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Türki̇ye’nin TERMAL CENNETİ Kızılcahamam

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ
Bu çalışma, kaynak suları, maden suyu, kaplıca suyuyla, eşsiz doğal güzellikleriyle, tarihi açıdan önem
taşıyan eserleriyle, şehircilik anlamında yükselen çizgisiyle Türkiye’nin güzide ilçesi Kızılcahamam’ı her
yönü ile tanıtmak maksadıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
Kızılcahamam Belediyesi olarak hazırladığımız bu çalışma, ilçemizin tanıtımı ve doğal güzelliklerinin
ön plana çıkarılması için büyük önem taşımaktadır. Termal turizm denildiğinde akla ilk gelen ilçemizin
bir çok turizm bölgesine kıyasla dört mevsim turizmin hizmetine sunulacak güzellikleri bulunması
onu farklı kılan en önemli özelliklerindendir. Ankara ve İstanbul’un ortasında bütün ihtişamı ile bizleri
selamlayan oksijen deposu bir bölgede olmanın gururunu yaşıyoruz.
Vadileri, yaylaları, dereleri, çeşitli manzaraları, türbeleri, jeolojik özellikleri, kaplıcaları, turistik tesisleri
ve milli parkı ile doğa, kongre, sağlık, termal, av, inanç ve kültür turizmine uygun muhteşem bir
çeşitliliğe sahip ilçemizin yedi binin üzerinde konaklama kapasitesi bulunmaktadır. Amacımız, kaliteyi
düşürmeden, tarihi ve doğal yapısını bozmadan, ilçemizi turizmde daha da ileriye taşımaktır.
Ülkemizin geleceği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nde
Kızılcahamam, Türkiye’nin ilk Sıfır Atık İlçesi oldu. İlk olmanın sorumluluğuyla çevre ve atık bilincini
vatandaşımıza aşılamak, böylece ilçemize gelen turistlere de örnek olmak niyetiyle, tüm imkanlarımızı
seferber ederek çalışıyoruz.
Maden suyu, kaynak suyu ve termal suyu ile adeta Başkent Ankara’nın su deposu olan ilçemizin
maden suyu ve kaynak suyunun, ilçenin tanınırlığıyla doğru orantılı olarak daha fazla talep göreceğini
biliyoruz. Termal suyumuz için ise gelen turistlere kaliteli ve nezih hizmet sunmayı birinci hedef olarak
görüyoruz. Bu minvalde, ilçemizdeki hizmet ve ürünlerimizde kalite arttıkça turizmin, turizm değeri
yükseldikçe istihdamın ve kalitenin artacağını düşünerek, turizmi zirvelere taşımak için tüm enerjimizle
uğraşıyoruz. İlçe halkının da bu doğrultuda çaba gösterdiğini görmek bizim için çok çok kıymetlidir.
Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, Türkiye’nin Termal Cenneti Yeşil ve Güzel Kızılcahamam’ı hep birlikte
daha iyi yerlere taşımayı diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.
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Bu Cennet Yurt Köşesinde
Mutlusunuz Kızılcahamamlılar...
Mustafa Kemal ATATÜRK
16 Temmuz 1934 / Kızılcahamam
6
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YERLEŞİM VE TARİHÇE

SETTLEMENT AND HISTORY

Kızılcahamam, Ankara’ya 57 kilometre
mesafede, Ankara – İstanbul karayolu
üzerinde, 28.350 nüfuslu bir ilçedir. Doğal
güzellikleri, temiz havası ve şifalı sularıyla
‘Türkiye’nin Doğa ve Termal Cenneti’ olarak
bilinir. Eski ismi Yabanabad’dır.

Kızılcahamam is a county with 28.350
population that located on the Ankara – İstanbul
Highway at 57. Km. It has known “Turkey’s
Nature and Thermal Heaven” with It’s nature
beauty, clean air and healing waters. It’s old
name is “Yabanabad”.
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İlçemiz çam ormanları, şifalı suları, kekik
ve çam balı, modern turistik tesisleri, bol
su kaynakları ve Kuzeyle Güneyi bağlayan
Kargasekmez ve Azaphane Geçitleri ile antik
çağlardan beri yerleşim için bir cazibe merkezi
olmuştur.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi
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Our county has been an attractive settlement
center since ancient times thanks to pine forests,
healing waters, thyme and pine honey, modern
tourist facilities, abundant water resources and
Kargasekmez and Azaphane Gateways that
connects the North to the South.
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Ulaşım, Ankara Etlik’teki eski garajlar ve
Kızılcahamam’daki terminallerden her 30
dakikada bir hareket eden otobüslerle
sağlanır.

Transportation is provided by buses that
depart every thirty minutes from terminals in
Kızılcahamam and ‘Old Garages’ in Ankara Etlik.

Kızılcahamam'da Gönül Belediyeciliği;
Yenilenen Yüzü İle Daha Güzel Bir Kızılcahamam

"İlçemizde gerçekleştirilen Cephe Giydirme ve Sokak Rehabilitasyonu Projesi için
Çevre Bakanımız, Hemşehrimiz Murat Kurum, Çevre Bakanlığı ve İlbank'a teşekkür ederiz.

ANKARA
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Başköy Kalesi, Mahkeme Ağacin Köyü Kilise
Mağaraları, Alicin Kanyonu Kilise Mağaraları,
Akdoğan Köyü Kazıları, Saray Köyü Roma
Harabeleri, Seyhamamı’ndaki Eski Kilise, ilçe
tarihinin ilk çağlara uzandığı, o devirlerde
önemli bir yerleşim yeri olduğu izlenimini
bırakıyor.

Başköy Castle (Kalesi), Mahkeme Ağacin
Village (Köyü) Church Caves, Alicin Canyon
(Kanyonu) Church Caves, Akdoğan Village (Köyü)
Excavations, Saray Village (Köyü) Rome Ruins, The
Old Church in Seyhamamı gives the impression
that it dates back to the early ages and was an
important settlement in those times.

M.Ö. 2. Bin yıl başlarında, Hititler Ankara
ve çevresine hâkim olmuşlardır. Prof. Dr.
Muzaffer Şenyürek’in yaptığı araştırma ve kazı
bulgularından, Hititlerin bölgede ve Kirmir
vadisi tabanında yaşamış oldukları tespit
edilmiştir.

At the beginning of 2000 B.C., the Hittites rules
Ankara and its surroundings. According to the
studies conducted by Prof. Dr. Muzaffer Şenyürek,
and the findings of the excavations, it was an
evident that the Hittites settled in the region and
on the base of Kirmir valley.
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M. S. 7. asırdan itibaren Araplar’ın İstanbul’a
düzenledikleri seferler sırasında, Ankara ve
Yabanabad’dan (Kargasekmez, Azaphane ve
Kirmir vadisi) geçmek gerektiğinden, bölge
Malazgirt Zaferi’ne kadar Bizans ve Araplar
arasında sürekli el değiştirmiştir.

After the 7’th century of A.D. during the expeditions
organized by the Arabs to İstanbul, there was a need
to surpass Ankara and Yabanabad (Kargasekmez,
Azaphane and Kirmir valley) and the area was
switched in control between the Arabs and the
Byzantine.

Türkler 1071 Malazgirt Zaferinden sonra
hiç direnç görmeden Ankara ve çevresine
ulaşırlar(1073). Bu zaferin arkasından Buhara
ve Semerkant gibi ilim ve kültür merkezlerinden
gelen “Horasan Erenleri” sayesinde Anadolu
kısa zamanda Türk ülkesi haline gelmiştir.
Yabanabad ise 1197 de Devrek ve çevresinin
fethi sırasında Selçuklu hakimiyetine girmiştir.

Turks reached Ankara and its surroundings in 1073
without any collision thanks to Malazgirt Victory
in 1071. After this victory and the arrival of the
Khorasan Dervishes from Buhara and Semerkand,
Antolia became a scientific and culturel center, and
a Turkish land as well. As for Yabanabad, it came
under the Seljuk State authority in 1197 along with
the conquest of Devrek and its surrounding.

Pazar Selçuklu Camii

Selçuklu Çeşmesi

ANKARA
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Anadolu ismi’nin, Taşlıca Köyü’nden Kırmızı Ebe
ve köyde konaklayan askerler arasında geçen bir
olaydan sonra ortaya çıktığına inanılır:

The name of Anatolia “Anadolu” was given after a
story, which is between Kırmızı Ebe and the soldiers
in Taşlıca Village:

Taşlıca köyü’nde Alaaddin Keykubat’ın (12201237) ordusu konaklar. Konaklayan askerler
susamış, acıkmış ve yorgundur. Kırmızı Ebe,
elinde bir helke ayranla gelir. Kırmızı Ebe’nin eşi
de eski bir askerdir ve şehit olmuştur. Sırtında
yetim oğlu Oruçla, askerlere Ayran ikram etmeye
başlar. Oradaki üzeri oyuk bir taşın üzerine ayranı
döker. Tüm askerlerden doldurup içmelerini ister.
Allah’ın hikmeti tezahür eder ve ayran tüm orduya
yeter. Herkes doyasıya içer. Herkes içmiştir, ama
o ikram etmeye devam eder. İçmeleri için ısrar
eder, oysa herkesin tası doludur. O ikram etmek
istedikçe, tüm ordu “Dolu Ana!” “Ana, dolu! “Ana
dolu!” şeklinde cevaplar verir. Bu söz o kadar çok
tekrarlanır ki, yayılır ve tüm Anadolu’ya isim olur.

Seljuk State Ruler Alaaddin Keykubat’s army gave
a break at Taşlıca Village. The soldiers were thirsty,
hungry and tired. Kırmızı Ebe came with a little
bucket, full of ayran. Her husband was also an exsoldier and had martyred (Şehit). With her orphan
son Oruç on her back, she poured the ayran on a
stone that similar a big bowl. And she offered ayran
to all soldiers. Soldiers started to fill their bowls.
There happened Allah’s Miracle and Ayran never
run out. All army drank but ayran didn’t run out...
Kırmızı Ebe, with a ladle in her hand, insisted on
all the soldiers to fill their bowls and continued
to serve; the soldiers answered: “Ana, dolu... Dolu,
ana!.. Ana, dolu!...” This sentence has became this
land’s name: Anadolu.

Ayran Taşı
MEANINGS:
Anadolu: Anatolia
Ana : Mother.
Dolu: Full
Kırmızı : Red. Here, name of a Turkish Tribe: Reds.
12
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Anadolu’ya İsmini Veren Taşlıca Köyü
Ebe: Grandma, nana.
Ayran: Turkish national drink
Şehit: (İn Turkish Traditions and İslamic Faith) İf a human sacrifices
his/herself for a holy reason and be killed, (f.e. to defend the
country,) he/she is no longer a dead person for his people, but one
of the blessed souls and one of the witnesses of holiness. Martyr.
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Bu dönemlerde Ankara ve Kastamonu çevresine
dağınık halde 100.000 çadırlık (400. 000 kişi) Kayı
Türkmen topluluğu yerleştirilmiştir.

In those days, the surroundings of Ankara and
Kastamonu harbor a community of 100.000
scattered tents (400.000 Turkmens).

Oğuz boyları iskân edildikleri yerlere kendi
soyları ile ilgili isimler vermeye başladılar.
Çevredeki köylerden Kınık, İğmir, Iğdır, biraz
daha ilerlerde Kızık, Çamlıdere’de Peçenek,
Bayındır, Çubuk’da Çavundur, Ayaş’da Bayat gibi
köyler Oğuz boyu isimlerini taşımaktadır.

Oğuz tribe, starts naming the locations they settled
in after names of their ancestors. The villages of
Kınık, İğmir, Iğdır and the little further villages of
Kızık, Peçenek in Çamlıdere, Bayındır, Çavundur in
Çubuk, Bayat in Ayaş, all bear the names of Oğuz
ancestors.

İlçemizin “Yabanâbad” adını ilk ne zaman
aldığı bilinmemektedir, ancak 1423 tarihli
Selçuklulardan kalan bir belgede “Yabanova”
kelimesi geçmektedir.

It is not known when our district got the name
“Yabanâbad”, but the word “Yabanova” is mentioned
in a document left from the Seljuks dated 1423.

