
“Ankara’da sağlık turizmi için el ele”
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Değerli Konuklar;

Yeni yüzyılın en önemli kalkınma başlıklarından birisi turizmdir. Ülkelerin kalkınmasında son derece 
etkili olan turizm , yüzyılın en özgün sektörü ve endüstrisidir. Turizmi iyi algılayan, iyi anlayan ve 
tartışan toplumların dünyayla buluşacağında hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır. 

Ankara’da bundan sonra turizm çok daha yüksek sesle konuşulmalıdır. Sağlık turizmi çeşitleri olan 
termal, medikal ile yaşlı ve engellilere yönelik sağlık  turizmi yan yana getirilerek  Ankara’nın bu 
endüstriden hak ettiği payı alması mutlaka sağlanmalıdır.

Dünyada yılda 1 milyar insan seyahat ederek takriben 950 milyar dolar para harcamaktadır. Anka-
ra’da ne yapılmalıdır? Şimdi yapılması gereken Ankara’nın ulusal ve uluslararası  rekabet pozisyon-
larının iyi belirlenmesi ve avantajlarının mutlaka kullanılmasıdır. Bunu yapmanın yegane yolu da 
Ankara’nın destinasyon kalitesinin mutlaka artırılmasıdır. 

Ankara’da son yıllarda sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükselmiş, kamu sağlık hizmetlerinin 
yanı sıra özel sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlamıştır. Ankara’nın, sahip olduğu kaliteli sağ-
lık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve kaliteli alt yapısı ile sağlık 
turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceği açıktır.

Avrupa’da nüfus gittikçe yaşlanmakta ve yaşlı insanların gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık 
ve bakım hizmetlerine harcamaktadır. Bu bağlamda Sağlık ve termal turizmi Ankara’da hak ettiği 
biçimde değerlendirilmeli ve dünya şehri olma iddiasında olan Ankara bu küresel gerçeğin dışında 
asla kalmamalıdır.Ankara’nın sağlık turizminde rekabet edebilmesi için cazibe merkezi haline nasıl 
getirilebileceği ve stratejilerimizin neler olacağına ilişkin prensiplerin belirlenmesi elzemdir.

Engin tarihi, muhteşem tabiatı, üniversiteleri, müzeleri ve ören yerleri ile, kültür potansiyeli, hal-
kının eğitim seviyesinin yüksekliği ve ulaşım kolaylıkları itibariyle Ankara’nın potansiyeli herkes 
tarafından ve özellikle Ankaralılar tarafından artık fark edilmelidir. Hiçbir şey için geç kalınmış de-
ğildir, Ankara’da el ele tutuşulmalı, ortak akılda buluşulmalı,  sağlık ve termal turizminde de kaliteli 
bir ürün olarak dünyayı markalaşan Ankara’ya getirmeliyiz.

Ankara’yı herkes tarafından tanınan, fark edilen bir dünya markası haline getirmek hepimizin he-
defidir. Bunun yegane yolu da ortak akılda buluşmaktır. 

ALÂADDİN YÜKSEL ANKARA VALİSİ 
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Sayın Valim; 

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler;

Sizleri saygı ile selamlıyor, bu çalıştayın Ankara turizmi adına hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Belediyeci kimliğim çok yeni, ama turizmci kimliğim gerçekten çok eski 34 yıldır 
Ankara’da turizm işiyle uğraşan ve ekmeğini bu sektörden kazanan bir kardeşi-
nizim.

Ben bir Ankaralıyım ve Ankara’ya sevdalıyım. Doğduğum ve doyduğum bu şehre 
borçlu olduğumu düşünerek 30 yılı aşkın süredir bu tür sosyal sorumluluk pro-
jelerinde yer almayı, bu tür çalışmalarda bulunmayı ve elimden gelen katkıyı 
vermeyi kendime bir vazife olarak görüyorum. O  yüzden bugün buradayım.

Ankara da turizm denildiğinde ‘’hadi canım Ankara’da turizm mi olur’’ cümlesi 
ile çok karşılaştık ancak bu cümle hiçbir zaman bizim moralimizi bozamadı. Pes 
etmedik. Çünkü tam tersine, biz Ankara’nın turizm zengini olduğuna inandık. Bu 
inancımızı da hiçbir zaman kaybetmedik.

Özellikle Ankara’nın sağlık turizmi için çok elverişli ve zengin bir kent olduğu-
nu biliyoruz. Yaşadığımız bu kentte 71 adet tam teşekküllü hastane olduğunu 
duyduğumda ben bile inanmakta zorlanmıştım. Bu hastanelerden 8 tanesinin 
yurt dışından hasta getirip tedavi etme yetkisine sahip olduğunu biliyorum. Bu 
rakamlar bir yıl önceki rakamlardır. Belki bu sayı şimdi daha da artmıştır. Özel-
likle Başbakanımızın talimatı ile yapımı başlayan şehir hastaneleri projesinin bu 
sektörü daha da güçlendireceği malumunuzdur.

Nerede ise ilçelerinin tamamında termal su kaynağı bulunan bir vilayetin bir 
dünya markası olmaması gerçekten çok üzücü ve kabulü mümkün olmayan bir 
durumdur. 

