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Bafllarken...
Dünyada turizm anlay›fl› son 30 y›l-

da h›zla de¤iflmeye, alternatif turizm
geliflmeye bafllam›flt›r. Özellikle turizm-
den ciddi pay alan ülkeler geleneksel
yaz turizminin yan› s›ra golf turizmi, k›fl
turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi ve
sa¤l›k turizmi gibi turizm araçlar›n› çe-
flitlendirmeye ve 12 aya yay›lmas› için
ciddi çal›flmalar yapmaktad›rlar.

Sa¤l›k Turizmi, Alternatif Turizm
bafll›¤› alt›nda sosyal, stratejik ve eko-
nomik getirisi aç›s›ndan en önemlilerin-
dendir. Dünyada yafll› nüfus ve kronik
hastal›klar›n oran› ve tedavi maliyetleri
h›zla artarken, di¤er yandan insanlar›n
kaliteli sa¤l›k hizmeti alma talebi da art-
maktad›r. Avrupa’da tedavi maliyetleri
çok yüksek oldu¤u için ödenen katk›
pay oranlar› da sürekli artmaktad›r.
Özellikle çeflitli ülkelerden Avrupa’ya
gelen 25 milyon üzerinde göçmen iflçi-
lere verilen sa¤l›k hizmetin kalitesi gi-
derek düflmektedir. 

Almanya’da kapl›caya al›flm›fl bir
topluma sosyal güvenlik kurumu her y›l
kapl›ca tedavisini öderken, simdi sade-
ce 3 y›lda bir ödemeye bafllam›fl, üste-
lik katk› pay oran› da art›rm›fllard›r. Or-
ta do¤u ise Orta Asya’dan özellikle
Körfez ülkelerindeki yüksek gelirli kesi-
mi daha kaliteli sa¤l›k hizmeti ve kapl›-
ca tedavisi talepleri vard›r. 

K›sacas› dünyada hastalar›n bekle-
me süreleri artm›flt›r, hasta hareketlili¤i
yo¤unlaflm›flt›r. Türkiye sahip oldu¤u
sa¤l›k kurumlar›, kapl›calar› ve do¤al
güzellikleri bak›m›ndan Avrupa stan-
dartlar›n› yakalam›flt›r ve sa¤l›k turizmi
aç›s›ndan büyük bir Pazar potansiyeli-
ne sahiptir.

Fakat ne yaz›k ki, bugüne kadar
sa¤l›k turizmi zenginliklerimiz dünyaya
yeterince tan›t›l›p pazarlanmam›flt›r.
Hindistan, Singapur, Tayland gibi ülke-
lerin yapm›fl oldu¤u tan›t›m›n yar›s›na
bile ulafl›lamam›flt›r, dolay›s›yla yeterli
sa¤l›k turizmi pazar pay›m›zda yoktur.
Biz dernek olarak gazetemizle düzenli
olarak düzenleyece¤imiz kongre, sem-
pozyum ve fuarlarla ülkemizin zengin-
likleri tan›tmaya kararl›y›z. Bu bülteni-
miz her iki ayda Türkçe ve ‹ngilizce’de
bas›lacak ve yurt d›fl›ndaki fuarlarda,
sa¤l›k turizmi ile ilgili kurulufllara da¤›t›-
lacak. Bu vesileyle bir köprü ve iletiflim
arac› olacakt›r.

Sa¤l›cakla kal›n.

Dr. Dursun AYDIN
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2008’de Dünyadaki Sa¤l›k
Turizmi Fuar ve Kongreleri

Son 4-5 y›lda dünyada Sa¤l›k
Turizmi fuar ve kongreler h›zla
yayg›nlafl›yor. Sa¤l›k Turizminden en
büyük pay› Singapur, Hindistan,
Tayland, Malezya gibi uzakdo¤u
ülkeleri al›yor. Dubai, Bahreyn,

Healthex Fuar› sönük geçti
Healthex 2. Medikal Turizm ve

Türkiye Sa¤l›k Fuar› 23-25 Kas›m
2007 tarihlerinde WOW ‹stanbul Fuar
Merkezi’nde yap›ld›. 

Çam Ecza’n›n Ana Sponsorlu¤unu
yapt›¤› fuara ilgi beklenen düzeyde
gerçekleflmedi. Kat›l›mc› firmalar›n
hem yabanc› kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin

1. Uluslararas› Sa¤l›k Turizmi Kongresi
Mart 2008’de Antalya Belek’te yap›lacak

Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Derne¤i
yine bir ilke imza at›yor. Ülkemizde ilk de-
fa olarak uluslaras› bir Sa¤l›k Turizmi kon-
gresi yine Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Der-
ne¤i taraf›ndan Mart 2008’de Antalya Be-
lek’te  gerçeklefltirilecek. 

