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BAŞYAZI EDITORIAL

ABD’de başlayan, Avrupa’ya yayılan ve dünyayı tehdit eden 

yüzyılın en büyük mali krizi, beklenmedik bir anda ortaya çıktı. Bu-

günlerde tüm medyada ve aile sohbetlerimizde mali krizin sebebi so-

nuçları ve geleceği hakkında yorumlar yapıyoruz. Gerçekten orta-

da inkâr edilemez ve tüm dünyayı etkileyecek küresel ekonomik bir 

kriz mevcuttur. Her ülke ve tüm sektörler, bundan az veya çok et-

kilenecektir.

Öncelikli olarak krizin sebebini iyi değerlendirmeliyiz. Hangi 

ülke ve sektörün, ne derece etkilendiğini tespit etmeliyiz. Bilimsel ve 

mantıksal bir analiz yapmalıyız. Bundan sonra hangi sektör ve yenilikçi 

yaklaşımlar bu krizi fırsata çevirip, ülkemize ekonomik girdi sağlayabi-

lir. Bunu tespit edip, yeni bir yol haritası çizmeliyiz. Sağlık turizmi sek-

törünün doğasında, ülkede veya sigortalarda hatta bireyin kendi eko-

nomik yapısında sıkıntı olmasından dolayı, daha ucuza sağlık hizmeti 

alma isteği var. Bugünkü küresel ekonomik kriz de, sağlık turizmi ta-

lebini daha da artıracaktır.

Bir bayanın hoşuna gitmeyen yönlerini estetik ameliyatla dü-

zeltmek istemesini, çoğu zaman ekonomik kriz engelleyemez. An-

cak ucuz bir ülkeye gitmeyi daha da zorunlu hale getirebilir. Örne-

ğin geçenlerde estetik cerrahi ekibimiz Afganistan’a gitmişti. 20 Afgan 

bayan, ücretini ödeyerek çeşitli estetik cerrahi operasyonlar yaptırdı. 

Afganistan’ın ekonomik seviyesi ve sağlığa ayırdığı bütçe, dünyada son 

sıralardadır. Irak’taki çalışmalarımızda birçok kişi kanser tedavisi, göz 

ve ortopedik ameliyatlar için ülkemize geldi. Aldıkları tedavinin parası-

nı ödediler. Yıllarca savaş alanına dönen, sosyo-ekonomik olarak yıp-

ranan binlerce Iraklı, bugün Ürdün, İran ve Türkiye’ye her şartta gidi-

yor ve tedavi için para ödüyor.                                                                                                                         

Kısacası ötelenemeyen sağlık hizmetlerinin satın alındığı; alı-

şılmış güzellik, estetik ve spa  wellnes, termal tatil gibi  hizmetler-

den vazgeçilemeyip para harcandığı bir gerçektir. Dünyanın geldiği 

bu ekonomik kriz döneminde, ülkemiz elindeki sağlık turizmi potan-

siyelini, tabi ve kültürel zenginliklerini, coğrafik konumunu (özellikle 

Orta Doğu’ya maddi ve manevi yakınlığı)iyi değerlendirmeliyiz. Böy-

lece bu dönemde ciddi bir döviz girdisi elde edebiliriz.

Bugün bu ekonomik krizin, sağlık turizmi açısından bir fırsata 

çevirme imkânı, hatta zorunluluğu vardır. Böylece yurt dışından gelen 

insanlara hem sağlık hizmeti sunabiliriz, hem de ekonomik sağlıklı ta-

til imkânı sunabilir ve para kazanabiliriz. 

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

The human being suddenly became face to face with the biggest 

economic crisis of this century, starting from USA which spread to Eu-

rope and threaten the world. Today in all media and family conversa-

tions we are talking and commenting about the cause, result and future 

of this economic crisis. Really there is an inevitable global economic 

crisis which affects the whole world. Little or big every country and every 

sector will be affected from this crisis.

First of all we should evaluate the cause of the crisis well. And 

understand how much and which country and sector is affected. We 

should make a scientific and logical analysis. After this which sector and 

innovative approaches could change this crisis to a chance and bring an 

economic input to our country. After comprehending this we should plan 

a new road map. From the nature of health tourism sector the most 

important factor is the need for a cheaper health service due to the 

crisis of a country or insurer companies even the individual economic 

structure. Today’s global economic crisis will also increase the need for 

this health tourism.

Most of the time economic crisis will not hinder a woman to visit 

aesthetic surgeon and make operation if a she has unpleasant part. 

But it may be necessary to go to a cheaper country. For example from 

our young aesthetic surgeons, a team goes to Afghanistan and makes 

different aesthetic operations for 20 Afghan women. The Afghanistan 

economic level and budget for health is from one of the lowest in the 

world’s rank. From our works in Iraq we see many patients came to our 

country for cancer, eye and orthopedic operations. They pay for the 

health service they got. A country became a battlefield for years and 

with the deteriorated socioeconomic level, today thousands of Iraqi is 

moving to Jordan, Iran and Turkey for treatment. . 

In short, the health service like beauty, aesthetic and SPA Wellness 

thermal vacation cannot be postponed and abandoned even it is a 

reality to buy this service where ever it could be. Today, while the world 

is in economic crisis our country should make use of its habitat, cultural 

richness and its geographic place (especially its economic and spiritual 

closeness) well and benefit from its health tourism potential. By this way 

we can get foreign currency entry in this period.

Today it is indispensable to change this economic crisis into an op-

portunity for health tourism. So that we can present both health service 

and economic healthy life vacation opportunity for foreigners, at the 

same time we can benefit from this.

Dr. Dursun Aydın

STGD Başkanı - Chairman of AIHT
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1. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi 2008

HABER NEWS

Günümüzde tüm dünya ülkeleri; sağlık hizmetlerinin maliyetle-

rini düşürmek için yeni arayışlara girmiştir. Dünyada sağlık hizmeti-

ni daha ekonomik ve daha kaliteli alma isteği, ülkelerarası hasta ha-

reketliliğini arttırmıştır. Sektöründe ilerlemiş olan ülkeler, ülkelerin-

deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için alternatif arayışlar içe-

risindedir.

Türkiye de turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak ve sağlık turizmi-

ni geliştirmek zorundadır. Bu durum bölgesinde lider ülke olmanın 

ve gelişen sağlık turizmi pazar payından yararlanmak istemesinin ge-

reğidir. Ülkemizdeki sağlık kuruluşları, kaplıca işletmeleri son yıllar-

da hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır; hatta birçok kuruluşumuz batıda-

ki emsallerini geçmiştir.

Ayrıca sağlık turizmi kongrelerine birçok ülkeden sağlık yatırım-

cıları da katılacağı için, medikal sektör içerisinde yer alan üretici fir-

malar bu kongrelerde kendilerini tanıtma ve pazarlama açısından bü-

yük bir fırsat yakalayacaktır. Bilindiği üzere; ülkemizde medikal sektö-

rün pazarı iyice daralmıştır.

14-17 Mart 2008’de ilkini düzenlediğimiz ve açılışını Sayın Sağlık 

Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın yaptığı kongremizde, çok sa-

yıda yerli ve yabancı üst düzey yönetici, yatırımcı ve sektör temsilci-

si katılmıştır. Ülkemizde bu kongre, sağlık turizmi açısından tarihi bir 

dönüm noktası olmuştur. 

27- Şubat - 2 Mart 2009 tarihlerinde yapılacak 2. Uluslarara-

sı Sağlık Turizmi Kongresi, yurtiçi ve yurtdışı katılımın olacağı, sağlık 

turizmi ile ilgili konuların geniş olarak tartışılacağı bir zemin olacaktır. 

Bu kongre, sektörü bir araya getirecek ve iş görüşmelerine ortam 

sağlayacaktır.Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, 

ABD, Dubai, Bahreyn, Lübnan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, 

Mısır, Moldova, Arnavutluk, Irak, İran, Özbekistan, Kazakistan, Hin-

distan, Fransa, Almanya, Ürdün, Sudan, Afganistan, KKTC, Make-

donya ve Kosova gibi birçok ülkeden çok sayıda Bakan, Bakan Yar-

dımcısı, üst düzey yetkili, konuşmacı, gazeteci, yatırımcı ve sigorta 

temsilcisi kongrede katılımcı olarak bulunacak. Medikal, yaşlı ve kap-

lıca turizmi de dahil sağlık turizmi kapsamlı olarak görüşülecek. Bu-

nun yanı sıra; kongre salonunda geniş bir fuaye alanı olacak, sağlık tu-

rizmi taraftarları ve medikal firmalar stantlarını açıp kendilerini tanı-

tabilecekler. 

Tüm hastaneleri, özel klinikleri, kaplıca işletmeleri, sigorta, 

medikal sektör ve turizmcileri, kongremize bekliyoruz.

Today, the entire world is in search for new alternatives which 

will enable to lower the costs of health services. International patient 

movements for economical and better quality of health services have 

increased over recent years. The advanced countries in the tourism 

sector are in search for alternative ways of expanding their tourism 

activities over a 12 month period.

Turkey needs to extend its tourism activities over a 12 month pe-

riod and also improve its health tourism sector. This is a necessity to be 

the leader country in the region and the need to get the share from this 

developing market. Over the past few years, the health institutions in 

our country spa resorts has advanced and increased in number, even 

some of our foundations passed the west counterparts. 

Additionally, since in health tourism congresses there will be health 

investor participants from many countries, this will be a good chance for 

medical investors especially for manufacturing companies for marketing 

and introduce themselves. As it is known in our country medical sector 

market became narrowed. 

In 14 – 17 March 2008 the congress we made the first and the 

opening was made by our dear health ministry Prof. Dr. Recep AKDAĞ, 

there were many participants from national and international high level 

officers, investors and sector representatives had participated. In our 

country this congress became a historical returning point in regard to 

health tourism.

The 2nd International Health Tourism Congress which will be held 

on 27th February – 2nd March 2009 there will be national and inter-

national participants will attend, and it will be a ground for discussing 

matters related to health tourism widely. This Congress will bring the 

sectors together and will provide an environment for work negotiations. 

Greece, Bulgaria, Syria, Georgia, Azerbaijan, USA, Dubai, Bah-

rain, Lebanon, Hungary, Finland, Austria, Egypt, Moldavia, Albania, 

Iraq, Iran, Uzbekistan, Kazakistan, India, France, Germany, Jordan, Su-

dan, Afghanistan, NCTR, Macedonia and Kosovo and many countries 

Presidents, Vice presidents, High level authorities, Speakers, Journal-

ists, investors and insurer representatives will participate the congress. 

Health tourism will be discussed extensively including medical, elderly 

and Spa tourism. Beside to this there would be a very wide exhibition 

area near the congress hall, health tourism institutions and medical 

related parties open their stands and advertise themselves.

We cordially wait all hospitals, private clinics, spa establishments, 

insurers and tourism agencies to our Congress.

2. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 

Hakkında 

About The 2nd International Health 

Tourism Congress 
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Dipo Alam Ekim 2008’de Ankara’ya gelerek, dernek merkezin-

de sağlık turizminin ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Dipo Alam 14 Mart 2008’de düzenlediğimiz 1.Uluslararası Sağ-

lık Turizmi Kongresi’ne katılmış ve bu kongrenin kendisi için sağlık tu-

rizmi konusunda yepyeni bir ufuk açtığını belirtmiştir. Kongre son-

rasında D-8 birliğine sağlık turizmi hakkında bilgi vermiştir. Birlik için 

sağlık turizminin önemine değinmiştir. D-8 ülkelerinde sağlık turizmi 

potansiyeli tartışılmış ve bu alanda çalışılmaya başlanmıştır.

D-8’in Genel Sekreterliği İstanbul’dadır. Türkiye’nin girişimi ve 

öncülüğüyle kurulan D-8 (Gelişen 8 ülke ) ülkeleri toplam 950 mil-

yon nüfusuyla, Türkiye, Pakistan, Nijerya, Malezya, İran, Endonez-

ya ve Mısır’dan oluşmaktadır. 15  Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da 

yapılan Devlet veya Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen  

kurularak faaliyetine başlamıştır. 

D-8, üye ülkeler arasında sosyal 

ve ekonomik alanlarında gerek-

li sanayi, sağlık, çevre, kırsal kal-

kınma, yoksullukla mücadele, in-

san kaynakları, bilim ve teknoloji, 

finans, bankacılık, özelleştirme, ti-

caret, enerji ve tarım alanındaki iş-

birliği ve koordinasyonun sağlana-

bilmesi için çalışmalarını koordine 

etmektir.

Dipo Alam, derneğimizi zi-

yaretinde sağlık turizminin D-8 

ülkelerinin önemli bir konusu ol-

duğunu ve daha önce bu alan-

da Malezya’nın devlet düzeyin-

de çalışmalar başlattığını söyledi. 

Türkiye’nin sağlık konusunda çok 

mesafe aldığını kaydetti. Ayrıca 

sağlık turizmi konusunda derneği-

mizle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 27 Şubat – 2 Mart 2009’da 

derneğimizin Antalya’da düzenleyeceği 2.Uluslararası Sağlık Turizm 

Kongresi’nde aktif olarak yer almak istediklerini söyledi. Ayrıca kong-

rede D-8 ülkeleri ve sağlık turizmi yatırımları konusunda, ayrı bir 

oturum açılmasını teklif etti. Dernek Başkanımız Dr. Dursun Ay-

dın, sağlık turizmi konusunda tüm ülkelerle özellikle de Ortadoğu ve 

D-8 ülkeleriyle işbirliğine hazır olduklarını aktardı. Türkiye’nin özel-

likle termal kaynakları açısından dünyada 7. sırada olduğunu ve D-8 

ve Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’nin doğal zenginliğini keşfetmele-

rini ve yatırım yapmalarını beklediklerini ifade etti. 2.Uluslararası Sağ-

lık Turizm Kongresi‘nde D-8 konusunun geniş olarak tartışılacağını, 

bu alanda büyük projelerin ortaya çıkacağını, kültürel benzerlikleri-

miz ve coğrafik yakınlığın sağlık turizmi açısından mutlaka değerlendi-

rilmesi gerektiğini söyledi.