Ankara güvenlik açısından Avrupa’nın en güvenilir şehirlerinden biri olduğu gibi, 
son dört yıldır üst üste aldığı ödüller ile Avrupa’nın en yaşanılır şehri olduğunu 
da tescil ettirmiştir.

Türk Hava Yollarımız son üç yıldır Avrupa’nın en iyi havayolu seçilmiş ve Anado-
lu Jet gibi bir hava yolu markasını Ankara’mıza hediye etmiştir. Esenboğa Ha-
valimanı Avrupa’nın en iyi havalimanları arasındadır. Hızla yapımı devam eden 
yüksek hızlı tren hatlarımıza yenileri eklenecek ve Ankara’mız yakında yüksek 
hızlı tren ile ulaşımın da merkezi olacaktır. Yaşadığımız bu şehirde 53 tane müze 
42 tane kütüphane bulunmaktadır. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman bu 
şehrin bir turizm şehri olmasının önünde hiç bir engel yoktur. Öyleyse yapmamız 
gereken tek şey bir araya gelerek aklımızı, enerjimizi ve gücümüzü birleştirmek 
ve birlikte hareket etmektir. 

Bir turizm gönüllüsü olan valimiz Sayın Alâaddin YÜKSEL ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürümüz Sayın Doğan ACAR Ankara’mız için gerçekten bir şanstır. Benim 
TÜRSAB başkanı olduğum dönemden bu yana çok yakınen tanıdığım ve her za-
man turizmci arkadaşlarımızla işbirliği içinde çalışan, bizleri yönlendiren, bizim 
önümüzü açan İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Doğan ACAR’a huzurlarınız-
da teşekkür ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygı ile selamlıyor, sonuçlarının 
sağlık turizmi konusunda bize ışık tutacağına inandığım bu Çalıştayı düzenleyen 
dernek yöneticilerimize ve özellikle dernek başkanımız sevgili Fatih SOMUNCU 
kardeşime gayret ve emeği için huzurlarınızda teşekkür ediyor derneğimizin ba-
şarılı çalışmalara imza atacağını ümit ediyorum.

Saygılarımla.

Nail ÇİMEN
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili
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Sayın Valim,
Kıymetli Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Ankara Sağlık Turizmi Çalıştayına Hoş Geldiniz.

Değerli Katılımcılar, Dünyada yükselen değer haline gelen turizm pastasından 
ülkemizin aldığı paya bakacak olursak; 2013 yılında Türkiye’ye gelen turist sa-
yısı yaklaşık 32 Milyon iken, bıraktığı paranın sadece 30 Milyar dolar civarında 
olduğu malumlarınızdır. Bu turizm gelirimizin büyük bölümünün de kıyı turizmi 
gelirlerinden oluştuğu da malumlarınızdır. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye’ye 
gelen turist sayısı ile bıraktığı parayı mukayese ettiğimizde kişi başına 1000 
Dolar dahi olmamaktadır. Oysa yapılan istatistiklere bakıldığında kıyı turizmin-
den 4 kişinin bıraktığı parayı, sağlık turizminde sadece 1 kişi bırakmaktadır. Bu-
nun nedeni, sağlık turizmi müşterisinin 40 yaşını aşmış, ekonomik problemlerini 
çözmüş ve sağlığı için para ayıran bir kitle olmasıdır. Ayrıca, biz Türkler başta 
olmak üzere tüm Dünya insanları 40 yaşına kadar para kazanmak için sağlığını, 
40 yaşından sonra da sağlığını geri kazanmak için parasını harcamaktadır. Bu da 
gösteriyor ki turizm alanında ülke politikası olarak sağlık turizmine yönelmemiz 
kaçınılmazdır.

Türkiye’deki turizm pastası içerisinde başkentimizin yeteri kadar pay alamadığı 
malumlarınızdır. Antalya Valiliği görevi esnasında, Antalya’ya gelen turist sayı-
sını 1 Milyondan, 10 Milyona çıkarmış olan Ankara Valimiz Sayın Alâaddin YÜK-
SEL’in, Ankara Valiliği görevine başlamasından sonra Ankara’da bir turizm bilinci 
oluşturmak, Ankara’daki turizm potansiyelini Ankara ve ülkemiz ekonomisine 
kazandırmak için birçok faaliyet içerisinde olmasına rağmen, Ankara’daki yerel 
yöneticiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve biz iş adamları bir araya 
gelmeyi şimdiye kadar başaramadık. Sayın valimizin sesine kulak veremediğimiz 
için de Ankara’da turizmi istediğimiz noktaya getiremedik. 

Bu sebeple çalıştayımız bir fırsattır. Çünkü Ankara’da turizm için ortak akılda bu-
luşmak için buradayız. Turizmde gönüllüler buluşması için buradayız. Birbirimizi 
fark etmek için buradayız. İnşallah bu çalıştayımız sonucunda turizmle ilgili bir 
yol haritası belirleriz. Ankara’mızın sağlık turizmi destinasyonu olabilmesi için 

yapmamız gereken çalışmaların, bir bütünlük içerisinde çalıştay sonuç bildir-
gesine yansıyacağına inancım tamdır. Ankara’mızın turizmde hak ettiği nokta-
ya gelmesi için, sayın valimizin gösterdiği istikamette bundan sonra kamu, özel 
sektör ve üniversitelerle yapacağımız ortak çalışmalarla Ankara’yı sağlık turiz-
minde marka şehir haline getireceğimize gönülden inanıyorum.