Türkiye’nin de turizm faaliyetlerini 12
aya yaymak, sa¤l›k turizmini gelifltirmek
zorunda olmas›n›n fark›ndal›¤› ile hareketDevam› 2. sayfada Devam› 2. sayfada Devam› 2. sayfada

2008 Y›l›nda Türkiye için bir Sa¤l›k
çal›flmalar› ata¤›na kalkan Sa¤l›k Turiz-
mini Gelifltirme Derne¤i haz›rl›¤›n› üstlen-
di¤i Türkçe ve ‹ngilizce olarak SA⁄LIK
TUR‹ZM‹ REHBER‹ 2008 ile de bu konu-
daki önemli bir eksik olan bas›l› materyal-
de de bir bofllu¤u doldurmak amac›nda.
Bülten Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Derne-
¤i taraf›ndan her sene tek say› olarak ha-
z›rlanacak ve bu sayede konuyla ilgili bi-
rimlerin güncel tutulmas› sa¤lanacak.
Bask›s› Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Der-
ne¤i taraf›ndan 5000 adet yap›lacak olan
rehberin da¤›t›m kanallar› da amaca ve
hedefe direk ulaflacak gibi görünmekte.
Bugüne kadar sa¤lanamam›fl çok büyük
bir eksik bu da¤›t›m flemas› ile de k›r›la-
cak gibi görülüyor. Derne¤in giriflimleri ile

T.C Sa¤l›k Bakanl›¤› ve T.C Turizm ve
Kültür Bakanl›¤›ndan al›nan destekler ile
Rehber ilgili Bakanl›klar›n tam destekleri
ile tüm dünya ülkelerinde konsolosluk ve
sa¤l›k turizmi ile ilgilenen tüm arac› sa¤-
l›k ve turizm firmalar›na ulaflt›r›lacak. Tür-
kiye içerisinde ise tüm turizm acenteleri,
oteller ve ilgili tüm kurum ve kurulufllara
ulaflt›r›lacak olan SA⁄LIK TUR‹ZM‹
REHBER‹ 2008; bununla birlikte Derne¤e
ait 3 ayr› dilde haz›rlanmakta olan inter-
net sitelerinde de  birebir içerikle ve uy-
gun formatta yay›nlanacak. Bu adreslere
T.C Sa¤l›k Bakanl›¤› ve T.C Turizm Ba-
kanl›¤›n›n Resmi Web sitelerindeki link-
lerden de ulafl›m sa¤lanacak olmas›,
Sa¤l›k Turizmi Rehberi’nin görünürlü¤ü
maksimum seviyeye ç›kartacak gibi görü-

Türkiye’nin art›k bir
Sa¤l›k Turizmi Rehberi olacak

Samsun ili Sa¤l›k Turizmi tan›t›m›
ad›na yepyeni bir konsept çal›flmayla kar-
fl›m›za ç›k›yor. Samsun ilinin ortaya koy-
du¤u bu örnek yap›labilecek en güzel ka-
mu özel ortak çal›flmalar›ndan birisi.

Çal›flmada Samsun ili mülki idaresi,
Samsun ili ve çevresindeki tüm resmi ve
özel sa¤l›k kurulufllar› ile ortak çal›flmay›
hedeflermifl.  Bu amaçla Samsun ili Tür-
kiye ve dünya genelinde yap›lan her

Sa¤l›k Turizminde
Samsun Modeli

Kamu Özel Ortakl›¤› (3P)
Sempozuyumu Yap›ld›

Devam› 2. sayfada
Devam› 2. sayfada

Devam› 2. sayfada

SAYED (Sa¤l›k Yönetimi ve E¤itimi
Derne¤i) tarf›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤› Ka-
mu Özel Ortakl›¤› Daire Baflkanl›¤› des-
te¤i ile 5-6 Aral›k 2007 tarihinde Anka-
ra'da Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde

düzenlenen Sa¤l›kta Kamu Özel Ortakl›k-
lar› Konferans› yap›ld›.

Sa¤l›k  Bakanl›¤›n›n yan›s›ra çok sa-
y›da yat›r›mc›, finans kuruluflu, kamu ku-
rum ve kuruluflu, inflaat sektörü, medikal



grup, özel sa¤l›k kuruluflu kat›ld›. Projeye
göre, kamu-özel ortakl›¤›yla sa¤l›k kam-
püsleri yap›lacak. Bakan Akda¤, sa¤l›k
kurulufllar›n›n yap›m›nda yeni bir finans-
man modeli olarak gelifltirilen kamu-özel
ortakl›¤› uygulamas›n›n 2008'de bafllaya-
ca¤›n› bildirdi. Özel sektör taraf›ndan
yapt›r›lacak sa¤l›k kampüslerinin t›bbi ifl-
letmesini Sa¤l›k Bakanl›¤› üstlenecek.
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, “Bu sistem-
le bir taraftan özel sektörün dinamizmi ve
finansal kabiliyetini di¤er taraftan da ka-
munun sa¤l›k hizmeti sunumundaki gü-
vencesini ayakta tutmak istiyoruz” dedi. 

