Sarıkaya Kaplıcası
Sorgun Lokman Hekim Kaplıcası
Sorgun Osmanlı Kaplıcası
Sorgun Bedirbaba Kaplıcası
Yerköy Koyunbaşoğlu Kaplıcası
Boğazlıyan Bahariye (Cavlak) Kaplıcası
Saraykent Kaplıcası
Akdağmadeni Karadikmen Ilıcası

Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

104
97
94
124
112
90
118
71
77
34
44
116
41
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Thermal Hot Springs of

Yozgat
Yozgat
Yozgat Valiliği
Valiliği İl
İl Kültür
Kültür ve
ve Turizm
Turizm Müdürlüğünce
Müdürlüğünce Hazırlanıp,
Hazırlanıp,
İl
İl Özel
Özel İdaresince
İdaresince Bastırılmıştır.
Bastırılmıştır.

BOZOK OFSET 0354 217 07 77

Termal Kaplıcaları