Çalıştayımıza, çalışmaları ve katılımlarıyla destek veren siz değerli konuklarımı-
za teşekkür ederken, ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım.

Mehmet Ali DOĞAN
Ankara Termal Turizm 

Yatırımcılar ve İşletmeciler 
Derneği Başkanı
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Sayın Valim, 
Değerli Basın Mensupları, 
Kıymetli Konuklar, 
Ankara Sağlık Turizmi Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Ankara Sağlık Turizmi Derneği 2013 sonlarında kurulmuştur. Ankara Sağlık Turizmi 
Derneğinin kuruluş amacı Ankara’da Sağlık Turizmi bilincinin oluşmasını, var olanın 
artmasını sağlamak , Ankara’yı bu alanda tüm dünyada tanıtmaya gayret etmektir.  
Bu çalıştay  derneğimizin ilk etkinliğidir. 

Derneği kurarken her sektörden temsilcinin derneğimiz yönetiminde  yer almasına 
özen gösterdik. Ankara Ticaret Odası üyesi , Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Başkan Yardımcısı ,TURSAB Orta Anadolu Başkanı, Özel Hastane temsilcileri, Seya-
hat Acentası Temsilcileri, Sağlık Turizmi Acentaları Derneğimiz yönetiminde görev 
almaktadır. Belirli bir grubun veya zümrenin derneği değil, herkesin derneği olması    
konusundaki hassasiyetimiz devam etmektedir. Bugün bu salondaki katılımcıların 
kimlikleri de bunu başardığımızı göstermektedir. Bu da bizim için oldukça sevindirici 
ve gurur vericidir. 

Bu derneği kurarken ismin önüne Ankara’yı koymayı ve tüm gücünü oradan alması 
gerektiğini düşündük. Bu vesile ile Ankara’daki kurum ve kuruluşları ziyaret ettik. 
Önce Sayın Ankara Valimiz Alâaddin YÜKSEL Bey’i ziyaret ederek başladık. Kendi-
lerinin bizi kabulünde zat-ı alileri Ankara’da bir çalıştay yapmamızı ve bu çalıştaya 
herkesi davet etmemizi önerdi. “Sektörün tüm temsilcilerini bir salonda toplayın”  
talimatını verdiler. Bugün bunu gerçekleştirdiğimizi  görüyorum. İlk önce herkesi bir 
araya getirmekte zorluk çeker miyiz diye düşündük. Acaba insanlar bunun altında bir 
şey ararlar mı dedik. Ancak gördük ki Ankara’da bu işin tüm paydaşları bu çalıştaya 
koşarak geldiler. Biz aslında bu salonu doldurabilir miyiz diye düşünürken bugün bu 
çalıştayı keşke çok daha büyük bir salonda yapsaydık diye hayıflanıyoruz. 

Bundan sonraki organizasyonumuzu daha büyük bir otelde ve salonda gerçekleştir-
meyi hedefledik. Bu dernek herkese açıktır. Buradaki tüm katılımcılarımızı dernek 
komisyonlarında yer almasını çok istiyoruz. Bu dernek bu dinamizmi ile sıra dışı çok 
farklı işlere imza atacaktır. Çünkü bugün bu salonda bu enerjiyi görüyoruz. 

Aslında bizim en büyük avantajımız Sayın Valimizin bu kentin başında olmasıdır. Tu-
rizme bu kadar önem veren ve bu işin en üst düzeyde bilincinde olan bir vali vardır 
bu kentin başında. 

Bu şehrin denizi yoktur. Dolayısı ile Ankara’nın turizm potansiyelini harekete geçire-
cek iki önemli nokta vardır. Kongre Turizmi ve Sağlık Turizmi. 

Sağlık Turizmi için özellikle medikal turizm için bu şehirde her şeyin fazlası vardır. 
Dünya standartlarında doktorlarımız ,üniversite, devlet ve özel hastanelerimiz son 
derece kalitelidir. Türkiye’de tıp hizmetlerinin Amerika ve AB ülkeleri ile kıyaslan-
mayacak derece ucuz olduğunu söylememe zaten gerek olmadığını düşünüyorum. 
Üstelik Ankara hastaneleri ve doktorları bir çok şehre göre Türkiye’de bile ekstra 
ayrıcalığa sahiptir. Ankara’da tıbbi etik değerler son derece yüksek düzeydedir ve 
Ankara fiyatları İstanbul ile kıyaslandığında neredeyse %50 daha ucuzdur. Bu şeh-
rin harika bir havalimanı vardır. Sosyal alanları, AVM leri. O halde bu potansiyelleri 
harekete geçirmek gerekir. Sağlık turizmi ile bu şehir hiç beklenmeyen noktalara 
kolaylıkla gelebilir. 