Sa¤l›kta Kamu-Özel Ortakl›¤› (Public-
Private-Partnership – 3P) sistemin birçok
Avrupa ülkesi ve ABD'de de uyguland›¤›-
n› belirten Akda¤, sistemde kamunun
sa¤l›k alan›ndaki sahiplenici rolünün de-
vam edece¤ini vurgulad›. Akda¤, “Özel
sektör belli bir oranda bu hizmeti sunabi-
lir. Ancak, sa¤l›k hizmetini bugün oldu¤u
gibi ileride de ço¤unlukla kamuya ait ku-

rumlar vermeye devam edecek”. dedi. 
Konferansta oturum baflkanl›¤› yapan

Sa¤l›k Bakanl›¤› Kamu-Özel Ortakl›¤›
Program Dan›flman› Dr. Erkan Topal ise
içinde uzmanl›k birimlerinin tamam›na
yak›n›n bulundu¤u kampus hastaneleri-
nin henüz proje aflamas›nda oldu¤u belir-
ten Topal genel hastaneler için flubat so-
nu ihaleye ç›k›labilir” dedi. Topal; Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n, sistemi uygulayan ‹ngiltere,
‹talya, Avustralya, ‹spanya modellerini in-
celedi¤ini, t›bbi hizmetlerin kamu taraf›n-
dan verilecek olmas› itibariyle uygulama-
n›n ‹ngiltere’ye daha çok benzedi¤ini kay-
detti. 

SAYED (Sa¤l›k Yönetimi ve E¤itimi
Derne¤i) Baflkan› Doç. Dr. Metin DO-
⁄AN, “Sa¤l›k mevzuatlar›n›n ve sa¤l›kta-
ki yeni uygulamalar›n genifl olarak tart›fl›-
laca¤› bir kurultay düzenlenecek” dedi.
‹kibini aflk›n kat›l›mc›n›n beklendi¤i Sa¤-
l›k 2008 Kongeresinin Nisan ay›nda An-
talya’da yap›laca¤›n› belirtti.
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hem de bürokrasinin fuara düflük ilgisin-
den yak›nd›klar› fuar durgun bir havada
geçti. Sa¤l›k sektöründe isim yapm›fl bir-
çok hastane ve medikal firman›n kat›l›m›y-
la gerçekleflen fuarda en çok ilgiyi Sa¤l›k
Kenti Samsun stand› gördü. Hastane
yetkilileri “Sa¤l›k Turizmi ülkemiz için çok
önemli ve ciddi potansiyele sahip
oldu¤umuzu biliyoruz. Ancak yurtd›fl›na
tan›t›m›m›z çok zay›f oluyor. Mutlaka
tan›t›m konusu çözülmeli” dediler.

Bafl taraf› 1. sayfada

Healthex Fuar› sönük geçti

Tan›t›mda Samsun Modeli

Kamu Özel Ortakl›¤›
(3P) Sempozuyumu Yap›ld›

Sa¤l›k Turizminde
Türkiye’nin Yeri ve Önemi

Doç. Dr. Hayati AKBAfi
FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Klini¤i
‹stanbul, Samsun
www.fbm.com.tr

Sa¤l›k turizmi denildi¤inde anlafl›lan sa¤-
l›k ve turizmin birlefltirildi¤i, halk›nda k›saca
hem ziyaret hem ticaret diye adland›rd›¤› ak-
tivitenin ad›d›r. Yani insanlar as›l yaflad›klar›
yerlerin d›fl›nda farkl› yerlere giderek sa¤l›k
problemlerine çözüm aramalar› ve bu s›rada
da oralara kadar gitmiflken o yörelerin çeflitli
turistik imkânlar›ndan yararlanmay› düflün-
meleri sa¤l›k turizmi denilen eylemi k›saca
tan›mlayabilir.

Neden insanlar sa¤l›k problemlerinin çö-
zümünde kendi yaflad›klar› flehirlerin, bölge-
lerin, ülkelerin ve hatta k›talar›n d›fl›nda fark-
l› flehirlere, bölgelere giderek bu ihtiyaçlar›n›
giderirler?

Bunun esas olarak birkaç farkl› nedeni
olabilir.

1-Kendi yaflad›klar› yerlerde sa¤l›k im-
kânlar›ndan yararlanabilecekleri yeterli sa¤-
l›k kurum ve kurulufllar› yoktur.

2-Kendi yaflad›klar› yerlerde sa¤l›k hiz-
metleri çok pahal›d›r.