Ankara Savaşı’nı (1402) anlatan kaynaklarda
Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid’in, ordusu
ile, Yıldırım Ormanları’nda otağ kurduğu,
Timur’un ise fillerini Işık Dağı‘nda sakladığı
belirtilir.
Bu savaşta Osmanlı ordusundaki Rumeli
kuvvetleri içindeki Çıtak Boyu Türkleri’nin,
savaştan sonra geri dönmeyip bölgede yerleşmiş
olmaları ve bu günkü Çıtak kökünün temelini
teşkil etmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu
yüzden bölge halkı Çıtak olarak anılır.

According to the sources describing the Ankara
War (1402), it was stated that the Ottoman Ruler
Yıldırım Bayezid set his army tents in Yıldırım Forest
and Timur had hidden his elephants in Işık Mount.
In this war, it is highly probable that the Çıtak Turks
within the Romanian forces in the Ottoman army
did not return after the war and settled in the region
and formed the basis of today’s Çıtak root.
That is why the people of the region are called Çıtak.

ANKARA
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XIII. asır sonlarında Şeyh Ali Semerkandî de
Yabanâbad’a gelir. Önce Çankırı Eskipazar ilçesi
Şeyhler Köyü’ne, oradan Berçin Çatak köyümüze,
daha sonra da Çamlıdere’ye yerleşir. Bu belde
Şeyh’in yerleşmesinden sonra Ali Dede Şeyhler
Kâriyesi olarak ün yapar. Şeyh’in kerâmetlerinden
Eskipazar Şeyhler Köyü’nde bulunan “Sığırcık” ya
da diğer adıyla “Çekirge” suyu, asırlarca zararlı
haşarâta karşı kullanılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Yabanova
olarak bilinen ilçemiz, o dönem baştan sonra imar
edildi ve adı Yabanabad olarak değişti.
Kanunî Sultan Süleyman devri (1520-1566) başları
ve II.Selim devri (1566-1599) sonlarında yapılan
sayımlardan anlaşılmaktadır ki, Yabanâbad XVI.
Asırda en parlak devrini yaşamıştır. Nüfus ve
üretime paralel olarak refah artmış, ekilebilir alanlar
genişlemiştir.
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In the late XIII century, Sheikh Ali Semerkandî also came
to Yabanâbad. He first settles in Şeyhler village in Çankırı
Eskipazar district, then in Berçin Çatak village, and finally
settles Çamlıdere village. After the settling of the Şeyh
there, the town became known as Ali Dede Şeyhler Kâriyesi.
“Sığırcık” or “Çekirge” water, which is located in Eskipazar
Şeyhler Village, which is one of the blessings of Sheikh, has
been used against harmful insects for centuries.
At the time of Fatih Sultan Mehmet, Our district has been
reconstructed and its name changed to Yabanabad whichs
known as Yabanova
The censuses carried out at the beginning of Kanunî Sultan
Süleyman era (1520-1566) until the end of II.Selim era
(1566-1599), makes us understand that Yabanabad has
lived its golden age during the 16’Th century. The wealth has
increased alongside the population and production, as well
as the increase in arable land.

Türki̇ye’nin İLK SIFIR ATIK İLÇESİ Kızılcahamam

1915 yılı öncesi Pazar köyünde olan ilçe merkezi,
bu tarihte kaymakama yapılan bir haksızlık
üzerine Kızılcahamam’a taşınır. Pazar’dan önce
de Demirciören köyünün ilçe merkezi olduğu
söyleniyor.

Ahalar (Kemalpaşa Mahallesi)”

İlçe merkezinin taşındığı yıllarda Kemalpaşa
(Ahiler köyü) mahallesinin merası olan
Kızılcahamam’da bir hamam ve bir handan
başka bir iki de mandıra bulunuyordu.
Sonradan belediye başkanları ilçe merkezinde
ikamet ettirmeyi özendirici çare ve tedbirler
uygulamışlarsa da iskân ağır yürümüştür.

Kızılcaören Mahallesi

Büyük oranda Çamlıdere’den olmak üzere
yakındaki Akdoğan - Üçbaş - Taşlıca - Bayır Karacaören - Saraycık - Kızılcaören - Doğanözü
- Uğurlu köylerinden gelenlerle bir miktar nüfus
artışı olmuştur.
Yabanabad olan ilçemizin ismi de 1933 den sonra
Kızılcahamam olarak değiştirilmiştir.

Before 1915, the center of the district was moved
from Pazar village to Kızılcahamam, this was due
to an injustice made to the district governor at
this date. It is said the center of the district was in
Demirciören village before moving it to Pazar village.

Akdoğan Mahallesi

At the time when the center of the district changed,
there was a traditional bath, an inn and two other
dairy farms located on the pasture in Kemalpaşa
village (Ahiler village) in Kızılcahamam. Later,
even though when the mayors found incentive
applications for settling in the district center, and
residing became there slower.

Pazar Mahallesi

There was some population increase with those
coming from nearby Akdoğan - Üçbaş - Taşlıca
- Bayır - Karacaören - Saraycık - Kızılcaören Doğanözü - Uğurlu villages, mostly from Çamlıdere.
The name of Yabanabad was changed after 1933 to
become as Kızılcahamam.
ANKARA
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FİZİKİ YAPISI

PHYSICAL STRUCTURE

Kızılcahamam, Ankara’ya 57 Km. uzaklıkta E-5
yolu üzerinde 104 bağlı mahallesi ile 28.350
nüfuslu ormanlarla kaplı şirin bir köşedir.

Kızılcahamam is located 57 km from Ankara.
Along with 104 neighbourhood on the E-5
highway, and it has a population of 28.350
persons and is surrounded by forests making it a
beautiful corner.

Kuzeyinde Gerede ve Çerkeş, güneyinde
Kazan ve Ayaş, doğusunda Çubuk, batısında
ise Çamlıdere ve Güdül ilçeleri ile çevrilidir.
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It is surrounded by Gerede and Çerkeş districts in
the north, Kazan and Ayaş in the south, Çubuk in
the east, Çamlıdere and Güdül in the west.
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Kızılcahamam, İç Anadolu ve Karadeniz
bölgesi geçiş zonunda bulunur ve her iki
bölgenin iklim ve bitki özelliklerine sahiptir.
Ankara’nın en yüksek yerleri olan Harami
tepe (2053 m.) ve Işık Dağı (2030 m.) ilçemiz
sınırları içindedir.

Kızılcahamam is located in location of changing
zones Anatolia and the Black Sea. Therefore, it
has the characteristics and vegetation of both
zones. The highest places of Ankara: Harami
Mount(2053 m) and Işık Mount (2030 m) are
inside the borders of the district.

Kırık ve dağlık bir fiziki yapıya sahip olmasından
dolayı çam ve meşe ormanları ile kaplı yüksek
dağlar, dağlar üzerindeki Yemişen, Hıdırlar,
Miyala, Salın, Eldelek, Başköy ve Yıldırım gibi
eşsiz güzellikte yaylaları, bu yükseklikler arasında
ise fazla sayıda akarsuya sahiptir. İlçe içerisindeki
Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyer barajı, Ankara’ya
içme suyu sağlamaktadır.

Kızılcahamam has high mountains covered with
pine and oak forests, and have unique beautiful
pastures which are Yemişen, Hıdırlar, Miyala,
Salın, Eldelek, Başköy and Yıldırım. In these
mountains, there are many little rivers as well.
Kurtboğazı, Eğrekkaya and Akyer dam in the
district provide Ankara with its drinking water.

ANKARA

KIZILCAHAMAM
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TURİZM

TOURISM

Başkent Ankara’nın 57 Km. kuzeyinde,
Ankara-İstanbul karayolu üzerinde ve
Esenboğa havaalanına bir saat mesafede
olması sebebiyle ulaşımın da gayet kolay
olduğu, yemyeşil çam ormanlarının çepeçevre
sardığı bir vadide kurulmuş olan ilçemiz, yazın
bir dinlenme ve serinleme, kışın da kar ile
ormanın meydana getirdiği doyumsuz renk
armonisi içinde bir tatil beldesidir.

Located 57 km to the north of the capital Ankara,
and being on the highway connecting Ankara to
Istanbul, and 1-hour drive away from Esenboga
Airport makes reaching our district very easy.
Our district is a touristic town located in a valley
surrounded by an evergreen ring of pine forests,
making it a place for resting and cooling in the
summer, and a forest covered with snow creating
a harmony of coloring in the winter.

KIZILCAHAMAM

ANKARA

Soğuksu Milli Parkı
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Kızılcaören Yaylası

Kara Akbaba

Kızılcahamam Lalesi
Soğuksu Milli Parkı Eğribelen
ve Samrı civarındaki bazı
özel kayalar (Trakiandezit)
içinde gelişebilen ve endemik
bir tür olan Kızılcahamam
Lalesi sadece Nisan Mayıs aylarında çiçek açar.
Pembemsi kırmızı rengi çok
ünlüdür.
Kızılcahamam tulip, which is
an endemic species that can
thrive in Soguksu National Park
Egribelen and some special
rocks (Trachyandesite), blooms
only in April - May. Its pinkish
red color is very famous.

Kızılcahamam Lalesi

ANKARA
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Doğa Turizmi

Nature Tourism

İlçemiz, ender bulunur ilginç yapısı ile turizmin
her türlüsüne müsait bir görüntü arz eder.
Dinlenmek, spor ve av yapmak, sessiz ve temiz
bir ortamda iyi vakit geçirerek sağlam bir ruh
yapısı kazanmak amacı ile; Soğuksu Millî Parkı,
Güvem Karagöl mevkii ve bunların yanında
Yıldırım, Işık, Karakiriş, Hıdır Dağları ve bunların
üzerindeki Yemişen, Hıdırlar, Miyala, Salın,
Eldelek, Başköy ve Yıldırım yaylaları ile Yıldırım
Dağları üzerindeki Zindan denilen koyu orman
alanı tabii güzellikler açısından görülmeye değer
yerler olup Kır Turizmi açısından mükemmel
imkânlar sağlar.

With its unique and interesting structure, our
district is a tourism location suitable for all kinds
of tourism. In order to provide a quiet and clean
place for resting, sports, hunting and having a
good time with a healthy spirit; Soğuksu Milli
Parkı, Güvem Karagöl location and Yıldırım, Işık,
Karakiriş, Hıdır mountains, Yemişen, Hıdırlar,
Miyala, Salın, Eldelek, Başköy and Yıldırım
pastures, as well as Zindan forests on Yıldırım
Mountain provide an natural beauty worth
seeing and perfect possibilities regarding
countryside tourism.

Son zamanlarda oldukça rağbet gören dağ
turizmi, doğa turları için ideal mekanlarımız, yazkış turların ilk seçeneği haline gelmiştir.
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Recently, mountain tourism has been the subject
of much attention. Our locations are ideal for
nature tours, and have become the first options
for summer and winter tour choices.
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Ayrıca Kurtboğazı, Bayındır, Doğanözü,
Eğrekkaya ve Akyar Barajları ile Üçbaş,
Kurumcu, Karacaören, Kırköy, Pazar, Çeştepe
göletleri de tabii ortama ayrı bir renk ve
güzellik katar.

Moreover, the view of Kurtboğazı, Bayındır,
Doğanözü, Eğrekkaya and Akyar dams, as well
as Üçbaş, Kurumcu, Karacaören, Kırköy, Pazar,
Çeştepe villages provide an unique and natural
beauty.

Dağ Gölcüğü - Kurumcu

“Zümrüt” gibi bir yeşilliğin hakim olduğu Soğuksu
Milli Parkı, gerçekten bozulmaya yüz tutmuş
tabii zenginlikler içinde orijinal yapısı ile ender
güzellikleri saklayan ve her mevsim farklı
görüntülerle insana sunan bir esrara sahiptir.

Soğuksu Milli Parkı, which provides an “Emerald”
green color, has a natural richness with its unique
structure that stands against distortion, hiding
its beauties and has a different view each season,
with a mystery.

