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ÖZET 

Jeotermal kaynaklar, yerin derinliklerinden kaynağını alan suların çeşitli mineraller içererek sıcak bir şekilde 
yeryüzüne çıkması ile meydana gelen kaynaklardır. Kaynağını yerin altından alan ve sıcaklığı 20 °C’den fazla olan 
kaynaklar bu gruba dahil edilir. Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan ve bölgenin 
jeotermal kaynaklar açısından en zengin illerinden biridir. Bingöl ilinde bulunan başlıca jeotermal kaynaklar, 62°C 
sıcaklıktaki Karlıova İlçesi Göynük Hacıyan Kaplıcası, 36°C-47°C sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös Kaplıcası, 48°C 
sıcaklıktaki Yayladere Hasköy Kaplıcası’dır. Bingöl ve çevresi doğal kaynaklar acısından zengin, iş ve iş olanakları 
açısından kısıtlıdır. Bu jeotermal kaynaklar en verimli şekilde kullanılarak sosyo-ekonomik açıdan yöreye katkı 
sağlayabilecek ve turizm acısından hareketlilik getirebilecek potansiyele sahiptir. Nitekim Karlıova İlçesi Göynük 
Hacıyan Kaplıcası’nda sıcak su kaynaklarının kullanımını sağlayacak herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Ancak 
sahanın potansiyeli yapılacak planlamalarla çok daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Bingöl merkeze 21 km 
uzaklıkta bulunan Kös Kaplıcası da bu kaynak ve çevresinde yapılacak turizm planlamaları ile çok daha modern 
bir görünüme kavuşabilir. Yayladere Hasköy ve Kiğı Harur Kaplıcaları herhangi bir şekilde 
değerlendirilmemektedir. Bu ve benzeri termal kaynaklar; kaplıca tedavisinin yanında, sera ve konut ısıtmasında 
kullanılabilir. Bu çalışmada, Bingöl İlinde bulanan jeotermal kaynakların potansiyeli, coğrafi dağılışı bilimsel 
verilere ve arazi çalışmalarına dayalı olarak ortaya konulmuş ve çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal kaynak, Kös Kaplıcası, Hacıyan Kaplıcası, Hasköy Kaplıcası, Bingöl. 

1. GİRİŞ 

Bingöl ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alır. Doğusu Muş, kuzeyi Erzurum 
ve Erzincan, batısı Tunceli ve Elazığ, güneyi ise Diyarbakır illeri ile çevrilidir. İl merkezi, denizden 1151 
m. yüksekliktedir. İdari olarak Bingöl İli merkez ilçeyi oluşturan Bingöl (Çapakçur) ile Genç, Solhan, 
Karlıova, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu adlı sekiz ilçeyi kendi bünyesinde bulundurmaktadır (Şekil 1).  

 
           Şekil 1: Lokasyon Haritası 
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Bingöl’ün yer şekillerini sırası ile sıradağlar, platolar, dağlarla platolar arasına sokulmuş alçak düzlükler 
oluşturmaktadır. İlde kuzey güney doğrultulu uzanan dağ silsileleri büyük yükseklikler arz eder. 
Dağların yükseltileri kimi yerde 3000 metreyi aşmaktadır. (Alay, 1996) (Şekil 2). 

 
               Şekil 2: Bingöl İli DEM görüntüsü 

Bingöl İlinin jeolojik temelini Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı içinde yer alan metamorfik kayaçlar , 
Oligo-Miyosen yaşlı çökellerle, erken Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanik kayaçlar ve genç çökeller 
oluşturmaktadır.  Ayrıca Bingöl Havzası içinde depolanan Geç Pliyosen-Kuvaterner yaşlı sedimanlar da 
bu çökellerin içinde önemli bir yer tutar (Dirik vd., 2003) (Şekil 3). 