3-Yaflad›klar› yerlerdeki sa¤l›k kuruluflla-
r›nda çal›flan doktorlar›n mesleki donan›mla-
r› tatmin edici de¤ildir.

4-Çeflitli nedenlerle baz› insanlar ameli-
yatlar›n›n duyulmas›n›, bilinmesini istemezler
ve bu konuda bir gizlilik isterler.

5-Bir yak›nlar›n›n tedavi gördü¤ü ve çok
memnun kald›¤› ve netice olarak tavsiye etti-
¤i bir yeri tercih edebilirler.

Buna benzer baflka nedenlerde kiflilerin
sa¤l›k hizmeti almak için farkl› yerleri tercih
etmesinde farkl› nedenler olabilir. Netice ola-
rak farkl› bir yerde sa¤l›k hizmeti almak de-
mek sa¤l›k hizmetleri d›fl›nda di¤er baz› hiz-
metlerinde bu kiflilerin ve yak›nlar›n›n hizme-
tine sunulmas› anlam›na gelir. 

Özellikle son y›llarda sa¤l›k turizmi ala-
n›nda tüm dünyada bir k›p›rdanma, bir uyan-
ma ve bu konuda bir öncelik alma konusun-
da aray›fllar h›zlanm›flt›r. Türkiye bu avantaj-
lar›n her ikisine birden sahip flansl› ülkelerin
bafl›nda gelmektedir. Türkiye hem sahip ol-
du¤u do¤al güzellikler, tarihi ve kültürel zen-
ginlikler ve hem de sa¤l›k alan›nda gelmifl ol-
du¤u geliflmifllik seviyesi nedeniyle Dünya-
n›n gözde ülkelerinden birisi olmufltur. 

Türkiye’nin yapmas› gereken tek fley sa-
hip oldu¤u bu de¤erler konusunda kendisini
ifade etmek ve tan›tmakt›r. Bu tan›t›m› yap-
man›n en güzel yolu da bu konuda organize
edilen uluslar aras› organizasyonlara kat›l-
mak ve hatta bizzat burada kendi ülkemizde
bu tür organizasyonlara ev sahipli¤i yaparak
bu konudaki iddias›n› ve kendine güvenini
ortaya koymakt›r.

Böyle bir çaban›n içerisinde olan ve flu
anda okumakta oldu¤unuz gazeteyi bu
amaçla ortaya ç›karan tüm de¤erli arkadafl-
lar›m›z› kutluyorum.

lüyor. Rehberin ilk 16 sayfas›nda Sa¤l›k
Turizmi ile ilgili genel bilgilendirme olaca-
¤›n›, son 16 sayfas› ise ülkemizde sa¤l›k
turizmi ile ilgili birim ve firmalar›n ücretsiz
isim fihristini içerece¤i biliniyor. Ayr›ca
Sa¤l›k Turizmi Rehberi’nde firmalar afla-
¤›daki 5 ana bafll›k alt›nda toplanacak,
rehberde yer alacak firmalar da kendileri
için uygun kategori içerisinde bulunacak,
bu flekilde bir taraftan kullan›m kolayl›¤›
sa¤lan›rken, di¤er taraftan ilgili kurum ve
kurulufllar›n hem s›n›flanmas› hem de bir-
birinden ayr›lmas› sa¤lanacak.  

Bu 5 Ana bafll›k ise;
• Sa¤l›k Kurulufllar›
• Kapl›calar-SPA- Wellness Merkezleri
• VIP Oteller
• Turizm Firmalar›
• ‹lgili Di¤er Firmalar
Sa¤l›k Turizmi konusunda yapt›¤›

uluslararas› öncülü¤ün fark›nda olan
Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Derne¤i bu
rehberle Sa¤l›k Turizmi ile ilgilenen tüm
kurum ve kurulufllar›, bu çal›flmadan gelir
elde etmek isteyen Sa¤l›k Turizmi ile ilgi-
lenen tüm firmalar› tek ve ayn› çat› alt›n-
da toplamak amac›n› güdüyor. Giriflimleri
sayesinde Sa¤l›k ve Turizm Bakanl›kla-
r›ndan ald›klar› güçlü destekler ile yoluna
devam eden derne¤in bu ve benzer ulus-
lar aras› çal›flmalar›yla ülkemizde bir at›-
l›m gerçeklefltirilmesi bekleniyor.