ANKARA
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Park sahasında; yaban domuzu, ayı, tilki, çakal,
sincap, tavşan gibi hayvan ve bugüne kadar yapılan
çalışmalar sonucunda 200 civarında kuş türü
bulunduğu tespit edilmiştir. Yurdumuzda yaşayan
yırtıcı kuş türlerinin hemen hepsi bölgede görülür.
Hatta Türkiye’de nadir görünen deniz kartalı,
bozkır kartalı ve atmaca kartalı yanında diğer yırtıcı
kuşlardan kızıl şahin, küçük kartal, Mısır akbabası,
Kara Akbaba, küçük kerkenez ve baykuş da bu
bölgede bulunur.
İlçemizde her çeşit av hayvanı bulunabiliyor.
Özellikle tavşan, tilki, kurt ve domuz gibi hayvanlara
her tarafta rastlanır. Keklik, çevrenin çalılık, taşlık
ve su kaynaklarının bulunması sebebiyle Çeltikçi ve
Pazar civarında daha çok. Bunlardan başka Kirmir
vadisinde su samuru ve ayı, Avdan ve Kızılcaören
Köyü yaylası gibi kayalık ve ormanlık yerlerde
vaşak, Işık Dağı’nda ise geyik görmek mümkündür.
Kurtboğazı, Bayındır, Eğrekkaya ve Akyer
Barajlarında Gasma denilen tatlı su kefali ve
karabalık yanında kültür cinsi Aynalı ve İsrail Sazanı,
Turna ve Levrek de tutulabiliyor.
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In the park area; As a result of studies carried out
to date, it has been determined that there are
around 200 bird species. Almost all predatory
bird species living in our country are seen in
the region. Even the rare sea eagle appearing
in Turkey, steppe eagles and other birds of prey
buzzard hawk Besides the eagle, booted eagle,
Egyptian vulture, black vulture, lesser kestrel and
owls also located in this region.
All kinds of hunting animals can be seen in our
district. Especially animals such as rabbits, foxes,
wolves and boars are seen all around. Partridge
is mostly around Çeltikçi and Pazar due to the
presence of shrubs, stony and water sources
of the environment. In addition to these, it is
possible to see lynx and bear in the Kirmir valley,
lynx in rocky and forested places such as Avdan
and Kızılcaören Village plateau, and deer in Işık
Mountain.
You can go to dams and hunt these kind of fishes
freshwater mullet called Gasma, black fish,
‘Aynalı’ carp, Israeli carp, pike and sea bass.
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Sağlık (Termal) Turizmi

Health (Thermal) Tourism

Romalılar ve Selçuklular zamanında da kullanıldığı
bilinen Kızılcahamam kaplıca suyunun, romatizmal
hastalıklar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, sindirim
sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları ve kemikeklem rahatsızlıklarına şifa verdiği tespit edilmiştir.
Ayrıca maden sularımız da, mide, karaciğer, dolaşım
sistemi, bronşit ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde
faydalı olmaktadır. Seyhamamı kaplıcaları da,
yukarıda sayılanlar yanında kalp ve kan dolaşımı,
solunum yolları hastalıklarına, bunların yanında
fizikî ve ruhî yorgunluklara iyi gelmektedir.

Kızılcahamam Turkish Bath water is known to
be used in the time of the Romans and Seljuks
for rheumatic diseases, kidney and urinary
tract diseases, digestive system diseases,
gynecological diseases and bone and joint
disorders. Moreover, our mineral water is good
for the stomach, liver, cardiovascular system,
bronchitis. Also Seyhamamı Bath is useful in
the treatment of heart diseases, breathing
illnesses as well as physical and psychological
illnesses.

ANKARA
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İlçemiz eskiden beri bir kaplıca merkezi
olarak bilindiğinden, özellikle yaz ayları bu
amaçla gelen misafirlerin akınına uğrar. Özel
pansiyonlar, belediye termal pansiyonları ve çok
yıldızlı otelleri ile ortalama 7500 yataklı, 10’un
üzerinde turistik tesis konaklama ihtiyacını
karşılamaktadır.
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Due to the fact that our district has been known
as a center for Turkish Baths since ancient times,
many guests visit it, especially during the summer.
This need is met by pensions, private hotels with
many stars, municipality’s thermal hotels, totally
over 10 touristic facilities with about 7500 beds.
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Şifalı Sular

The Healing Waters

İlçemizde birçok hastalığa deva olan şifalı
sular, İlkçağdan beri kullanılagelmiştir. Başta
romatizmal olmak üzere birçok derdine deva
arayan hastalar özellikle yaz mevsiminde ilçeye
gelip 1-2 haftalık sürelerle kalırlar.

The healing waters that are in our district have been
used for that purpose since the ancient times. Patients
seeking healing for many illnesses, rheumatoid in
particular, come to the district especially in the
summer time and stay for 1-2 weeks.

Çam Otel

Eliz Otel

Akasya Termal

Patalya Otel

ANKARA
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İlçe içinde Belediye tarafından işletilen Büyük,
Küçük Kaplıca ve Belediye Pansiyon Evleri ile
Soğuksu Termal Otel’in yanı sıra, Patalya Otel,
Eliz Otel, Akasya Termal, Ab-ı Hayat, Başak
Termal, Deva Otel, Çam Otel, Kaplıca Otel gibi
tesislerle Seyhamamı Kaplıcaları da jeotermal su
ile şifa arayan hastaların ihtiyacına cevap verir.
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Beside Büyük and Küçük Turkish Baths managed by
the municipality of the district, Belediye Pansiyon
Evleri and the Soğuksu Termal Otel, also the Patalya
Otel, Eliz Otel, Akasya Termal, Ab-ı Hayat, Başak
Termal, Deva Otel, Çam Otel and otels similar to
Kaplıca Otel, the Turkish Baths of Seyhamamı as
well as the geothermals; all provide health through
their waters to the patients.

Büyük Kaplıca

Küçük Kaplıca

Soğuksu Otel

Pansiyon Evleri

KIZILCAHAMAM
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Kaplıca Otel

Deva Otel

Ayrıca Dünya literatüründe mineral
yoğunluğu bakımından önemli bir yer tutan,
Kızılcahamam’da üretilen kokusuz ve hoş içimli
Çamlık Maden Suyu, başta sindirim olmak üzere
bazı rahatsızlıklara iyi gelmektedir.
1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün
beğenmesi ile onun talimatıyla üretime geçen
Altın Su İçme Suyu Tesisleri yıllarca hizmet
vermiştir. Javsu tesislerinde üretilen içme suları
da ülke çapında beğenilen bir özelliğe sahiptir.

Hotel Ab-ı Hayat

Başak Otel

Moreover, the odorless and pleasant mineral
water “Çamlık” produced in Kızılcahamam, which
holds an important place in terms of mineral
density in the world literature, is good for some
diseases, especially digestion.

Furthermore, in 1934 Mustafa Kemal Ataturk
liked it’s water and ordered the establishment
of Altın water facility. The recently opened
Javsu facilities now produce drinking water
that is liked all over the country.
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KAPLICALARIMIZDAKİ TERMAL
SUYUN ÖZELLİKLERİ:
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ TESİSLERİNDE
KULLANILAN KAPLICA SUYU TOPLAM
2748 MG / LT MİNERAL İÇERMEKTEDİR.
KAPLICA SUYUMUZ; SODYUM
KLORÜR, BİKARBONATLI, FLORÜRLÜ,
TERMOMİNERALLİ SUDUR.
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THE CHARACTERISTICS OF THE
THERMAL WATER IN OUR TURKISH
BATHS:
THE TURKISH BATH WATER USED IN
KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY FACILITIES
CONTAIN 2748 MG / LT OF MINERALS
OUR TURKISH BATH WATER; THERMOMINERAL
WATER THAT CONTAINS SODIUM CHLORIDE,
BICARBONATE AND FLUORIDE.
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KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA
DOĞANIN KUCAĞINDAKİ ŞİFA

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ KÜÇÜK KAPLICA
BAY, BAYAN VE ÖZEL KABİNLER İLE HİZMETİNİZDE

ADRES: Soğuksu Cad. Kızılcahamam
Tel: 0.312 736 16 48

ADRES: Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad. Kızılcahamam
Tel: 0.312 736 22 26

KAPLICA SUYUMUZ AŞAĞIDAKİ
HASTALIKLARI TEDAVİ EDİCİ
ÖZELLİKTEDİR:

OUR TURKISH BATH WATER HAS THE
CHARACTERISTICS OF HEALING THE
FOLLOWING ILLNESSES:

•

Kireçlenmelere bağlı eklem hastalıkları.
(Osteoartrit, Osteoporoz)

•

The illnesses related to Arthritis.
(Osteoarthritis, Osteoporoz)

•

İnflamatuar romatizmal hastalıklar.
(Ankilozan spondilit, Romatoid artrit)

•

Inflammatory rheumatic diseases.
(Ankylosing spondilit, Romatoid Arthritis)

•

Boyun, omuz, sırt, bel ve diğer eklem ağrıları

•

Neck, shoulder, back, waist and other joint
pain.

•

Omurga hastalıkları

•

Spine diseases.

•

Boyun ve bel fıtığı ağrıları

•

Neck and herniated disc pain.

•

Siyatalji

•

Sciatica.

•

Yumuşak doku romatizmaları. (Fibromiyalji
sendromu, diğer kas ağrıları)

•

Soft tissue rheumatism. (Fibro-Miyalji
syndrome, other muscle aches)

•

Spor yaralanmaları

•

Sports injuries.

•

Stres bozukluğu

•

Stress Disorder.

•

Nörovejetatif distoni

•

Nörovegetative dystonia.

ANKARA
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HASTALIKLARI SEBEBİYLE KAPLICAYA
GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAK OLANLAR:

30

•

Ateşli ve bulaşıcı hastalığı olanlar

•

Kalp, böbrek ve karaciğer yetersizliği
olanlar

•

Aktif ülser, kanser ve varis hastaları

•

PATIENTS WITH THE FOLLOWING ILLNESSES
DEFINITELY NOT FORBIDDEN TO ENTER THE
TURKİSH BATH’S:
•

Patients who have fever of infectious diseases.

•

Patients with heart, kidney and liver failure.

•

Patients with active ulcers, cancer and varicose
veins.

Kalp krizi geçirenler ve kalp damar
ameliyatı olanlar

•

Patients who had heart attacks and those with
cardiovascular surgeries.

•

Akut ya da kronik idrar yolları, safra yolları
ve bağırsak tıkanıklıkları

•

Patients with acute or chronic urinary tract,
biliary tract and bowel obstruction.

•

Aşırı yüksek veya düşük tansiyon hastaları

•

Patients with acute high or low blood pressure.

•

Astım, Lösemi, Şeker ve Siroz hastaları

•

•

Kanamalı hastalığı olan hastalar

Patients with Asthma, Leukemia, diabetes and
cirrhosis.

•

70 yaş üstü kişiler, adet gören kadınlar,
hamile ve lohusa kadınlar.

•

Patients with observable bleeding.

•

Persons older than 70 years, women in
menstrual cycle, pregnant women and
puerperant women.
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KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ JAKUZİLERİ

KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY JACUZZİS

Rezervasyon Tel: 0.312 736 20 00

Rezervation Tel: 0.312 736 20 00

Kızılcahamam Belediyesi tarafından hizmet
veren Termal Jakuzi Tesislerimizde 9 adet
Jakuzi, 2 adet Sauna bulunmaktadır.

There are 9 Jacuzzis and 2 Saunas in our
Thermal Jacuzzi Facilities that are served by
Kızılcahamam Municipality.

Jakuzilerimizin kullanım süresi 1 saat 30
dakikadır.

Our Jacuzzi usage time is 1 hour 30 minutes
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KIZILCAHAMAM

31

Türki̇ye’nin TERMAL CENNETİ Kızılcahamam

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ PANSİYON EVLERİ

KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY HOSTELS

Rezervasyon Tel: 0.312 736 16 44 - 736 16 48

Rezervation Tel: 0.312 736 16 44 - 736 16 48

Pansiyon evlerimiz Yenice Mahallesi Soğuksu
Caddesi Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca
yanında bulunmaktadır.
Doğayla içiçe bir ortamda, bol oksijenli temiz
havası ile farklı hissedeceksiniz.
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Our pension houses are located near Kızılcahamam
Municipality Büyük Kaplıca.
With natural beauty and clean air, you’ll feel
different.
•

24 hours security

•

24 saat güvenlik gözetiminde

•

•

Günlük 1 seans umumi kaplıca ve sabah
kahvaltısı tarifeye dahildir.