Dünyada  Ankara’nın  bu kalitesinin anlatılması gerekir. Sağlık turizmi ile ilgili her 
kurum kendi çapında fuarlara münferit olarak katılmaktadır. Ancak bu her kurum 
için  hem daha masraflı olmakta hem de bu münferit faaliyetler içinde  Ankara ismi 
arada kaybolup gitmektedir. Sağlık turizmi fuarlarında ANKARA destinasyonları oluş-
turulmalıdır. Bu destinasyonlarda Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Ticaret Odası  An-
kara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, sivil toplum kuruluşları ile birlikte omuz 
omuza çalışmalıdır. Bursa, Afyon, Mersin gibi iller bu il destinasyonlarını oluşturarak 
heyetlerin başında Vali yardımcıları olmak üzere ile hemen her fuara katılmaktadırlar. 

Sayın Valim sizin onayınız ve desteğiniz ile bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Ticaret Odası ile ortak tanıtım faaliyetleri yapmak 
istiyoruz. Bu konuda desteğinizi bizden esirgemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Bize 
olan desteğiniz için de yürekten teşekkür ediyorum.  

Ankara Dünyadaki Sağlık Turizmi pastasından  hak ettiği payı almalıdır. Bu konuda 
İstanbul ile yarışabilmelidir. Ankara Sağlık Turizmi Derneği bu amacı gerçekleştire-
bilmek için kısır çekişmelerden uzak durarak , akıllı, farklı ve hedefi belli olan proje-
lerle çalışmaya devam edecektir. 

Çalıştaya gelerek katılan zamanını emeğini, parasını ortaya koyarak destek veren 
herkese derneğimiz adına çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Dr. Fatih SOMUNCU
Ankara Sağlık Turizmi 

Derneği Başkanı
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DÜZENLEYEN KURULUşLAR

Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği
Ankara Sağlık Turizmi Derneği

DESTEKLEYEN KURUM vE KURULUşLAR

Ankara Valiliği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ankara Kalkınma Ajansı
Ankara Ticaret Odası
Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Ankara Sağlık İl Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM)
TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı

DÜZENLEME KURULU

M. HAMDİ şENGEL 
(ASTUD Danışma Kurulu Başkanı - Başbakanlık Müşaviri)
DOĞAN ACAR 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü)
DR. SERACEDDİN ÇOM 
(Ankara Sağlık İl Müdürü)
MEHMET ALİ DOĞAN 
(Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı)
DR. FATİH SOMUNCU 
(Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı)
PROF.DR. EMİNE ÖZMETE 
(A.Ü Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Md.)
ERCAN DURMUş 
(TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı)
YUNUS GÜRKAN 
(Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu üyesi)

YÜRÜTME KURULU 

MEHMET ALİ DOĞAN 
(Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı)
DR. FATİH SOMUNCU 
(Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı)
KUDRET CABILAR 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/ Şube Müdürü) 
HATİCE şAHBAZ 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/Uzman)
HÜLYA ALİşİROĞLU 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü / Araştırmacı)
AYHAN ÇİĞDEM 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü / Turizm Araştırmacısı)
GÜLCAN UÇAR 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü / Turizm Araştırmacısı)
ELİF ÖZKAN 
(Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü / Şehir Plancısı)
TURABİ ÇELEBİ 
(Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği)
NESRİN AKAN
(Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği)
GÖRKEM ULUAR 
(Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği)
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ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIşTAYI

GENEL MODERATÖR: PROF. DR. EMİNE ÖZMETE 
(Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü)

ÇALIşTAY KONULARI

I.KONU: TANITMA vE PAZARLAMA
MODERATÖR: YUNUS GÜRKAN

SORULAR 

1. Pazarlama ve tanıtma araçları neler olmalıdır?

2. Pazarlama ve tanıtma için sorumlu sektörler nelerdir?

3. Bu sektörlere tanıtma ve pazarlama açısından düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

4. Ankara’nın sağlık turizmi ile ilgili tanıtma ve pazarlama açısından öne çıkabilecek, marka 
olabilecek unsurları nelerdir?

5. Ankara’nın sağlık turizmi tanıtımı ve pazarlaması için acil olarak yapması gereken eylemleri 
neler olabilir?

II.KONU: ACENTALAR vE ARACI  KURULUşLAR
MODERATÖR: ERCAN DURMUş

SORULAR

1. Ankara’nın sağlık turizminde marka olabilmesi için acentalar ve aracı kuruluşların görev ve 
sorumlulukları nelerdir?

2. Acentalar ve aracı kuruluşların işbirliği yapması gereken durumlarda kolaylaştırıcı faktörler 
neler olabilir?

3. Ulusal ve uluslararası iletişim ağı nasıl gerçekleştirilebilir?

III.KONU:  HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUşLARININ NİTELİĞİ
MODERATÖR: DR. SEMİH BAYKARA

SORULAR

1. Ankara’da sağlık turizmi kuruluşlarının kalite standartları nasıl geliştirilebilir?

2. Sağlık turizmi alanında nitelikli personel yetiştirmek ve istihdam etmek için ihtiyaca yönelik 
neler yapılmalıdır?

3. Ankara’da sağlık turizminde hizmet kalitesini artırmak için yapılacak eylemler nelerdir?

4. Bu konularda tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar arası işbirliği nasıl sağlanabilir?

Iv.KONU: 3.YAş vE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ
MODERATÖR:  TURABİ ÇELEBİ

