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TÜRKİYE’NİN TERMAL POTANSİYELİ

• Ülkemiz toprakları üzerinde, şifalı suların sağlık amaçlı kullanımı 
binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Anadolu, tarih boyunca medeniyetlere 
şifa dağıtmış ve sağlık ortamı sunmuştur.

• Roma ve Bizans dönemlerinde Hippocrates başta olmak üzere tıp 
bilimi ile uğraşan birçok hekim, doğal sıcak su kaynaklarının tedavi 
amacı ile kullanılmasına öncülük etmişlerdir



Antik kentler, bu tür kaynakların çevresine kurularak hastalıkların tedavisi amacı ile özel kaplıcalar inşa 

edilmiştir. Şifa özelliğiyle vazgeçilmez tedavi merkezleri haline dönüşen kaplıcalar İskandinav ülkelerinden, 

Kuzey Afrika’ya, Anadolu’dan Uzak Doğu’ya çok geniş bir coğrafi alan üzerine yayılmıştır. Anadolu’da 

Pamukkale Hierapolis, Bergama Paşa Ilıcası Allanoi, Balçova Agamennon bilinen en önemli kaplıca 

merkezleri olmuşlardır



• Selçuklu ve Osmanlı döneminde de şifalı sulardan yararlanmak 
amacıyla kaplıca tesislerinin oluşturulması sürdürülerek döneme özgü 
mimarisi ile ”Türk Hamamı” olgusu ön plana çıkmıştır.



• Hastalık durumlarında tedaviyi güçlendirmek, sağlıklı durumlarda ise 
bağışıklık sistemini güçlendirerek zinde kalmak için herkesin yılda bir 
kez kaplıca kürü alması uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

• Hastalıkların çeşidine göre uygun termal suyun seçimi, yararlanma 
teknikleri ve süreleri bir uzman tavsiyesiyle yapılmakta, kaplıca kür 
uygulamaları için genelde 14 -21 günlük tedavi süresi önerilmektedir. 
Bu kür tedavileri için ideal su sıcaklığı ise 36-38º olarak önerilirken 
bazı durumlarda (çocuklar ve yaşlılar hariç) 40 derecelik balneolojik
uygulamalar da önerilmektedir.



• ülkemizde bulunan 1500’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 taşımaktadır.

• 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.



SAĞLIK TURİZMİ VE TERMAL KAYNAKLAR

• Sağlık; kişinin fiziksel ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanır.

• İnsanların kaybettiği iyilik haline tekrar kavuşmak için sağlık hizmeti 
almak amacı ile yaptıkları seyahatler sağlık turizmini oluşturur.

• Sağlık turizmi üçe çeşittir
• Medikal turizmi: tedavi olma amaçlı

• Termal turizm: sağlığı koruma, tedaviyi destekleme, tedavi sonrası 
rehabilitasyon amaçlı olabilir 

• Üçüncü yaş ve engelli turizmi: sağlık sorunlarından kaynaklı turizme katılım 
zorluklarının aşılması amaçlı



• Sağlık turizmi elbette uluslararası boyuta olan ve birçok işletme ve ülke için 

yurt dışı pazarların daha cazip olduğu bir alandır. İnsanlar neden kendi 

ülkelerinde tedavi olmak yerine başka ülkelere bu amaçla seyahat ederler;

• Turistin geldiği ülkede ihtiyaç duyduğu tedavinin yapılamaması

• Turistin geldiği ülkede ihtiyaç duyduğu tedavi maliyetlerinin çok yüksek olması

• Bazı tedaviler için uzun bekleme sürelerinin bulunması

• Sigorta şirketlerinin daha düşük maliyetli ülkelere doğru hastaları yönlendirmeleri, 

teşvik etmeleri

• Hem tatil hem tedaviyi aynı coğrafyada, aynı zaman diliminde ve yakınları ile birlikte 

gerçekleştirme isteği

• Bazı hastalıkların tedavisinde mekân değişikliğinin olumlu etkisinden yararlanma



• Gerek tedavi gerekse zinde kalma ihtiyacından, yaşlanan Avrupa nüfusunun daha fazla 

termal kür gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. İklim avantajları nedeniyle özellikle 

romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bu talep 

daha yoğunlukla hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde 

bulundurulduğunda Ortadoğu ülkeleri için de Türkiye önemli bir termal destinasyon 

ülkesi olabilecek konumdadır. 

• İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta 

şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını 

karşılama kararı almaları ülkemiz sağlık ve termal turizmi açısından önemli bir fırsat  

oluşturmaktadır



• Sağlık turizmi kapsamında seyahat edenler ister bir hastalığı tedavi 

ettirme, isterse zinde kalma amacı taşısınlar, isterse yalnızca bu 

kişilerini yanında seyahat eden aile bireyleri veya refakatçileri 

olsunlar hepsinin seyahatleri süresince ortak paydası turist niteliği 

taşıyor olmalarıdır. Dolayısı ile tedavi hizmetlerinin yanı sıra 

çoğunlukla turistik hizmet ihtiyaçları en az yalnızca eğlence ve 

dinlenme amaçlı seyahat eden turistler kadar ve daha detay içeren 

hizmetler olmaktadır.