One time in day thermal bath and breakfast is
included in price.

•

Identification is necessary

•

24 hours hot water is available at rooms

•

Wi - fi are available in rooms

•

Kimlik veya evlenme cüzdanı göstermek
mecburidir.

•

Odalarda 24 saat sıcak su bulunmaktadır.

•

Wi fi internet hizmeti vardır.
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BÖLGE MUTFAĞI
Kızılcahamam’da bölge mutfağı, Ankara yemek
kültürü ile benzerlik gösterir. Günlük ekmek
olarak tüketilen bazlama son yıllarda ilçe dışına
taşan namı ile Kızılcahamam’ın simgelerinden
birisi oldu.
İlçede bir çok kişi geçimini bazlama sektöründen
sağlamakta. Son günlerde üretime başlayan
mor bazlama ise mor sebze ve meyvelerin
karışımından oluşan içeriğiyle daha sağlıklı bir
ürün olarak raflardaki yerini aldı.

Yaprak sarması

Yine gözleme, kül çöreği, cevizli çörek, höşmerim,
yöresel ev baklavası, şebit, erişte, cızlama,
kaygana gibi hamur işleri kesinlikle tadılması
gereken lezzetlerdir.
Bölge mutfağında bahsedebileceğimiz daha
bir çok lezzet bulunuyor. Bölgede yapılan
hayvancılıktan elde edilen süt ürünleri, peynir
çeşitleri, yoğurt ve avuz gibi yöresel tekniklerle
elde edilen ürünler nesilden nesile aktarılarak
özelliğini kaybetmedi.
Kapama

Toyga çorbası, göce çorbası, tarhana çorbası,
tirit, külde yumurta, çılbır, mancar sarması,
yaprak sarması, soğan dolması, testi pilavı, güveç,
kavurma, malak hamuru, büryan (kuyu kebabı),
mıhlama, mantı ve sübüre yöreye ait diğer
lezzetlerden.
Zengin floranın sunduğu kekik, ısırgan otu,
semizotu, kuşburnu, papatya ve dağ eriği doğal
beslenme alanında alternatifler sunarken
yine doğadan temin edilen karakavuk, kuzu
kulağı, cırnak, yemlik ve acıgıcı temizlenerek
tüketilebilmektedir. Dağ eriğinden elde edilen
pestil ve kuşburnundan elde edilen marmelat ise
Kızılcahamam’ın önemli bir farklılığıdır.

Ev baklavası
ANKARA
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REGIONAL CUISINE
In Kızılcahamam, regional cuisine is similar to Ankara
food culture. Bazlama, which is consumed as daily bread,
has become one of the symbols of Kızılcahamam with its
reputation recent years.
Many people in the district make their living from the
bazlama sector. Purple bazlama, which started production
recently, took its place on the shelves as a healthier
product with its content consisting of a mixture of purple
vegetables and fruits.

Bazlama

Mor Bazlama

Pastries such as gözleme (pancake), kül çöreği (muffin
in the ash), cevizli çörek (walnut muffin), höşmerim,
home made baklava, şebit, home made noodles, cızlama,
kaygana are delicious flavors according to many people.
There are many more flavors that we can talk about in the
regional cuisine. Products obtained with local techniques
such as dairy products, cheese varieties, yoghurt and avuz
from animal husbandry in the region did not lose their
characteristics by being transferred from generation to
generation.
Toyga soup, wheat soup, tarhana soup, tirit, eggs cooked
in the ash, çılbır (scrambled eggs that blended with
yoghurt and butter) , mancar sarması, stuffed leaves,
stuffed onion, pilaff in soil pot, casserole, roast, buffalo
pulp, büryan kebab, mıhlama, Turkish ravioli and sübüre
are other flavors from the region.

Gözleme

Höşmerim

Thyme, nettle, purslane, rosehip, camomile and mountain
plum are offers alternatives in the field of natural
nutrition. Also, karakavuk, kuzu kulağı, cırnak, yemlik and
acıgıcı are can be eaten after cleaning. The pulp obtained
from the mountain plum, and marmalade obtained from
rosehip are an important difference of Kızılcahamam.
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KIZILCAHAMAM İLÇESİ
ÖNEMLİ ZİYARET YERLERİ

PLACES TO WORTH VISITING
IN KIZILCAHAMAM

1. Soğuksu Millî Parkı

1. Soğuksu National Park

En önemli doğal güzelliklerimizden Soğuksu, 1959
da Milli Park yapılmış olup ilçe merkezine 1 Km.
uzaklıktadır.

Soğuksu, one of our most natural beauties,
that located 1 km away from the center of the
district, has became a national park in 1959.

Orman Bakanlığı’na bağlı Millî Park içinde 16 Km.lik
stabilize çevre yolu, ve dağ turizmi meraklıları için
kamp, tırmanma ve yürüyüş alanları yanında otokros parkuru olarak kullanılabilecek yerler mevcut.

In the national park, there are many places
for camping, mountain tourism, mountain
climbing, hiking, and some places are suitable
to be used for auto cross trails.

ANKARA
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Flora yönünden de oldukça zengin olan park alanında
1100 metreden itibaren karaçam, sarıçam, köknar,
ardıç, meşe, kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç, kızılcık,
yalancı akasya, alıç, adi böğürtlen, karaçalı, ahlat, ökse
otu ve it sineği gibi türler görülmektedir.
Ayrıca çeşitli çayır otları (Genelde yonca) ve çiçekleri
ile kekik, yabanî çilek, yabanî gül, yabanî fındık gibi
bazı bitki türleri de bolca mevcuttur.
It can be said that the national park is very rich regarding
the flora. Starting from 1100 m, larch, pine, fir, juniper,
oak, poplar, willow, hornbeam, maple, dogwood, acacia,
hawthorn, blackberry, wild pear, mistletoe can be seen
there.
Moreover, several types of meadow grasses (usually
alfalfa), wild thymes, wild berries, wild rose, and wild nuts
are available.
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a ) Atatürk Çamı

a) Ataturk’s Pine

Soğuksu Milli Parkı’nda 1934 yılında Atatürk’ün
ilçemizi ziyaret ettiğinde dinlendiği yerdir.
Gerek tarihî önemi, gerek çevresindeki tabii
yapının güzelliği nedeniyle Milli Park’ın en önemli
yerlerinden biridir.

This is the place that Ataturk rested when he visited
Soğuksu National Park in 1934. This is considered
one of the important locations of The National Park;
not only due to its historical importance, but also
due to the surrounding beautiful nature around.

Atatürk Çamı

Kara Akbaba

b) Kara Akbaba

b) Black Vulture

Dünyada nesli tehlikede olan ve Avrupa’nın
birçok bölgesinde de sayısı hızla azalan Kara
Akbaba türüne ait Türkiye’deki en büyük
kolonilerinden biri ilçemizde bulunur. Birleşmiş
Milletlerin desteği ve Orman Bakanlığının ortak
çalışmaları ile yürütülen projelerle, kısmen
Milli Park olan alanın içindeki Kara Akbaba
kolonisini tehdit eden faktörler belirlenip ortadan
kaldırılarak popülasyonun korunması sağlanmaya
çalışılmaktadır.

The Black Vulture is an endangered specie. One of
the biggest colony of the Black Vulture in Turkey is in
our district. The projects carried out by the Ministry
of Forests and supported by the United Nations,
worked on identifying the factors that endanger
the colonies of the black vulture, and aimed at
preserving its population by eliminating these
factors.
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c ) Kara Akbaba Gözetleme Evi

c ) Black Vulture Watchtower

Kara Akbabalar, Kızılcahamam Soğuksu Milli
Parkının kuzeybatısında bulunan geniş bir bölgede
yaşarlar. Gözetleme evinden baktığınızda, kısa bir
süre sonra bir akbaba görebilirsiniz.

Black Vultures live in a large area to the northwest
of the Kızılcahamam Soguksu National Park. When
you look through the watchtower, you may soon see
a vulture.

Kara Akbaba Gözetleme Evine, Kızılcahamam
Soğuksu Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezinin
yanından 1 km yürüyerek tabelalar yardımı
ile ulaşılabilmektedir. Yılın belli dönemlerinde
yemleme yapılan Kara Akbabaları, her
an gözetleme evinden görmek mümkün
olabilmektedir.

Black Vulture watchtower can be reached from
Kızılcahamam Soğuksu National Park Visitor
Promotion Center by walking 1 km (with the help
of signs). It is possible to see Black Vultures feeding
at certain times of the year from the watchtower at
any time.

Kara Akbaba Gözetleme Evi
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d ) Soğuksu Milli Parkı Manzara Seyir Terasları
Soğuksu Milli Parkı’na gelen ziyaretçilere eşsiz
manzarayı seyretme fırsatı sunan, park içindeki
çevre yolu üzerindeki dört farklı noktada,
‘Manzara Seyir Terasları’ inşa edildi.
Bu seyir teraslarından birincisi; Harmandoruk
Tepesinin hemen yanında yer alan büyük seyir
terasıdır. Milli Parkın güneyinden kuzeyine doğru
uzanan bir manzaraya sahiptir.

d ) Soğuksu National Park Landscape Viewing
Terraces
‘Landscape Viewing Terraces” were built at four
different points on the pathway, that offer visitors
the opportunity to watch the unique view at Soguksu
National Park.
The first of these viewing terraces; It is a large viewing
terrace right next to Harmandoruk Hill. It has a view
stretching from south to north of the National Park.

İkinci seyir terası, park içi çevre yolu üzerinden
devam edildiğinde Toybelen Tepe’nin hemen
alt kısmında yer alır. Milli Park’ın batısından
doğusuna doğru bir manzaraya sahiptir.

The second viewing terrace is located just below
the Tolubelen Hill when continuing over the path
inside the park. It has a view from west to east of the
National Park.

Üçüncü seyir terası, Karaseki Mevkiinde yer alır.
Konum itibarı ile Milli Parkın batı kısmındaki
orman dokusuna hakim bir manzaraya sahiptir.

The third viewing terrace is located in Karaseki Mevkii.
It has a view of the forest texture in the western part
of the National Park in terms of location.

Dördüncü seyir terası, Kayabelen tepesinin alt
kısmında yer alır. Kara Akbaba gözlem evinin
üst kısmında yer almaktadır. Bu bölgede Kara
Akbabaları uçarken izleme şansınız da olabilir.

The fourth viewing terrace is located below the
Kayabelen Hill, above the Kara Akbaba watchtower.
You may also have a chance to watch Black Vultures
fly in this area.

Soğuksu Milli Parkı Manzara Seyir Terasları
ANKARA
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e ) Fosil Ağaç

e) Fossil Tree

Soğuksu Milli Parkı içinde en ilginç bölümlerden
biri de Kuzcapınar Mevkiidir. Burada yerli bitki
örtüsünün tarihi anıtı olan “Fosil Ağaç” bulunur.
En belirgin örneğinin uzunluğu yaklaşık 250
cm. çapı ise 150 cm. civarındadır. 10 milyon
yıl önce bu bölgede hakim olan volkanizma
sonucunda volkanik akıntıların altında kalan
ağaçların zamanla silisleşerek taşa dönüşmesiyle
oluşmuştur.

One of the most interesting sections in Soguksu
National Park is Kuzcapinar Mevkii. Here, there
is the “Fossil Tree”, the historical monument of
native vegetation. The most prominent example is
about 250 cm in length and 150 cm in diameter.
10 million years ago, as a result of the volcanism
prevailing in this region, the trees that remained
under the volcanic currents were silicified over time
and turned into stones.

Fosil Ağaç
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Mahkeme Ağacin Mağaraları

2. Mahkeme Ağacin Mağaraları

2. The Caves of Mahkeme Ağacin

Mahkeme Ağacin Köyü, ilçeye 18 Km. uzakta ve
Çeltikçi yolu üzerinde eski bir yerleşim yeridir.
Bazı mağaralardaki Hıristiyan motifleri ve
kullanım şekli, kilise olduğunu ortaya koyuyor.
Bunların yanında mesken depo ve şarap imal
yerleri olan mağaralar da var.

