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Gazelle Resort & Spa



Bolu’nun Karacasu beldesinde 150 
dönümlük bir meşe ormanının 
içinde açılan 5 yıldızlı otel Gazelle 
Resort&SPA, Şubat 2011 itibariyle 
misafirlerine kapılarını açtı. 5000 
m2’lik alana kurulmuş Türkiye ve 
Avrupa’nın en kapsamlı SPA’larından 
La Gazelle SPA merkezinin tasarım 
ve uygulamasına imza atan PROMET 
SPA WELLNESS firmasından Ayşegül 
Sungur, yıllardır Kartalkaya’nın vaz-
geçilmez adresi Grand Kartal Otel’in 
tecrübe ve hizmet anlayışını Gazelle 
Resort’a taşıyacak olan işletme sahibi 
Emine Ergül’den Otel ve Spa Merkezi 
hakkında bilgi aldı.

İş yaşamınızın stresinden kurtulmak, şehrin kalabalığından koşuşturmasından uzaklaşmak, sağlığınıza 
ve güzelliğinize hak ettiği önemi gösterirken doğanın içinde rahatlamak artık çok zor değil. İstanbul’a 
2,5  Ankara’ya 1,5 saat mesafedeki Gazelle Resort&SPA bir meşe ormanının ortasında yer almaktadır. 
Otel yapımında tek bir ağaç bile kesilmemekle birlikte, projenin ortasındaki 300 yıllık bir meşe ağacı için 
proje 1 milyon dolara mal olacak şekilde tamamen değiştirilmiştir. 
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Tamamı orman manzaralı 165 odası, 9 corner, 11 private, 
10 Roof suit, ve King suit ile gerçek konforu, açık hava sine-
ması, yürüyüş parkurları, atv motosiklet ve dağ bisiklet İle 
Gölcük’e kadar gezip minik misafirlerin doğayı keşfetmesi 
için özel olarak hazırlanmış çocuk tarlası, 25 kişilik salon-
dan 500 kişilik salona kadar 10 tane farklı toplantı salonu, 
şehre ulaşım kolaylığı, zayıflama programları, Bolu’lu us-
taların damak tadına uygun farklı yemek menüleri, kır kah-
vesi, köy pazarı, tam donanımlı geniş çocuk klubü, oyun 
salonları, Fitness club, 4 adet teniskort’u, açık ve kapalı 
havuzları La Gazelle SPA merkeziyle gerçek bir tatil için 
gereken her şey Gazelle Resort & SPA da . Doğayla içiçe 
yaşamı daha otele ilk adımızını attığınız an hissedilmekte 
ve tamamı ahşap ve kütüklerle tasarlanan oteldeki koku ve 
SPA’daki ambians sizi çok uzaklara kuzey ülkelerine gö-
türmektedir.

Doğayı özleyenlere... Gazelle Resort&SPA size çok 
farklı bir deneyim sunmaktadır. Misafirler için ayrı-

lan organik bahçeye istediğiniz sebzeyi ekebilir, dilerseniz 
yardım alabilir ve daha sonra kendi ektiğiniz sebzeleri afi-
yetle yiyebilirsiniz. Bunun dışında otelin içinde bulunduğu 
ormanda yürüyüşünüzü yaparken uçuşan kuşlara, dolaşan 
ceylanlara ve zıplayan sincaplara rastlamanız da mümkün. 
Tamamı %100 doğal malzemeyle yapılmış olan Gazelle 
Resort&SPA’da doğaya doyacaksınız!



Türkiye’nin en ideal termal suyu Gazelle’de” 40 derece sıcaklıktaki termal su, Gazelle’nin 
bulunduğu Karacasu Beldesi’nden sadece 1 kilometre ötede çıkmaktadır. İdeal ısıdaki 
termal su hiçbir soğutma ve bekletilme aşamasından geçirilmeden doğrudan kullanıma 
açılmaktadır. Diğer bir özelliği ise termal suyun otele özel borularla hiçbir ısı ve mineral 
kaybına uğramadan taşınıyor olmasıdır. Hal böyle olunca size de sadece bu sudan 
faydalanmak düşmektedir. Sizin için özel olarak tasarlanan termal havuz ve termal 
jakuzide şifa bulabilirsiniz. Özellikle romatizmal hastalıklara ve ağrılara sahip olanlar 
için biçilmiş kaftan.

Öncelikle SPA... Klasik İsveç masajından Ayurvedaya, Türk hamamından Rus sauna-
sına, kum terapisinden macera duşuna, Thai masajından bio saunaya, Bali masajından 
saman terapisine, aromaterapiden gül saunaya misafirlerin aklına gelebilecek her çeşit 
terapi 5000m2’lik SPA bölümünde mevcut. Ormanda kuş ve yaprak seslerini dinleyerek 
masajını yaptırmak isteyen misafirler için de orman içindeki özel masaj kabinlerinde 
hizmet verilmektedir.