Dipo Alam, 2.Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi’ne geniş bir 

katılım olacağını, Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği ile önemli işbir-

liklerinin olabileceğini ve bu alanda Birlik üyeleri ve yetkili mercilerle 

hemen bir çalışma başlatacağını belirtti.

In October 2008, the general secretary of D-8, Dipo Alam, visited 

the association improving health tourism center in Ankara and got in-

formation about the association’s activities.

Dipo Alam had participated in out 1st International health tourism 

congress, on 14th March 2008, in Antalya, and he expressed that this 

congress opened for him a new vision regarding health tourism. After 

the congress he gave information for G-8 group countries on health 

tourism. He mentioned the importance of health tourism for the group 

countries. After discussing the potential of health tourism within D-8 

countries they started working on this area. 

The General Secretariat of D-8 is in Istanbul. With the initiative 

and leadership of  Turkey, constituting a total population of 950 mil-

lion, including Turkey, Pakistan, Nigeria, Malaysia, Iran, Indonesia and 

Egypt the D-8 (Developing 8) is 

founded. In June 15th 1997, with 

the participation of government or 

administration presidents summit 

the D-8 officially founded in Is-

tanbul and start its activities. The 

D-8 is working to coordinate social 

and economic areas like; industry, 

health, environment, urban devel-

oping, poverty struggling, human 

resources, science and technolo-

gy, finance, banking, privatization, 

trade, energy and agriculture and 

make cooperation between mem-

ber countries.

During his visit to our associ-

ation, Dipo Alam mentioned that; 

Health tourism is an important 

topic in   D-8 countries and in this 

area there is a start in Malaysia 

with the government level. He 

added that Turkey had many developments in health area and they 

are ready to work with our association regarding health tourism. He 

also expressed his interest to participate actively in the 2nd Interna-

tional health tourism, which will be held on February 27th – March 2nd 

2009 in Antalya.  Furthermore in the congress he proposed to open a 

separate workshop on D-8 countries and health tourism. The Associa-

tion chairman, Dr. Dursun Aydın added that, they are ready to work in 

cooperation with all countries especially in Middle East and D-8 coun-

tries. He added that, in thermal resources Turkey is the 7th country in 

the world, so they are waiting the D-8 and Middle East countries to 

discover Turkey’s natural beauty and make investment. And in the 2nd 

International health congress the D-8 topic will be discussed broadly, 

and in this area there will be big projects so we should evaluate our 

cultural similarities and geographic closeness in health tourism.  

Dipo Alam stated that, he expect a huge participation in the 2nd 

International health tourism congress, important cooperation with the 

Association of Improving Health Tourism and he will discuss with the 

member countries authorities so as to start works immediately.

D-8 Genel Sekreteri Endonezyalı Dipo 

Alam Derneğimizi Ziyaret Etti

Indonesian D-8 General Secretary, Dipo 

Alam visited our Association.
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Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları ve 

Sorunları Masaya Yatırıldı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 4.İstisane Toplantısı, 

20-24 ekim’de Antalya Kemer’de bir çok belediye başkanı, teknik 

personel ve ilgili bürokratın katılımı ile yapıldı.

Toplantıda ülkemizin jeotermal kaynak kapasitesi açısından dün-

yada 7. Avrupa’da 1.sırada olduğu, ancak bu potansiyeli kullanım ve 

yatırım açısından son sıralarda yer aldığı vurgulandı.

Temmuz 2008’de çıkan 5686 Sayılı Jeotermal Kanunlar Yasası’nın 

geçmişe göre birçok şeyi düzenlediği ve standart getirdiği, ancak ek-

siklerinin olduğu vurgulandı. Bu yasanın ilgili tüm tarafları bir araya ge-

tirerek tekrar gözden geçirilmesi ve yatırımı daha kolay hale getiril-

mesi gerekir denildi.

Birlik başkanı Adem Özbekler konuşmasında: “Termal yatırımcı, 

teknik personel, belediye yetkilileri özellikle konuyla ilgili milletvekil-

leri ve bürokratlar bir araya gelmeli, sorunlara çözüm aranmalı, yatı-

rımlar cazip hale getirilmelidir. Bu masa acilen güncellenmelidir” dedi.

Prof. Dr. Zeki Karagülle, kaplıcaların mutlaka sınıflandırılması ge-

rektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın kaplıcaları ruhsatlandırmasının 

yanı sıra; tesislere uluslararası akreditasyon yapılmasını önerdi.

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın, 

tüm sağlık turizmi çeşitlerinin Türkiye’de yapılabileceğini, termal tu-

rizmin sağlık turizminin en önemli bölümlerinden biri olduğunu vur-

guladı. 

On 20-24 October 2008 The Association Geothermal Resource 

Municipals made their 4th meeting in Kemer - Antalya, with the par-

ticipation of many municipal presidents, technique personals and bu-

reaucrats.

In the meeting it stressed that, our countries geothermal resource 

capacity is 7th in the world and 1st in Europe, however in using and 

investing in this potential we are at the last of rank list. 

The legal article number 5686 regarding a geothermal law, which 

is out in July 2008, have many arrangements from the past one and 

bring standards to geothermal. However they stressed that it has some 

defects. They also added that, all parties concerning this article should 

come together and review to make the investments easier.

In his speech the, Association chairman, Mr. Adem Özbekler, said 

that: “Thermal investor, technique personnel, municipal authorities, es-

pecially concerned member of parliamentary and bureaucrats should 

come together, search for the solution and make this sector attractive 

for investors.”

 Prof. Dr. Zeki Karagülle said that, it is necessary to grade the spa 

centers. And he also proposed that, beside to giving work permit the 

Ministry of Health should make international accreditation for these 

foundations. 

The Association of Improving Health Tourism chairman, Dr. Dursun 

Aydin, stressed the possibility of accomplishing all health tourism variet-

ies in Turkey and thermal tourism as the most important part of health 

tourism. 

Turkey’s Geothermal Resources and 

Problems Are Discussed
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Güneyin Sağlık Merkezi Adana’da Sağlık 

Turizmi Sempozyumu Yapıldı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından, Adana Valiliği ve 

İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla TÜYAP sponsorluğunda 11 EKİM 

2008’de Sağlık Turizmi Sempozyumu yapıldı.

ABD, Ürdün, Yunanistan ve Türkiye’den konuşmacıların sem-

pozyuma katılması, uluslararası bir nitelik kazandırdı. Fuara çok sayıda 

yabancı ve yerli firma katıldı.

Sempozyum, bölgenin sağlık turizmine verdiği önemi ve özelik-

le Ortadoğuda’ki sağlık turizmi potansiyeline talip olduğunu gösterdi.

Konuşmacılar, küresel düşünüp bölgesel hareket edilmesi ve 

bölgenin coğrafi konumunun iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat 

çektiler. İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çağlar ÇATAK resmi ve özel çok 

sayıda modern ve kapasiteli sağlık kuruluşu olduğunu vurguladı.

Adana Valisi İlhan Atış, bölgede bu gibi sağlık turizmi etkinlikle-

rinin sağlık için yapıldığına dikkat çekerek, Uluslararası Sağlık Turizmi 

Kongresi’nin her yıl Adana’da yapılmasını istediklerini, bu konuda ge-

rekli desteği vereceklerini söyledi.

The Association of Improving Health Tourism, in October 11 2008, 

with the participation of Adana’s Governorship, and Province Health 

Manager, by the sponsorship of TÜYAP, made a Health Tourism Sym-

posium. 

With the speaker participation from USA, Jordan, Greece and 

Turkey the symposium got international status. In the fair there were 

foreign and domestic firm participants.

The symposium shows the importance of health tourism in the 

region and especially the desire of Middle East for health tourism po-

tential.

Speakers, stress on the ‘Think Globally Act Locally’ notion and im-

portance evaluating the geographic position. The Province Health Man-

ager, Dr. Kadir Çağlar ÇATAK stress that they have many public and 

private modern and better capacity health organizations.

The governor of Adana, İlhan Atış, by pointing out the importance 

of this health tourism activity for health, express his desire to make the 

international Health Tourism Congress in Adana every year, and said he 

will make the necessary support.

Health Tourism Symposium Is Made In 

Adana; The South’s Health Center
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GÜNCEL ACTUAL

D
ünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemle-

rinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve tu-

rizm sektörünün gelişmesi, ülkelerin sağlık hizmetlerinin maliyetlerini 

düşürmek için yeni arayışlara girmesine sebep olmuştur. Bunun so-

nucu olarak sağlık hizmetinin daha ekonomik ve kaliteli alınabilme-

si için ülkelerarası hasta hareketliliği artmıştır. Genel olarak “Sağlık Tu-

rizmi” olarak tanımlanan; medikal, termal, yaşlı ve engelli turizmi gibi 

yan dalları da kapsayan yeni bir sektör oluşmuştur.

Global bir ekonomik kriz yaşadığımız günümüzde ise sağlık hiz-

metlerinin maliyetini düşürmek, ekonomik ve kaliteli hizmet almak il-

kesi ile başlayan sağlık turizmi, çok daha fazla önem kazanmaya baş-

lamıştır. Her şeyden önce, ekonomik kriz tüm dünyada alım gücünü 

düşürmektedir. Yurtdışında daha ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti 

alacağını düşünen kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye’deki sağlık kurumları, hem ekonomik hem de kalite-

li sağlık hizmeti konusunda diğer ülkelerle çok rahat rekabet edebile-

cek bir konumdadır. Başka bir açıdan bakarsak; Türkiye’de uluslarara-

sı akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş, akreditasyon sürecinde 

olan veya akredite edilebilecek kalitede olan, yurtdışındaki emsalleri-

ne göre kaliteli ve ekonomik hizmet verebilen sağlık kuruluşları da kü-

resel ekonomik krizden ve yurtiçindeki sağlık mevzuatından olumsuz 

Dr.Filiz Çevirme

Genel Koordinatör, OHSAD

CMO, Insurance Consultants Limited, Fogg Medical Administration Services Limited

Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Global Ekonomik Kriz 

Sağlık Turizminin Önemini 

Arttırıyor

I
n the period of globalization, there is an increase in international 

patient movement due to the countries’ health system problems, 

customers’ awareness and the development of tourism together with 

new searching enterprises to drop the cost of health services in all coun-

tries. This results in movements of international patients to get more 

economic and quality health services. Thus generally there is a new sec-

tor called “Health Tourism” including branches like medical, thermal, 

elderly and handicap tourism.

Today, where there is a global economic crisis, health tourism 

which emerged from the principle of minimizing the cost and getting a 

better quality health service start to get more importance. First of all, 

this economic crisis is reducing the buying capacity of the world. Due 

to this the number of people who thought to get a more economic and 

better quality health service is increasing. 

In Turkey the health organizations are in a position to compete in 

presenting economic and quality health service. From the other point 

of view, in Turkey there are hospitals accredited by international orga-

nizations, hospitals in the process to be accredited or qualified to be 

accredited, which can give more quality or economic health services 

than the oversea counterparts, are also affected negatively from the 

global economic crisis and the domestic health subjects. From these, 

Global Economic Crisis Increases 

The Importance Of Health Tourism

devamı-next

Dr.Filiz Çevirme

General Coordinator, OHSAD (Private Hospitals and Doctors Association)

CMO, Insurance Consultants Limited, Fogg Medical Administration Services Limited

The Association of Improving Health Tourism, Administrative board member

Sağlık turizminde en önemli değerler; zaman, kalite 

ve maliyettir.

Time, quality and cost are the most important values 

in health tourism.
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etkileniyor. Bu kurumlardan bir kısmı, maliyetlerini kurtarmadığı için 

kamu ile anlaşma yapamıyor, yalnızca özel sigortalı ve kişisel ödeme-

li hastalara bakabiliyor. Ekonomik kriz nedeni ile bu portföy her ge-

çen gün daralıyor. Bu durumda büyük yatırımlarla ortaya çıkmış, kali-

teli, son teknoloji ile donatılmış, güvenilir hizmet veren birçok kurum 

ve dolayısı ile bu kurumlarda çalışan ve bizim ülkemiz gibi gelişmekte 

olan bir ülke için çok değerli hekim ve sağlık personeli, tam kapasite 

ile çalışamıyor. Kamu ile anlaşma yapan sağlık kurumlarında ise fiyat-

landırma sübvanse edilmiş kamu sağlık kurumlarına göre yapıldığı için 

zarar kaçınılmaz olmuştur.

Bazı kurumlarda kapasiteyi doldurmak, bazı kurumlarda ise ma-

liyet analizleri doğrultusunda zarar edilmemesini sağlayacak fiyatlarla 

çalışabilmek için sağlık turizmi alternatifleri değerlendirilmelidir.

Türkiye’de Sağlık Turizmini Aktif Hale Getirmek İçin

Sağlık turizminde tercih nedenleri; kaplıca turizmi (yaşlılar), ya-

şam imajını değiştirmeye yönelik beklentiler, sigorta şirketlerinin kar-

şılamadığı kozmetik operasyonlar (yaşlılar ve zenginler), diş tedavile-

ri, göz ameliyatları, infertilite, kalp ameliyatları, ortopedik ameliyatlar, 

kanser tedavileri, diyabet ve astımdır.

Türkiye’de sağlık turizmi için iki farklı kategoride müşteri profi-

li var. Özellikle Orta-Doğu ve Afrika ülkelerinden, gelişmiş ülkelere 

tedavi amaçlı giden hastalar (zengin hastalar, yüksek maliyet) ve AB 

ülkelerinden, gerek randevu alma 

sorunu, gerekse, yüksek maliyet 

nedeniyle, gelişmekte olan ülke-

lere giden hastalar(düşük maliyet-

orta ölçekli maliyet).

Müslüman ülkelerin zengin 

hastaları (yeni arayışlar), Afrika kö-

kenli zengin hastalar, AB ülkelerin-

den ucuz tedavi amacıyla başka ül-

kelere giden sigortalı hastalar, ge-

riatri hastaları ve kozmetik amaç-

lı hastalar.