The Mahkeme Ağacin village is located 18 km away from
the center of the district, and is an old residential place on
the way to Çeltikçi. Some of the designs and type of usage
still shows belongingness to Christianity. Beside these,
one can find caves used as residents, storage and for wine
production.

Buranın ilk sakinlerinin Roma’nın hışmından
saklanan ilk Hıristiyanlar olması ihtimali vardır.
Mağaraların olduğu yerdeki toprak hafif nemli ve
gevşek bir yapıda olduğu için kolaylıkla mesken ve
kilise haline getirilmiş.

There is a probability that the residents of these caves
were the first Christians that lived in hiding from the
wrath of Rome. Since the soil on the ground of the caves is
a bit wet and loose, it means that it has been turned easily
to homes and churches.

Kaya kiliselerinde de içine haç konulan Nişler var.
Kadıpınarı’ndaki üç in, suni bir düzlüğe hakim.
8-10 dönüm alanındaki bu düzlüğün ucunda 5
metre yükseklikte mağaralar var.

Inside the churches of Kaya, there are niches where
crosses are positioned. The three downhills of Kadıpınarı
are dominated by an artificial plateau. This plateau, which
extends over 8-10 acres, has caves on its end 5 m high.

Bu düzlük ve mağaranın dış yüzündeki yapılaşma
da gizlenmeye gerek kalmadığının işareti olabilir.
Düzlük, dinsel bir toplantı, vaaz için kullanılmış
olabilir.

The structure of the plateau and the outer shape of the
cave shown that there was no more need for hiding. The
plateau may have been used for religious meeting and
preaching.
ANKARA
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3. Karagöl

3. Karagöl

İlçeye 35 km uzaklıktaki Karagöl’e, GüvemBelpınar yolu ile gidilir. Çamlık tepelerle çevrili
göl alanı oldukça geniş bir düzlüktedir. Gölün
uzunluğu 80, eni ise 35 m. civarındadır. Tipik bir
krater gölü olan Karagöl bilhassa yaz aylarında
ideal bir kamp ve piknik yeridir. Herhangi bir tesis
olmamasına rağmen, bu mevsimde yoğun ziyaretçi
akını yaşanır. Gölde balık yetişmiyor. Bol miktarda
sülük ve su kaplumbağası var. Ayrıca ördek cinsi
olan angutların barındığı ve ürediği sakin bir ortam.
Karagöl de birden derinleştiği için yüzmek tehlikeli
olabilir. Göl çevresi günü birlik ziyaret ve çadır
kampı için de oldukça uygundur.

Karagöl is located 35 km away from the district;
it can be reach by the Güvem- Belpınar road.
The lake is surrounded by hills covered with pine
trees, as is extended over a wide plateau. Although
summer season there are no facilities there at all,
the summer season is remarked with many visitors.
Its a good place for camping and picnic. There is
no fish in the lake. There are plenty of leeches and
water turtles, in addition to this; it is a quiet place
for ducks to breed. Swimming is the lake can be
dangerous because the lake is shallow in some
places but become deep suddenly. The environment
of the lake is a very nice place of daily visits as well
as camping.
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4. Seyhamamı

4. Seyhamamı

Kızılcahamam’a 18, Güvem’e 3 km uzaklıktaki
Seyhamamı Kaplıcaları’nın, Haçlı Seferleri
sırasında, Alman Orduları tarafından yaptırıldığı
söyleniyor.

Seyhamamı spas are located 18 km from
Kızılcahamam, 3 km away from Güvem. It is said that
they were established by the German armies during
the Crusades. The village was known before as Kilise
(church), the old church as demolished during the
Iskender Bey time of the Candaroğlus (the second
half of the 15’th century); a mosque was built in the
same location. Although the mosque was restored
many times in the past, it was restored by the General
Directorate of Foundations in 2007 in a similar way
as its original shape. The Ottoman scholar Ali Cevad,
from Seyhamamı refers to it as “Sek Hamamı”.

Eski ismi Kilise olan köye ismini veren eski Bizans
kilisesi Candaroğlu beylerinden İskender Bey
zamanında (XV.asrın ikinci yarısı) yıkılmış ve aynı
yere bir cami inşa edilmiştir. Bu cami geçmişte
birkaç defa restorasyon geçirmiş olup, 2007
yılında Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından
aslına uygun olarak esaslı bir şekilde restore
edilmiştir.
Osmanlı Alimi Ali Cevad, Seyhamamı’ndan, “Sek
Hamamı” diye bahseder.
Hamamın bir özelliği de, termal suyun düşük bir
ısıda ve doğal bir havuzda toplanmasıdır.

Seyhamamı
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5. Taşlıca köyü

5. Taşlıca Village

a) Kırmızı Ebe Türbesi
Anadolu’da Anadolu Selçuklu devleti döneminde
hükümdar Alâaddin Keykubat, Başköy kalesini fethe
giderken yol üzerindeki Taşlıca köyüne uğrar.
Burada, oğlu Oruç ile beraber yaşayan Kırmızı Ebe
Türk askerlerini karşılar ve kendilerine ayran ikram
eder. Bir taş oluğa döktüğü ayrandan bütün askerin
içerek kaplarına doldurmasını ister.
Herkes ayran içip kabını doldurduğu halde, taş
oluktaki ayran tükenmez. Halkın inancına göre
Kırmızı Ebe bir evliya olduğu için bu keramet
gerçekleşmiştir.
Bu arada, ayran içip kaplarını dolduran askerlerle
Kırgız Ebe arasında şu diyalog yaşanır:
- Doldurun Gazilerim,
- Doldur Ana,
- Doldurun yavrularım,
- Ana, dolu!
Bu olağanüstü olay Sultan’ın kulağına gider ve
Kırgız Ebe’yi huzuruna davet eder. O’nda gördüğü
keramet ile etkilenir ve buradaki araziyi oğlu Oruç
Gazi’ye yurt olarak bağışlar. Buna dair Kırmızı Ebe‘ye
bir berat verir. Kırmızı Ebe’nin türbesi köyün doğu
çıkışında bir tepe üzerinde olup 2001 de hayırsever
bir vatandaş tarafından restore edilmiştir.

a) Kırmızı Ebe Tomb
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During the Anatolia Seljuks time, the ruler
Alaaddin Keykubat visits Taşlıca village on his
way when he is on the conquest for Başköy
castle. Here, Kırmızı Ebe and his son, Oruç, meet
the Turkish soldiers and provide Ayran to them.
He pours the Ayran into a groove and asks all
soldier to fill their drinking vessels with Ayran.
After all the soldiers have drunk Ayran and filled
their drinking vessels, the Ayran in the groove
was still there. This miracle was possible to be
true as the public had known Kırmızı Ebe to be
a saint. Meanwhile, the following dialogue takes
place between the soldiers drinking Ayran and
Kırmızı Ebe:
- Fill it up my veterans,
- Fill it up my mother,
- Fill it up my boys,
- Mom is full!
This extraordinary event was heard by the Sultan
and invited Kırmızı Ebe to his place. He was
affected by this miracle and orders this land to
be a granted to his son Oruç Gazi. Upon this,
Kırmızı Ebe is granted a charter. Kırmızı Ebe
tomb is located now on a hill in the east of the
village. The tomb was restored in 2001 by a
charitable citizen.

Türki̇ye’nin İLK SIFIR ATIK İLÇESİ Kızılcahamam

b) Ayran Taşı

b) Ayran’s Stone

Taş yalak (Ayran Taşı) ise, Taşlıca köyünün yukarı
mezarlığındadır. 2001 de türbelerin restoresi
sırasında bu Ayran Taşı’da kafes içine alınmış
yanına da yukarıdaki olayı anlatan bir kitabe
dikilmiştir. Ziyarete gelenler, türbe ve Gelin
kayası ile beraber bu taş yalağı da görmeden
gitmezler.

The stone trough (Ayran Stone); is located in
the cemetery above Taşlıca village. During the
restoration of the tomb in 2001, this trough was put
in a cage, and an inscription describing the above
event was erected next to it. All visitors who come,
do not leave without seeing the Tomb, the Bride Rock
and this Stone.

Ayran Taşı

Oruç Gazi Türbesi

c) Oruç Gazi Türbesi

c) Oruç Gazi’s Tomb

Kırmızı Ebe’nin oğlu olan Oruç Gazi’nin türbesi
köyün batı ucundaki aşağı mezarlığın içinde
bulunur. Türbede Oruç Gazi’den başka ailesine
ait olduğu sanılan üç mezar daha vardır. Viran
haldeki türbe, 2001 yılında klasik Selçuklu
tarzında restore edilmiştir.

The tomb of Oruç Gazi, the son of Kırmızı Ebe, is
located in the lower cemetery to the south of the
village. There, one can see three other tombs which
are believed to be for family members of Oruç Gazi.
The ruined tomb was restored to the Seljuk style in
2001.
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d) Gelin Kayası

d) Gelin Kayası (Bride Rock)

Köyün güneyinde bir tepede, gerçekten at
üzerindeki bir gelin görünümünde bir kayadır.
Yanında gelinin sacayağı, odası, merdiveni ile taş
olan çalgıcının davulu olduğu söylenen, vurunca
davul gibi ses çıkaran taşlar vardır.

It’s a rock on a hill to the south of the village, that
appears like a bride on a horse. Nearby, one can find
the bride’s room, stairs as well as stones shaped like
drums that makes the drum-like sounds when struck
with stones.

Efsaneye göre, gelin alayı davul çalmaktadır ve
gaipten gelen bir ses yapmamaları için onları
uyarır. Uyarıyı dinlemeyen düğün alayı taş kesilir.

According to the myth, the musicians in the wedding
played drums loudly, a sound that came from an
unknown place warned them not to do it. They didn’t
listen the warning and all the people which are there
fort he wedding became stone at that moment.

Düğünlerde davul çalmama adetinin, eski
ûlemanın aşırı eğlenceye kaçılmaması için
koyduğu bir müeyyide veya Bizans’dan kalma bir
efsane olması muhtemeldir. Taşlıcalılar, bu “davul
çalmama” adetine hala uymaktadır.
Geçmişte, civar köylerden bazılarının, buna
inanmayıp davul çaldıkları, ancak felç olup yatağa
düştükleri anlatılıyor.

Gelin Kayası

It’s possible that this myth had been created by the
religious people to stop too much fun in the weddings.
The locals in Taşlıca Village still don’t play drums in
weddings.
It has been told that the people who didn’t believe this
myth, and played drums had strokes.

Kaplumbağa Kardeşler Jeositi

e ) Kaplumbağa Kardeşler Jeositi

e ) Turtle Brothers Geosite

Köyün girişinde Kayaların İçi Mevkiindeki
Kaplumbağa Kardeşler de ilginç bir aşınma
yapısıdır. Hoş geldiniz levhasının 5 m ilerisinde
durup sağa bakılırsa görülebilir. Üst üste iki
kaplumbağaya benzediği için bu isim verilmiştir.

The Turtle Brothers in the Rocks at the entrance of
the village is also an interesting geological form. It
can be seen by standing 5 m ahead of the welcome
sign and looking to the right. This name has given
because it looks like two turtles in a row.
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6. Abacı Peribacaları
Rekreasyon Alanı

6. Abacı Fairy Chimneys
Recreation Area

İlçe merkezine 20 Km. uzaklıkta Çeltikçi yolu
üzerindeki Başören köyü kavşağındadır. Asıl kütlesi
11-16 milyon yıl (Orta Miyosen) yıl yaşındaki tüfler
olan “Doğal Sanat” ürünleridir. Peribacalarının
oluşumu yaklaşık son yüz bin yıl içinde gerçekleşmiş
ve Ürgüp’ten sonra İç Anadolu’nun en güzel
peribacalarıdır.