Sa¤l›k Turizmi Rehberi
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GAIA- INTERNATIONAL EVENT - MEDICAL MALTA 25-27 OCAK 2008 www.gaiaint.com
TRAVEL BUSINESS CONGRESS 2008
ARAB HEALTH EXHIBITION & CONGRESS DUBA‹ 27-31 OCAK 2008 www.arabhealthonline.com
MEDICAL TRAVEL WORLD CONGRESS 2008 MALEZYA 25-28 fiUBAT 2008 www.magenta-global.com.sg/healthcare/
1. ULUSLARARASI SA⁄LIK TUR‹ZM‹ KONGRES‹ TÜRK‹YE 14-17 MART 2008 www.saglikturizmi2008.org
MEDICAL TOURISM ASIA 2008 S‹NGAPUR 25-28 MART 2008 www.medicaltourism-asia.com
3RD ANUAL WORLD HEALTH TOURISM ‹SPANYA 4-6 N‹SAN 2008 www.healthtourismcongress.com
CONGRESS
ECHT 2008 EUROPEAN CONGRESS ALMANYA 9-11 N‹SAN 2008 www.congress-echt.com
HEALTH TOURISM
MIDDLE EAST HEALTHCARE EXPANSION DUBA‹ 12-13 MAYIS 2008 www.healthcarebcm.com
BUSINESS CLUB MEETING SERIES

2008’de Dünyadaki Sa¤l›k Turizmi Fuar ve Kongreleri

2008’de düzenlenecek olan Sa¤l›k Turizmi tan›t›m etkinliklerden baz›lar›

Kuveyt, Katar gibi körfez ülkeleri ve
Suriye, Ürdün, Sudan, Suudi Arabistan
gibi Sa¤l›k Turizmi için potansiyel orta-
do¤u ülkeleri bu organizasyonda sürekli
yer al›yorlar. Bu y›l ise Türkiye, Almanya ,
‹spanya ve Malta’da Sa¤l›k Turizmi
Kongreleri düzenlenmeye bafllad›. Art›k

Sa¤l›k Turizmi tan›t›m› dünyada önemli
bir noktaya geliyor. Dünyada bu alanda
çok ciddi yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Sal›k
Turizminde ana hedef sa¤l›k hizmetinin
kalitesini düflürmeden maliyetlerini
düflürmektir.

1. Uluslararas› Sa¤l›k Turizmi Kongresi
Mart 2008’de Antalya Belek’te yap›lacak

Sa¤l›k Turizmini Gelifltirme Derne¤i yine Sa¤-
l›k ve Turizm Bakanl›¤›n›n destekleri ve ortak
çal›flma ile 14-17 Mart 2008’de Antalya Be-
lek’te uluslar aras› bir kongre düzenlemek
için tüm haz›rl›klar›n› tamamlad›. 

Bu konuda bir aç›klama yapan Sa¤l›k Tu-
rizmini Gelifltirme Derne¤i Baflkan› Dr. Dur-
sun Ayd›n: “Günümüzde art›k tüm dünya ül-
kelerinin, sa¤l›k hizmetlerinin maliyetlerini dü-
flürmek için yeni aray›fllara bafllad›klar› bilin-
mektedir. Son y›llarda ekonomik flartlar, tek-
nolojik farkl›l›k ve turizm amaçl› yurt d›fl›nda,
sa¤l›k hizmetini daha ekonomik ve kaliteli al-
mak için ülkeleraras› hasta hareketlili¤i yo-
¤unlaflm›flt›r. Ayr›ca turizm sektöründe ilerle-
mifl olan ülkeler, ülkelerindeki turizm faaliyet-
lerini 12 aya yaymak için alternatif aray›fllar
içindedirler.

Ülkemizde sa¤l›k kurulufllar›n›n, kapl›ca
iflletmeleri son y›llarda h›zla geliflmifl ve yay-
g›nlaflm›fl, bir çok kuruluflumuz Bat›’daki em-
salleriyle eflit seviyelere ulaflm›flt›r. Bunun bi-
linciyle bu yat›r›mlar›n en verimli flekilde kul-
lan›lmas›n›n hem yat›r›mc›lar›m›z, hem de ül-
kemiz ad›na faydalar› aflikârd›r.  

Ancak;ülkemizin sa¤l›k turizmi ile ilgili po-
tansiyeline ra¤men uluslararas› tan›t›m› ve
pazarlamas› tam olarak yap›lamam›flt›r. Tüm
sa¤l›k turizmi taraflar›n› bir araya getiren ge-
nifl çapl› organizasyonlar düzenlenememifltir.