Bu arada Türkiye’nin duru-

muna bakarsak; Türkiye’ye sağ-

lık turizmi için yılda 200 bin turist 

geliyor. Bunların büyük çoğunluğu-

nu kaplıca ve termal tesisleri ziyaret 

edenler oluştururken, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek gibi 

cerrahi yöntemler için gelenlerin sayısı artmaya başladı.

Türk sağlık sektörüne bakarsak; özel sektör yatırımları artıyor. 

Yeni uygulama ile özel hastaneler SGK hastalarından % 30’a kadar 

fark alabilecek. Bu tatminkâr bir rakam değil, özel sigortalar her ge-

çen gün gelişiyor ve yabancı sermaye ile büyüyüp, yeni ürünler oluş-

turuyor. Yeterli kapasite var, özel hastaneler sağlık turizmi potansiye-

lini de kullanarak tam kapasite ile çalışabilir. 

Türkiye’nin avantajları; yüksek kalite, yetişmiş insan-doktor-sağlık 

çalışanı, otelcilik hizmet kalitesi, yabancı dil bilen personel, teknolo-

ji altyapısı, fiyat avantajı, turizm olanakları, AB Müzakere süreci, Müs-

lüman ülke, yurt dışında sigortalı olarak yaşayan 6 milyon nüfusunun 

bulunması, paket program çeşitliliğinin yeterince olması (deniz-

kaplıca-kayak-doğa-tarih-kültür ) ve nekahet döneminde hasta ve ai-

lesi için paket tatil olanakları.

Termal turizmde ise yeni konseptlere ihtiyacımız var. Termal 

kaynaklar yoğunlukla İzmir, Afyon, Sivas, Antakya, Kütahya, Balıkesir 

çevresinde yer alıyor. Bunların pazarlaması için her şey dahil paketler, 

güzellik paketleri, geriatri paketleri hazırlanmalıdır. Türkiye’nin sahip 

olduğu 1.800 adet termal kaynak, iyi planlanır ve yönetilirse; yılda 20 

some organizations to save the cost they are making agreements with 

the public and giving health care service only to private insured and in 

cash paying patients. So due to economic crisis this sector is diminishing 

gradually. In this situation many organizations with best quality, latest 

technology and giving reliable service come up with big investments. 

Consequently people working in these organizations and for a develop-

ing country like our country, more valuable doctors and health personnel 

are not working with a full capacity. In organizations working together 

with public health organizations, since the pricing of public health ser-

vice is subsidized, the lost is inevitable.

As a result health organizations should work to evaluate the al-

ternatives of health tourism by filling their capacity, or from the cost 

analysis they are working in a cost which will not make them loss.

To make the health tourism active in Turkey

Reasons for choosing health tourism are ; Thermal tourism (for 

elders), expectations in changing life images, operations which are not 

included in insurance organizations (for elders and riches), dentistry 

treatments, ophthalmologic operations, IVF, heart surgeries, orthopedic 

operations, cancer treatments, diabetes and asthma.   

In Turkey there are two different customer profiles for health tour-

ism. Especially patients traveling from Middle-East, African countries to 

developed countries for treatment (i.e. rich patients, expensive treat-

ments) and the other from Eu-

ropean countries, either due to 

the waiting list problem or the 

expensive cost of treatment, 

patients  travel to the develop-

ing countries (low-medium sized 

costs)

There is a high potential 

for Turkey; Muslim counties’ rich 

patients, African natives rich 

patients, geriatric and cosmetic 

patients from EU countries who 

are insured and looking for a 

cheaper treatment.

Here if we see the situation 

of Turkey; there are nearly 200 

thousand tourist patients com-

ing to Turkey every year. The majority of them are coming for Spa and 

thermal foundations, hair implant, eye operations, IVP and other opera-

tive procedure needing patients’ number start to increase. 

If we see the health sector in Turkey; private sector investment 

is increasing, with the new application private hospitals can get up to 

30% of the treatment cost difference from Social Security Institution. 

Even though this figure is not satisfactory the private insurers are in-

creasing day after day and by developing with a foreign capital they 

are forming new products. They have enough capacity also by using 

the private hospitals potential for health tourism it can be run with a 

full capacity. 

Turkey’s advantages are; high quality, well educated doctor and 

trained health personnel, hotel service quality, foreign language speak-

ing personnel, technology infrastructure, cost advantages, tourism op-

portunities, EU consultation process, Muslim country, the 6 million in-

sured people living in abroad, the availability of package varieties (sea, 

spa, thermal, natural, historical and cultural) and during the convales-

cence period vacation packages for the patient and the family.  

In thermal tourism we need a new concept. In thermal resources 

there should be all including package systems, beauty packages, geriat-

devamı-next
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milyar dolar gelir temin etme potansiyeline sahip. 1.800 termal kay-

nağından sadece 600 kadarı açık. Bu kaynakların tam kullanımı halin-

de, bulunduğu bölgede 60 bin yatak kapasitesi gerekiyor. Ancak sa-

dece 15 bin yatak kapasitesi var. Bu yetersizliğin ötesinde mevcut 15 

bin yatak kapasitesinin sadece 1500’ü niteliklidir. Termal turizmi ama-

cıyla kullanılan yatak kapasitesinin % 10’u yabancılar, kalan %90’lık kı-

sım hafta sonu tatili şeklinde yurtiçi turizminde kullanılıyor. 

Şu anda sağlık turizminde sorunlarımız; tanıtım, pazarlama yazı-

lı ve görsel medyayı kullanma eksikliği, bazı hastanelerin kalite stan-

dartlarının yetersizliği, öz denetimden yoksunluk, mevzuat yetersizli-

ği, yabancılara uygun koşulları oluşturmadaki yetersizlik ve vizyon ek-

sikliğidir.

Stratejik Avantajlar Nasıl Ekonomik Katma Değere Dönüştürülme-

lidir?

• Standardizasyon: Yurt dışından hasta kabul edecek hastanelerin 

standardizasyonları olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Özel Hastaneler 

Birliği’nin onaylı sertifikası olmayan özel hastane ve hekimin yaban-

cı hasta bakması yasaklanmalıdır.

• Birim fiyatlar ve paket fiyatlar: Sağlık Bakanlığı, OHSAD ve TTB ta-

rafından EURO olarak belirlenmeli, denetlenmeli, alt ve üst limit 

aşılmamalıdır.

• Tanıtım ve Pazarlama: Uluslararası tanıtım ve pazarlama atağı yapıl-

malı, özellikle medyada yer alınmalı ve bu çalışmalar devlet tara-

fından desteklenmelidir.

• Sigorta Şirketleri ile Koordinasyon: Yurt dışından Türkiye’ye hasta geti-

recek olan sigorta şirketleri ile koordinasyon sağlanmalıdır.

• Hizmet İçi Eğitimleri ve Denetimleri: Sertifikasını alan hastanelerin hiz-

met içi eğitimleri ve denetimleri, şartlara uygun olarak yapılmalıdır.

• Yurt Dışı Tanıtım Fonu: Yurt dışından tedavi için gelen hastaların fa-

turalarındaki KDV, belirli bir dönem için, sektörün yurt dışı tanıtım 

fonu olarak kullanılmalıdır. (bunun için yasal zemin hazırlanmalıdır)

• Hedefler ve Planlar: Türkiye için, hedefler koymalı ve planlamalar 

yapılmalıdır. (Hedef ülkeler? Hedef hastalıklar? Hedef paket prog-

ramlar?)

• Sağlık Hizmeti Danışmanlığı: Avrupa’da bulunan Türklere sağlık hiz-

meti danışmanlığı verecek olan şirketler kurulmalıdır.

• Danışmanlık Şirketleri: Ortadoğu-Afrika-İslam ülkelerinden hasta 

transfer edecek olan danışmanlık şirketlerinin organizasyonu ya-

pılmalıdır.

Sonuç olarak Türkiye’de Sağlık Turizmi son yıllarda sıkça günde-

me gelmekte, toplantılar ve fuarlar yapılmakta, ancak bir adım daha 

ileri gidilememektedir. Büyük yatırımlar yapılan ve şu anda sıkıntı-

lı günler yaşayan özel sağlık sektörüne bir an önce yeni bir ivme ka-

zandırmak için sağlık turizminde kararlar alıp uygulamaya başlamalıyız. 

Hizmet hazır, pazar hazır, yalnızca bu iki olguyu buluşturmak gereki-

yor ki; bunun da başarılı örnekleri tüm dünyada var ve bizde de ol-

maması için hiçbir neden yok.

ric package marketing strategy especially in where these thermal foun-

dations as more like; Izmir, Afyon, Sivas, Antakya, Kütahya and around 

Balıkesir. If the 1800 Turkey’s thermal resources are well managed and 

planned, they have a potential to get an income of 20 billion USD per 

year. Only some 600 of the 1800 thermal resources are open. If these 

resources are used with a full capacity there is a need for 60 thousand 

beds in the region. But there is only 15 thousand bed capacity. Beside 

to this insufficiency from these 15 thousand beds capacity only 1500 

beds are qualified. 10% of the bed capacity is occupied by foreign 

thermal tourists and the remaining 90% is used by domestic weekend 

vacation tourists. 

Today the problems in health tourism are; advertisement, market-

ing, the absence of using press and media, the insufficiency of some 

hospitals’ quality standards, absence of essential control, regulation 

insufficiency in forming conditions for foreigners and absence  of vi-

sion.

How can we change these strategic advantages into economic added 

value?  

• Standardization: Hospitals accepting patients from abroad should be 

standardize. Private hospitals and doctors, who don’t have the app-

roved certificate from Ministry of Health and Private Hospitals Asso-

ciation, should be banned from looking foreign patients. 

• Unit prices and package prices: Prices should be determined and ins-

pected according to EURO by Ministry of Health, OHSAD (Private 

Hospitals and Doctors Association), and TTB (Turkish Physicians As-

sociation) and upper limit should net be passed.

•  Advertisement and marketing: There should be international adver-

tisement and marketing attack, especially should become visible in 

media and these works should be supported by the government.

•  Coordination with insurance companies: There should be coordination 

with insurance companies bring patients from outside Turkey.

•  Service education and inspections: Hospitals that have this certifica-

te service education and inspections should be done according to 

the criteria.

•  Advertisement fund in abroad: For some time the VAT invoice collec-

ted from patients coming from outside for treatment should be used 

as sector’s advertisement fund in abroad. (there should be legal ba-

sement for this)

•  Goals and Plans: Turkey should put goals and make planning for it. 

(Target countries? Patients? Package programs?)

•  Health service counseling:  There should be information companies 

founded to give health service counseling for Turks living in Europe.

•  Advisory companies: There should be an organization of advisory 

companies which can make patient transfers form Middle East, Af-

rica and Islamic countries. 

As a result currently, Health tourism in Turkey is becoming fre-

quent agenda, meeting and fairs are organizing, however there is no a 

step taken forward. Founded with huge investments and today in the 

hard days of private health sector, for giving a new acceleration there 

should be one step without talking much and we should start applica-

tion regarding health tourism.  The service is ready, the market is ready, 

and the only thing to be done is connecting these two facts, so there 

are many examples in the whole world and there is no any reason for 

us not to be like them.

Türkiye’nin üzerinden yüksek bir 

potansiyel uçuyor. 
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Avrupa’ da Yaşayan Türklerin

Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları

Diş Hekimi- Serdar Beklen

Avustruya- Türkiye Sağlık Derneği Yöneticisi, Avusturya

Health Problems and Solutions 

For Turkes Living In Europe

Dentist- Serdar Beklen

Austria – Turkey Health Association Chairman, AUSTRIA

A
vusturya Sağlık Derneği’nin yaptığı tespitlere göre; 

Avrupa’da yaşayan Türklerin karşılaştığı belli başlı sağlık 

sorunlarını ve çözüm önerilerini  aşağıdaki ana başlıklarda top-

layabiliriz. Bunlar Avrupa’da yaşayan Türklerin ortak sağlık so-

runlarıdır.

Yeterli Bilgiye Sahip Olunmaması

Örneğin; Avusturya, sağlık hizmetleri olanakları ve organi-

zasyonu bakımından ileri düzeydeki ülkelerden birisidir. Burada-

ki yerleşik Türkle, genellikle bu gelişmiş sağlık sistemine ilişkin 

mevzuat ve sahip oldukları haklar konusunda temel bilgilerden 

yoksunlar. Bu hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde ki yerle-

şik Türkler için aynıdır.

Avrupa’da yaşayan Türkler arasında eğitim ve kültür sevi-

yesinin istenen düzeyde olmaması, sağlık sorunlarının oluşması-

na neden oluyor. İş yeri dışında Avrupalılarla kontak kuramayan 

ve oluşturdukları gettolarda Türkiye’yi yaşayan bu insanlara yar-

dımcı olunmalıdır. Çünkü birinci ve ikinci nesil artık gençlik dö-

nemlerini geride bırakmış ve sağlık yönünden güçlü olmayan bir 

topluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Dil Sorunu

Bu sorun sadece sağlık alanında değil, pek çok konuda Türk-

lerin yaşadığı en büyük sorunlardan biridir. Özellikle de birinci 

ve ikinci kuşağı yakından ilgilendiriyor. Üçüncü ve dördüncü ne-

sillerde de bu sorun başka konularda kendini gösteriyor. Örne-

ğin, evde Almanca dilini konuşamayan ailelerin zeki ve gelecek 

vaat eden çocukları, sadece yabancı dili iyi konuşamadıkları için 

normal ilkokullar yerine, zekâ düzeyleri ve öğrenme yetenekle-

ri düşük çocukların gittiği özel eğitim kurumlarına yönlendiriliyor 

ve eğitim olanakları kısıtlanıyor. Kısacası bu çocukların ileride iyi 

bir meslek sahibi olmalarının, bilimsel çalışmalarda bulunmaları-

nın ve yüksek eğitim almalarının önüne geçiliyor. Bu da ileride 

daha az eğitimli ve daha az bilgili bir Türk toplumunun oluşma-

sına sebep olabiliyor. 