Formda ve sağlıklı yaşam... Tüm SPA aktivitelerinin yanısıra fitness, yoga, pilates, me-
ditasyon gibi aktiviteler de sunulmaktadır. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar 
kurslar misafir isteğine göre ayarlanmaktadır.

Gazelle Resort&SPA’nın en büyük özelliği Türkiye’nin en kapsamlı SPA merkezi olma-
sıdır. Üstelik daha önce deneyimlediğiniz SPA merkezlerinde göremeyeceğiniz özellik-
te ünitelere sahip. Ayrıca dekorasyonu tamamen doğal malzemeler kullanılarak tasar-
lanmıştır.  5000 m2’lik alana kurulmuş La Gazelle SPA aşağıdaki bölümlerden oluşur:

• Masaj ve Bakım Bölümü 
• VIP Masaj Odası 
• Couple Masaj Odası 
• Rasul – Çamur Terapisi
• Fitness Merkezi 
• Açık ve Kapalı Havuzlar 
• Türk Hamamları 
• Rus Saunası
• Bio Sauna
• Gül Sauna (Bayanlara Özel) 
• Herbal Bath 
• Kristal Sauna 
• Salyangoz Duşlar 
• Laconium 
• Aromaterapi Buhar Odası 

• Kneipp – Ayak terapisi
• Şok Havuzu 
• Tuz Terapi Odası 
• Saman Terapi Odası 
• Kum Terapi Odası 
• Ice Grotto (Buz Odası) 
• Macera Duş Mağarası 
• Su Yataklı Dinlenme Odası 
• Isıtmalı Taş Yataklı Dinlenme Odası
• Isıtmalı Banklar
• Özel Aile Banyoları (Masaj odası, sauna, hamam, 
jakuzi, dinlenme bölümü) 
• Termal Havuz 
• Termal Jakuzi 
• Salus Bar 
• SPA Lounge
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Masaj bölümleri farklı özelliklere sahip 
11 masaj odası, vücut bakım odası, 
cilt bakım odası, 2 relax odası, 1 Co-
uple masaj odası,1 VİP masaj odası 
ve toplam 70’e yakın masaj çeşitliliği 
ve cilt bakımlarıyla göz kamaştıran bir 
menüye sahiptir.

Türkiye de yalnızca LA Gazelle SPA 
Merkezinde bulunan terapi odaların-
dan bazıları: 
SAMAN TERAPİ ODASI; Aralarında 
çavdardan, yoncaya kadar pek çok 
değerli otun kurutulmuş halinin bu-
lunduğu Saman Terapi Odası başta 
nefes darlığı, astım ve bronşit gibi 
solumun yolu rahatsızlıkları çekenler 
için bulunmaz nimetdir. Samanların 
modern saunalarda da terlemeye yar-
dımcı olması için kullanıldığını hatır-
latmak isteriz.

KUM TERAPİ ODASI; Müthiş okya-
nus manzaralı, yerden ısıtmalı, sıcak 
kumlardan oluşan güneş ışınlarına 
eşdeğerde özelliğe sahip ışık sistemi-
nin bulunduğu solaryum etkisi yarat-
mayan sıcak bir ortamdır. Müşteriler 
bu terapide sıcak kumun üzerine uza-
narak sanki sahildeymiş hissi yaşa-
maktadırlar.

KRİSTAL SAUNA; Özgün tasarımıy-

la, renk terapisi ve 45 dereceye yakın 
bir sıcaklığa sahip oluşu ve vücuttaki 
3.göz olarak adlandırılan çakra bölge-
sine hitap etme özelliğine sahip olma-
sı ile vücuttaki enerji akışını kolaylaş-
tırmaktadır.

GÜL SAUNA; Sadece bayanların kul-
lanabildiği , pembe doğal taş ve ah-
şabın uyumuyla yaklaşık 70 derece 
sıcaklığa sahip, renk ve gül esansı 
koku terapisiyle zenginleştirilmiş farklı 
bir sauna ortamıdır.

ICE GROTTO (BUZ ODASI) Doğal 
mağara görünümlü , sauna ve buhar 
odasından çıktıktan sonra şok amaçlı 
girilen özel soğuk odadır. 

