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“Ankara’da sağlık için el ele”



 

         

ORGANİZASYONA GENEL BAKIŞ 

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI 

“Ankara’da Sağlık İçin El Ele” 

Organizasyon Adı: Ankara Sağlık Turizmi Çalıştayı 

Konu: Sağlık Turizmi 

 Medikal Turizmi 

 Termal Turizm 

 3. Yaş ve Engelli Sağlık 

Tarih : 18 – 19 Aralık 2013 

Yer: JW Marriot Hotel 

Planlanan Katılımcı Sayısı: 200 – 250 

 

 

 

ÇALIŞTAYIN AMAÇLARI 

 

 

 

Ankara nın sağlık turizminde diğer yurti i ve yurtdışı 
şe irlerle reka et ede ilmesi i in nasıl cazi e 
merkezi  aline getirile ileceğine ve  angi sağlık 
turizmi  ranşında  ne  ıka ileceğine   u konuda 
uluslararası d zeydeki eylem ve strate ilerimizin 
neler olacağına ilişkin  ilgilerin tartışılması ve ortaya 
konulmasını sağlamaktır. Bu  alıştay sonucunda 
Ankara Sağlık Turizmi Eylem Planının  ıkması ana 
 ede  olarak  elirlenmiştir. 
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ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI 
 
“Dünya Sağlığın Başkentine Yürüyor” 
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ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ 

 Ankara’ya uluslararası direkt u uşların 
artırılmasının sağlanması  

 Esen oğa Havalimanında gelen sağlık 
turistleri i in “Ankara tanıtım 
odasının” oluşturulması  

 Sağlık turistlerinin ulaşımlarının 
kolaylaştırılması i in c eck-in ve 
pasaport işlemleri gi i s re lerinin 
 ızlandırılması  

 Sağlık turistlerinin Ankara’ya 
geldiklerinde sağlık alanında 
memnuniyet  şikayet   neri  v . 
 ildirimlerde  uluna ilmeleri i in 
“Sağlık turizmi telefon hattı” ve 
“Sağlık Turizmi Müracaat 
Noktaları”nın kurulması  

 ATO veya TAV’da “Sağlık Turizmi 
Koordinasyon ve Tanıtım Ofisi” 
kurulması 

 Şe irde  ulunan ulaşım y nlendirme ve 
diğer t m ta elaların  arklı dillerde de 
yer almasının sağlanması  

 T m tesislerin i lerinde y nlendirme 
ta elaların  arklı ya ancı dillere 
 evrilmesi  

 Hastane personelinin İngilizce eğitim 
almasının sağlanması  

 Hede  pazar  lkelerde devlet eli ile 
Ankara’nın medikal ve termal anlamda 
kalite algısının oluşturulması  

 Hede   lkeler  elirlenerek reklam v . 
yollar ile Ankara’nın Tı  i alanda 
gelişmişlik d zeyinin g sterile ilmesi  

  Ankara’nın sağlık turizm 
potansiyellerinin tanıtım ve 
pazarlanmasının y ntemlerinin 
belirlenmesi, 

  “Sağlık turizmi tanıtım grubu” 

oluşturulması  

 Yurtdışı konsolosluklar v .   rolarda 

Ankara’da sağlık turizminin  tanıtımının 

sağlanması hedeflenmektedir. 

text here. Continue flyer text here. Continue 

flyer text here.   

 

ÇALIŞTAY SLOGAN ÇALIŞMALARI 

 “D nya Sağlığın Başkentine Y r yor” 

 “Ankara’da Sağlık İ in El Ele” 

 “D nya İnsanları Ankara’da Sağlığına 

Kavuşuyor” 

 “Sağlıklı D nya’nın Yolu Ankara’dan 

Ge iyor” 
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ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI 

 

“Dünya İnsanları Ankara’da Sağlığına Kavuşuyor” 
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ÇALIŞTAYDA YER ALACAK 
KONULAR 

• Ankara sağlık turizminde nasıl bir 

kaliteli ürün olabilir? 

• Ankara’da “sağlık turizm yol haritası” 

nasıl belirlenmelidir?   

• Ankara; Türkiye’de ve dünyada termal 
ve medikal turizminin neresinde yer 
almaktadır? 

• Ankara’nın termalve medikal turizminde 
SWOT analizin’in yapılması, 

• Ankara’da termal ve medikal turizm 
ihtiyaçları nelerdir? Bunlar dünya termal 
ve medikal  turizmindeki ihtiyaçları 
karşılıyor mu? 

• Sağlık turizminde Devletten ve özel 
sektörden beklenen roller nelerdir? 

• Ankara’da 3. Yaş ve engelli turizmi için 
neler yapılabilir? 

• Ankara sağlık turizmi çeşitlerinde 
öncelik sıralaması ne olmalıdır? 

• Ankara’daki sağlık turizm odaklı 
tesislerin gelişmesi için neler 
yapılabilir? 

• Sağlık turizminde finansman modeli ne 
olmalıdır? 

• Ankara sağlık turizminde Türkiye’ye ve 
dünyaya ev sahipliği yapabilir mi? 

• Sağlık turizminde Ankara’daki  

acentaların rolü ne olmalıdır? 

• Ankara Sağlık Turizminde  Pazarlama 

ve tanıtım araçları neler olmalıdır? 

Kimlere, ne kadar rol düşmektedir?  

 

 

 

 

 

SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİ 

• Kendi yaşadıkları ülkede sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilecekleri sağlık kurum ve kuruluşları 

yoktur.  

• Kendi yaşadıkları yerlerde sağlık hizmetleri çok 

pahalıdır.  

• Yaşadıkları yerlerde çalışan doktorların mesleki 

bilgi ve becerileri tatmin edici değildir. 

• Kendi ülkelerinde tedavi için çok uzun süre 

beklemek zorunda olabilirler.    

•  lkelerinde sağlık hizmetleri pahalıdır. Özellikle 

estetik cerrahi, diş hekimliği ve göz tedavisi gibi 

sigorta kapsamı dışında kalabilen tedaviler için 
daha ekonomik ülkelere yönelebilirler.    

• Kendi çevrelerinde önerilen tedavi için uygun alan 

yoktur. Kaplıca tedavileri, termal turizm, şifalı 

yöreler için bir başka ülkeye gidilmektedir. 
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