Dil bilememek, sağlık konusunda da hekim-hasta diyalogu-

nun oluşmasını engelliyor ve teşhis ve tedavide olumsuz rol oy-

nuyor. Ayrıca yeterli dil bilmeyen hastaların, hekim ile diyalog 

kuramamaları teşhis ve tedavide gereksiz bir takım araştırmala-

rın yapılmasına sebep oluyor. Bu da beraberinde sağlık sigorta-

larına ek masraf olarak yansıyor. Dil sorunu aynı zamanda yanlış 

tedavilere ve sağlığın geri dönülmeyecek şekilde kaybına sebep 

olabiliyor. Hastaların yabancı dil bilen çocuklarından yardım al-

malarına rağmen, yapılan tercümelerin bazen yanlış ve eksik ol-

ması, tedavinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabiliyor.

 Özellikle sağlık alanında, dil sorununun ortadan kaldırılma-

sı, pek çok sorunun çözümü olacaktır. Sağlık konusunda tercü-

meler, kurumlaşmış organizasyonlar aracılığı ile eğitilmiş tıbbi 

W  
e can add together the titles of health problems that Turks 

faced by in Europe and also solutions in the light of Austrian 

Health Society. These are common health problems that Turks experi-

ence in Europe.

Not Having Enough Knowledge

For example, in the developed countries, Australian’s health ser-

vice opportunities and organizations are one of the best. Generally the 

Turks settled here are not well informed about the basic of this well de-

veloped health system the rights they have. This is the same for nearly 

all Turks settled in all other European countries.

The education and cultural standard levels of Turks living in Europe 

is the main problem for this health problem. There should be a sup-

port for people who don’t form contact with other Europeans in their 

work place and living Turkey in the ghetto they form. Because the first 

and the second generation people left their youth period and they are 

people powerless in their health.

Language Problem

Language problem is not only a problem for health, but also it is 

the biggest and most spoken problems faced by Turks in many of their 

life. This is closely concerning especially the first and second genera-

tions. This problem is becoming a problem in other topics for the third 

and fourth generations.

To give an example, in houses not speaking German language fam-

ilies, the intelligent children and who are expected to do many things 

in the future, because of not speaking foreign language they are going 

to private organization where untalented and lower education perfor-

mance schools in place of normal elementary schools; this is limiting 

their education possibility. So the right good profession, scientific works 

and higher education possibilities of these children is taken from their 

hand. As a result this is forming lower educated and little knowledgeable 

Turkish community in the future.

MAKALE ARTICLE
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tercümanlar tarafından bilimsel bir şekilde yapılmalıdır.

 Psikolojik Sorunlar

Avrupa’da yerleşik Türklerin en önemli sorunlarının başında 

psikolojik rahatsızlıklar geliyor. 

Bu sorunlar, yabancı bir ülke ve kültür içinde yaşamaktan 

kaynaklanıyor. Ayrıca, zihniyet farkından doğan ve genellikle ço-

cukları tehdit eden psikolojik bozukluklar da yaşanıyor. Psikolo-

jik bozukluklar pek çok hastalığın da nedenleri arasında yer alı-

yor. Tedavileri uzun süren ve kalıcı izler bırakan bu hastalıkların 

başında, uyuşturucu kullanmak ve bağımlılık geliyor. Uyuşturucu 

ve buna bağlı olarak fuhuş ve de suç bataklığında çırpınan bin-

lerce gencimiz var. Bu çocuklara uygulanan psikolojik tedaviler, 

kendi ana dili veya en iyi anlayacağı dilde yapılmadığı için başa-

rısız oluyor. 

Türkçe konuşan, psikolojik veya psikiyatrik tedavi uygulayan 

uzmanların sayısı ihtiyacın altında bulunuyor. Bu sayının mutlaka 

arttırılması gerekiyor. Psikolojik tedavi konusunda yapılan çalış-

malar da yetersiz kalıyor.

Gençlerin Sağlık ve Sosyal Sorunları

Gençlerin sorunları da, ele alınması gereken önemli bir 

konu olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı dile hâkim olan gençleri-

miz, sadece sağlık değil, eğitim ve daha pek çok konuda önem-

li sorunlar yaşıyor. Bu gençlerimize sahip çıkılmazsa, gelecekte 

bırakın ülkeye ve insanlarımıza,  kendilerine bile faydaları ola-

mayacaktır. 

Avrupa’daki Türk gençlerinin sorunları birinci nesillere göre 

farklılık gösteriyor. Gençlerin büyük bir çoğunluğu ilk ve ortao-

kuldan sonra okumuyor, meslek okuluna gidiyor ve vasıfsız işçi 

olarak çalışıyorlar. Bu gençlerimiz kendilerini ifade ederken dil 

açısından bir zorluk yaşamamalarına rağmen; eğitim seviyesinin 

düşüklüğü, sağlık konusunda da bilgisizliği beraberinde getiriyor. 

Bu sebeple, sağlık sorunları ile karşılaştıklarında hangi uzmana 

gidecekleri konusunda ve konulan teşhisin ne anlama geldiğinin 

anlaşılmasında bilgi eksikliği yaşanıyor. Ayrıca Türk gençleri ara-

sında da diğer gençlerde olduğu gibi uyuşturucu bağımlılığı yay-

gın ve tehdit edici bir tehlike unsuru oluşturuyor.

Avrupa’da sağlık sorunları da olan birinci ve ikinci nesil, artık 

yıllarca verdikleri emeğin karşılığı olan emekliliği ve yaşlılık döne-

mini en iyi şekilde geçirmek istiyor. Bazıları bu dönemi ülkelerin-

de geçirmeyi tercih ediyor. Bir kısmı, yaşadıkları ülkelerde ken-

di dil, zihniyet ve geleneklerine bağlı olarak hizmet veren yaş-

 In health topic this is forming a problem in patient-doctor dialogue 

and affecting the diagnosis and treatment negatively.

Additionally, since patients who don’t speak enough language are 

not forming good patient-doctor dialogue, resulting in unnecessary re-

searches in diagnosis and treatment which makes their health insur-

ance very expensive. At the same time language problem is causing 

wrong treatments and loosing their health irreversibly.

Although patients take help from their well speaking foreign lan-

guage children as a translator when they go to health organizations, 

sometimes there could be wrong treatment due to the mistake and 

missed translation made by their children.

The solving of language problem especially in health area will be a 

solution to many problems. Translations in health area should be made 

by educated medical translators from well organized foundations and 

more scientifically, not by persons.

Psychological Problems

One of the problems faced by Turks settled in Europe is Psychologi-

cal problems.

 These problems are evolved from the living and working in a for-

eign country and culture. Also there are some psychological problems 

arise from mentality difference, especially threatening the children. 

Psychological problems are from the causes of many diseases. From 

these problems arising from chronic treatments and leaving a perma-

nent defect drug addiction and dependence are on the top. There are 

thousands of young people who suffer drug addiction and became fallen 

in prostitution and criminality bog. 

Since for these children, appropriate psychological treatment is not 

made in their original language or a language they understand best, 

they are becoming unsuccessful. 

The number of Turkish speaking psychiatry specialists or psycholo-

gists is under the need. This number should be increased. Works in 

psychological treatment are also insufficient. 

The Youth Health and Social Problems

The youth problems are an important subject to be solved. The 

problem of our fluent foreign language speaking children is not only 

health problem, they also a problem in education, integration and other 

important subjects. If we didn’t protect our youth and leave them alone 

for the country and humanity, they will not be useful for themselves as 

expected.

The Turkish youth problems in Europe are different than the first 

devamı-next
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generations. Most of the youth are not studying above elementary and 

junior secondary schools, and they are becoming unqualified workers 

by studying in vocational schools. Although these youths do not have a 

problem of language and in expressing themselves, the low level of edu-

cation  bringing unawareness of health. Due to this, when they face a 

health related problem, they don’t have enough knowledge about which 

specialist to go and the meaning of the diagnosis. Also as it is a problem 

as in other youths, widely the Turk youth are falling in a threatening and 

dangerous drug abuse bog. 

Elderly problems, the first and second generation are not getting 

the response for their labor, and they want to pass their retirement and 

elderly in the best way. Some old people want to pass their retirement 

in their country, the others want to pass in elderly care organizations 

where they belong to the language, mentality, and tradition, some want 

to pass their retirement in their home. For this reason it is important 

to direct our youth in European countries and in Turkey for increasing 

elderly related care educations.

Solution proposal and requests:

When we evaluate generally the health problems of Turks settled 

in European countries, we can summarize the solutions in these topics:

 - Solution requests from European countries

 - Solution requests from Turkish government

 - Solution requests from Turkish NGOs

Solution requests from European countries;

The Turks living in European countries are important communi-

lı bakım kurumlarında kalmayı tecih ediyor. Diğer kısım ise yaş-

lılıklarını evlerinde geçirmek istiyor. Bundan dolayı, hem Avru-

pa ülkelerinde hem de Türkiye’de, yaşlı bakımı ile ilgili eğitimle-

rin arttırılması ve gençlerimizin yönlendirilmesi için çalışmaların 

yapılması gerekiyor.

Çözüm Önerileri ve Beklentiler

Genel olarak incelediğimiz Avrupa’da yerleşik Türklerin 

sağlık sorunlarının çözümü ile ilgili önerilerimizi de bazı başlıklar 

halinde toplayabiliriz.

- Avrupa devletlerinden istekler

- Türkiye devletinden istekler

- Türk sivil toplum örgütlerinden isteklerdirler.

Avrupa Devletlerinden Beklentiler 

Avrupa ülkelerinde yıllardır yaşayan Türkler, ülkeye ekono-

mik, sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılarda bulunmuş bir 

toplumdur. Avrupa’nın, ülkelerin yerleşik bir parçası haline gel-

miş bu topluluğa verdiği sağlık hizmetlerinde, bazı yetersiz kalı-

nan konularla ilgili birlikte çözüm bulmak istiyoruz. Bunun için; 

Türklere, özellikle yatan hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde, 

Türkçe tercüman kullanımının kurumsallaştırılması.

Genelde pek çok hastanede Türkçe konuşan tercümanlar 

bulunsa da, bunlar hasta sayısının çokluğu nedeniyle yetersiz ka-

lıyor. Özellikle birinci kuşak ve aile birleşimi ile Avrupa’da yaşa-

yan Türklerin büyük çoğunluğu, hastanelerde tercüman gereksi-

nimi duyuyor. Sağlık kurumunun içinde tıpla ilgili bir tercümanlık 
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sistemi olması, sağlık turizmi açısından da Avrupa’da tedavi ol-

mak isteyen hastalar için bir güvence olabilir. 

Sağlık konusunda Türkçe yayınların arttırılmasına olanak 

sağlanması, yabancılara yönelik sağlık projelerinin sürdürülme-

sine yardımcı ve destek olunması gerekiyor. 

Türkiye Devletinden Beklentiler

- Fahri sağlık danışmanlığı için mekan gösterilmesi; 

-Avrupa’da yerleşik Türk sağlık uzmanlarının tespit edilmesi,

- Avrupa Türk Sağlık Dernekleri Birliği’nin gerçekleştirilmesi için des-

tek olunması,

- Türk gençlerinin, sağlık sektöründe görev almak üzere eğitimine 

destek verilmesi ve Avrupa’da yapılan eğitimin Türkiye’de tanın-

masının kolaylaştırılması.

Türk Sivil Toplum Örgütlerinden Beklentiler 

- Taleplerin Avrupa ve Türk resmi makamlarına iletilmesi ve takibi,

- Türk sağlık ağının kurulması,

- Gönüllü ve profesyonel sağlık tercümanı bulundurulması ve eği-

tilmesi,

- Bilgilendirme toplantılarının sürmesi ve daha geniş kitlelere yayıl-

ması,

- Avrupa’da kurulmuş sağlık derneklerinin maddi ve manevi olarak 

desteklenmesi.

Bu konuda daha geniş bilgi 2.Sağlık Turizmi Kongresinde 

açıklanacaktır.

ties who contribute for their countries’ economic, social and cultural 

development. We want to search a solution together with European 

countries, for the insufficient health related problems faced by these 

people, who became part of the country they settled. For this; Turkish 

translator usage should be organized for Turks, especially for inpatients 

that get health service.

Even though in most of the hospitals there are Turkish speaking 

translators, they are insufficient due to the high number of patients. 

Especially most of the first generation and Turks who came to Europe 

by family union need translators in hospitals. Additionally with the cur-

rent development of health tourism the presence of medically related 

translator in the system could be a guarantee for patients who want to 

make treatment in Europe 

The supplement of health related Turkish language publications 

should be increased and the ongoing health projects that regarding for-

eigners should be supported and assisted.

Solution requests from Turkish government

- Supplying a place for honorary health counselor

- Verify Turkish health specialists settled in Europe.

- Support the realization of Turkish Health Association’s Union in Eu-

rope.

- Encourage health education for Turkish youth who want to work in he-

alth sector and facilitate the Turkish recognition of educations made 

in Europe.

Expectance of Turkish NGOs

- Presenting and following the demands to Europe and Turkish autho-

rities

- Establishing the Turkish health network

- Searching and educating voluntary and professional health translators

- Continuing information meetings and spreading to a wider mass

- Supporting the health associations both in moral and materials,  

In this respect there will be more information announced in the 

2nd International Health Tourism Congress.

 Birinci kuşak ve aile birleşimi ile Avrupa’ya 

gelerek yerleşen Türklerin büyük 

çoğunluğunun hastanelerde tercümana 

gereksinimleri olmaktadır. 
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G
elişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değişen dünya görüşü 

ile beraber yaşam kalitesine verilen önem de artmıştır. İn-

san sağlının korunmasında doğal kaynakların kullanılmasına da öncelik 

verilmesiyle, doğal tedavi unsuru olan termal suların kullanılması bü-

yük önem kazanmaktadır. 

2000’li yıllarda nüfusun % 17’si 65 yaşın üzerinde olan 

Avrupa’da, bu oranın 2025 yılında % 20’ye yükseleceği tahmin edil-

mektedir. Özellikle alım gücü daha yüksek olan 3. kuşak olarak tabir 

edilen 50 yaş ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma 

arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli wellness olanaklarına yönelik ta-

lep oluşturmaktadır. 