14-17 MART 2008 tarihlerinde yap›lacak
1. Uluslararas› Sa¤l›k Turizmi Kongresi yurti-
çi ve yurtd›fl› kat›l›m›n›n olaca¤›, Sa¤l›k Turiz-
mi ile ilgili konular›n genifl olarak tart›fl›laca¤›
bir zemin olacak bu kongre, sektörü bir araya
getirecek önemli bir bafllang›ç olacakt›r”. dedi.

fuara ve organizasyona ay›r›m yapma-
dan kat›l›yor. Zaten mülki idareden ge-
rekli tüm deste¤i alan özel sa¤l›k kurulufl-
lar› büyük bir ortak Samsun stand› içinde
küçük küçük yerleri birlik ve beraberlik
içinde kullanarak bu organizasyonlar için
gerekli maddi yükü de minimuma indir-
menin yolunu bulmufl durumdalar. Ülke-
mizde bu tür giriflimlerin artmas› hem
mülki idare ile özel sektörün aras›ndaki
ba¤› güçlendirecek hem de özel firmala-
r›n çok büyük masraflara girmeden kendi-
lerini ve flehirlerini marka yapma yolunda
kat edece¤i çok büyük bir ad›m olacakt›r.
Sa¤l›k Turizmi tan›t›m› ad›na kamu ve
özel sektörün bu giriflimi tüm ülkeye
örnek olaca¤›n› ümit ediliyor

Bafl taraf› 1. sayfada

Bafl taraf› 1. sayfada

Bafl taraf› 1. sayfada

Bafl taraf› 1. sayfada
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KKaappll››ccaallaarr;;  TTaarriihhsseell  vvee  DDoo¤¤aall  ZZeennggiinnlliikk
Termal ve mineralli sular›n dinlenme

ve sa¤l›k amaçl› kullan›m› insanl›k tarihi ile
yafl›tt›r. Türkiye topraklar› bu kullan›ma fla-
hitlik eden say›s›z tarihsel kal›ta sahiptir.
Türkçe’de s›cak sular ve ç›kt›klar› yerlere
“›l›ca” denir. Buralar, amaca uygun tesisler
ve hamamlar yap›lmas› ile “kapal› ›l›ca” di-
ye an›l›r olmufl, sonradan da “kapl›ca” söz-
cü¤ü geliflmifltir. Türkler Anadolu’ya getir-
diklerinde “Çerge” (buhar banyosu) gele-
ne¤ini burada karfl›laflt›klar› Roma banyosu
ile uyumlaflt›rarak “Türk Hamam›” kullan›-
m›n› gelifltirdiler. Termal su bulunan yöre-
lerde ise, suyu havuzlarda da kullanarak
“Türk Kapl›ca Hamam›” tarz›n› yaratt›lar.
Böylece, hem sa¤l›k, hem de temizlik ama-
c›yla kapl›calar› kulland›lar. Kapl›ca gele-
ne¤i, ülkemizin zengin mineralli s›cak su
kaynaklar› sayesinde güçlü bir sosyokültü-
rel bir olgu olarak varl›¤›n› günümüzde de
sürdürüyor. Kapl›calar›n sa¤l›¤› koruma-
gelifltirme, tedavi ve rehabilitasyon amaçl›
modern kullan›m› ise ülkemiz de dahil ol-
mak üzere, baflta Avrupa, Asya, Afrika ve
Güney Amerika’da son on y›lda bilimsel
bilgi birikimiyle giderek güçlenen ve yay-
g›nlaflan bir yaklafl›m.

Bilimsel Kapl›ca Tedavisi (Kapl›ca Kürü)
Ülkemizde daha çok halk›n kendi ken-

dine gerçeklefltirdi¤i geleneksel kapl›ca te-
davisi uygulamalar›n›n, bilimsel yöntem-
lerle yürütülmesi gerekir. Kapl›ca tedavi-
sinde kullan›lmas› gereken flifal› sular, ça-

murlar ve iklimsel faktörlerin ve uygulana-
cak olan yöntemlerin neler olmas› gerekti-
¤i, hastalar›n yafllar›, hastal›klar gibi özel-
liklerine göre de¤ifliklik gösterir.

Uygun banyo suyu s›cakl›¤› genel ola-
rak 36-38 santigrad derece düzeylerinde-
dir. Bu s›cakl›ktaki suda uygulanacak ban-
yonun süresi günlük bir seferde 20 dakika-
d›r. Banyolar 10-15-21 günlük sürelerde
günde bir, bazen iki kez yap›l›r.

Hastalar›n banyo havuzu (termal ha-
vuz) içerisinde rahatça hareket edebilmesi
gerekir. Ancak, unutulmamal›d›r ki termal
su banyolar›nda kalbe ek yük gelmesinden
kaç›nmak için hastan›n banyo havuzunda
afl›r› hareketlerden kaç›nmas›, suya dalma-
mas› ve yüzmemesi gerekir. Özellikle yafl-
l›lar›n ve hafif derece kalp yetmezli¤i olan-
lar›n yar›m banyo uygulamas›n› kullanma-
s›nda fayda vard›r. ‹leri derece kalp yet-
mezli¤i olanlar›n ise kapl›ca sular›yla ban-
yo uygulamas› sak›ncal›d›r.