SORULAR

1. Ankara’da 3. yaş ve engelli turizmi için fırsatlar nelerdir?

2. Ankara’da 3. yaş ve engelli turizmi için tehditler nelerdir?

3. Ankara’da 3. yaş ve engelli turizmi başarılabilir mi?

4. Yaşlı ve engelli turizmi için yapılandırılan kuruluşlarda izin ve ruhsat açısından bir fikir birliği 
ve kurumlar arası işbirliği nasıl sağlanabilir?

v.KONU: ANKARA’DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEvLET vE ÖZEL SEKTÖR SORUMLULUKLARI
MODERATÖR: M.HAMDİ şENGEL

SORULAR

1. Ankara’da sağlık turizmi koşullarının iyileştirilmesi için devletin görev ve sorumlulukları 
nelerdir?

2. Ankara’da sağlık turizmi koşullarının iyileştirilmesi için özel sektörün görev ve sorumlulukları 
nelerdir?

3. Bu konuda devlet ve özel sektör arasında nasıl bir işbirliğine gidilebilir?
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vI. KONU: ANKARA’NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI
MODERATÖR: DOÇ. DR. GÜRAY SOYDAN

SORULAR

1. Ankara sağlık turizmi konusunda Dünya’da ve Türkiye’de nerede?

2. Ankara’nın sağlık turizmi konusunda fırsatları nelerdir?

3. Ankara’nın sağlık turizmi konusunda tehditleri nelerdir?

4. Ankara sağlık turizmi konusunda marka olabilir mi?

5. Ankara’nın sağlık turizmi yol haritası ne olmalıdır?

vII. KONU: MEDİKAL SAĞLIK TURİZMİ
MODERATÖR: YARD. DOÇ. DR. GÖKHAN OSMANOĞLU

SORULAR

1. Ankara’da medikal turizm için fırsatlar nelerdir?

2. Ankara’da medikal turizm için tehditler nelerdir?

3. Ankara’da medikal turizm için ne kadar yol alındı, başka neler yapılabilir?

vIII.KONU: TERMAL SAĞLIK TURİZMİ
MODERATÖR: MEHMET ALİ DOĞAN

SORULAR

1. Ankara’da termal turizm için fırsatlar nelerdir?

2. Ankara’da termal turizm için tehditler nelerdir?

3. Ankara’da termal turizm için ne kadar yol alındı, başka neler yapılabilir?

4. Ankara’da termal turizmde hizmet kalitesi nasıl artırılabilir?

IX. KONU: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE İşBİRLİĞİ
MODERATÖR: NECİP ÖZKAN

SORULAR

1. Ankara’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sağlık turizminin geliştirilmesine katkıları 
neler olabilir?

2. Yabancı sağlık turistlerinin sayısının artırılması için uluslararası öğrenciler ile nasıl işbirliği 
yapılabilir?
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ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI

I.KONU: TANITMA vE PAZARLAMA

•	 Ankara’nın sağlık turizmi alanında tanıtma ve pazarlamasının sağlanması için internetin etkili 
bir şekilde kullanılması; çoklu dil seçeneklerine (Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça, Çince, Ja-
ponca gibi.) sahip Ankara Sağlık Turizmi Portalı’nın açılması; bu portalda Ankara’daki sağlık 
hizmetlerine, tedavi ve turizm olanaklarına, kuruluşların ve doktorların sağlık hizmetlerindeki 
başarı öykülerine, görüş ve değerlendirmeleri içeren anketlere yer verilmesi; devlet kurumla-
rının  web sitelerinden bu portala link verilmesi, bu konudaki uluslararası portallar ile bağlan-
tının sağlanması; uluslararası portallarda Ankara’da sağlık turizmi alanında etkili olan kuruluş-
ların yer almasının sağlanması, 

•	 Sosyal medyanın Ankara’nın sağlık turizmi pazarlamasında etkili bir şekilde kullanılması,

•	 Yazılı ve görsel medyadan yararlanılması (broşürler, kitaplar vb.), yurt içinde yayınlanan gaze-
telerin bölge eklerinde Ankara’nın sağlık turizmi olanaklarının tanıtılması; bunların yapılması 
için iletişim koordinatörlüğünü yürütecek bir birimin/ mercinin belirlenmesi,

•	 Televizyon kanallarında ve fuarlarda gösterilecek kısa tanıtım filmlerinin yapılması; televizyon 
dizilerinde Ankara’nın sağlık turizmi olanaklarını yansıtan görüntülerin yer almasının sağlan-
ması; bunlar için Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerinden yararlanılmasının sağlanması,

•	 Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteği ile Ankara’nın yurtdışında tanıtımının sağlanması, 

•	 Ankara’da sağlık turizmini tanıtır ve pazarlarken bir yarışma ile belirlenecek logo tasarımı ve 
slogan desteğinin gerçekleşmesi; böylece marka olma yolunda önemli bir adımın atılmasının 
sağlanması, 