 
       Şekil 3: Bingöl İli Jeoloji Haritası (MTA, 2002’den değiştirilerek hazırlanmıştır). 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Palu-Karlıova-Erzincan üçgeni içinde yer alan Bingöl ili ve civarı 
Türkiye’nin en aktif ve en önemli deprem kuşaklarından olan KB yönlü sağ yanal atımlı Kuzey Anadolu 
Fay Sistemi ile KD yönlü sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Sistemi’nin etkisi altındadır. Eşlenik 
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(conjugate) faylar olan bu iki önemli fay sistemine paralel, çoğunlukla kısa ve devamlı olmayan fay 
zonları ise bölgenin önemli tektonik elemanlarıdır (Dirik vd., 2003) (Şekil 3). 

Bingöl İlinin merkezi kesiminde, dağların birbirinden uzaklaşarak genişlediği yerde, Bingöl Ovası yer 
almaktadır. Bu ovayı birçok akarsu çeşitli yönlerde parçalamıştır. Peri Çayı, Göynük Çayı, Murat Nehri 
ve Çapakçur Çayı ilin en önemli akarsularını oluşturur. Bingöl İli, sahip olduğu coğrafi konum itibariyle 
bulunduğu bölgenin karasal iklim şartlarını en belirgin şekilde karakterize etmektedir. Yöredeki bu iklim 
koşullarının belirmesinde karasallık, yükselti, bakı ve orografik özellikler kadar sahadaki basınç değerleri 
de önemli rol oynamaktadır. Bingöl’ün yıllık ortalama yağış miktarı 914 mm’dir (Tonbul, 1990). Bölge 
içerisinde yükselti, toprak örtüsü ve iklim koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak bitki örtüsü dağılışında 
da çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Yükseltinin 2300 – 2400 m’ye kadar ulaştığı kesimler doğal orman sınırını 
oluşturmaktadır. Özellikle çeşitli meşe türlerinin hakim olduğu bu gür kuru orman topluluğunun üst 
sınırlarına doğru ise yer yer nemli bir özellik gösteren titrek kavaklar görülmektedir. Bu özelliğiyle 
Bingöl ve çevresi Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde orman açısından zengin bir yöre olarak bilinir. Buna 
karşılık 2300 – 2400 m.lerden sonra orman üst sınırından itibaren yüksek dağ-plato stepleri ve alpin 
çayırlar görülmektedir. Bu alanlarda özellikle geven türü yaygındır (Soylu, 2003). 

2. AMAÇ 

Bingöl, Coğrafi konum itibariyle jeotermal kaynaklar bakımından önemli bir konumda bulunmaktadır. 
Bingöl il sınırları içerisinde 75 km boyunca güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan Doğu Anadolu Fayı 
Zonu’na bağlı olarak çeşitli jeotermal kaynaklar yer almaktadır. İnceleme alanında kendiliğinden çıkan 
jeotermal kaynaklar bulunmasına rağmen, sondajlarla ortaya çıkarılabilecek kaynaklar da bulunmaktadır. 
Bingöl ilinde bulunan jeotermal kaynaklardan gerçek anlamda faydalanılamamaktadır. “Bingöl İli 
Jeotermal Kaynakları” adlı bu çalışmada Bingöl ilinde bulanan jeotermal kaynakların dağılışı ve 
kullanım potansiyelleri ana hatlarıyla araştırılmaya çalışılmıştır. 

3. MALZEME ve METOD 

“Bingöl İli Jeotermal Kaynakları” adlı bu çalışmada Fırat Kalkınma Ajansı verileri, MTA’dan sağlanan 
veriler, arazi çalışmalarından elde edilen veriler ile literatürden sağlanan veriler kullanılmıştır. Önce 
inceleme alanının jeolojik özellikleri ortaya konulmuş, daha sonra araziden elde edilen veriler ile 
literatüre dayalı veriler Coğrafya biliminin prensipleri ışığında sentez edilerek çalışma tamamlanmıştır. 

4.BİNGÖL İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI 

Türkiye’de çermik, ılıca ve içme gibi değişik adlarla anılan su kaynakları; yeraltına sızan suların 
derinlerde ısınması ve bünyelerine çözülmüş mineral maddeleri alarak kırık hatlar boyunca yeryüzüne 
çıkmaları sonucu oluşur. Bu nedenle bünyelerinde çözülmüş halde klor, sülfat, bikarbonat ve çeşitli 
mineral maddeler bulunan bu kaynaklar ile kırık hatların dağılışı arasında paralellik vardır (Atalay, 2000: 
372) (Şekil 4-5).  