MACERA DUŞ MAĞARASI; Yakla-
şık 10 metre uzunluğundaki bu mağa-
rada 3 farklı senaryo  bulunmaktadır. 
Gök gürültüsü, sağanak yağış, tropi-
kal yağmur, yan jet, sis gibi özelliklerin 
olduğu bu mağarada adrenalin dolu 
bir ortamda yürüyüşünüzü tamamla-
yabilmektesiniz.

ÖZEL AİLE BANYOLARI (VİP ODA-
LAR) Ailenizle birlikte size özel hazır-
lanmış olan bu oda da jakuzi, sauna, 
hamam,duş ve masaj odasını rahat-
lıkla ve özgürce kullanabilirsiniz.

ISITILMIŞ SU YATAKLARI Vücut 
şeklinize göre şekillenirken, huzura 
ulaşıp gönlünüze göre dinlene bilirsi-
niz. 

HAVUZLAR; Derinlikleri 1.40 cm olan 
1 kapalı yüzme havuzu,1 açık ha-
vuz,1 termal havuz ve çocuklar için 
özel eğitmenle eşliğinde 0-7 yaş ve 
7-14 yaşları için özel dizayn edilmiş 2 
çocuk havuzu bulunmaktadır. Termal 
Jakuzi keyfi ise dinlenme ritüelinin 
vazgeçilmezi olmaktadır.

Bayanlar ve erkekler için hazırlanmış 
Türk hamamları, kese köpük bakım-
ları, çeşitli peeling hizmetleri ve ılıklık 
dinlenme mekanlarıyla kişiye özel cilt 
bakımları yine LA Gazelle & SPA ayrı-
calıklarından.

La Gazelle Spa’yı kelimelerle anlat-
mak çok zor. Mutlaka görmelisiniz. 
Sizi şaşırtacak ve şımartacak bir de-
neyim yaşayacaksınız… 

Daha fazla bilgi için 
PROMET SPA&WELLNESS
Ayşegül Sungur
Genel Müdür / Yük. Mimar 



Dünyada ve 
Türkiye’de  termal 
turizm

PROMET SPA 
WELLNESS firmasın-
dan Ayşegül Sungur 
TERMAL TURİZM 
ile ilgili İnönü Üni-
versitesi Eğitim 
Fakültesi’nden Gül-
pınar AKBULUT’un 
“Türkiye’de Kaplıca 
Turizmi Ve Sorunla-
rı” konulu çalışma-
sından yararlanarak 
aşağıdaki yazıyı 
derledi. Kendilerine 
dergimize katkıla-
rından dolayı son-
suz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Ayşegül SUNGUR

Türkiye, volkanik ve tektonik bakımdan aktif alanların geniş yer kaplama-
sından dolayı termal kaynaklar yönünden zengindir. Bugün ülkemizde 

sıcaklıkları 20-102 ºC arasında değişen 900’den fazla termal ve mineralli kay-
nak grubu vardır. Kaynaklar, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından çeşitli 
hastalık ve rahatsızlıklara karşı iyileştirici özelliklere sahiptir ve onların çoğu 
ilkçağlardan beri insanlar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Son yıl-
larda giderek önemi artan bu kaynaklar, turizm çeşitliliği içinde yerini almış ve 
Türkiye’nin bazı bölgelerinde turistik çekim merkezine dönüşmüştür.