Gerek tedavi gerekse zinde kalma 

ihtiyacında yaşlanan Avrupa nüfusunun, 

daha fazla termal kür gereksinimi orta-

ya çıkmaktadır. İklim avantajları nede-

niyle özellikle romatizmal hastalıkların 

görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav 

ülkelerinde, bu talep daha yoğunlukla 

hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakın-

lık faktörü de göz önünde bulundurul-

duğunda, Ortadoğu ülkeleri için Türki-

ye önemli bir termal destinasyon ülkesi 

olabilecek konumdadır. 

Ayrıca gelişmiş ülkelerde sağlık gi-

derlerinin fazla olması nedeniyle, has-

taların tedavi hizmetlerini azaltmaya yö-

nelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin 

edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra 

Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal te-

davileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşıla-

ma kararı almaları, ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar 

payı oluşturmaktadır. 

Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özel-

liği yüksek termal sulara sahip olmasına rağmen; kür parkı, kür mer-

kezi ve konaklama tesisi bütünlüğü sağlayan tesisler nicelik ve nitelik 

yönünden yetersizdir. Uluslararası standartlarda termal tesislere sahip 

termal kent niteliğindeki destinasyonların oluşturulamaması nedeniy-

le, Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı sağlanamamıştır. Dünyada gide-

rek büyüyen termal turizmi pastasında, Türkiye’nin payının ve reka-

bet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin Termal Suları

Türkiye, Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ 

zinciri ve aynı zamanda önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alı-

yor. Ülkemizde 1.500’ün üzerindeki kaynaktan temin edilen termal 

sular, gerek debi ve sıcaklıkları gerekse de çeşitli fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşı-

maktadır.

Türkiye’de Termal Turizm 

Yatırımları

T
ogether with the changing of world’s vision in the developing 

and developed world, the importance given to life quality is 

increasing. Also with the importance of using natural resources in pro-

tecting human’s health, the value of these natural springs, which are 

the main resources of this treatment, is increasing.

In Europe it is expected that, the population of people aged above 

65 will be 20% in 2025, which were 17% in year 2000. Especially 

people who have a high capacity of buying, known as the 3rd genera-

tion, aged 50 and above, for prevention of their health and become 

fitness, they are demanding a high 

quality wellness possibilities.

Due to the need for treat-

ment or for fitness the importance 

of thermal cure is becoming on the 

front. With the climate advantag-

es, especially in Northern Europe 

and Scandinavian countries, where 

there is more rheumatoid disease, 

this need is perceived more. Addi-

tionally, if we consider the factor of 

geographic closeness, Turkey is in a 

position to be a thermal destination 

for Middle East countries.

Also due to the high cost 

of health expenses in developed 

countries, to decrease the patient 

treatment services, they are interested to take this health service from 

cheaper cost countries. After Switzerland, Norway and Denmark, Ger-

many and Holland private insurer companies agreed to cover the cost 

of their patients who are sent to Thermal treatment in Turkey and this 

is bringing an important thermal tourism market share for our country.

Even though our country has rich geothermal potential and ther-

mal springs with a high treatable characteristic; we are insufficient with 

quality and quantity of foundations which have Cure Park, Cure center 

and lodging together. Due to not having an international standard ther-

mal foundation city destinations, there is no a competition atmosphere 

with European countries. It is targeted to increase the share and com-

petition power of Turkey in the increasing world thermal tourism share. 

Turkey’s Thermal Waters

Turkey took place in a young mountain chain region called Alpin-

Orogenic belt and at the same time in an important geothermal belt. In 

our country with a thermal waters came from more than 1,500 springs, 

have a superior quality from the European thermal springs with its tem-

perature or many different physical and chemical properties.

Our country, with its high mineralized effectively treating thermal 

spring potential, rich cultural, natural and habitat features, is present-

ing a unique thermal tourism atmosphere.

Thermal Tourism Investments 

In Turkey
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Ülkemiz, yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi 

edici özelliklere sahip termal su potansiyelinin, zengin kültürel, doğal 

değerleri ve iklimsel özellikleri ile birleşmesi sonucunda, benzersiz bir 

sağlık turizmi ortamı sunmaktadır.

Geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ülke-

miz toprakları üzerinde, şifalı suların sağlık amaçlı kullanımı binlerce 

yıllık geçmişe sahiptir. Anadolu, tarih boyunca medeniyetlere şifa da-

ğıtmış ve sağlık ortamı sunmuştur.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde de şifalı sulardan yararlanmak 

amacıyla, kaplıca tesislerinin oluşturulması sürdürülerek, döneme 

özgü mimarisi ile “Türk Hamamı” olgusu ön plana çıkmıştır.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan ve bir önce-

ki dönemin izlerini taşıyan kaplıca tesisleri ile günümüzde oluşturu-

lan modern tesislerin aynı topraklar üzerinde bulunması ve halen bir-

likte kullanıyor olması da mistik bir atmosfer ortamı oluşturmaktadır.

Günümüzde, doğal sıcak su kaynakları tedavi amacı ile banyo 

kürleri olarak kullanılmakta olup, balneoterapi, spa terapi ve hidro-

terapi gibi farklı isimlerle, tedavi edici, koruyucu ve zindelik sağlayı-

cı amaçlarla kullanılan çok eski ve geleneksel yöntem olarak varlığı-

nı sürdürmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Hedefleri

Termal turizme yönelik çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde 

önemli yer tutmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, öz ve yenilenebilir olan jeotermal 

kaynakların, daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak gele-

neksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirme-

ye çalışmaktadır.

Termal turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi 

ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulundu-

ran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısının artmasıy-

la birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kul-

lanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve 

spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet vere-

bilen tesisler oluşturmaktır.

Termal turizmin geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakan-

lığınca başlatılan  “Termal Turizm Master Planı” kapsamında, ülke-

mizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni 

alanlar tespit edilmiştir. 

Ülkemiz zengin şifalı termal kaynaklarının, kültürel ve doğal gü-

zellikleriyle yoğunlaştığı benzer iklimsel özelliklere ve ortak ulaşım 

imkanlarına sahip, diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve desti-

nasyon niteliğinde termal kentler oluşturulabilecek dört bölgede;

• Güney Ege (Afrodisya) Termal Turizm Bölgesi

(İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)

• Güney Marmara (Troya) Termal Turizm Bölgesi

(Çanakkale, Balıkesir, Yalova)

• Frigya Termal Turizm Bölgesi

(Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)

• Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi 

(Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) 

Bakanlık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Tu-

rizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilen alanlar;

Our country, which hosts many civilizations from the past till today, 

on its land it have thousands year old curative springs used for treat-

ment. Anatolia in the history presented heal and healthy atmosphere 

for many civilizations.

 In Selçuk and Ottoman period also to benefit from healing springs, 

by continuing the foundation of SPA centers, there became a special 

architecture fact “Turkish Bath” which is unique to that period. 

The thermal foundations which are made in Rome, Selçuk and 

Ottoman’s period, are carrying the trace of preceding periods. Mod-

ern foundations which are found in the same place and still working 

together with these old foundations, is forming a mystic atmosphere.

Today, natural hot spring waters are used for treatment as bath 

cures, and there are different names given, like balneoterapi, spa 

terapi and hidroterapi. There are too old and traditionally used 

for treatment, preventive and fitness and carry on their ex-

istence. 

The goal of Cultural and Tourism Ministry

Works in thermal tourism, took an impor-

tant place in the Ministry of Culture and 

Tourism diversifying and spreading to all 

regions of the country politics. 

Culture and Tourism Ministry, 

in using these main and renew-

able geothermal resources 

more active and effectively, is 

working to develop an approach 

which is different than the traditional 

thermal usage.

In order to develop thermal tourism, by 

increasing the number of international standard-

ized quality foundation which include the integration 

of Cure Park, Cure center and lodging, tourism income 

and increasing the tourist number should be targeted.

The understanding in thermal tourism, apart from using 

thermal tourism for bathing, there should be foundations used 

for human health, stiffness, recreation, entertainment, relaxing and 

sport, which can serve throughout 12 months.

In order to develop thermal tourism, by taking our country’s geo-

thermal potential in to consideration, the Cultural and Tourism Ministry 

had started a scope of “Thermal Tourism Master Plan” and found new 

areas in regional level.

Our country together with healing thermal resources, the cultural 

and natural beauty, has intensified similar habitat features and com-

mon communication opportunities. In four regions, integrating thermal 

tourism with other tourism types, thermal village destination can be 

established.

• South Aegean (Afrodisya) Thermal Tourism Region

(İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)

• South Marmara (Troya) Thermal Tourism Region

(Çanakkale, Balıkesir, Yalova)

• Frigya Thermal Tourism Region

(Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)

• Middle Anatolia Thermal Tourism Region 

(Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) 

The ministry is carrying intensified works in these regions.

devamı-next
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• Jeotermal potansiyel

• Endikasyon özellikleri

• Kamu mülkiyetindeki alanlar

• Yerleşime uygun alanlar

• Çevre ve iklim değerleri

• Doğal bitki örtüsü 

• Ulaşım 

• Teknik altyapı olanakları

• Turizm olanakları ile turizm potansiyeli planlama kriterleri dikkate 

alınarak belirlenmektedir.  

Bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler, tüm 

ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. 

Termal Turizm Master Planı kapsamında termal kaynak 

odaklı yeni ilan edilen 4 adet “Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi” ile 30 adet “Turizm Merkezi” ne ait fizi-

ki plan çalışmalarının tamamlanmasında sonra; her bi-

rinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi, bu 

bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta ol-

mak üzere golf, doğa, su sporları vb. turizm 

türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevrede-

ki diğer kültürel ve doğal değerlerle de 

ilişkilendirilmesi hedeflenen termal 

alanlara yönelik olarak hazırla-

nan Çevre Düzeni Planları ta-

mamlanma aşamasına gelmiş-

tir. Bundan sonraki süreçte, bu 

alanlarda bulunan ve Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı’nın tasarrufuna verilen 

kamu arazilerinin termal turizm yatırım-

cılarına tahsisinin kısa bir sürede gerçekleş-

tirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesi-

si bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ter-

mal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığı’nca kür mer-

kezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 8 tesisin ya-

tak sayısı 2.438, turizm işletme belgesi almış 37 tesisin yatak sa-

yısı ise 9.736’dir. Yaklaşık olarak 17.000 yatak kapasiteli 160 tesis 

ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. 

Termal Turizm Merkezleri

Bugüne kadar 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarın-

ca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan 64 adet Turizm Merke-

zi bulunmaktadır. Ayrıca 2634/4957 sayılı Kanun uyarınca ilan edilmiş 

4 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır. 

1. İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi,

2. İzmir - Bergama - Allanoi - Manisa Soma Menteşe Termal Kültür 

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi.

3. Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (Bul-

dan – Tripolis, Akköy Gölemezli ve Sarayköy Kaplıcaları)

4. Rize Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

 Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve tu-

rizm açısından potansiyelini belirlemeye yönelik envanter çalışmala-

rı tamamlanmıştır.

“Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”  ve  “Turizm 

Merkezi”   İlan Edilen Alanların Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tüm turizm yatırımlarının geliştiril-

mesi ve desteklenmesi için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında çeşitli 

destek ve teşvikler sağlanmaktadır.

Areas which are declared as; Geothermal resource centered ‘Tour-

ism Center’ and/or “Culture and Tourism protecting and developing re-

gion” are;

• Geothermal potential

• Indication characteristics

• Public ownership areas

• Areas appropriate for settlement 

• Environment and habitat values

• Natural plant cover

• Communication

• Technical infrastructure possibilities

• Tourism possibility and tourism potential

They are determined considering these planning criteria.

With the information and experience result coming from this work, 

the extension program will continue to be reflected to the whole country.

With the scope of Thermal Tourism Master Plan, together with the 

newly announced 4 thermal resources centered “Culture and Tourism 

Protection and Developing Region” and after finishing the 30 “Tourism 

Center” physical plan works; developing each one in to a destination 

center, by including in these, especially thermal resource centers, like 

golf, natural, water sports etc. integrate the tourism types, also aiming 

to relate with the neighboring cultural and natural values, the Environ-

ment Arrangement Plans for thermal areas has become to the final 

stage. The period after this is continuing to realize the works in priva-

tization of the public lands which are allocated in these regions and 

under Culture and Tourism Ministry’s possession, for thermal tourism 

investors in a short time. 

In our country there are nearly 190 Thermal foundations in 46 

provinces. The Ministry of Culture and Tourism gave certificate for 

thermal purpose (Accepted as cure center according to Ministry of 

Health) there are 8 tourism investment certified with 2,438 beds, the 

bed number of tourism operation certified 37 foundations is 9,736. 

160 foundations nearly 17,000 bed capacity are certified from regional 

administrations. 

Thermal Tourism Centers

Until today in according with the Tourism promotion law number 

2634/4957, there are 64 Tourism Centers that are declared and are 

functioning.  Additionally with the excitation of 2634/4957 numbered 

law, there are 4 Culture and Tourism Protection and Developing Regions 

announced.

1. İzmir Dikili Thermal Culture and Tourism Protection and Develo-

ping Regions,

2. İzmir - Bergama - Allanoi - Manisa Soma Menteşe Thermal Culture 

and Tourism Protection and Developing Region.

3. Denizli Thermal Culture and Tourism Protection and Developing Re-

gion (Buldan – Tripolis, Akköy Gölemezli ve Sarayköy Thermals)

4. Rize Ayder Culture and Tourism Protection and Developing Region

The inventor works to determine the existing thermal tourism cen-

ters and their potential in tourism have been finalized.

The importance of “Thermal Culture and Tourism Protection and Devel-

oping Region” and “Tourism Center” declared areas

The Ministry of Culture and Tourism in the scope of Tourism En-

couraging Law started to develop and all tourism investments by sup-

plying different supports and incentives.