 
Şekil 4: Jeotermal Oluşum Modeli (http://www.eie.gov.tr/eie-
web/turkce/YEK/jeotermal/11jeotermal_enerji_nedir.html). 
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 Şekil 5: Jeotermal Kaynaklar ve Volkanik Alanlar Haritası    
(http://cografyabilim.files.wordpress.com/2011/07/jeotermal-kaynaklar-ve-volkanik-alanlar haritasc4b1.jpg) 

Nitekim Türkiye’deki termal kaynakların sayısı ve dağılışı bu ilişkiyi açıkça göstermektedir. Termal 
kaynaklar tarihsel süreçte gerek sıcaklıkları ve gerekse kimyasal özellikleri yönüyle, çeşitli hastalıkların 
tedavisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılmışlardır. Anadolu’da içme, banyo ve çamur banyosu 
gibi tedavi amaçlı kullanım şekillerinin Hititlerden başlayarak günümüze kadar geldiği söylenebilir.  
Sağlık amaçlı kullanım yönüyle bu kaynakların özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde daha da değer 
kazandığı bilinmektedir (Ülker, 1988: 205; Özgüç, 2007: 20). Günümüzde ise sanayi faaliyetlerine 
yönelik sıcak su temini, elektrik üretimi, konut ve seraların ısıtılması gibi kullanımlarının yanında, 
modern tıbbın yetersiz kaldığı bazı hastalıkların tedavisinde alternatif tedavi kaynağı olarak görülmeye 
başlamıştır. Bu nedenle son zamanlarda reçetelere giren termal kaynaklar, doktor kontrolünde yapılan 
çok sayıda tedaviye cevap vermelerinin yanında, stresten uzaklaşmak, hayat kalitesini yükseltmek 
amacında olanlar için de tercih sebebidir (Ünal, 2003: 115–117). Ülkemizde 1990’ların başlarında 
yapılan envanter çalışmalarına göre sıcaklıkları 20–102 ºC arasında değişen 900’den fazla termal ve 
mineralli kaynak bulunmaktadır (Değirmenci, 1995: 69). 

Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan ve bölgenin jeotermal kaynaklar 
açısından en zengin illerinden biridir. Bingöl ilinde bulunan başlıca jeotermal kaynaklar, 62°C 
sıcaklıktaki Karlıova İlçesi Göynük Hacılar Kaplıcası, 36°C-47°C sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös 
Kaplıcası, 48°C sıcaklıktaki Yayladere Hasköy Kaplıcası’dır. 

4.1. Kös Kaplıcaları 

Bingöl Kös Kaplıcaları Yöresi (Ilıcalar yerleşmesi) Bingöl'ün yaklaşık 21 km. kuzeydoğusunda yer 
almaktadır (Şekil 6-7). Erzurum-Bingöl Karayolunun (D-950) 1 km. kadar kuzeyinde bulunan kaplıcalar 
yöresine asfalt bir yolla ulaşılır. Yöre önemli sıcak kaynaklara ve kaplıca kültürüne sahiptir. Tesisler 
yöresi, Ağaçeli bucağına bağlı olan Ilıcalar beldesi sınırları içindedir. Kaplıcalar kuzey-güney yönünde 
uzanan Kös Deresi vadisinin batı yakasında ya da sağ sahilinde vadi tabanında yer alırlar. Çevresine 
göre nispeten yeşil bir görünüme sahiptir (Bulut ve Girgin, 2001). 
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                    Şekil 6: Bingöl İli Jeotermal Kaynakları Haritası 

 
 Şekil 7: Bingöl Kös Kaplıcası (http://www.dunyaturklobisi.com/turkiye/tarihi/Bingol.htm ) 

Kaplıcanın otel ve motel bölümü söz konusu vadinin hemen kenarındaki sınırlı bir düzlükte, suyun 
akışı yönünde uzanmaktadır. Vadi tabanıyla aynı seviyede bulunduğu için, kabarma dönemlerinde, 
derenin muhtemel bir zararını önlemek zorunlu olmuş ve bazı önlemler alınmıştır. Kaplıcanın 
bulunduğu yer 1165 m.deki Çal deresi vadisinin en vadisinin en dar kısmıdır. Buradaki akarsuyun 
özellikle ilkbaharda taşkınlara neden olması yüzünden yatak ıslah edilmiş ve yamaçlara doğru uzanan 
tesisler, duvarlar yapılarak korunmuştur (Bulut ve Girgin, 2001). 