It is located 20 km away from the district, on Çeltikçi
road just over the crossroad of Başören village. The
original block is a product of “Natural Art” dating to 11
-16 million years ago (Middle Miocene)-year-old tuff.
The formation of Fairy Chimneys dates approximately
back to the last hundred thousand years, and they are
considered the second most beautiful fairy chimneys
after Ürgüp’s.5 acres of land at the entrance of Abaci
neighborhood, is where the Fairy Chimneys from 1116 million year-old tuff. These are the products of
corrosion-based ‘Natural Art’.

Abacı Mahallesi girişinde sağ tarafta yaklaşık 5
dönümlük bir arazideki peribacaları, 11-16 milyon
yıl yaşındaki tüflerden oluşmuş ve aşınma kökenli
“Doğal sanat” ürünleri.
Çeltikçi Başören Köyü Abacı Mahallesi girişindeki
bu doğa harikası peribacaları, Kirmir vadisinin
genişlemeye devam ettiğinin de bariz kanıtıdır.

The legendary Fairy Chimneys located at the entrance
of Abaci neighborhood of Çeltikçi Başören village, is
also an obvious evidence of the widening of Kirman
valley.

Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı
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7. Alicin Kanyonu

7. Alicin Canyon

a) Mağaralar

a) The Caves

Alicin Deresi, Çamlıdere Barajı çıkışında, E-89
otoyolu üzerinde, Kalemler köyü eski pazar
yolu inişindeki derin (140 m) ve çok dik bir vadi
yamacında, yerden 70. m yüksekte oyulmuş bir
takım mağaralar vardır. Çevrede bu mağaraların
19.asrın 2. yarısında yaşadığı tahmin olunan ve
eşkıya olarak bilinen Cin Ali tarafından yapıldığı
söylense de Roma dönemine ait güvenlik amaçlı
bir yapı olduğu daha akla yatkın.

Alicin walley is located at the exit of Çamlıdere dam,
on the E-89 highway. There are many caves on the old
road of Kalemler village, with depth of (140 m) and
next to a very steep valley, they are 70 m higher than
the ground level. It is believed that they were populated
around the second half of the 19’Th century.

Bugün ancak profesyonel dağcıların tırmanacağı
özellikte bulunan kale ve çevresinin, görülmeye
değer bir fiziki yapısı var. Vadi tabanında
Soğulcuönü çeşmesi var. Bu alan kamp ve piknik
alanı olarak kullanılabilir.
Manastır olarak bilinen bu yapı, Trabzon’daki
Sümela benzeri bir tarzda inşa edilmiş ancak
içinde dini veya sosyal hiç bir iz ve işaret
bulunmuyor

Alicin Kanyonu
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Even though it’s said that they had builted by Cin Ali
(Genie Ali), one famous outlaw, it probably dates back
to the Romans era, to be used as a security location;
which makes more sense.
Nowadays, it is only possible for professional
mountaineers to climb the castle and see the beautiful
surroundings it offers. At the bottom of the valley, there
is the Soğulcuönü fountain; this area can be used as a
place for picnics.
This structure, that is known to be a Monastery, has
been built in style similar to Sümela in Trabzon, yet
there are no signs of any religious or social symbols.
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b) Ağsar Kalesi

b) Ağsar Castle

Ağsar Kalesi, Alicin Mağaraları ile dik açı çizecek
şekilde, Çeltikçi, Kurumcu ve Çamlıdere Barajı
arasında sarp bir mevkide bulunur. Baraj ağzı ile
Kısıkkaya arasındaki derenin güney yamacında
yaklaşık 300 m. yükseklikte kayalığın zirvesinde
bulunan kalenin hangi döneme ait olduğu
bilinmiyor. Ancak duvar işçiliğindeki estetik Frigya
dönemini çağrıştırıyor.

Ağsar castle creates a right angle with Alicin
Caves; it is located on a steep positon between
Kurumcu and Çamlıdere dam. It is about 300 m
high between the mouth of the dam and Kısıkkaya.
The castle which is located on the top of the rock in
not known to which era it belongs. But the shape of
the walls looks like that it belongs to the Phrygian
period.

Ağsar kalesinden önceki zirvenin kuzey yamacında
halkın Müslüman kalesi olarak bildiği harabe var.
Burası ilkel ve kaba biçimde örülü dört duvardan
ibaret. yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki bu
yapı için “mandıra” da denebilir ama halk kale olarak
belirttiğine göre Osmanlı döneminde yol güvenliği
için kullanılan ve “Derbent” denilen karakollardan
biri olmalı.

The peak just before where Ağsar castle is located,
and is known to be the Muslim castle by the
residents of the northern slope. The four walls are
crudely woven in a primitive manner. The building
has an area of about 100 square meters, it can also
be referred to as a “dairy”, but the people still refer
to it as a castle, which means that it used to be for
the security of the road during the Ottoman Empire.
It should be one of so-called “Derbent” outposts.

Ağsar Kalesi
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Roma Hamamı

8. Roma Hamamı

8. Roman Bath

Halk arasında “Roma hamamı” diye anılan yapı
Büyük Kaplıca yanındaki boşlukta bulunur. Gövdesi
yatık silindir şeklinde iken, Cumhuriyet sonrası
ortadaki girişe geniş bir duvar örülmüştür. Önceleri
birbirine bağlı yedi bölümden meydana gelirken,
bu gün ancak üç bölümü ayakta, diğer bölümler
yeni kaplıca binasının inşası sırasında yıkılmıştır.
Alçak kemerli kapı ile girilen ilk bölüm diğerlerine
göre daha yukarı bir seviyede ve soyunma yeri
olarak kullanılmıştır. Buradan sağ tarafa doğru
küçük bir kapı ile banyo yerlerine girilir. Buradaki
birbirine bağlı iki küçük bölmeden birinin havuz,
diğerinin yıkanma yeri olarak kullanılmış olduğu
düşünülmektedir.

The bath that is commonly known by the people as
“Roman Bath” is located in the space near Büyük
Kaplıca. While its body has the shape of a horizontal
cylinder, a large wall was built in the center entry
after the announcement of the Republic. Before, it
consisted of seven sections connected to each other,
yet only three sections are standing today. As for
the other sections, they were destroyed during the
building stage of the Turkish Bath facility. The lowarched door and the entrance of the first section are
higher than the others, this used to be the changing
room. there is a small door directly to right from here,
it leads to the place of the bath. There are two small
sections here, one was used as a pool, the other as
bathing place.
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9. Üçbaş Köyü Abdülcemil Türbesi

9. Abdülcemil’s Tomb in Üçbaş Village

Üçbaş köyü, ilçemize 10 Km. uzaklıkta.
Kargasekmez’i çıktıktan sonra, Pırnak bölge trafik
karakolundan ayrılan bir yol ile gidiliyor.

Üçbaş Village is 10 km away from our district. It can
be reached through the road diverting at the Pırnak
Traffic Police Station, when using the road coming
from Kargasekmez.

Köyün Doğu çıkışındaki türbe, 2007 yılına kadar
metruk ve viran bir halde iken, köy muhtarlığı ve
derneğin girişimi ile ilçe özel idaresi tarafından
restore edilidi. Köyün 500 metre doğusunda
eski Taşlıca yolu üzerinde ve üç mezarlıktan en
küçüğünün içinde.
Taşlıca köyündeki türbesinde medfun bulunan
Kırmızı Ebe’nin oğlu ve Oruç Gazi’nin kardeşi
olarak bilinen Abdülcemil hazretleri’nin, Üçbaş’da
yerleşerek burada mücadele edip yaşadığı halk
arasında anlatılan bir rivayet olarak yaşamaktadır.

The tomb, which is located in the east of the village,
was in a ruinous and destroyed place in 2007. It was
then restored by an initiative of the village’s headman
and association, with support of the Special District
Administration. It is located 500 m away from village
on the old Taşlıca road, inside the smallest of three
cemeteries on that road.
Abdülcemil, being the son of Kırmızı Ebe and the
brother of Oruç Gazi, had settled in Üçbaş and had
struggled and lived among the people as told in the
story.

Üçbaş Köyü Abdülcemil Türbesi
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10. Hambar Kaya

10. Hambar Rock

Yıldırım Hacılar Köyünün karşısında bulunan
kayanın yüksekliği 50 m. Uzunluğu ise 200 m.
Civarında ve araziye hakim bir mevkide bulunuyor.
Rivayete göre kayanın üst kısmında bulunduğu
söylenen ve şimdi kaybolmuş olan delikten sadece
bir uzman arkeolog girmiş ve içeride çorap,
pantolon çamaşır gibi giyecek eskileri bulmuş. Şu
an ise içine girmenin mümkün olmadığı söyleniyor.

The height of the rock, which is located opposite
Yıldırım Hacılar Village, is 50 m. It has the length
of 200 m. It is located in a dominant position in
comparison to the nearby lands. According to the
legend, there was a hole in the upper part of the
rock, but not there anymore, which is used by one
archeologist to get in. There he found old clothes;
such as, socks, trousers and underwear. It is said
that it is impossible to get in now.

Roma-Bizans devrinde, barınak olarak kullanıldığı
sanılan bu kaya daha sonraki devirlerde ise kanun
kaçaklarının sığındığı bir yer olarak kullanılmış.
Kayanın hemen eteğinde ise, baharda çoğalan bir
su kaynağı var.

This rock, which is thought to have been used as a
shelter in the Roman - Byzantine period, was used
as a place where the outlaws took shelter in the later
periods.
There is a spring water source below the rock.

Hambar Kaya
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11. Saray Köyü Bedesteni

11. Saray Village Bazaar

Saray, ilçeye 12 km uzakta, eski Güvem yolu
üzerinde. Köy içinde tamamı tuğladan yapılma ve
Roma devrinden kaldığı bilinen bina harabeleri
var. Blok binaya kemerli kapılarla giriliyor ve
her kapı farklı bölmelere açılıyor. Köyün isminin
bu harabelerden esinlenerek Saray olduğu
söyleniyor.

Saray village is located 12 km away from the district,
right on the old road of Güvem. There are ruins of
buildings that built with bricks dating to the Romans
era in the village. Entering the building blocks is
possible made by using the arched doors. Each door
leading to a different compartment. IIts said that the
name of Saray Village (meaning in Turkish: palace)

Harabe içindeki bölmeler halk tarafından
samanlık olarak kullanılıyor.
Buradaki düzlük yer çarşı olarak kullanılmış.
Karşıda Ortaçağ Bizans dönemine ait bedesten
ve dükkanlar var. Evlerin altlarında duvarlarda
düz işlenmiş eşik taşları, odanın kuzey duvarında
ise üzerinde yarı at, yarı insan figürlü taş var.

The divisions inside the ruins are used by the public as
places for storing barn.
The space in here was used as a marketplace. Just
opposite it, you can find the bazaar and shops dating
to the Medieval Byzantine. Threshold stones with
straight design are used in the floor of the homes. The
stones with half-man half-horse figure are used on the
north walls of the homes.

Saray Köyü Bedesteni
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12. Kızılcaören köyü

12. Kızılcaören Village

a) Şeyh Yunus Bin Ahmet Kuzvirani Türbesi

a) Şeyh Yunus Bin Ahmet Kuzvirani Tomb

İlçeye 5 Km uzaklıkta Ankara-Bolu karayolu
(D-750) üzerindedir. Yunus Kuzvirani, Şeyh
Ali Semerkandî’nin talebesi ve mürididir. Tahsil
sonunda, Şeyh diğer talebeleri görevle birer
yere gönderir. Sıra Yunus’a gelince, görev
verecek yer kalmaz. Yunus’un mahzunlaştığını
gören Şeyh, ona da bir bohça hediye edip
gönlünü alır. Bohçayı alan Yunus dolaşa dolaşa
kendi köyü Kızılcaören’in yaylasına gelip
merakla bohçayı açtığında, içinden fırlayan
bir bıçak türbenin yanındaki meşe ağacına
saplanır. Ömrünü Kızılcaören’de geçiren Yunus
Kuzvirani, ölünce bu meşenin altına defnedilir.