According to the Ministry’s Tourism Encouraging Law number 

2634/4957, by declaring the Culture and Tourism Protecting and  
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Bakanlığın, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri 

ilan etmek suretiyle bu alanlarda,

• Öncelikli planlı ve kontrollü gelişimi sağlamakta, 

• Altyapı yatırımları gibi önemli kentsel hizmetlerin ve yatırımların ya-

pılmasını sağlamakta,

• Turizm yatırımcılarına arazi tahsisi yapılmakta, 

• Yatırım ve işletme belgesi gibi belgelendirme işlemleri ile kalitenin 

arttırılmasına hizmet vermekte,

• Jeotermal suyun dağıtımı ve diğer altyapı konularının alan yönetimi 

kavramı içinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik Turizm Alt-

yapı Hizmet Birliklerinin kurulması sağlanmakta, 

• Alanlarda yapılması planlanan yatırımlara yönelik teşviklerin veril-

mesini kolaylaştırmaktadır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Mer-

kezleri; turizmin, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesine 

ve doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca çevre ko-

rumaya bütüncül yaklaşımı sağlayan, biyolojik çeşitliliğin korunması-

nı destekleyen, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı-

nı sağlayan, yerel halka turizmden girdi sağlanması yönünde önem-

li destek sağlamaktadır.

2634/ 4957 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler:

• Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi.

• Orman Fonu’na katkının taksitlendirilmesi.

• Elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim.

• Haberleşme kolaylıkları (Telefon ve teleks taleplerine ilişkin her tür-

lü işlem ve tahsiste öncelik)

• Yabancı personel ve sanatkâr çalıştırılması.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Termal Turizm Merkezleri kapsamın-

da Termal Turizmini geliştirmek ve desteklemek için, termal turizm 

merkezlerinde planlama çalışmaları ve arazi tahsislerini gerçekleştir-

menin yanı sıra; yerel yönetimlere kaynak aktarmak suretiyle mali ve 

teknik destekte bulunmaktadır.

Ayrıca, yatırım belgesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen 

turizm yatırımlarına uygulanan destek unsurları:

• Katma Değer Vergisi İstisnası 

• Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

• Krediler

• Enerji Desteği

• Sigorta primi işveren paylarının ödenmesi vb. teşvik unsurlarıdır.

Developing Regions and Tourism Centers; they are working,

• Firstly they are supplying planned and controlled development,

• Supplying important infrastructure investments like urban services 

and investments,

•  Supplying land for tourism investors,

• Serving to increase the quality by certifying investment and enterpri-

se document works,

• To provide geothermal water distribution and other infrastructure 

area management concepts, supporting the foundation of Tourism 

Infrastructure Service Unity,

• Facilitating to get the incentives in the areas planned for investments.

Culture and Tourism Protecting and Developing Regions and Tour-

ism Centers; can contribute for the continuation of tourism and pro-

tecting the natural environment. Also provide a holistic approach in 

environment protection, support the biologic variety protection, using 

the natural resources in a continuous fashion and give an important 

supporting to benefit the local people in getting tourism income.

The incentives provided by The Tourism Incentive Law number 2634/ 

4957 are:

• Allocating public lands for tourism investments.

• Installing the Forest Fund contribution.

• Discounting in the prices of electric, air gas, and water.

• Communication facilitation (priority in allocating all the needs con-

cerning telephone and telex)

• Hiring foreign personnel and artists.

Beside to the developing and supporting the Thermal Tourism in 

the scope of Thermal Tourism Centers, the ministry of Culture and Tour-

ism, for thermal tourism center’s planning works and allocation, it also 

supports the local administrators technically and financially by transfer-

ring budgets. 

Additionally, support elements applied in the scope of tourism invest-

ments by the Undersecretary of Treasury are:

• Value Added Tax Exceptions

• Costom Taxes and Collective Housing Fund Exceptions

• Credits

• Energy Support

• Paying insurance Premium employer share etc. are incentive ele-

ments.
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M
edicana Hastaneler Gru-

bu Yönetim Kurulu Başkanı 

Hüseyin Bozkurt ile sağlık turizmi yatı-

rımları hakkında görüştük. 

Medicana’nın sağlık turizmine giriş süre-

cinden bahseder misiniz?

Medicana Hastaneler Grubu, 

Türkiye’de özel hastaneciliğin öncüle-

rinden biri olarak 1992 yılından bu yana 

sağlık hizmeti sunuyor. Dünyanın sayı-

lı özel sağlık yatırımlarından olan Me-

dicana International İstanbul’u Mayıs 

2008’de, Medicana International Anka-

ra Hastanesi’ni Kasım 2008 de hizme-

te açtık. Sağlık turizmi konusundaki ça-

lışmalarımız, bu iki hastanemizin açılma-

sıyla daha da ivme kazandı. Önümüzde-

ki günlerde, bu konudaki öncülüğümü-

zü sürdürecek projeler içerisinde olma-

ya devam edeceğiz.

Ankara’da tüm sağlık hizmetlerini tek çatı 

altında toplayan ilk özel hastane olan 

Medicana İnternational Hastanesi’ni ku-

rarak büyük bir hedefinizi gerçekleştirdi-

niz. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Medicana International Ankara Hastanesi’nin teknolojik altyapı-

sı, uzman kadrosu ve modern binasıyla sadece Ankara ve çevre ille-

rin değil, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın da çekim merkezi ol-

ması bekleniyor. Sunduğu ileri hizmet kalitesi ile Ankara’daki sağlık tu-

rizmine de canlılık getirecek. 1990’lı yıllardan bu yana özel hastaneler 

cephesinde büyük bir gelişme yaşanıyor. Özellikle son beş yılda hızlı 

bir gelişme gösteren sağlık sektörü, bugün artık dünyada önde gelen 

hastanelerle boy ölçüşecek sağlık yatırımları yapmaya başladı. 2008 

yılında, gerek Medicana International İstanbul Hastanesi, gerekse de 

Medicana International Ankara Hastanesi ile dünyanın sayılı sağlık ya-

tırımları arasında gösterilen iki hastaneye imzamızı attık. Medicana In-

ternational Ankara Hastanesi, bir dünya markası olma amacıyla yola 

çıktı ve bu amacına ulaşacak. Medicana International Ankara Hasta-

nesi, sağlık turizmi alanında özellikle tüp bebek, organ nakli, göz, diş, 

plastik cerrahi ve kozmetoloji bölümleriyle ön plana çıkıyor. 

Ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak sağlık turizmi 

konusunun ciddi olarak ele alınması ve desteklenmesi 

gereğine inanıyoruz.

We believe in discussing seriously and supporting 

health tourism, which directly contributes to the 

economy.

W
e talked with Hüseyin Boz-

kurt, Chairman of Medica-

na Hospital Group Administrative Bo-

ard, about health tourism investments.

Could you mention for us about 

the entrance process of Medicana in to 

health tourism?

Medicana Hospitals Group, being 

one of the private hospitals leadership 

in Turkey, is giving health services since 

1992. In May 2008, we opened for ser-

vice Medicana International Istanbul, 

which is from few health investments, 

and Medicana International Ankara 

Hospital in November 2008. Our works 

in health tourism have got acceleration 

with the opening of these two hospitals. 

In the future, we will continue to be in 

the leadership with continuing projects of 

this area. 

You have realized your big goal by es-

tablishing Medicana International Hos-

pital, which is the first private hospital 

collecting all health services in one roof 

in Ankara. Could we get information re-

garding this?

The technological infrastructure of Medicana International Ankara 

Hospital, specialized staff and with its modern building, it is expected to 

be the attraction center not only for Ankara and neighboring provinces 

but also for Middle East, Balkans, and Caucasians. With the advanced 

health quality it presented, it will bring liveliness to Ankara’s health tour-

ism. Since 1990s there is a big development in private hospitals side. 

Especially in the last five years the health sector show a fast develop-

ment, and today if we compare with internationally leading hospitals, 

we started making health investments. In 2008, with Medicana In-

ternational Istanbul and Medicana International Ankara, we put our 

signature with the few international health investments. Medicana In-

ternational Ankara had started with the goal to be a world trade mark 

and will success this goal. Medicana International Ankara Hospital is in 

the front of health tourism areas, especially IVF, organ transplantation, 

Eye, Dentistry, aesthetic surgery and cosmetology departments.  

RÖPORTAJ

Hüseyin Bozkurt:

“Sağlık Kriz Dinlemiyor”

Hüseyin Bozkurt:

“Health Doesn’t Listen To Crisis”

Hüseyin Bozkurt
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Avrupalı hastalar tedavi için Hindistan’a Çin’e gidiyor. Oysa biz hem 

daha iyi hizmet veriyoruz, hem de Avrupa’ya daha yakınız. Bu duru-

mu neye bağlıyorsunuz?

Türkiye, sağlık konusunda önemli aşamalar kaydetti. Hastaneler-

deki yeterli altyapımızın yanı sıra; Türk hekimlerin uluslararası alanda-

ki başarıları da yabancı hastalar üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Bu 

nedenle, sağlık konusundaki şemsiye 10-15 yıl öncesinin tersine dön-

meye başladı. Eskiden Türk hastalar Avrupa ya da Amerika’ya tedavi 

için giderdi. Şimdi onlar bize gelmeye başladı. Türkiye bu şansını çok 

iyi kullanmalıdır. Çünkü sağlık da turizm gibi bu ülkenin en önemli dö-

viz kaynaklarından birini oluşturacak kapasitede bir sektördür. Özel 

hastanelere yurt dışından yoğun hasta akışı olması, Türkiye’nin sağ-

lık bakanlıkları düzeyinde yabancı ülkelerle sigorta anlaşması yapması 

ile doğru orantılı. Medicana International İstanbul ve Medicana Inter-

national Ankara, yurt dışından hasta alıyor. Fakat yoğunluk olduğunu 

söyleyemeyiz. Bu sorunu çok yakın bir gelecekte yurt dışında açaca-

ğımız irtibat ofisleri ile aşmayı planlıyoruz. 

Türkiye’de son yıllarda önemli sağlık yatırımları yapılıyor. Bu ya-

tırımlar ülkemizi bölgemizde bir sağlık üssü haline getirebilir. Gelecek 

10 yıl içinde de ülke olarak büyük hatalar yapmazsak; sağlık turizmin-

den 20-25 milyar dolar gibi çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz. Çün-

kü tedavi amaçlı gelen turist, diğerine göre ortalama 4 misli daha faz-

la döviz bırakıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi ülke-

lerinde tedavi imkanını elde etmeleri bile, 3-4 milyon hastayı teda-

vi etmemiz anlamına geliyor ki; bu bile çok önemli kazanımlar sağla-

yacaktır. Yakın gelecekte İstanbul’un dünyada önemli sağlık üssü ha-

line geleceğine kesinlikle inanıyoruz. Çünkü Avrupa’da bir MR çe-

kimi için aylar sonraya randevu veriliyor. Ama aynı hasta uçağa bi-

nip İstanbul’a geldikten bir gün sonra ülkesine dönebiliyor. Üstelik 

bu seyahat ona kendi ülkesindeki harcamalarından çok daha ucuza 

mal oluyor. En önemlisi de; Türkiye kalp, tüp bebek, göz ve önemli 

ameliyatlarda çok başarılı. Bu da ülkemizi sağlık turizmi açısından ca-

zip hale getiriyor.

Sağlık Turizminin gelişimi açısından yurtdışında yaşayan Türklerin te-

davilerini Türkiye’de olmaları gerektiğini vurguluyorsunuz. Bu konu-

daki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Özellikle yurt dışında yaşayan ve sayıları hiç de azımsanmayacak 

kadar çok olan gurbetçilerimizin çeşitli kültürel ve ailesel nedenler-

le kendi ülkelerinde sağlık hizmeti almak istedikleri bir gerçek. Bu sö-

zünü ettiğimiz uluslararası anlaşmalarla sağlanmalıdır. Sırf bu hizme-

tin önü açıldığında bile, Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği ge-

lir artacaktır. Yurtdışında açacağımız irtibat büroları bir nebze olsun bu 

soruna çözüm olacaktır. Öte yandan sağlık turizmindeki gelişmelerin, 

devletin üzerindeki sağlık yükünü önemli ölçüde azaltacağı inancını ta-

şıyoruz. Bu nedenle de, ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak sağ-

lık turizmi konusunun ciddi olarak ele alınması ve desteklenmesi ge-

reğine inanıyoruz.

European patients are going to India and China. But we are present-

ing a better health service also we are closer to Europe. How do you 

relate this?

Turkey had recorded an important phase in health. Besides to the 

sufficient infrastructure; the international success of Turkish physicians 

also leaves a big effect on foreign patients. Due to this the health um-

brella starts to go back ward to 10 – 15 year. In past Turk patients were 

going to Europe or America for treatment. Now they start to come 

to us. Turkey should evaluate this chance very well. Hence health is 

like tourism, a sector which has a capacity of forming an important 

foreign currency source. The high number of patients coming to private 

hospitals is in proportion with the level of Turkey’s Health Minister’s 

insurance agreement with other countries’. Medicana International Is-

tanbul and Medicana International Ankara are accepting patients from 

abroad. However we can say it is crowded. We are planning to solve 

this problem in the near future with a new contact office which we will 

open in abroad.

Recently Turkey is making important health investments. These 

investments could bring our country as a health base in the region. If 

we didn’t make big mistakes, in the future 10 years; we can get nearly 

20-25 billion USD profits from health tourism. Because tourists coming 

for the treatment purpose are leaving nearly 4 times foreign currency 

with respect to other tourists. Only our citizens living in abroad if they 

make their treatment in their country, it will be obtaining a treatment 

of 3-4 million patients, even only this will make us to get an important 

benefit. We strongly believe that in the near future, Istanbul will be the 

world’s important health base. In Europe to take an MRI appointment 

it will take months, but if a patient takes a flight to Istanbul he will be 

back to his country on the next day. Furthermore, this travel expense 

will be cheaper than the expenses in his country. The most important 

thing is; Turkey is successful in cardiology, IVF, eye and other important 

operations. This also makes our country attractive to health tourism.

 You are stressing the importance of Turks living in abroad making their 

treatment in Turkey for Health Tourism development. Could we get your 

view on this subject?

Especially Turks living in abroad and their number is more than to 

be neglected, it is a reality that for different cultural and family reasons 

they want to get health services in their country. This should be provided 

by the international agreement we mentioned before. If only the prob-

lem is solved, Turkey’s health tourism income will increase. The contact 

office which we are planning to open will solve this to some extent. 

Apart from this we believe that the developments in health tourism will 

lower the health load of the government. Also, due to this we believe in 

discussing seriously and supporting health tourism, which directly con-

tributes to the economy.