Termal kaynaklara önem kazandıran unsur, sularının fiziksel ve kimyasal özellikleridir. Bu özelliklere 
bağlı tedavi edici özellikleri ise talebi arttıran en önemli çekicilik nedenleridir. Gerçekten de 16.7.1981 
'de yapılan tahlil sonuçlarına göre; kaplıca suları, karbondioksitli ve karbon gazozlu sular grubundandır. 
(Tablo 1).  
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Tablo 1: Kös Kaplıcalarının Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Katyonlar Mg/lt Milival/lt % milival Anyonlar Mg/lt Milival/lt % milival 

Sodyum 167.1 0.519 2.555 Klorür 86.8 2.445 12.030 

Potasyum 20.3 7.266 35.750 Bromür 46.3 0.566 2.785 

Kalsiyum 144.2 7.210 35.478 İyodür 0.46 0.003 0.014 

Magnezyum 58.3 4.858 23.893 Sülfat 128.1 2.668 13.127 

Demir 0.12 0.004 0.019 Nitrat 3.2 0.051 0.251 

Alüminyum 4.232 0.469 2.307 Hidrofosfat 4.6 0.095 0.467 

Toplam  20.324 100.00 Hidrokarbonat 884.5 14.496 71.326 

    Toplam 1647.212 20.324 100.00 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Ph 6.70 Sıcaklık 36°C Salinite ‰3.6 Serbest  

CO2 

426.6 
mg/lt 

Ser. Kük. H. 0.1 mg/lt Metasilika
t Asidi 

116.2 mg/lt Metaborik 
Asidi 

17.5 
mg/lt 

Renk  

Koku - Tortu Var Radyoaktivite 21   

Kaynak: (Bulut ve Girgin, 2001). 

Sıcaklık değerleri açısından sıcak sular (hipertermaI 36-45ºC), mineral bakımından ise oligometalik 
(madeni az 1.6 mg/lt) ve hipotonik (50,82 milimol/lt) bir maden suyu sayılmaktadır. Kaplıca suları, klor 
sülfat ve silikat gibi anyonlar ile demir ve alimünyum gibi anyonlar içermektedir. Karbondioksitli kalevi 
ve toprak kalevili bikarbonatlı sular niteliğine de sahiptir. lçilerek yararlanımlarda mide ve barsak 
motalitesini artırıcı, idrarı arttırıcı, hazmı geliştirici ve safra kesesini kısmen boşaltıcı etkisi olduğu ve 
tortu içerdiği için şişelerıerek tüketime uygun olmadığı ancak yerinde içilebileceği saptanmıştır (Bulut ve 
Girgin, 2001). 

4.2. Hasköy-Alınyazı-Sabırtaşı (Yayladere) Kaplıcaları 

Hasköy-Alınyazı-Sabırtaşı (Yayladere) Kaplıcaları, Bingöl'ün Yayladere (Holhol) İlçesi civarında 
bulunmaktadırlar (Şekil 6). Hasköy Ilıcası Yayladere ilçe merkezinin yaklaşık 5 km güneyinde, Alınyazı 
(Hozavit) ve Sabırtaşı (Horor) ılıcaları da yaklaşık 25 km doğusunda, Hupus Çayı kıyısında yer 
almaktadırlar. Bunlardan Alınyazı Ilıcası, Hupus Çayının hemen güney kıyısında, Sabırtaşı Ilıcası da 
bunun yaklaşık 500 m kuzeydoğusunda, çayın kuzey kıyısından 100 m mesafede bulunmaktadır. Üç 
ılıcaya da vasıta ile ulaşılabilmektedir. Sabırtaşı Ilıcası bir bina ile yıllardan beri gelir sağlıyan bir kaplıca 
haline getirilmiştir (Şekil 8). Ancak Alınyazı ve Hasköy ılıcalarında hiçbir modern yapı 
bulunmamaktadır. Köylüler tarafından havuz haline getirilen bu ılıcalardan çevre halkı sadece şifalı su 
olarak girmek ve içmek suretiyle yararlanmaktadır (Çelebi, 1994: 40). 