KKaappll››ccaa  KKüürrüünnüünn  KKaann››ttllaannmm››flfl  EEttkkiilleerrii
Kapl›ca kürürün en iyi kan›tlanm›fl etki-

si a¤r› dindirici/giderici etki, ülkemizde ve
dünyada yap›lm›fl bir çok çal›flma ile çok
net saptanm›fl bir etkidir. Özellikle, bu
etkinin kapl›ca tedavisi sonras›nda
bir y›la kadar devam ediyor ol-
mas› dikkat çekici ve bu saye-
de hasta kulland›¤› a¤r› kesi-
ci ilaçlarda azaltmaya gide-
biliyor. Kapl›ca kürü ile
elde edilen bu etki tabi
ki öncelikle romatizma
hastalar› için çok önem-
li, ama genel kas ve yor-
gunluk a¤r›lar› olan
sa¤l›kl› kifliler için de
geçerli.

Kapl›ca kürünün bir
di¤er önemli etkisi has-
tan›n yaflam kalitesini
yükseltmesi, yani kapl›-
ca kürü sonras› kiflinin
daha kaliteli yaflamas›,
iflinde, sosyal ve ev ya-
flant›s›nda daha etkin

yaflamas› olanakl› oluyor. Çok iyi kan›tlan-
m›fl olan bu kür etkisi uzun süreli (6aydan
9 aya kadar) etkileri aras›nda kapl›ca teda-
visinin.

Kapl›ca kürünün yaratt›¤› toplam etki-
nin kiflideki yans›mas› ise genel bir iyilik
hali, baflka bir deyiflle fiziksel olarak daha
sa¤l›kl› bir vücut ve daha sa¤l›kl› fizyolojik
fonksiyonlar, sonuçta da daha etkin ve sa¤-
l›kl› bir yaflam tarz› elde etmek olanakl› iki
haftal›k bir kapl›ca ziyareti sonunda.

Ça¤dafl ifl ortam ve tarzlar›n›n getirdi¤i
stres yo¤un ama fiziksel aktivite zay›f ya-
flam biçiminin, günümüzün bir çok müz-
min hastal›¤›na zemin yaratt›¤› ortada. Sa¤-
l›kl› bir yaflam sürdürmede kapl›ca kürleri-
nin s›ralad›¤›m›z bu sa¤l›k etkileri giderek
daha iyi anlafl›ld›kça, ça¤dafl insan bu do-
¤al sa¤l›k seçene¤ini daha fazla kullanma-
ya yönelmekte. 

KKaappll››ccaallaarr  vvee  SSaa¤¤ll››kk  TTuurriizzmmii
Herhangi bir hastal›¤a henüz yakalan-

mam›flken, sa¤l›¤›n› koruma ve daha sa¤-
l›kl› yaflama iste¤i ve bilinci günümüz insa-
n›n›n “yeni” bir karakteristi¤ini oluflturu-
yor. ‹flte tam bu noktada, sa¤l›k turizmi
devreye giriyor, bu ba¤lam-
da s›k dile geti-
r i l e n

“sa¤l›k tatili” yada “tatilde sa¤l›k” kavramla-
r› da söz konusu. Giderek daha iyi anlafl›l›-
yor ki, günlük yaflant›n›n getirdi¤i stres,
yorgunluk ve gerginliklerden uzak bir kap-
l›ca ortam› günümüz insan›n›n sadece fi-
ziksel-bedensel de¤il, zihinsel-ruhsal sa¤l›-
¤› için de ideal bir atmosfer ve ortam olufl-
turuyor. S›cak su banyolar›, içmeler, inha-
lasyonlar ve buhar banyolar› gibi kapl›cala-
ra özgü uygulamalar ile, ço¤u kapl›ca mer-
kezinde uygulanan egzersiz, masaj, diyet
ve beslenme ve daha baflka do¤al ve gele-
neksel yöntemler kapl›calar› “sa¤l›k tatili”
için ideal ortamlar haline getiriyor. Bu ara-
da, wellness, fitness, anti-stres, anti-yafllan-
ma gibi, yani stresi, yafllanmay› önleyici, in-
san› daha güçlü yap›c› birtak›m kür kav-
ramlar› gelifliyor. Wellness denilen “sihirli”
sözcük, ‹ngilizce, wellbeing ile fitness söz-
cüklerinden türetilmifl yapay bir sözcük
olarak, daha sa¤l›kl› bir yaflam amaçl› bir
tatil-dinlenme için kapl›calarda kür almay›
seçme ve daha sa¤l›kl› olarak kapl›cadan
dönme anlam›nda da kullan›l›yor.

Türkiye’de Mineralli Sular
ve Kapl›ca Tedavisi

Prof.Dr. Zeki KARAGÜLLE
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Dernek olarak ülkemizin Sa¤l›k Turiz-
mi potansiyelini dünyaya tan›tmak ve

Türkiye’de Sa¤l›k Turizmini gelifltirmek
amac›yla çeflitli çal›flmalar bafllatt›k.