Sağlık turizmi faaliyetlerinden biri olan termalizm, soğuk ve sıcak miner-
alli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerde kullanımı için turistlerin 
ulaşım, konaklama ve ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan 
çok yönlü bir turizm çeşidi olarak ön plana çıkmaktadır Diğer bir ifadeyle ter-
malizm, doğaya dayalı suların ısı, mineral ve radyoaktiflik gibi özelliklerinden 
yararlanılarak sağlık etkinliklerinde kullanılması ve bu etkinliklerin bilimsel es-
aslarla ele alınması temelinde yapılmaktadır
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Termal kaynakların kullanımı ve on-
dan çeşitli şekillerden yararlanma-
nın tarihi oldukça eskidir. İlkçağlarda 
sağlık ve dini amaçlarla kullanıldığı 
düşünülen bu kaynaklardan sistemli 
bir şekilde faydalanılması ve gelişi-
mi Roma dönemine rastlamaktadır. 
Romalıların, ağrılı, sızılı hastaların 
ve savaşta yaralanan, yorgun düşen 
askerlerin kaplıca suyuna girmekle 
yaralarının çabuk kapandığı ve az 
zamanda zindelik kazandıklarını gö-
rerek, her gittikleri yerde şifalı sular 
üzerine önemli tesisler kurdukları bi-
linmektedir. Rönesans Avrupa’sında 
kaplıcalara önem verildiği, balneoloji 
ve balneoterapi bilimleri ortaya çıktığı 
ve Almanya’da Baden, Wiesbaden ve 
Karlsbaden ile Fransa’da Aix Les Ba-
ines kaplıcalarının birer sağlık turizm 
merkezine dönüştüğü çeşitli kaynak-
larda geçmektedir . XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında Almanya, Belçika ve İngilte-
re gibi belirli merkezlerin dünya çapın-
da üne kavuştuğu, bugün tıbbın dev 
adımlarla ilerlemesine, yeni ilaçların 
bulunmasına tedavi biçimlerinin daha 
etkin olmasına rağmen eski çağlardan 
beri insanlığa daha yararlı olan termal 
kaynakların, Batı ülkelerinde insan-
ların zinde kalması, bitkinlik ve yor-
gunlukların giderilmesi, iş verimliliğini 
artırması için halen kullanıldığı ifade 
edilmektedir. 
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Nitekim, Almanya (Bad-Kissngen ve 
Baden-baden), Fransa (Vichy, Aixler 
Bains), İtalya (Bataglio, Ischia), Çe-
koslovakya (Karisbad Marienbad) ve 
Avusturya (Bad Ischi, Böckstein) gibi 
Avrupa ülkeleri bu konuya önemle 
eğilmiş ve bu yöndeki yatırımlarla tu-
rizme yeni bir boyut kazandırmıştır. Alt-
yapı tesisleri, bozulmamış doğal çevre, 
tedavi merkezleri, tıbbı bakım, trafikten 
arındırılmış, tedaviye uygun yer temini 
ve kontrollü diyetle önemli sağlık mer-
kezleri haline dönüşen kaplıcalar, al-
ternatif turizmin vazgeçilmez seçenek-
lerinden biri haline gelmiştir . Nitekim 
kaplıca turizmi amaçlı olarak senede 
Almanya ve Macaristan’a 10 milyon 
kişi, Rusya’ya 8 milyon kişi, Fransa’ya 
yaklaşık 1 milyon ve İsviçre’ye 800 bin 
kişi gitmektedir 

Türkiye’de de kaplıca turizmi uzun bir 
tarihe sahiptir. Anadolu’da şifalı sular-
dan Hititler döneminden itibaren fayda-
landığı bilinmektedir. Doğal ve beşerî 
unsurlar nedeniyle hasar gören, fakat 
yerini değiştirmeyen en eski kaplıca 
kalıntılarına Roma ve Bizans dönem-
lerinde rastlanılmaktadır. 

Nitekim Alexandria Troas (Kestanbol) 
ve Hierapolis (Pamukkale) hamam 
kalıntıları Roma, Yalova-Kurşun-
lu hamamı Bizans dönemine aittir. 
Anadolu’nun en eski turizm çeşidi ola-
rak kabul edilen bu kaplıcalar, diğer şe-
hirlerden gelen nüfusun tedavi ve spor 
amacıyla kullandıkları yerler olmuştur. 
Avrupa’da olduğu gibi Anadolu’da da 
Ortaçağ’ın sosyal ve siyasi etkisiyle 
kaplıcalar gelişememiş ve büyük öl-
çüde tahrip edilmiştir. Selçuklular ve 
Osmanlılarda Anadolu’daki termal 
kaynaklar tekrar önem kazanmış, ha-
rap edilmiş kaplıcalar onarılmış ve yeni 
kaplıca merkezleri inşa edilmiştir. 
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Örneğin, Yoncalı (Kütahya) ve Ka-
rakurt (Kırşehir) kaplıcalarında Sel-
çuklu, Çekirge (Bursa) kaplıcaların-
da Osmanlı dönemine ait hamamlar 
bulunmaktadır . Osmanlı Devleti’nin 
gerileme döneminde kaplıcalara ge-
reken önem verilmemiştir. Cumhuriyet 
döneminde kaplıcaların gelişmesi için, 
su (balneoterapi) ve çamur tedavisi-
nin (peloidoterapi) sağlık açısından 
iyileştirici özelliklerinin saptanması, su 
analizlerinin ve hidrojeolojik etütleri-
nin yapılması gerekmiş, bu gelişimde 
Atatürk’ün girişimlerinin rolü büyük ol-
muştur. Nitekim 1924 yılında, bugün-
kü Vakıfbahçe kaplıcası üzerine Bur-
sa Çelikpalas Oteli yapılmıştır . Yine 
Atatürk’ün isteğiyle Yalova örnek bir su 
şehri durumuna getirilmiş, 1936 yılında 
bu doğrultuda Termal Otel’in inşasına 
başlanmış, XIX. yüzyılda bataklık ha-
line gelen Tuzla içmeceleri  otel, park 
ve bahçelere kavuşmuş, 1938 yılın-
da İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurulan 
“Hidro-Klimatoloji Kürsüsü” açılmış ve 
kaplıca hekimliğinin Türkiye’deki teme-
lini oluşturmuştur . 1960’lı yıllarda Ma-
den Tetkik ve Arama Enstitüsü hidro-
jeolojik etütlerle Türkiye’de 615 kaynak 
sahası tespit etmiş ve önemli olanların 
kaynak etütleri yapılmıştır. Bu etütler 
Turizm ve Tanıtım Bakanlığı’nın ter-
malizm plânlamalarında temel olarak 
alınmıştır. Nitekim 1973 yılında bakan-
lığın Gönen kaplıcası için hazırlattığı 
planlama çalışmaları çağdaş kaplıca 
anlayışının Türkiye’deki ilk uygulama-
sı olup, bunu Yalova, Terme ve Sıcak 
Çermik gibi diğer kaplıca planlamaları 
izlemiştir. Yine 1982 yılında çıkan Tu-
rizm Teşvik Kanunu’ndan sonra ilan 
edilen turizm merkezleri arasına kaplı-
calarda alınmış, bu tarihten sonra yatı-
rım faaliyetlerine hız verilmiş, modern 
termal tesisler yapımına başlanmıştır 
. İlk olarak 1985 yılında Kükürtlü Kap-
lıca (Bursa) ve Doğanbey Kaplıcası 
(İzmir) turizm merkezi ilan edilmiştir ve 
1985-1993 yılları arasında 31 kaplıca 
bu kapsam içine alınmıştır. Kaplıca-
ların turizm merkezi ilanından sonra 
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na 
bir ek madde eklenmesi hakkındaki 
1988 tarih ve 3487 sayılı yasa amacı 
uygun kullanılması koşuluyla, termal 
su ve arazi tahsisine imkân sağlamış-
tır. Bu madde turizm alan ve merkez-
leri içinde yer alan şifalı sıcak ve so-
ğuk maden suyu kaynaklarını turizm 
yatırımcılarına tesislerinde kullanma 
hakkı vermiştir . 1991’de çıkan Turizm 
Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği’nde 