İncelenen ılıca kaynakları jeolojik olarak Anadolu'nun Toros Tektonik Birliğinin doğu kesiminde yer 
almaktadır. Burada ana kayaçlan oluşturan yaygın üst kretase kireçtaşları, yer yer büyük yayılım gösteren 
genç bazaltik andezitik volkanitler tarafından kesilirler. Sözkonusu sıcak su kaynakları bu iki kayaç 
serisinin dokanaklarında bulunmaktadırlar. Büyük olasılıkla birer fay hattını oluşturan Hasköy Deresi ile 
Hupus Çayı bu sulara iletim yolu açmışlardır (Çelebi, 1994: 40). 

İncelenen ılıca suları gerek fiziksel ve gerekse kimyasal özellikleri bakımında önemli farklılıklar 
göstermektedirler. Aralarında herhangi bir bağlantı bulunmamakla beraber bazı özellikler batıdan 
doğuya değişmektedir. Örneğin batıda bulunan Hasköy Ilıcasınım suyu 33 °C ile en soğuk iken, 
Alınyazı Ilıcası 46 °C, Sabırtaşı Ilıcası 47 °C ile en sıcak kaynağı teşkil etmektedir. Hasköy Ilıcası 
suyunun pH değeri 6,10 ve Alınyaz'ınn 6,60 ile az asidik, Sabırtaşı Ilıcasının da 8,30 ie bazik olduğu 
saptanmıştır (Çelebi, 1994: 41) (Tablo 2).  
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Şekil 8: Sabırtaşı Kaplıcası (Çelebi, 1994: 43) 

Tablo 2: Hasköy, Alınyazı ve Sabırtaşı ılıca sularının fiziksel özellikleri. 

Genel  Özellikler Hasköy Alınyazı (Hozavit) Sabırtaşı (Horhor) 

Sıcaklık (° C ) 33 46 47 

PH 6.10 6.60 8.30 

İletkenlik  (µmho/cm 1.619,4 4.977,0 5.817,6 

Debi (lt/sn) 8 0.2 0.5 

Derinlik (m) 494 1023 1056 

Çözünmüş Toplam 
Katı Madde (mg/lt) 

1.240,02 3.534,35 4.197,36 

                  Kaynak: (Çelebi, 1994: 41). 

Suların debileri yukarıda saptanan özelliklerinin tersine bir durum göstermektedir. Hasköy Ilıcası 
(Yukarı ve Aşağı Hasköy toplam) 8 It./s'lik bir debiye sahiptir. Alınyazı Ilıcası'nın havuz başında 
ölçülen debisi 0,2, Sabırtaşı Ihcası'nın da O, 5 It./s olarak ölçülmüştür. İz element olarak Hasköy Ilıcası 
suyunda yalnız Mn2+ bulunabilmiştir. Buna karşın Sabırtaşı Ilıcası suyunda Co2+ (O, 30 mg/1) ve 
Zn2+ (O, 04 mg/1) tespit edilmiştir. Bu ılıca suyu Co2+ içermesine ve bunun Mg2+'ye jeokimyasal 
yakınlığına karşın Mg2+ bakımından en fakir kaynağı teşkil etmektedir. Buna karşın Hasköy Ilıcası suyu 
hem Mg2+, hem de Fe2+'ce en zengin ılıca suyu olmaktadır. Cr2+, Ni2+, V3+, Cu+,Pb2+, Sn4+ ve 
Ag+ iz elementleri incelenen hiçbir kaynakta saptanamamışlardır. Bu kaplıcalar sınıflandırma itibariyle 
fay kaplıcaları grubuna dahil edilmektedir. Hasköy Ilıcası bikarbonat içeren kalsiyumsodyumlu su olarak 
tanımlanmıştır. Bu ılıcanın suları araştırılan diğer iki ılıcaya göre en az çözünmüş katı madde 
içermektedirler (Tablo 3) (Çelebi, 1994: 43). 