• Ülkemiz tedavi edici özeliği yüksek termal sulara sahip olmasına 

rağmen kür parkı, kür merkezi ve konaklama tesisi bütünlüğü

sağlayan tesislerin nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği, uluslar arası 

standartlarda termal tesislere sahip termal kent niteliğindeki 

destinasyonların oluşturulamaması nedenleriyle Avrupa ülkeleri ile 

rekabet ortamı sağlanamamıştır.

• Oysa dünyada giderek büyüyen sağlık ve termal turizmi pastasındaki 

Türkiye’nin payının ve rekabet gücünün artırılması gerekir. 



• Termal turizmden beklenen yararlar ve avantajları;

• 12 ay turizm imkanı 

• Doluluk oranlarını artırma

• sürekli istihdam 

• yatırım ve işletme karlılığı (kür uygulamalarının 14-21 gün arasında olması)

• yüksek iç turizm talebi

• bölgesel kalkınma aracı olması

• yaşlanan Avrupa nüfus yapısı

• Orta Doğu pazar payının olması 

• Krizlere kaşı daha az duyarlı olması







Termal Turizm Kapsamında 3 KTKGB + 73 TM

• Denizli – Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi

• İzmir Bergama - KTKGB

• İzmir Dikili - KTKGB



2014 yılı sonu itibariyle ise yatak kapasitesi 55.140’a ulaşmıştır. 
 

 2006 2013 2015 

TERMAL 
TESİSLER 

Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Otel 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Turizm İşletme 
Belgeli 

37 9.736 74 22.326 80 25.365 

Turizm Yatırım 
Belgeli 

8 2.438 31 13.998 42 23.308 

Belediye Belgeli 33 5.593 43 6.033 42 6.467 

TOPLAM 78 17.767 148 42.357 164 55.140 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (31.12.2014)  

 



• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefi

• Orta ve uzun vadede önce Avrupa’nın sonra dünyanın en önemli Sağlık 
Destinasyonu olmak.



Hedeflere Ulaşmak için

Turizm Bakanlığınca

• Arazi tahsisi 

• Planlama ve alt yapı yatırımları

• Tanıtım faaliyetleri

Ekonomi Bakanlığınca

Hibe destekleri
• rapor (%60, 100.000 Dolar) 
• hasta yol (%50)
• organizasyon (%70 – 15.000 Dolar, yılda on kez)
• arama motorları (%50, yıllık 100.000 Dolar)
• yut dışı tanıtım (%50, yıllık 300.000 Dolar)
• Yurt dışı birim ((%60, yıllık 200.000 Dolar, max 10 birim)
• danışmanlık ((%50, yıllık 200.000 Dolar)

Sağlık bakanlığınca 

Mevzuat iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.



Dünyadan Örnekler

• Termal turizm amaçlı olarak her yıl Almanya’ya 10 milyon, 
Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8 milyon, Fransa’ya 1 milyon, İsveç’e 
800 bin kişi gidiyor. 

• Japon’ya ise 13 milyon kişi termal turizm amaçlı ziyarette bulunuyor.



Türkiye’nin Teorik Kapasitesi

• Günlük 350 milyon/lt sıcak su arzımız var. Sağlık Bakanlığı ve Turizm 
Bakanlığına göre günde 1 milyon kişinin yararlanmasına uygun bir 
kapasite.

• İstatistiklere göre Türkiye’ye gelen turistlerin yalnızca % 0,08 inin 
amacı sağlık hizmeti almak



TÜRKİYE’ye İlgi Artıyor

• 2013'TE RESMİ 300 BİN HASTA GELDİ

• 2008 74.093
• 2009 91.961
• 2010 109.678
• 2011 176.000
• 2012 261.999
• 2013 300.000

• Hasta başına gelir 2.000 ile 12.000 Dolar arasında
• Ön randevu almadan gelenlerle sayı 480.000, gelir 2,5 milyar Dolar



• Türkiye’nin Sağlık ve Termal Turizminde Dünyaya Açılım Projesi 
olan Termal Turizm Master Planı ile Kısa, Orta, Uzun Dönem 
(2007-2023) hedefler belirlenmiştir.

KISA DÖNEM (2007-2012) : 50.000

ORTA DÖNEM (2012-2017) : 100.000

UZUN DÖNEM (2017-2023) : 500.000 Termal Yatak



ADU den haberler

• Sağlık turizmi tezli yüksek lisans programı

• Sağlık turizmi tezsiz yüksek lisans programı

• Sağlık turizmi sertifika programı (uzaktan eğitim)