It is located 5 km away from the district on the way
connecting Anakara to Bolu (D-750). Yunus Kuzvirani
is a student of Şeyh Ali Semerkandî. After finishing his
schooling, the Seyh send each of his students on tasks
to certain destinations. When the turn comes to Yunus
Kuzvirani, there is no destination left to be assigned to.
When the Seyh sees the sadness of Yunus Kuzvirani, he
grants him a bundle. Yunus Kuzvirani takes the bundle
and walks and walks until he reaches his meadows of
his own village, Kızılcaören. He wonders what is inside
the bundle. When he opens it, a knife comes out of the
bundle, it flys and hits the oak tree that is there. This
was the oak tree that near his Tomb now. When Yunus
Kuzvirani dies after some time, he is buried in his own
village, Kızılcaören, under the same tree.

Yine Anlatıldığına göre eskiden Çamlıdere
Şeyh Ali Semerkandî Türbesi’ni ziyaret edenler,
Yunus Dede’yi ve Bardakçılardaki türbeyi
ziyaret ederlermiş.

At the old times, visitors of Çamlıdere Şeyh Ali
Semerkandî Tomb were also visiting Yunus Kuzvirani
tomb and the tomb in Bardakçılar.

Şeyh Yunus Bin Ahmet Kuzvirani Türbesi
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b) Gökdere

b) Gökdere

Köy mezarlığı yanından tahminen 10 km.
uzunluğunda vadi boyunca devam eder. Nefis bir
dinlenme ve piknik alanı olup bol miktarda içme
suyu vardır. 6. kilometrede yol ayrımında bir tepe
üzerinde Roma devrine ait olduğu sanılan bir
lahit (Kaya Mezar) vardır. Ancak tahrip edilmiştir.
Aynı yoldan Milli Park çevre yolu ile Çamlıdere
Alıç Dağı yaylası ve Kızılcaören köyü Yemişen
yaylasına ulaşmak mümkündür.

It continues along the valley starting from the
village’s cemetery for 10 km. It is a perfect place
for resting and picnics, and has an abundant
drinking water. At the crossroad after 6 km, there is
a sarcophagus believed to be dated to the Roman
era located on a hill (Kaya Mezar). However, it is
destroyed. Using the same highway, the National
Park , Mount Çamlıdere Alıç and the dark green
meadows of Kızılcaören village can be reached.

Gökdere
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13. Eldelek

13. Eldelek

Karagöl’den ayrılan bir yol ile gidilir. Nefis
ormanlar arasında geniş düzlüklere sahip
Salın Yaylası var. Bu yayladan sonra ağaç
tipleri köknar ve sedire dönüyor. Bu bölümden
itibaren çadır kampı için uygun düzlükler var.
Osmanlı döneminde, saray için doğan ve şahin
gibi avcı kuşlarının yetiştirildiği bölgede nefis
kayalık yükseklikler ayrı bir güzellik arz ediyor.
Bunların en önemlisi 1800 metre yükseklikteki
Emekli tepesi. Hemen hemen tepeye kadar
araçla ulaşım mümkün. Tırmanma meraklıları
için ilginç. Halkın ifadesine göre çok uzun yıllar
önce buraya merak edip tırmanan biri kendisi
için hiç de bir özellik ve cazibe göremeyince;
“Vay benim emeklerim!” diye hayıflandığı için
tepenin adı “Emekli” kalmış.

It can be reached by a road different from Karagöl.
It has exquisite highland forests among wide plains.
After these plains, the trees become cedar and
fir trees. After this section, a nice plain location is
available for camping. During the Ottoman time,
this area was used to breed eagles and falcons for
the palace. It has and exquisite beauty with its rocky
heights. One of the most important features here is
the Emekli Peak, which is 1800 m high. It is almost
possible to reach the top with vehicles. It is an
interesting place for climbing enthusiasts. It is said
by the local residents that one sportsman climbed
the mountain a long time ago, when he reached the
top, he did not see what he expected. He lamented
and said “OH my dear efforts!”- Emek means effort-,
and thus the name came along.

Buradan Başköy yaylası, Semer-Orta yolu ve
Başköy kalesine ulaşmak mümkün.

It is possible to reach Başköy plateau, as well as
Semer-Orta road and Başköy castle from here.

Eldelek Yaylası
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14. Başköy Kalesi

14. Başköy Castle

Başköy, ilçemizden 35 Km. uzaklıkta. Köyün
doğusundaki kale 10 Km. mesafede.

Başköy is located 35 km away from the district. It
is also located 10 km from the castle of the village.
The walls of the castle are ruined with heights of
1.5-2 m. As for the caves, they are located 300 m
below the castle. Theses caves that have engraved
from a volcanic mass, are believed to be used in the
Ottoman era for security purposes.

Zirvedeki kale duvarları 1,5 - 2 metre genişlikte
harabe halinde.
Mağaralar ise kaleden 300 metre aşağıda. Volkanik
bir kütlenin içine oyulmuş 5 katlı mağaralar
da muhtemelen Osmanlı döneminde güvenlik
amacıyla kullanılmış.
Akşama doğru ziyaret edilirse, ufuktan harika gün
batışını seyretmek mümkün.

It is possible to observe a fantastic sunset if visited
at the end of the day.

Başköy Kalesi
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15. Bazalt Sütunlar (Sabun
Kayalar)
Güvem-Çerkeş karayolunda Fındıklı mahallesi
yanındaki boğazın iki tarafındaki kaya kütlesinde
bulunurlar.
Bazaltlar “üçüncü zaman” da (Tersiyer; 20-25
milyon yıl önce) oluşmuş volkanik patlamalarla
magmadan yeryüzüne çıkmış silis yönünden
fakir, demir ve magnezyum yönünden zengin
altıgen prizma şeklinde bir lav kayacıdır.
Bir bazalt lav akıntısının yüzeyi ile yere değen
alt kısmı, çabuk soğuyup şekilsiz bir cüruf
halinde katılaşır. Bu iki cüruf kabuğun arasında
akan lavlar, bir süre sonra soğuyarak büzülürler.
Büzülme nedeniyle gerilme olur ve donan
kütlenin içinde bir çok dikey çatlak meydana
gelir. Bu çatlaklardan da prizmalar ortaya çıkar.
Lav kütlesi ne kadar homojen olursa, çatlaklar
ve prizmalar da o kadar düzgün olur.
Şekil itibariyle sabun kalıplarına benzediği için
halk arasında “Sabun Kayalar” olarak bilinen
bazalt sütunlar, son yıllarda oldukça fazla
ziyaretçi çekmektedir.

15. Basalt Columns (Soap Rocks)
They are located near Fındıklı neighborhood on GüvemÇerkeş road, they are position bordered by rocks on
both sides near the strait.
The basalt dates back to the “Third Period” (the Tertiary,
20-25 million years ago). It was formed by volcanic
eruptions in the shape of a hexagonal prism, when the
magma, poor in silica but rich in magnesium and iron,
appeared on the surface.
Some lava flows that touched the lower surface cool
rapidly and solidified as an amorphous slag. The lava
between these two slag crusts cools down slowly and
shrinks after a while. Due to this shrinking, stress
is created and many vertical cracks come along.
These cracks push the prism to the surface. The more
homogeneous the lava mass is, the smoother the cracks
of the prisms.
Due to their soap bar-like shapes, it is known by the
locals as “soap rocks”. The basalt columns have been
visited by many in recent years.

Güvem Beşkonak Bazalt Sütunlar (Sabun Kayalar)
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16. Beşkonak Fosil Yatakları

16. Fossil Layers of Beşkonak

İlçemiz Beşkonak köyü havzasında, fosilleri
bulunan mikroskobik bitki ve hayvan
organizmaları tatlı ve tuzlu göl veya deniz
sahasında yaşamıştır. Bu organizmalar ölünce
kavkıları çökelip organik yapıları ayrılıp yok
olmuş ve biriken çok miktardaki organizma
kavkısı “Diyatomit” yataklarını meydana
getirmiştir. İnceleme alanında diatomitlerin yoğun
görüldükleri yerler, Aköz, Gürcüler, Salın ve
Kerimler arasındadır. Miyosen yaşlı çökeller içinde
ve genellikle vadi yamaçları, eski gölün kenarında
Miyosen yaşlı Flora ve Faunayı içine alan fosilli
seviyeler görülmektedir. Bunlar miyosen göl
faunasına ait balık, kurbağa, sürüngen, böcek
fosilleri ile floraya ait yaprak, sap ve tohum
fosilleridir.

The fossils found in basin of Beşkonak village in our
district go back to microscopic plants and animals
that lived in sweet, salty lakes and sea water. When
these organisms died, their shells precipitated and
separated from their organic structures and that
were destroyed, behind it, were the accumulated
large amount of shells of organisms forming
“Diatomite” layers. During inspection, it was found
that Aköz, Gürcüler, Salın and Kerimler are rich in
these layers. Fossil levels in Miocene, old flora and
Fauna can be seen inside sediments and generally
in the slopes of the valley, as well as at the edges of
the lake. These are the collection of the fossils of the
fauna of the lake; fish, frogs, reptiles, insects as well
as flora of; leaves, stalks and seeds.

Beşkonak Fosil Yatakları

Fosil
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17. Acı Deresi Maden Suyu ve
Travertenleri

17. Acı (Bitter) Valley Mineral Water
Travertines

Acısu Deresi, ilçe merkezinin yaklaşık 4 km.
kuzeydoğusundadır. Burada ilginç şekilde dere
içinde bir çok noktadan doğal maden suyu
çıkışları mevcuttur. Suların çıkış sıcaklıkları 3134 º arasındadır. Bu bölgede şişelenen maden
suları yurt içinde de oldukça iyi tanınmaktadır.

Acısu Valley (Bitterwater Valley) is about 4 km
northeast of the county center. Interestingly, there
are natural mineral water outlets from many points in
the valley. The outlet temperatures of the waters are
between 31-34 º. The bottled mineral waters in this
area are well known in the country.

Maden suyu, içerisinde sağlık için yararlı
mineraller bulunduran, içilebilen doğal sudur.
Maden sularının yer altında oluşması ve
yüzeye çıkışı diğer kaynak sularına benzer.
Bu suyun ılık olması ve diğer (KızılcahamamSeyhamamı)jeotermal kaynaklara yakınlığı,
büyük bir jeotermal sistemin parçası olduğunu
göstermektedir.

Mineral water is a natural drinking water that contains
minerals useful for health. The formation of mineral
waters underground and their surfacing are similar to
other spring waters. The fact that this water is warm
and its proximity to other (Kızılcahamam-Seyhamamı)
geothermal resources shows that it is part of a large
geothermal system.

Acı Deresinde maden suyu kaynağının hemen
yanında 1980’lere kadar çevre halkı ve
dışarıdan gelenlerce cilt rahatsızlıklarına karşı
iyi geldiği bilinen bir su bulunurdu. Buradaki
üstü kapalı havuza toplanan sıcaklığı daha düşük
su ve hemen yanındaki çamur cilt hastalarının
tedavisinde kullanılmış ve olumlu sonuçlar
alınmıştır.

Until the 1980s, there was a water that known good
for skin diseases by the locals and outsiders right next
to the mineral water source in Acı Valley. The low
temperature water collected in the covered pool here
and the mud right next to it was used in the treatment
of skin patients and positive results were obtained.

Acı Deresi Maden Suyu ve Travertenleri
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18. Pazar Selçuklu Camii

18. Seljuk Mosque in Pazar Village

Roma döneminde kilise iken Selçuklular tarafından
camiye çevrilen yapının kapı ve pencereleri
sonradan yeniden düzenlenmiştir. Bu sırada
üzerinde kabartma figürler bulunan taşlar da duvar
yapımında kullanılmıştır.

Although it was a church during the Romans era, it
was turned into a mosque in Seljuk’s time. The doors
and windows of the building were later reorganized.
Meanwhile, stones with outstanding figures on were
used in the walls.

Pazar Selçuklu Camii

Çeştepe Baba Kıbel Türbesi ve Tümülüs

19. Çeştepe Baba Kıbel Türbesi ve
Tümülüs

19. Baba Kıbel Tomb and Tumulus in
Çeştepe

Çeştepe köyünün 2 km kadar ilerisinde Yukarı
Çeştepe denilen yerdeki eski bir yerleşim yerinde
bulunuyor. Kıbel Baba, Klâsik Osmanlı döneminde
gelip geçen yolcuların barınması ve yemek
yemesi için bir zaviye açmıştır. Türbesi bugün köy
halkının kervansaray olarak tabir ettiği harabenin
yanındadır. Üstü açık olan viran yapıda Baba Kıbal’e
ait olduğu söylenen bir mezar başlığı, duvara monte
edilmiş. Mezarın hemen bitişiğindeki caminin
girişinde, Bizans devrine ait bir sütun başlığı sağda
ise üzerinde Osmanlıca ibare bulunan mermer
taşlar var.