Tablo 3: Hasköy, Alınyazı ve Sabırtaşı ılıca sularının sınıflandırılması 

Ilıca Isı Derecesine Göre 
Sınıflandırma 

Kimyasal Bileşimine 
Göre Sınıflandırma 

Tıbbi Sınıflandırma 

Hasköy Ilık Bikarbonatlı (Sodyum-
Kalsiyumlu) 

Na, Ca-Bikarbonatlı 

Alınyazı Çok Sıcak Bikarbonatlı, Klorürlü 
(Sodyum-Kalsiyumlu) 

Na, Ca-Bikarbonatlı , 
Klorürlü 

Sabırtaşı Çok Sıcak Bikarbonatlı, Klorürlü 
(Sodyum-Kalsiyumlu) 

Na, Ca-Bikarbonatlı , 
Klorürlü 

                 Kaynak: (Çelebi, 1994: 44). 
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4.3. Karlıova Hacılar Jeotermal Sondaj Kuyusu 

Hacılar sondaj kuyusunun 1 km doğusunda Hacılar Köyü, 50 km batısında Bingöl İli, sondaj noktasının 
30 km güneydoğusunda Karlıova İlçesi yer alır. Bingöl İline olan uzaklığı ise yaklaşık 45-50 km 
civarındadır. MTA Genel Müdürlüğü 2009 yılı iş programı gereği Doğu Anadolu Jeotermal Sondaj 
çalışması yapılmıştır. Bölgede jeotermal enerjinin varlığını işaret eden jeolojik göstergeler yanında, 
jeotermal bulgular da mevcut olup sondaj lokasyonunun yaklaşık 300-400 m batısında 68º C doğal çıkış 
bulunmaktadır. Bingöl Hacılar jeotermal sondajı 2005 yılı iş programına alınmış, sondaj lokasyonu 
hazırlanmış ancak güvenlik sorunu nedeniyle yapılamamıştır. 2009 yılında iş programına tekrar alınan 
sondaj çalışmalarına Ağustos ayında başlanmış ve aynı yılın Aralık ayında çalışmalar bitirilmiştir (Şahan, 
2011: 3). 

 
Şekil 11: Hacılar Sondaj Kuyusunda artezyen üretimi (Şahan, 2011: 3). 

İnceleme alanında temeli, Paleozoik yaşlı mermer, kalkşist, şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşan 
metamorfik kayaçlar oluşturur. Bunların üzerine uyumsuz olarak Alt Miyosen yaşlı Adilcevaz 
kireçtaşları ve Üst Miyosen yaşlı Solhan Volkanitleri gelir. Adilcevaz kireçtaşları ve Solhan 
Volkanitlerinin de üzerinde uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı eski alüvyon, yeni alüvyon ve traverten 
yer almaktadır (Şahan, 2011: 6) (Şekil 12). 

 
 Şekil 12: Hacılar Sondaj Alanı ve Çevresinin Jeoloji Haritası (Şahan, 2011) 
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İnceleme alanında KAF ve DAF sistemlerine ait doğrultu atımlı faylar birbirlerine dar açıyla yaklaşarak 
kesişirler. Bu fay çizgileri boyunca sıcak ve soğuk su çıkışları bulunmaktadır. İnceleme alanında fay, 
metamorfiklerle Solhan Formasyonu arasında gelişmiştir. Muhtemel KD-GB doğrultulu kırıklardan 
çıkan jeotermal kaynaklar DAF ve DAF’a bağlı tali faylara bağlı olarak gelişmiştir (Şahan, 2011: 11). 