•	 Marka olmuş isimlerin ve grupların katılacağı Ankara’da uluslararası konferanslar, sempozyum-
lar, kongreler ve seminerler gibi büyük organizasyonların sayısını artırmak için desteklenmesi,

•	 Yurt dışında yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda Ankara’da sağlık turizmini tanıtacak ola-
nakların artırılması,

•	 Tanıtma ve pazarlama için ulaşım olanaklarının artırılması, kamu sektörü, medikal özel sek-
törler (OSB deki medikal malzeme ve ekipman üreten firmalar, hastaneler ve ilgili sivil toplum 
kuruluşları vb.), turizm ve bilişim sektörlerinin proje ekipleri oluşturarak ya da fon sağlayarak 
tanıtma ve pazarlamada sorumluluk ve görev almasının sağlanması,

•	 Ankara’nın çok sayıda akredite sağlık kuruluşları, jeotermal zenginliği ile mineralli suları ve 
diğer turizm çeşitlerinin tanıtılmasıyla pazarlanmasının sağlanması,

II. KONU:  ACENTALAR vE ARACI KURULUşLAR

•	 Acentaların ve aracı kuruluşların, uluslararası ve ülkemizde bölgeler arası düzeyde kültürler 
arasında iletişim ve diyalog sağlaması; Ankara’nın sağlık turizminde neden tercih edilebilece-
ğinin kişi ya da kuruluşlara anlatılması, 

•	 Acentaların ve aracı kuruluşların güvenilir olması ve kurumsallaşmış olarak hizmet vermesi,

•	 Sağlık turizminden yararlanacak turistlerin / hastaların doğru yönlendirilmesi ve bilgilendiril-
mesi,

•	 Yalnızca acentalarda ve aracı kuruluşlarda değil sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşlarda ve tıp 
hizmetlerinde de eğitimli, yabancı dil bilen nitelikli personelle çalışılması,

•	 Sağlık Bakanlığı’nın güvenilir olmayan ve kaliteli hizmet vermeyen tüzel kişi, kurum ve kuru-
luşlara karşı hasta haklarını koruması,

•	 Yurt dışından gelecek hasta ve yakınları için bürokratik destek ve vize kolaylığının sağlanması, 

•	 Acenta ve aracı kuruluşlar arasında hastaların gerekli hizmeti alabilmesi için yazışmaların ya-
pılması ve iletişim hızının sağlanması, 

•	 Acentalara  yurtdışında Ankara’yı tanıtmak amaçlı  projelerinde ve turizm fuarlarında açılacak 
Ankara stantları için Valilik, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından maddi destek sağ-
lanması ve birlikte tanıtımın yapılması, 
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III.KONU: HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUşLARININ NİTELİĞİ

•	 Uluslararası akreditasyonun hem medikal turizm hem de termal turizm işletmeleri için önemli 
olduğunun bilinmesi; uluslararası akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapılması,

•	 Termal işletmelerin uluslararası akreditasyon belgesi alabilmesi için bilgilendirme ve farkında-
lık sağlanması ve diğer şartların oluşturulması,

•	 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın termal turizm işletmeleri için belirledikleri standartlarının ihti-
yaca göre yeniden düzenlenmesi, 

•	 Sağlık ve turizm ayrı bilim dalları olup, ayrı eğitim gerektirdiğinden sağlık alanında “sağlık tu-
rizmi” turizm alanında ise “sağlık” konusunda bilgilendirici derslere yer verilmesi,  

•	 Ara eleman ihtiyacını karşılamak için “sağlık” ve “turizm” kombinasyonunu içeren sertifika 
programlarının geliştirilmesi,

•	 Sağlık turizmi alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek standartlarının belirlen-
mesi,

•	 Sağlık kuruluşlarının içinde uluslararası hizmet kalitesini sunabilecek seviyede hizmet içi eği-
tim verecek bir departmanın oluşturulması, 

•	 Bu konularda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
işbirliği içinde hareket etmesinin sağlanması,

•	 Özel hastanelerin gerektiğinde üniversite ve yetkin kamu hastaneleri arasında hizmetin bü-
tünlüğünü sağlayıcı işbirliğinin geliştirilmesi,

•	 Yurtdışından hasta sevk edecek hekimlerin, talep ettiği eğitim ve lojistik hizmet desteğini 
verebilecek kurumlar ve üniversitelerle işbirliğinin sağlanması,

Iv.KONU: 3.YAş vE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

•	 Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan Sağlıklı Kent ve Yaşlı Dostu Kent Programlarının 
uygulanması ve bu ağlara Ankara’nın katılması,

•	 Yurtdışından çeşitli ülkelerden gelen yaşlı ve engellilerin vize sorunlarının çözülmesi, pozitif 
ayrımcılık sağlanması,

•	 Toplumda yaşlı ve engelli turizmi ile ilgili farkındalık yaratılması; bu konuda eğitim verilmesi, 
çeşitli etkinlikler yapılması ve yatırımcıların teşvik edilmesi,

•	 Yurt dışından gelen yaşlı ve engellilere öncelikli olarak sağlık hizmeti verecek standartları taşı-
yan kuruluşların sayısının artırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması,