Bu amac› gerçeklefltirmek için ald›¤›-
m›z kararlardan en önemlilerinden biri
dünyadaki tüm Sa¤l›k Turizmi fuarlar› ve
kongrelere kat›lmakt›r. Bu çal›flmalardan
ilkini gerçeklefltirmek için Bahreyn’deki
uluslararas› Sa¤l›k Turizmi fuar›na kat›l-

mak için yola ç›kt›k. Ekibimiz çok güçlüy-
dü çünkü bu sefer Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n ve
Turizm Bakanl›¤›n›n deste¤i yan›m›zday-
d›. Dernekten iki kifli, Sa¤l›k Bakanl›¤›n-

dan görevlendirilmifl 3 kifli ile fuara kat›l›-
yorduk. 

Bahreyn havaalan›na gece 3 sular›n-
da indik. Ekibimizi Türkiye Büyük Elçilik
görevlileri karfl›lad›, otelimize yerlefltik
sabah fuar alan›na geçtik. Stand›m›z çok
renkliydi, çünkü standa sadece derne¤i-
mizin tan›t›m dokümanlar› de¤il, Türki-
ye’nin tan›t›m dokümanlar› da mevcuttu.
Turizm Tan›tma Genel Müdürümüz Öz-
gür ÖZASLAN Bahreyn’e gidiyorsunuz
ülkemizi tan›tacaks›n›z diye ülkemizin ta-
n›t›mla ilgili broflür ve CD’den istedi¤iniz
kadar al›n demiflti bizde bir hayli dokü-
man alm›flt›k.

Stand›m›z çok ziyaretçi ald›
Standda THY materyallerini, Sa¤l›k

Bakanl›¤› flamas› ve Türk Bayra¤› ve Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤› ile ilgili bolca do-
küman vard›. Stand›m›z çok büyük olma-

sa da en çok ziyaret alan ve en renkli
stantlardan birisiydi. Asl›nda fuar alan›n-
da Türkiye’nin bir ç›kartmas› oldu desek
abartm›fl olmay›z. Ayr›ca fuarda Sam-

sun’dan FBM Es-
tetik Merkezi isimli
bir sa¤l›k kuruluflu
da kat›lm›flt›. Fua-
ra ‹ran, Hindistan,
Tayland, Malezya,
Dubai, Tunus, Suudi Arabistan Singapur,
Ürdün, gibi Uzak Do¤u ve Ortado¤u ülke-
leri vard›.

Her akflam dolu dolu  görüflmelerimiz
geçti. Gerçekten Ortado¤u ve körfez ül-

kelerinde ciddi bir Sa¤l›k Turizmi özellik-
lede Kapl›ca Turizmi potansiyeli oldu¤u-
nu gördük. Derne¤imiz 14–17 Mart 2008
Antalya’da düzenleyece¤i Kongreyi iyice
tan›tt›k, bu bölgelerden ciddi bir kat›l›m
bekliyoruz.

Büyükelçimizi ve Bahreyn Sa¤l›k
Bakanl›¤›n› ziyaret ettik

Dernek olarak Bahreyn Büyükelçimizi
ve Bahreyn Sa¤l›k Bakan yard›mc›s›n› zi-
yaret ettik. En büyük eksi¤imiz Sa¤l›k Tu-
rizmi ile ilgili tüm hastane ve kapl›calar›
bir arada toplanan bir katalogumuzun ol-

may›fl› idi ›srarla böyle bir katalog istendi.
Bizlerde bunun haz›rl›¤› içinde oldu¤u-
muz ve bas›l›nca hemen sizlere göndere-
ce¤imizi söylemekle yetindik.

4 günlük Bahreyn gezimiz sonras›nda

bölge ülkelerinin zenginli¤ini ve Sa¤l›k
Turizmi ve özellikle de kapl›ca turizmine
afl›r› taleplerini ö¤renerek en önemlisi de
ülkemiz ad›na gerek bir tan›t›m yapma
f›rsat› bularak geri döndük.

2008’de dünya genelinde 10’a yak›n
Fuara ve Kongreye kat›lmak üzere flimdi-
den planlar›m›z› yap›yoruz. 2. seyahati-
miz Ocak 2008’den Duba-
i Fuar› olacakt›r. Dernek olarak ülkemizin
Sa¤l›k Turizmi zenginliklerini tüm dünya-
ya tan›tmak için gönülden çal›flmaya ka-
rarl›y›z.
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Bahreyn Sa¤l›k Turizmi Fuar›nda
Türkiye Ç›kartmas›
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› - T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n deste¤i ile 5 kiflilik ekibimizin
kat›ld›¤› Bahreyn Kongresinde özellikle kapl›ca turizmine talep çok fazla idi.


