
Termal Sağlık Kenti 
Pamukkale 

Dr. Turgay Sehil

Termal Sağlık Kenti Oluşturulması ve Markalaşma



 Pamukkale bölgesinde 3 adet termomineralli su kaynağı 
ve bir adet çamur kaynağı (peloid) bulunmaktadır.

DOĞAL KAYNAKLAR



 Pamukkale travertenleri oluşturan su 36 °C sıcaklıkta ve 
saniyede 300 litre debiyle akmaktadır.



 Karahayıt’taki kırmızı suyun sıcaklığı 60 °C sıcaklıkta ve 
saniyede 1500 litre debiyle yer yüzüne çıkmaktadır.



 Gölemezli’deki suyun sıcaklığı 80 °C sıcaklıkta olup 
saniyede 3200 litre debiyle çıkmaktadır.



 Bölgenin kırmızı suyla birlikte yerin altından doğal 

olarak çıkan ve havuzlar içinde biriken doğal çamur 

kaynağı bulunmaktadır. 



Bölge 906 km2’lik bir alandan oluşmaktadır. Bunun 
içerisinde doğa, kültür, çevre etkinlikleri ve su 
kaynakları mevcuttur.

KÜR KENTİ olarak nitelenen alan 66 km2 olup 1990 
tarihinden itibaren “Özel Çevre Koruma Bölgesi” 
olarak korunmaktadır. 

Kentsel dönüşüm ile çarpık yapılaşma ortadan 
kalkmakta ve sağlık turizmi için dönüşmektedir. 

DİĞER BÖLGESEL UNSURLAR



UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan 
Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri 
bölgenin sınırlarındadır.

 Bölge 12 ay sağlık hizmeti verebilen iklim özelliğine 
sahiptir.

 Bölgenin yaslandığı dağlık orman sayesinde yüksek 
oksijen oranı mevcuttur.



Turistik çevre illerden Pamukkale’ye kara yolu ile 
ulaşım kolaylığı bulunmaktadır.

Bölgede 6 adet beş yıldızlı otel ve toplamda 14.000 
yatak kapasitesi mevcuttur.

Pamukkale’ye 25 km mesafede 1 üniversite, 2 
devlet ve 8 özel hastanede olmak üzere toplam 
2412 adet yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Bölgenin çevresinde Laodikea, Afrodisias ve Tripolis 
antik kentleri bulunmaktadır. 



ORGANİZE SAĞLIK TURİZMİ BÖLGESİ

1. SAĞLIĞI DESTEKLEYEN TURİSTİK BİLEŞENLER 
2. BİLİMSEL VE PROFESYONEL SAĞLIK SUNUMU



Yeşil Alan/Kür Parkları

Sağlık Merkezleri

Rekreatif /Sosyal alanlar

Konaklama Birimleri

ORGANİZE SAĞLIK TURİZMİ BÖLGESİ BİLEŞENLERİ





Ulaşım

Çevre düzenlemeleri

Yolların trafik, yaya ve bisiklet yolu olarak ve 
yaşlı ile engellilerin kullanımına uygun olması 

Kent ormanı yürüyüş ve bisiklet parkurları

BİLEŞENLERİ DESTEKLEYEN ALTYAPI 



 Çevreci kentsel dönüşüm

 Sağlık tesisisin olanakları

 Konaklama tesisleri

 Spor ve kültür tesisleri

 Termal suların sürdürebilir kullanımı

 Bölgede doğal kaynakların ve temiz havanın 
korunması



 Profesyonel sağlık sunumuna olanak sağlayan 

yönetmelikler



BİLİMSEL VE PROFESYONEL SAĞLIK HİZMETİ

Doğal tedavi kaynaklarını, rehabilitasyon 
havuzlarını ve ileri teknoloji ürünü rehabilitasyon 
sistemlerini bir arada sunan sağlık hizmeti

Kolay ulaşılabilir ve yüksek tedavi etkinliğinde 
tedavi programları 

Başka ülkelerde bulunmayan rehabilitasyon 
olanaklarına ve know-how’a sahip olma





• Havayolu ile ulaşım
• Transfer
• 7, 14 gece yarım veya tam 

pansiyon konaklama
• Giriş ve ayrılış muayenesi
• Haftada 12 uygulama
• Haftada bir kez Qi-gong, 

Pilates veya gevşeme egzersizi
• Termal havuzların, sauna ve 

fitness salonunun ücretsiz 
kullanımı

• Havayolu ile ulaşım
• Transfer
• 14, 21 gece yarım veya tam 

pansiyon konaklama
• Giriş ve ayrılış muayenesi
• Haftada 18 uygulama
• Haftada bir kez Pilates veya 

gevşeme egzersizi
• Termal havuzların, sauna ve 

fitness salonunun ücretsiz 
kullanımı

• Havayolu ile ulaşım
• Transfer
• 14, 21, 28 gece yarım veya 

tam pansiyon konaklama
• Giriş ve ayrılış ve ara 

muayeneler
• Haftada 30 uygulama
• Spinal dekompresyon tedavisi
• Termal havuzların, sauna ve 

fitness salonunun ücretsiz 
kullanımı

WELLNESS PAKETİ

• Havayolu ile ulaşım
• Transfer
• 21, 28 gece yarım veya tam 

pansiyon konaklama
• Giriş ve ayrılış muayenesi
• Haftada 18 uygulama
• Birebir egzersiz, birebir havuz 

egzersizi
• Alt ve üst ekstremite robotik 

rehabilitasyon

ÜRÜN İÇEREĞİ 







HEDEF KİTLE

 Ortopedik Hastalıklar
Diz, kalça, omuz kireçlenmeleri, bel-boyun fıtıkları, kaza sonrası 
sakatlıklar, spor sakatlıkları, osteoporoz, ortopedik ameliyat (implant, 
protez) sonrası durumlar

 Nörolojik Hastalıklar
Felçler (hemipleji, parapleji), serebral palsi, multiple skleroz, parkinson, 
musküler distrofiler

 Romatolojik Hastalıklar
Romatoid artrit, ankilozan spondilit, fibromiyalji sendromu, miyozit, 
tendinit gibi yumuşak doku hastalıkları

 Dermatolojik Hastalıklar
Psöriasis, egzama, nörodermitit,  atopik dermatit gibi cilt hastalıkları





Termal su ve doğal çamur
Tıbbi masajlar
Dinlendirici masajları
Saunalar
Lenf drenaj
Elektroterapiler
ESWT
Yüksek yoğunluklu lazer
Robotik tedavi
Spinal dekompresyon
Salon grup egzersizleri
Su içi grup egzersizler
Birebir salon egzersizleri
Birebir su içi egzersizleri
Aletli Egzersizler

KENTLERDE OLMAYAN TEDAVİ OLANAKLARI

Metabolizmanın hızlanması
Ödemin çözülmesi
Dokuların yenilenmesi
Gerginliklerin azalması
Ağrılarının giderilmesi
Eklem hareket açıklıklarının artması
Kasların güçlenmesi
Denge-koordinasyonun kazanılması
Duyu ve motor nöronlar etkinliğinin
artması







Teşekkür ederim…