•	 Ankara’da engelliler ve yaşlılar için kentsel açıdan fiziki ve ergonomik düzenlemelerin eksikli-
ğinin giderilmesi,

•	 Hava kirliliği, aşırı betonlaşma ve yeşil alanın azalması gibi kentsel dezavantajların önüne ge-
çebilecek düzenlemelerin yapılması,

•	 Yaşlı ve engelli bakımı için eğitimli eleman eksikliğinin giderilmesi; üniversiteler ile işbirliği 
yapılarak sertifika programlarının gerçekleştirilmesi,

•	 Yaşlılara ve engellilere daha fazla saygı gösterilmesi ve eşit muamele yapılması,

•	 Yaşlı bakımı ve turizminin bir arada yapılabilmesi ve eğitim verilmesi konusunda kurumlar arası 
eşgüdümün sağlanması,

•	 Yaşlılar ve engelliler için gelir düzeylerine göre tesislerin yapılması ve bu konudaki yatırımların 
teşvik edilmesi, 

•	 Yaşlı ve engelli turizmi yapan seyahat acentalarının eksikliğinin giderilmesi,

•	 Sağlık turizmi kuruluş ve tesislerin engelli ve yaşlıların ziyaretine uygun şekilde fiziki ve ergo-
nomik yapıya kavuşturulması; kuruluşlarda aktif yaşlanma programlarının başlatılması, 

•	 Yasal düzenlemeler ile 3. Yaş ve engelli sağlık turizmi alanında dünya standartlarında kuruluş-
ların sayısının artırılması, 

•	 Ankara 3.yaş ve engelli sağlık turizminde kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak hedefe 
ulaşılması,
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•	 Organize Sağlık Bölgelerinde kümelenme yatırımlarının yapılması,

•	 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile  Dünya Turizm Örgütünün (WTO) çalışmalarından yararlana-
rak Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 3. Yaş ve Engelli turistlerin kalabileceği 
tesislerde ortak standartları birlikte yapabilmesi için; Üniversiteler, Belediyeler, Özel Sektör 
Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak çalışma yapması,

v.KONU: ANKARA’DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEvLET vE ÖZEL SEKTÖR SORUMLULUKLARI

•	 İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık ve Turizm sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği ile 
Ankara’nın sağlık turizmi envanterinin çıkarılması,

•	 Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yerli ve yabancı havayolu şirketleri işbirliğinde uluslararası 
direk uçuş imkanlarının araştırılması ve Ankara Esenboğa Havalimanından daha çok uluslarara-
sı aktarmaların gerçekleştirilmesi,

•	 Ankara Valiliği’nde Vali Yardımcılarından birinin başkanlığında tüm paydaşları kapsayacak “An-
kara Sağlık Turizmi Koordinasyon Merkezi”nin kurulması, Ankara’da sağlık turizminin gelişmesi 
için gerekli tüm eylemlerin ve diğer kuruluşlar ile işbirliğinin ve kurumlar arasındaki koordi-
nasyonun bu merkezden sağlanması, 

•	 Sağlık turizmi ile ilgili mevzuatların AB standartlarına uyacak şekilde revize edilmesi,

•	 Sağlık turizm alanları belirlenip bu alanlarda yatırım yapan girişimcilere kamu arazilerinde ya-
tırım yapanlarla aynı teşviklerin verilmesi,

•	 Sigorta hizmeti sunan kuruluşların, sağlık turizmi için gelen turistlere Ankara’da kaliteli sağlık 
turizmi hizmeti verildiğine ilişkin bilgilendirme çalışmalarını yapması için koordine edilmesi,

•	 Sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşların kalite belgesi almaları yönünde teşvik edilmesi,

•	 TÜRSAB çerçevesinde bulunan mevcut acentaların, Sağlık Bakanlığı onayıyla sağlık turizmine 
göre yeniden yapılandırılması,

•	 Tedavi amaçlı gelenlerin konaklama olanaklarının kolaylaştırılması ve düzenlenmesi,

vI. KONU: ANKARA’NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI

•	 Ankara’da engelsiz bir havalimanı işletmesinin bulunması, yetişmiş akademik hekim ve per-
sonelin kurumlarda yer alması, Türkiye’nin önde gelen Üniversite hastaneleri ve nitelikli özel 
hastanelerinin Ankara’da olması, bilimsel açıdan tıptaki yenilik ve teknolojilerin bu hastane-
lerde kullanılması gibi fırsatların Ankara’nın sağlıkta referans merkezi olarak öne çıkarılması 
için değerlendirilmesi,

•	 Ankara’ya direkt dış hat uçuşlarının az olması, konaklama konusunda sağlık turizmine hazırlık-
sız olunması, hasta transferi konusundaki mevzuat eksikliği, kurumlar arasındaki koordinasyon 
eksikliği gibi dezavantajların giderilmesine yönelik çalışmaların acil olarak başlatılması,

•	 Ankara’da Üniversiteler, kamu ve özel sektör işbirliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde disiplin-
ler arası sağlık turizmi toplantılarının düzenlenmesi,