Hacılar bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 550 m’den alınan numunelerde sıcaklığı 70.4º 
C ve debisi 33 l /sn (artezyen) olan sıcak su elde edilmiştir. Ayrıca 1  adet sıcak su numunesinin 
kimyasal analizleri sonucunda suyun Na, K, HCO3 sular sınıfında olduğu ve toplam mineralizasyon 
değerlerinin 3060 mg / lt olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4) (Şahan, 2011: 23). 

Tablo 4: BH-1 Su Numunesi Analiz Sonuçları 

BH -1 Sondajı Analiz Değerleri mg/l 

pH (22.0º C) 7.1 

HCO3 1501 

CO3 <10 

Ca 77.1 

Mg 39.5 

SiO2 44.4 

Cl 203 

SO4 379 

Na 686 

K 104 

B 11.3 

EC 3060 

            Kaynak: (Şahan, 2011: 23). 

5. SONUÇ 

Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesinin jeotermal kaynaklar açısından en zengin illerinden biridir. Bu 
jeotermal kaynaklar en verimli şekilde kullanılarak sosyo-ekonomik açıdan yöreye katkı sağlayabilecek 
ve turizm acısından hareketlilik getirebilecek potansiyele sahiptir. Kös kaplıcaları, amaca uygun olarak 
kullanılmamaktadır. Kaplıca tedavisi uzman hekim ve fizyoterapistler gözetiminde amaca uygun şekilde 
yapılmalıdır. Kaplıcalara gelen ziyaretçilere kaplıcalar hakkında bilgi verilmeli, hangi şartlarda 
yararlanmanın daha verimli olacağı benimsetilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde kaplıcalar şifalı su 
olmayıp, sadece sıcak su banyosu olarak önem taşıyacaktır. Özellikle kaplıcalardan yararlanan 
ziyaretçiler hastalıklarına göre tasnif edilmiş kür merkezlerine alınarak, bulaşıcı hastalıkların en aza 
indirilmesi sağlanmalıdır. En azından cilt hastalıkların tedavi edildiği havuz ve banyolar ile 
romatizmaların tedavi edildiği ortamlar ayırt edilmelidir. 

Bulunan katı madde miktarları ile ısı dereceleri esas alındığında Hasköy, Almyazı ve Sabırtaşı sıcak su 
kaynaklarının suları, l kg suda l g'dan fazla çözünmüş katı madde bulundurduklarından ve 20 °C'den 
sıcak olduklarından, "ılıca" olarak tanımlanabilirler. Yukarıda saptanan özelliklerdeki ılıca sularının 
birçok hastalığın tedavisinde banyo yapmak ve içmek suretiyle etkili olduğu saptanmıştır. Bikarbonatlı 
suların örneğin beslenme bozukluklarına, idrar, böbrek ve romatizmaya karşı tıpta saptanan yararlı 
özellikleri de bunu doğrulamaktadır.  Sözkonusu ılıcaların yararları çevre halkı tarafından bilinmektedir. 
Örneğin Hasköy Ilıcası dinlendirici ve yaraları iyileştirici, Almyazı ve Sabırtaşı ılıcaları da ağrı dindirici 
ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri ile tanınmaktadır. Bu olanaklardan yararlanmak ve halkın hizmetine 
sunabilmek için ılıcaların öncelikle modern kaplıcalar haline getirilmesi gerekmektedir. Bu girişimle 
yörenin çekiciliği artırılmış, yeni işyerleri açılmış ve halk sağlığının korunmasına önemli bir katkı 
sağlanmış olacaktır. Bu sular seracılıkla değerlendirilebilir ve şişelenip maden suyu olarak da satılabilir. 
Böylece çevre köyler (örneğin Hasköy) ve Yayladere gibi zaten hiçbir gelir kaynağı bulunmayan kasaba 
belediyelerine bir kaynak sağlanabilir. Karlıova ilçesi Hacılar Köyü mevkiinde bulunan kaplıca ve sondaj 
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kuyularından elde edilecek sıcak sular, Bingöl şehir merkezinin ısıtılmasında ve ayrıca seraların 
ısıtılmasında rahatlıkla kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca buraya kurulacak modern kaplıca 
tesisleriyle kaplıca tedavisi yapılarak yöre halkının ekonomik hayatına önemli katkılar sağlanabilir. 
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