There is an old location know and upper Çeştepe, located
2 km away from Çeştepe village; it is believed to be and
old settlement. Baba Kıbel opened an accommodation
and passengers lodge during the classical ear of the
Ottoman Empire. His tomb is located today near ruins
called Karvansaray by the locals. An open-top ruinous
structure in a cemetery is said to be Baba Kıbel Tomb,
it is installed on the wall. At the entrance of the mosque
just near cemetery; there is a column head dating to the
Romans era on the left, as well as marble stones with
Ottoman writing inscribed on the right.

Çeştepe köyünün içinde ise antik dönemden kalma
30 metre yüksekliğinde Tümülüs var.

Çeştepe village has also a 30-meter high tumulus which
dates back to the ancient times.
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20. İğmir Köyü Mağaraları

20. Caves of İğmir Village

Pazar köyün 4 Km. üstünde bulunan İğmir köyü
içindeki kayalıklarda bir çok mağara bulunur.
Bunlardan, köy girişinde olanının uzunluğu
bilinmeyip, 5 Km uzaktaki Otacı köyüne kadar
uzandığı söyleniyor.

İğmir village is located 4 km up above Pazar village;
one can find many caves in its rocky area. One of
these is said to be extending up to Otacı village which
is 5 km away, with unknown length.

Diğer mağaralar ise, ön cepheleri açık, kayalar
içine oyulmuş büyük hangarlar şeklindedir.
Bunların bir kısmı bugün köy halkı tarafından ahır
olarak kullanılıyor.
Hangi döneme ait olduğu tam olarak bilinmemekle
beraber bu mağaraların Roma-Bizans uygarlığı
dönemine ait olduğu sanılıyor.

As for the other caves, they are ingraved in the rocks
with open fronts, as are shaped as large hangars.
Some of these are used by the local residents as
stables nowadays. Although it is not known to which
era these caves go back, it is thought that they belong
to the Roman-Byzantine civilizations.

İğmir Köyü Mağaraları

21. Şehit Ağacı

21. Şehit (Martyr) Tree

Şehit Ağacı 29 Ekim 2009 tarihinde
Belediyemizin desteği ve ilçemizde yıllarca Kadın
doğum doktoru olarak görev yapmış Dr. Derviş
Özer’in katkısı/düşüncesi ile dikilmiştir.

Şehit (Martyr) Tree is planted at October 29, 2009,
with our Municipality’s support and Dr. Derviş Özer’s
thought/contribition.

Bir sedir ağacı üzerine, ülkemizde 1980’den
ağacın dikildiği tarihe kadar şehit olan kahraman
askerlerimizin temsili künyeleri asılarak
oluşturulmuştur.
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Why it’s name is Martyr Tree? :Representative tags of
our hero soldiers who were martyred in our country
from 1980 until the date when the tree was planted
were hanged on a cedar tree.
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2009’dan bu yana şehitlerimiz oldukça Şehit
Ağacı’na yeni künyeler asılıyor. Yeni şehitlerimizin
olmamasını, ağaca yeni yeşil yapraklar asılmamasını
diliyoruz.
Since 2009, new tags have been hung on the Martyr
Tree. We hope that we will not have new martyrs and
new green leaves will be hung on the tree.

Şehit Ağacı
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MÜZELER

MUSEUMS

a ) Jeopark Müzesi

a ) Geopark Museum

Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi ile
ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin doğal
kültürümüzü, mirasımızı tanımalarını ve koruma
bilincine ulaşmalarını hedefliyoruz. Müzemiz
sayesinde çevre konusunda daha duyarlı, bilinçli ve
bilgili bir gelecek kuşak yetiştirilmesine büyük katkı
sağlanacağını düşünüyoruz.

With the Kızılcahamam Municipality Geopark
Museum, we aim for local and foreign tourists
to get to know our cultural heritage and
reach conservation awareness. Thanks to our
museum, we think that a great contribution
will be made to raise a more sensitive, informed
future generation about the environment.

Jeoparklar, çevre bilincinin ve çevresel eğitim
programlarının oluşturulması için ideal mekanlardır.

Geoparks are ideal venues for creating
environmental awareness and environmental
education programs.
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Diğer bütün müzeler gibi, bir öğrenme ortamı olan
ve bilgiyi yeniden üreten bir alan olan Jeopark
Müzemizde, jeo-çevreyi ve artık yaşamayanların
bugün yaşayanlarla etkileşimini dijital sergilemeler,
filmler, oyunlar, replikalar ve orijinal eserler ile
ziyaretçilerimize anlatıyoruz.
Müzemizde, jeolojik zamanın III. evresinde, yani
şiddetli volkanik faaliyetlerin yaşandığı dönemde
şekillenen Anadolu topraklarının 23 milyon yıl
öncesine dair izlerini görüyoruz.
Yani bu toprakların on milyonlarca yıl süren
hikayesini anlatıyoruz. Anadolu’nun yeryüzü
şekillerine, farklı canlı formlarına ve bunların
yaşadığı dönüşüm ve etkileşime tanıklık ediyoruz.
Kızılcahamam jeosit duraklarımız olan Karagöl,
Alicin Kanyonu, Mahkeme Ağacin Köyü, Bazalt
Fosil yatakları, Çamlıdere Jeolojik Ormanı, Güvem
Beşkonak Bazalt Sütunları, Abacı peribacaları,
Seyhamamı, Soğuksu Milli Parkı ve bunların
yanında Kaplıcalarımız ilçemiz için çok önemli
değer arz etmektedir.
Çevresel yönetim konusunda uzun vadeli
planlamalara sahip olan belediyemiz, Jeopark
Müzesi sayesinde çevre bilinci geliştirme
konusunda önemli bir adım atmış bulunuyor.

In our Geopark Museum, with digital exhibitions, films,
games, replicas and original works, we tell the visitors
the interaction of those who no longer live and those
who live today.
In our museum, we see the traces of the Anatolian land,
that formed during the third phase of geological time 23
million years ago, the period of violent volcanic activities.
So we tell the story of these lands that lasted tens of
millions of years. We witness the landforms of Anatolia,
its different forms of life and the transformation and
interaction they experience.
Our Kızılcahamam geosite stops, Karagöl, Alicin Canyon,
Mahkeme Ağacin Village, Basalt Fossil beds, Çamlıdere
Geological Forest, Güvem Beşkonak Basalt Columns,
Abacı Fairy Chimneys, Seyhamamı, Soğuksu National
Park and also our Tutkish Baths are very important for
our district.
Our municipality, which has long-term plans on
environmental management, has taken an important
step in developing environmental awareness thanks to
the Geopark Museum.
It’s very important for us that after visiting
Kizilcahamam Geopark Museum, which has an
important mission in promoting and preserving our
geological heritage, the tourists visit other stations of
Kizilcahamam Geopark, which is an open-air museum.

Ziyaretçilerimizin, Jeolojik mirasımızın tanıtılması
ve korunması anlamında önemli bir misyonu
olan Kızılcahamam Jeopark Müzesi’ni gezdikten
sonra, bir açık hava müzesi olma özelliğine sahip
olan Kızılcahamam Jeopark sahasının diğer
istasyonlarını gezmeleri bizim için büyük önem
taşıyor.
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b ) Hocalı Anıt Müzesi

b ) Hocalı Memorial Museum

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Öztekin
Caddesi 29. Sokak No:3 adresinde bulunan Hocalı
Anıt Park Müzesi, Belediyemiz ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği işbirliği ile
yapılarak ilçemize kazandırılmıştır.

The Khojaly Memorial Museum is in 29th Street,
Ismet Pasa Neighborhood. It was opened in
cooperation with our Municipality and the Azerbaijan
Embassy.

Müze binasının içinde 1992 yılında Azerbaycan‘ın
Hocalı Kasabasında Ermeniler tarafından
yapılan katliamın anlatıldığı pano, kitap, dergi vb.
bulunduğu sergi alanı ve kütüphane, avluda ise
anıt heykel ve kent mobilyaları bulunmaktadır.
Mayıs 2014 tarihinde belediyemiz ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği arasında
yapılan protokol ile Hocalı Anıt Müzesi’nin
Kızılcahamam Belediyesi’ne devri yapılmıştır.
Her yıl şubat ayında anma etkinlikleri
düzenlenmektedir.
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In the museum, there is a library and an exhibition
area in which the massacre committed by Armenians
in Hocalı Town of Azerbaijan in 1992 was described
by panels, books, magazines, etc. İn the courtyard
there is a memorial sculpture.
With the protocol signed between our Municipality
and the Azerbaijan Embassy in May 1994, Khojaly
Memorial Museum has been owned Kızılcahamam
Belediyesi. Commemoration events are held in
February every year.
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c ) Kızılcahamam Belediyesi 100. Yıl
Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi

c) Kızılcahamam Municipality 100. Year
Educationist Nuray Yeşil Museum

Kızılcahamam ilçe merkezinde Büyük Kaplıca
karşısında bulunan Şehit Fatih Duru Parkı’nın
hemen üzerinde iki katlı olarak hizmet veren
Müze, ilçenin kuruluşunun 100. yılında
Kızılcahamam Belediyesi tarafından Ankara
Kalkınma Ajansı desteğiyle açılmıştır.

“Kızılcahamam Municipality Museum” is a twostorey building located above the Şehit Fatih Duru
Park, across the Büyük Turkish Bath, had opened
by Kizilcahamam Municipality with the support of
Ankara Development Agency.

Müzede Kızılcahamam’ın tarihi özelliklerini
anlatan çalışmalar yer almaktadır.
Müze Pazartesi günleri haricinde 09:00 - 18:00
saatleri arasında ziyarete açıktır.

In the museum, there are studies that describe
Kızılcahamam’s History.
The Museum is open between 09:00 - 18:00 except
Mondays.
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d ) Soğuksu Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım
Merkezi

d ) Soğuksu National Park Visitor Promotion
Center

Daha önce Milli Park Şefliği binasının yukarısındaki
restoranın alt katında hizmet veren ofis, 2015
yılında şeflik binasının altındaki alana inşa edilen
yeni binada hizmet vermeye devam ediyor.
Soğuksu Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi,
milli parka gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere milli
parkın tanıtıldığı, milli parkın flora ve faunasına
dair numunelerin olduğu bir doğa müzesidir. Müze
milli parkın 4 önemli sembolü vurgulanacak şekilde
dizayn edilmiştir. Bu semboller; fosil ağaç, Kara
akbaba, Atatürk Çamı ve yöresel endemik bitkimiz
olan dağ lalesidir.

The office, which previously served on the lower
floor of the restaurant above the National Park Chief
Building, continues to serve in the new building which
built in the area below the chief building in 2015.
Soguksu National Park Visitor Promotion Center is a
nature museum that the national park is introduced to
local and foreign visitors, and there are samples of the
flora and fauna of the national park in it. The museum
is designed to emphasize 4 important symbols of the
national park. These symbols are; fossil tree, Black
vulture, Atatürk Pine and mountain tulip, our local
windflower.

Müzede ayrıca, doğa gezisi ve yürüyüşü yapacak
milli park ziyaretçilerine parkurları anlatan cep
haritaları sunulmakta, gelen yeri ve yabancı
ziyaretçilere Türkçe-İngilizce sunum yapılmaktadır.

The museum also offers pocket maps describing the
trails to the national park visitors, who will make
nature trips and walks, and presentations in Turkish
- English is made to the incoming place and foreign
visitors.

Ziyaretçi Tanıtım Merkezini 2017 yılında 2,5
milyona yakın turist ziyaret etmiştir. Ayrıca müzeyi
sık sık öğrenci grupları ziyaret etmektedir.

Nearly 2.5 million tourists visited the Visitor
Information Center in 2017. Also, the museum had
visited by student groups frequently.
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