kaplıca tesislerine yer verilmiştir. Bu 
yönetmeliğe göre termal suların kap-
lıcalarda kullanımı için kaynakta önce-
likle MTA’nın onaylı hidrojeoloji raporu 
ve Sağlık Bakanlığı’nın termal suyun 
fiziksel-kimyasal analizini yaparak, 
insan sağlığı için tedavi edici özelliği-
nin belirlenmiş olması gerekmektedir. 
Ayrıca bu yönetmelikte termal suların 
kullanımının projelendirilmesi, kaplıca 
tedavi merkezlerinde alınacak tedbir-
ler belirlenmiştir . Bütün bu gelişmeler-
le birlikte 1990’lı yıllarda anılan tesis 
sayısı 61’e ve 2009’da yaklaşık 200’e 
yükselmiştir .
 
Ülkemizde son yıllarda yapılan en-
vanter çalışmalarına göre sıcaklıkları 
20–102 ºC arasında değişen 900’den 
fazla termal ve mineralli kaynak bulun-
maktadır. Tahmin edilen toplam termal 
sayısı 1300 ve şifalı su kaynaklarının 
sayısı 2000’in üzerindedir . Bu özellik-
leriyle Türkiye şifalı su kaynakları ba-

kımından dünya jeotermal kaynakları-
nın % 63,5’ini oluşturan Çin, İzlanda, 
A.B.D, Japonya’dan sonra dünyanın 
ilk beş ülkesi arasında yer almaktadır . 

Türkiye kaplıcalarının genel özellik-
leri şöyle sıralanabilir: 

* Türkiye’de termal kaynakların debileri 
yüksektir. 
* Türkiye’de termal kaynaklar eriyik 
mineral maddeler ve sıcaklık değerleri 
bakımından termal kür ve uygulamala-
rına uygundur. 

Türkiye’de termal kaynakların çoğu 
coğrafi konumlarıyla termal turistik çe-
kim merkezi olmaya adaydır. Nitekim 
Türkiye’de kaplıcaların bir kısmı deniz 
kıyısında bir kısmı ise orta yükseklikte-
ki dağlık ve ormanlık bölgede bulunur 

Coğrafî dağılımı, nitelik ve nicelikleri 
çok farklı olan ülkemizdeki jeotermaller 
ve şifalı su kaynakları üzerine yeterin-
ce araştırma yapılmamakta ve yapılan 
mevcut çalışmalarda tam olarak de-
ğerlendirilmemektedir.