Could you mention to us your plans in health tourism?

We planned the newly opened Bahçelievler Medicana Dentistry, 

Medicana International Istanbul and Medicana International Ankara to 

be international standardized service providing hospitals. We planned 

to be pretentious in health tourism with our two hospitals, which include 

many branches in one roof. Likewise; Istanbul’s Medicana Dentistry, as 

a center presenting complete dentistry treatment for in or out patients 

for 24 hours a day, is thought to be an attractive center for health tour-

ism. The Konya hospital to be opened at the end of 2009 is planned 

to be arbitrator in health tourism. After this our target will be opening 

a contact office in abroad. Especially the target of Medicana will be 

countries like European countries where more Turks are living, Middle 

East and Turkic Republics, in the contact offices to be opened, our 

doctors by making pre observation and refer the patient to the related 
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Yakın gelecekte İstanbul’un dünyada önemli sağlık 

üssü haline geleceğine kesinlikle inanıyoruz. 

We strongly believe that in the near future, Istanbul 

will be the world’s important health base.

Sağlık turizminde gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Yeni açtığımız Bahçelievler Medicana Diş, Medicana Internati-

onal İstanbul ve Medicana International Ankara’nın dünya standart-

larında hizmet veren hastaneler olmasını hedefledik. Birçok branşı 

aynı çatı altında toplayan iki hastanemizi sağlık turizmi alanında iddia-

lı olarak tasarladık. Keza; İstanbul’daki Medicana Diş, komple diş te-

davisini ayaktan ve yatarak 24 saat boyunca sunan bir merkez ola-

rak sağlık turizmi için bir çekim merkezi olarak düşünüldü. 2009 so-

nunda açacağımız Konya’daki hastanemiz de sağlık turizminde söz 

sahibi olacak şekilde tasarlandı. Bundan sonraki hedefimiz yurtdışın-

da irtibat büroları açmak olacak.  Özellikle Medicana’nın hedefi olan 

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve Türkî 

Cumhuriyetler’de açılacak irtibat bürolarında, doktorlarımız başvu-

ran hastaları ön incelemeden geçirerek Türkiye’de ilgili bölümlere 

yönlendirecek.

Sağlık turizminde genellikle hangi alanlardaki talepleri karşılıyorsunuz? 

En çok rağbet gösteren ülkeler hangileri?

Kalp cerrahisinden tüp bebek merkezine, ileri kanser tedavisin-

den kozmetolojiye, beyin cerrahisinden organ nakline, hemodiyalize 

kadar birçok alanda uluslararası standartlarda hizmet veren Medica-

na International İstanbul ve Medical International Ankara, sağlık turiz-

minde Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’nın çekim merkezi olabilecek 

konumda. Bildiğiniz gibi yurtdışında tüp bebek tedavisi çok pahalı, bu 

nedenle tüp bebek için hastanemize başvurular ağırlıkta. Yurtdışından 

diş ve göz tedavisine yoğun talepler oluyor. 

Sağlık turizmi yatırımları sizce küresel krizden etkilenecek mi?

Öncelikle, her zaman söylediğimiz gibi sağlık kriz dinlemiyor. 

Eğer bir sağlık sorununuz varsa, bunu en kısa zamanda çözümle-

mek istiyorsunuz. Bu anlamda, sağlığa harcanacak paranın azalaca-

ğını sanmıyorum, fakat bu paranın yönlendiği ülkeler değişebilir. Av-

rupalılar sağlık hizmetlerini Türkiye gibi kendi ülkelerinden çok daha 

ucuza alabilecekleri ülkelere yönelebilirler. Bu durumda, Türkiye sağ-

lık turizmi pastasından payını alabilmek için bir an önce prosedürleri-

ni tamamlamalıdır.

Sağlık Turizmi Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Sağlık Turizmi 

Kongresi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Medicana bu kongre-

de yerini alacak mı?

Medicana Hastaneler Grubu, ülkemizde sağlık turizmi ile ilgili 

tüm girişimlere hem fiilen hem de bilgi birikimi ile katkıda bulunmayı 

önemser. Ülkemizde, stratejisi doğru kurgulanmış ve alt yapısı hazır-

lanmış bu tür uluslararası organizasyonların artması bizi mutlu ediyor.

Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim. 

branches in Turkey.

In health tourism generally in which areas are you getting more de-

mands? Which countries are demanding more?

Medicana Istanbul and Medicana Ankara which are presenting 

international standard health services; cardiac surgery to IVF, advanced 

cancer treatment to cosmetology, brain surgery to organ transplanta-

tion and hemodialysis areas, are in a position to be an attractive cen-

ters to Middle East, Balkans and Europe, in health tourism. As you 

know, IVF is too expensive in abroad, due to this we have majority of 

clients who apply for IVF.  There is also dentistry and eye treatment 

demand from abroad.

According to you, will the health tourism investment be affected from 

the global crisis?

First of all, as we said every time health doesn’t listen to crisis. If 

you have a health problem, you want to be solved in a short time. In 

this context, I don’t think the money expend on this area will decrease, 

however the money transferred countries may be changed. Europeans 

may be heeded towards like Turkey, where they can get health services 

in a cheaper cost than their countries. In this situation, for Turkey to get 

its share from health tourism, should finalize the procedures as soon 

as possible.

 Could you tell us your view about the International Health Tourism 

Congress to be organized by The Association of Improving Health Tour-

ism? Will Medicana take its place in this congress?

Medicana Hospitals Group likes to contribute information and 

participate actively with all enterprises in our country concerned with 

health tourism. The increment of international organizations in our 

country, which are strategically assembled and founded their infrastruc-

ture, makes us very glad.

Thank you for responding our questions.

Thank you too.
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Yeni arayışlar; geçmişimizde var olan kaplıca kültürü 

ile sağlık turizmini yeniden keşfetmemizi sağlamıştır. 

Yeni yatırım olanakları ile modern tesisler 

kurulmaya başlanmıştır. 

New searches; has facilitated to discover our past 

thermal culture and health tourism; with the new 

investment opportunities modern foundations started 

to established.

T
oplumsal yaşam ve geleneklerimiz arasında termal kaynak-

lardan diğer bir değişle kaplıcalarımızdan sağlık amaçlı yarar-

lanma, çok eskilere dayanmaktadır. Deniz, kum, güneş turizmi ile son 

çeyrek yüzyılda ülkemiz turizm gelirlerinin arttırılması ve özellikle Av-

rupalı turistlere hitap edecek şekilde tesis ve hizmetlerin gelişmesi ile 

turizm sektörümüz cazibe kazanmıştır. Elbette hizmet sektörü olarak 

turizm bacasız bir fabrikadır. Ancak ne var ki kıyı turizminin genelde 

yaz ayları ile sınırlı kalması, rekabet nedeniyle yapılan yatırımlara ve 

verilen hizmete göre gelirinin çok düşmesi sonucunu doğurmuştur.

Yeni arayışlar; geçmişimizde var olan kaplıca kültürü ile sağlık tu-

rizmini yeniden keşfetmemizi sağlamıştır. Yeni yatırım olanakları ile 

modern tesisler kurulmaya başlanmıştır. 

Sosyal bilinç ve sorumluluk anlayışı ile termal kaynaklarımızda 

engellilere yönelik özel tesisler kurulmaya başlanmıştır. Sadece yaşlı-

lar için sağlık merkezleri ya da sadece fizik tedaviye yönelik hastane-

ler açılmıştır.

T
he use of Thermal resources or Spa wellness centers for 

treatment purpose has a long history in our social life and 

tradition. Sea, sands, together with sun tourism is in use for increasing 

our country’s tourism income, especially increasing the foundations and 

services which address the European tourists became attractive. Of 

course as service sector tourism is a fumeless factory. Nevertheless the 

limited use of beaches generally for summer tourism, investments make 

for competition resulted in the dropping of income with respect to the 

presented service.

New searches; has facilitated to discover our past thermal cul-

ture and health tourism; with the new investment opportunities modern 

foundations started to established.

Social awareness and responsibility together with thermal resources 

there are new private foundations for handicaps. There are also new 

health centers only for elders’ hospitals only for physiotherapy.

The cover mud baths, which were traditional in our childhood, 
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Çocukluğumuzda ilkel konumda olan Yoncalı Çamur Banyoları, 

doğal ortamda tedavi imkânı sunan bir yerdi. Bugün buralar kapatıl-

dı. Yüzme havuzları ve özel banyolarla geleneksel yapı yok oldu. An-

cak yurt içi ve yurt dışında bazı sağlık termal tesislerinde çamurla te-

davi bir yöntem olarak yer almaktadır. 

Keza Yoncalı Kaplıcaları’nın, kükürdü yüksek kaynaklardan oluşan 

kükürtlü banyolarının kadın hastalıklarına iyi geldiği söylenir ve tedavi 

amaçlı olarak çok sayıda kişi tarafından rağbet görürdü.  

Ilıca Kaplıca Tesislerimiz, genelde orman örtüsü ile kaplı olduğu 

için 35oC’deki sulardan gençlerin yüzmeyi tercih ettiği açık havuzlar-

da, 43oC’deki sarkıt ve dikitlerle kaplı mağaralardan çıkan sulardan 

ise hamamlarda yararlanılırdı.

Kütahya merkezde Yoncalı şifa, Ilıca sefa diye tanımlanırdı. Ilı-

ca Kadılar Suyu, suyu olarak halkın tercih ettiği ılık bir içme sudur. Bu 

içme suyunun böbrek taşlarına iyi geldiği bilinir.

Termal kaynakların zenginliği ve çeşitliliğinde ülkemiz, Dünya 

da 7.ci, Avrupa da 1.ci sırada yer almaktadır. Kültür ve Turizm Ba-

kanlığımızın Türkiye Termal Kaynaklarını içeren 37 bölgesinden 7’si 

Kütahya’da yer almaktadır.

Kütahya, sağlık turizmindeki bu zengin konumuna rağmen, bu 

imkânlardan maalesef yeterince yararlanıyor. Turizm gelirlerinde sağ-

lık turizminin payı maalesef çok düşük. Kaplıca turizminde kişi başı 

harcamanın değeri, deniz, kum, güneş turizmine göre çok yüksektir. 

Geceleme süresi daha uzundur. Konaklama her mevsime yayılabilir. 

Turizm hizmetini Anadolu’ya yaymak için çok büyük öneme sahiptir.

Kütahya’mızın termal kaynakları ilimizin her yöresine yayılmış 

değişik sıcaklıklarda (35oC’den, 165oC’ye kadar) değişik kimyasal 

özelliklerde, mineralojik yapılarda-

dır. Ancak tesisleşme oranı maale-

sef çok yetersizdir. 

Belediyemize ait Ilıca Harlek 

tesisleri özelleştirilip, yapılan yatı-

rımlarla çamların içine, doğal, te-

miz bir ortamda 5 yıldızlı bir tesis 

haline getirilmiştir. Keza Emet il-

çemizde yer alan termal kaynak-

larda da 5 yıldızlı bir otel hizme-

te girmiştir. Diğer ilçelerimizden 

Tavşanlı’da, Gediz’de, Simav’da, 

Hisarcık’ta ve birçok beldemizde-

ki zengin sıcak su kaynaklarımızda, 

son zamanlarda birçok yeni konak-

lama ve tedavi merkezleri hizme-

te açılmıştır. 

Kütahya Belediyemiz kendi 

tesis ve kaynaklarında özel müte-

şebbisler eliyle yatırım ve işletme-

sini yaptırırken, çevre düzenleme-

lerinde, sosyal ihtiyaç planlamasın-

da ve alt yapı çalışmalarında önemli 

projeleri hayata geçirmiştir.

Kütahya Belediyemiz kendi tesis ve kaynaklarında 

özel müteşebbisler eliyle yatırım ve işletmesini 

yaptırırken, çevre düzenlemelerinde, sosyal ihtiyaç 

planlamasında ve alt yapı çalışmalarında önemli 

projeleri hayata geçirmiştir.

Kutahya Municipal in its foundation and budget is 

making investment and enterprise together with 

private organizations also realize environment 

arrangements, social necessity planning and 

important infrastructure projects.

were a place which presents a treatment possibility in a natural atmo-

sphere. Swimming pools and private baths became lost with the tra-

ditional constructions. However in some domestic and foreign private 

thermal foundations it is used as a mud treatment method.

Likewise cover thermals’ sulfur baths which are formed from high 

sulfur resources, are used for gynecologic diseases and got a big popu-

larity from many people for treatment purpose.

 Our Ilıca Thermal Foundation, since it is covered with jungle, gen-

erally they are used in open youth swimming pools which are at 35 0C, 

and other waters found in stalactite and stalagmite covered caves are 

at 430C, used for baths. 

In Kütahya center it was called as Yoncalı cure or Ilıca cure. Ilıca 

Kadılar water is most preferred warm drinking water. These drinking 

waters are known to be good for kidney stones.

The richness of thermal resources and vrieties, our country is the 

7th in the world and the 1st in Europe. Out of 37 Turkey Thermal 

Resources containing regions, which are accepted by the Ministry of 

Culture and Tourism, 7 of them are found in Kütahya.

Kütahya, despite its rich place in health tourism, unfortunately it is 

not benefiting from this opportunity. Unfortunately, the contribution of 

health tourism in tourism is low. The expenditure value for thermal tour-

ism per person is more than sea, sand and sun tourism. Night period 

is long. Lodging could be distributed to the whole seasons. It has a big 

importance in distributing tourism service to the whole Anatolia. 

Our Kütahyas’ thermal resources are distributed to all localities 

with different temperatures (from 35oCup to 165oC) and have dif-

ferent chemical characteristics and 

mineral contents. Unfortunately 

foundation rate is insufficient.

Privatizing Ilıca Harlek foun-

dation which belongs to our mu-

nicipality, with a big investment 

it became a 5 star foundation in 

pine trees, natural clean atmo-

sphere. Likewise in our Emet prov-

ince there is also a new 5 star ho-

tel inside the thermal foundations.  

In other provinces, like Tavşanlı, 

Gediz, Simav, Hisarcık and many 

towns there are also new lodging 

and treatment projects made re-

cently rich spring water resources.

Kütahya Municipal in its foun-

dation and budget is making in-

vestment and enterprise together 

with private organizations also re-

alize environment arrangements, 

social necessity planning and im-

portant infrastructure projects.

In Yoncalı, there is road and 
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Ilıca’da Vadi Projesi tamamlanmış; aquapark, yüzme havuzla-

rı, modern hamamlar, alış veriş mekanları, şelalelerle çevre tanzimi, 

parklar, otoparklar, pazaryeri, gezinti, dinlenme mekanları, spor alan-

ları hizmete sokulmuştur.

Yoncalı’da alt yapı çalışmalarında yol ve çevre tanzimi ile birlikte 

içme suyu hatları yenilenmiştir. Kanalizasyon sisteminde önemli çalış-

malar tamamlanmıştır. Yoncalı maalesef Kütahyalıların ikinci konut ya-

pılaşmasının yoğun olması sebebiyle, dışa açık turizm tesislerinde ye-

tersizdir. Ancak yeni ihale edilen tesislerin ve Teşvik Yasası’na göre ya-

tırımcılara hazırladığımız alanların, gelecekte canlanacağını ümit edi-

yor ve yatırımcıları bekliyoruz. 

Ancak ülkemizin hemen hemen tamamında olan bir sorunu da 

dile getirmek istiyorum. Küresel ısınma ile tartışmaya açtığımız suyun 

israf edilmemesi olgusunu termal kaynaklarımız için de dile getirme-

liyiz. Bilinçsizce açılan kuyular ve hatta evlerin altlarında açılan sıcak 

su kuyuları, termal kaynaklarımızı tehdit etmektedir. Bunların mutlaka 

kontrol altına alınması, deşarj edilen sıcak suların arıtılarak reenjeksi-

yonla rezervuarı mutlaka beslemeliyiz. Zira yağışların azalması ve bi-

linçsiz kullanımla birçok kaynak kurumuş veya debisi düşmüştür. Ku-

yulardan alınan sıcak sularda da su seviyeleri çok derinlere inmiştir. 

Bir diğer sorunumuz ise, kurulan tesislerin mutlaka koruma alan-

larının dışında yapılması gerektiğidir. Koruma alanları içinde ve hatta 

kaynağın üstünde yapılan tesisler kirlenmeye sebep olup, sağlık turiz-

minde hijyen koşullarını baştan ihlal edilmektedir. 

Yerel Yönetimler, yatırımcıların önünü açmalı; kolaylaştırıcı, imar 

planlarından, yapıların kontrolüne kadar her noktada mutlaka işin için-

de olmalıdır. Kaynakların korunması, işletilmesi, ruhsatlandırılmasın-

da mutlaka görev verilmelidir. Yurt dışında da olduğu gibi her tür-

lü kaynak, birinci derecede o yörenin insanına, yani yerel yönetimin 

sorumluluğunda, diğer kurumlarla paylaşım içinde ortak olarak de-

ğerlendirilmelidir. Yasalar, her ne kadar yerinden yönetim anlayışına 

imkân tanısa da, yine bazı noktalarda merkezi kurumlar hala bürokra-

tik uygulamalardan vazgeçememektedir. Antalya’da yapılan jeotermal 

yasasının değerlendirilmesi toplantısı da, bu tür sorunların dile getiril-

diği yararlı bir toplantı olmuştur. 

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen kon-

feranslar, sağlık turizmi açısından çok yararlı olmaktadır. 2009 yılın-

da gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin, 

ülkemiz kaynaklarının tanıtımı, beklentilerin öğrenilmesi ve mevcut 

tesislerin yeni bağlantılar kurmasına vesile olacağını düşünmekteyim.

environment arrangement infrastructure works together with renewing 

drinking water line pipe. In canalization system the main works are final-

ized. Unfortunately Yoncalı, due to its second intensive housing forma-

tion of Kütahya residents, became insufficient in tourism foundations 

which are open to abroad. However with the new foundations bid and 

incentive law, the place we reserve for investors, we expect it will be-

come active and we are waiting investors.

However I want to mention the problem which is common to al-

most all of our country. Together with global warming we also have to 

speak about the notion of not wasting our thermal resources. Uncon-

sciously the opened wheels even springs which are dug under houses, 

are endangering our thermal resources. These should be absolutely un-

der control, and we should feed our regeneration reserves by purifying 

the discharged hot water. Because the decreasing of rain and uncon-

scious usage make many resources dried or fall down their volume to 

minimum. The water taken from these hot resource wheels also fall to 

deep level.

Another problem is the necessity of building these foundations 

outside the conserved area. In conserved areas and even foundations 

made over the resources are prone to pollution and violate the hygiene 

of health tourism from its beginning.

Regional administrators should facilitate investors; simplifying con-

struction plans, and they should be inside this project by controlling 

every construction. Protecting the spring resources, managing and ab-

solutely they should make work permitting. As it is in abroad, every type 

of resources, first of all the regional people should take responsibility and 

make in cooperation with other organizations. Laws, even though gives 

priority to regional people, it is inevitable for central organizations to be 

far from bureaucracy. The Geothermal law evaluation meeting made in 

Antalya , was an important meeting in reflecting this problem.

The conferences organized by The Association of Improving Health 

Tourism are very important for health tourism. I believe that the 2nd 

International Health Tourism to be organized in 2009 will be an advan-

tage to advertise our country’s resources, to know expectations and to 

form contacts with new foundations.
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K
aplıcalar diyarı, çini ve porselende dünyada merkez konu-

munda olan Kütahya’yı ziyaret ettik.  Kütahya’da, önce Kü-

tahya Belediye Başkanımız Mustafa İÇA ’yla görüştük. Sayın Baş-

kan ilin tarihinden, kültürel zenginliklerinden ve Kaplıca kaynakla-

rından kısaca bahsettikten sonra, hemen her ilçede termal 

bir kaynağın olduğu söyledi. Emet, Ilıca ve Yoncalı bölge-

de lider konumda olduğu için buraları ziyaret etmemi-

zi önerdi. Bu kaplıcalara gerekli yatırımın tam olarak ya-

pılmadığını ve tanıtımına önem verilmediğini vurguladı. Bele-

diye olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrada kaplıcalara 

ayrı bir önem verdiklerini, halen sondaj çalışmalarının de-

vam ettiğini söyledi.

Sonra Sayın Valimiz Şükrü Kocatepe ’yi zi-

yaret ettik. Bugüne kadar böyle samimi içten ve 

cana yakın bir valiyle çok karşılaşmamıştık. Vali-

miz, Kütahya kaplıcalarının çok önemli ve değer-

li olduğunu, bölgenin Sağlık Turizm’ inde önem-

li bir nokta olabileceğini vurguladı. Kütahya’nın 

Roma İmparatorluğu’nda ve Osmanlı’nın kurulu-

şunda çok önemli bir yerinin olduğunu, çini ve por-

selenin Türkiye’de hatta Dünyada tek adresi oldu-

ğunu söyledi. Bölgeye hizmet verecek uluslararası 

bir havaalanının, önümüzdeki haftalarda ihale edilece-

ği, bu şekilde ulaşım probleminin çözüleceği müjdesi-

ni verdi. Derneğimizin 2009 Şubat - 2 Mart tarihlerin-

de Antalya’da düzenleyeceği 2.Uluslararası Sağlık Turizmi 

Kongresi’ne il olarak topluca katılımın, Kütahya’yı tanıtma 

açısından önemli bir fırsat olacağını söyledi. Dernek Başka-

nımız Dr. Dursun Aydın, Valimizden 2009 ortalarında bölge-

nin Sağlık Turizmindeki Önemi konulu bir sempozyumun valilikle 

W
e make a visit to the land of thermal springs and the center 

of ceramics in the world. In Kütahya, first we visited the 

mayor Mustafa İÇA and he gave us a short description about the his-

tory, cultural richness and thermal springs, and then he added that 

there are at least one thermal resource in every province. He 

advised us to visit Emet, Ilıca and Yonca regions, since they 

are in leader position I the region. There are no enough 

investments and advertisements made in these thermal 

resources. As it was in the past the municipal is giving a special 

care and the boring works are going on.

After that we visited the Mayor Sr. Şükru Kocatepe. We 

had never met before a governor which is warm and sin-

cere like him. Our Governor stressed that the thermal 

resources are very important and they could be an 

important center for health tourism in the region. Kü-

tahya had a significant role in the foundation of Rome 

Emperor and Ottoman Emperor, and it has a lead-

er position in porcelain in Turkey even in the world. 

He gave us good news that an international airport 

to serve the region will be auctioned in the following 

weeks, and the transportation problem will be solved. 

He believe that the 2nd International Health Tourism 

Congress, which will be in February 27- March 2nd , 

2009 and participating as a province will be an important 

opportunity to introduce Kütahya. Our association chair-

man Dr. Dursun Aydın, got a promise from the governor 

that, in mid 2009 they will organized a symposium entitled 

‘the importance of health tourism in the region’.

In Ilıca province, we moved to Güral Harlek. We saw that 

with its wonderful thermal foundations in the jungle over the hill, hotel 

Çini ve Kaplıcalar Diyarı 

Kütahya

Kütahya; The Land Of Ceramics 

And Thermal Springs
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birlikte düzenlenmesinin sözünü aldı.

Ilıca ilçesindeki, Güral Harlek’e hareket ettik. Tepede ormanlar 

içinde bu harika tesisin kaplıca suyu, otelcilik hizmeti ve ormanlıktaki 

yürüme parkurlarıyla, sağlık turizmi için önemli bir gelir kaynağı ola-

bileceğini gördük.     Tesisin kuruluşunda emeği geçen yatırımcı Kü-

tahya Porselen’in sahibi Nafi GÜRAL beyefendiye uğrayıp, termal 

turizm yaptıkları yatırımlar için teşekkürlerimizi bildirdik.

Sonra yolumuzu Ünlü Tütav kaplıcalarına yönelttik. Tesis 15 

Yıldan beri bölgeye ve Türkiye’ye hizmet veriyordu. Fizik tedavi 

ünitelerinin tesis içinde ayrı bir önemi vardı.

 Ormanlı yollardan kıvrıla, kıvrıla Romalıların önemli bir antik 

şehri olan Aizanoi’ya ulaştık. Antik tiyatro, stadyum, roma hamamı 

ve Zeus Tapınağı’nı gezdikten sonra Emet’e gittik.   

Emet küçük bir Anadolu ilçesi. İrili ufaklı birçok tarihi kaplıca ve 

hamamı var. Birkaç ay önce hizmete girmiş olan modern termali ve 

botanik bahçesi ile göz kamaştıran Emet Resort’e ulaştık. Tesise gir-

diğimizde, bahçesi ve yürüme parkurları hemen dikkati çekiyordu.

Tesis genel müdürü İsmail Özcan Beyefendi bizi karşıladı. Te-

sisi birlikte gezdik. Odaları kaplıcaları, SPA merkezini, yosunlu ha-

vuzu, Türk hamamı ve yarı olimpik havuzu ile bizi hayrete düşür-

dü. Ailelerin ve yaşlıların uzun süre sıkılmadan kalabilmeleri için iyi 

bir alt yapıya sahipti. Doğrusu bu bölgede böyle lüks ve kapsam-

lı bir termal turizm tesisi yatırımı yapmak cesaret istiyordu. Tesis sa-

hibi İsmet Dayıoğlu ve Nuri Uygun beyefendileri kutluyoruz. Sayın 

Özcan bizleri tesis hakkında bilgilendirirken, sağlık turizmi için yurt 

içinde ve yurtdışında birçok çalışmaları olduğunu ifade etti. 2. Ulus-

lararası Sağlık Turizmi Kongresi’ne mutlaka katılacaklarını ifade etti-

ler. 2 günlük Kütahya gezimizi burada sona erdirerek Ankara’ya geri 

yola koyulduk. 

Kütahya kaplıcaları ve ormanları ile sağlık turizmi için çok 

önemli bir şehrimiz. Sayın Valimize Belediye Başkanımıza ve Ter-

mal tesis yöneticilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyo-

ruz. Bölgelerinin yakın zamanda yurtdışı pazarında tanınacağına ve 

sağlık turizmi müşterileriyle dolacağına inandığımızı bildirmek iste-

riz. Gelecek sayıda başka bir ilimizde buluşmak dileğiyle.

services and walking tracks in the forest, it could be a good source of 

income in health tourism. We visited the owner of Kütah-ya Porselen, 

Nafi GÜRAL, who worked in investing this foundation and present our 

thanks for investing on thermal tourism.

After that we passed to the famous Tütav thermal springs. The 

foundation is presenting services for 15 years to the region and Turkey 

as a whole. The physiotherapy units have an important place in the 

foundation.

In forest encircled roads, we reached to an important Roman an-

tique city called Aizanoi. After visiting Antique theater, stadium, roman 

baths and Zeus temple we went to Emet.

 Emet is a small Anatolian province. There are small and big his-

torical Ottoman baths. We reached to Emet Resort, which starts giving 

service some months ago, it has modern thermal and wonderful botanic 

garden. When w enter to the foundation soon the garden and walking 

tracks take attraction.

The foundation general manager İsmail Özcan welcomed us. We 

visited the foundation together. We astonished with its rooms, springs, 

SPA centers, mossy pool, Turkish baths and half Olympic swimming pool. 

It had an infrastructure which will not bore families and elders to stay for 

a long time. Truly it needs courage to make luxuries and comprehensive 

thermal tourism foundation investment in this region. We congratulate 

the owner of the foundation Mr. İsmer Dayıoğlu and Nuri Uygun. While 

Mr. Özcan is giving information about the foundation, he mentioned 

that, there are many health tourism works inside and outside the coun-

try. He mentioned that surely he will participate the 2nd International 

Health Tourism Congress. 

After finishing our 2 day Kütahya visit, we came back to Ankara.

Kütahya, together with its thermal springs and forests, it is and impor-

tant city for health tourism. We are thankful for the governor, mayor 

and thermal foundation administrators for their interest. We want to 

express our expectation that this region will be advertised to domestic 

and abroad market and will be filled with health tourism customers. 

Hoping to meet you in the following issue with another region.
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