•	 Farklı meslek gruplarına hitap eden sağlık turizmi eğitim programlarının geliştirilmesi ve akre-
ditasyon merkezlerinin oluşturulması; genç nüfusu fazla olan bir şehir olarak Ankara’da sağlık 
turizmi sektörünün bir istihdam alanı olarak değerlendirilmesi, 

•	 Esenboğa Havalimanında uluslararası ziyaretçilerin ilk uğradıkları yerlerde Ankara’nın sağlık-
taki önemi açısından tanıtım yapılması için broşürler ve poster basımları konusunda Ankara 
Kalkınma Ajansından destek alınması; havalimanı gibi uluslararası geçişlerin olduğu noktalarda 
Ankara sağlık turizmini tanıtan kısa filmlerin gösterilmesi,

•	 THY’nin Ankara ile Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkeleri ara-
sında direkt uçuşun sağlanması konusunda öneriler yapılması, 

vII. KONU: MEDİKAL SAĞLIK TURİZMİ

•	 Ankara’nın zengin termal kaynaklara sahip olması, tüm hastanelerin çevrelerinde otellerin bu-
lunması, medikal olmayan hizmetlerin düşük maliyetli oluşu, resmi kurum ve kuruluşlara ulaş-
ma kolaylığı, Ankara’da kontrol/denetim mekanizmasının daha gelişmiş olması gibi fırsatların 
değerlendirilmesi,

•	 Fiyatların düşüklüğü nedeniyle hasta memnuniyetinin yükselmesi, yurtdışından gelen yabancı 
uyruklu öğrenci sayısının çok oluşu gibi avantajların dikkate alınması,
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•	 Ankara’da sağlık turizmi sektöründe yardımlaşma hakimdir. Bunun yerine hizmet kalitesini ar-

tıracak yönde rekabetin oluşturulması,

•	 Başkent olmanın marka olduğu düşüncesine ilave olarak Ankara’da medikal sağlık turizminin 

geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eylemlerin yapılması, 

•	 Ankara’da medikal turizm hizmetlerinde fiyatlar arasında bir standardizasyonun olmaması, 

Ankara’da medikal turizm hizmetleri ile konaklama ve yemek gibi hizmetleri paket olarak su-

nabilecek yeterli kuruluşların olmaması, sorunların çözümünde gerçek muhatapların buluna-

maması gibi dezavantajların giderilmesi,

•	 Medikal turizmde taban ve tavan fiyatların belirlenmesi, asistan firmalara verilecek hizmet 

bedelinin sabitlenmesi, 

•	 Medikal turizmde hastaların/turistlerin KDV ödemek istememesi nedeniyle vergi iadesi sağ-

lanması, 

•	 Medikal turizmde klinik otel uygulamalarına geçilmesi,

•	 Ankara’daki medikal turizm kuruluşlarının kendilerini yurtdışında daha iyi pazarlaması, yurt-

dışından medya, Sivil Toplum Kuruluşları davet edilerek hastanelerin gezdirilmesi, tanıtılması,

•	 Sağlık kolejlerinden mezun olan öğrencilerin hem sağlık eğitimi hem de dil eğitimi almaları 

nedeniyle medikal turizme daha fazla katkıda bulunmalarının sağlanması, meslek odalarının 

bu konularda bilgilendirilmesi,

•	 Medikal onkolojide kalacak hastalar için devlet ve özel sektör tarafından makul fiyatlarda kam-

püslerin yapılması,

•	 Acenta ve asistan kuruluşların web sitelerinde güvenli sertifikalandırma işareti ile standardın 

sağlanması, aracı kurum yönetmeliğinin çıkarılması, aracı kuruluşların sağlık turizmi dışında 

tarihi ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesini de üstlenmesi, bu konuda hasta/turist için paket 

program hazırlaması,

•	 Uluslararası Hasta İlişkileri Birimlerinin işletme bünyesinde kurulması, tıbbi tercümanlık işleri-

ne ciddiyet kazandırılması, ilgili kuruluşların bunları denetlemesi, 

vIII. KONU: TERMAL  SAĞLIK TURİZMİ

•	 Termal turizm ile ilgili olarak Ankara’nın jeotermal kaynaklar açısından zengin olması, Büyü-
kelçiliklerin Ankara’da oluşu ve termal turizm ile ilgili tanıtımda etkili olmaları, birden fazla 
ilçede termal kaynakların yaygın olması, termal parametrelerin (konaklama, ulaşım-hava, kara 
ve raylı sistemler- iletişim kolaylığı) yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklerin olması, termal 
merkezlerinin marka bilincinin yüksek olması, nüfusun yoğun olması ve termal talebinin yük-
sek olması, termal sağlık turizmi için uygun iklim şartları,  Üniversiteler şehri olması, 1 milyon-
dan fazla 3.yaş nüfusunun olması, Termal sularının çeşitliliği ve kalitesi, çeşitli uygulamalara 
uygun olması, Termal Turizminin diğer turizm çeşitleriyle entegrasyonun kolay oluşu ve 12 aya 
yayılma imkânının olması gibi fırsatların termal turizmin geliştirilmesi için değerlendirilmesi,

•	 Ankara’da termal turizm yatırım bölgelerinde altyapı yetersizliği, mevzuat yetersizliği ve ba-
kanlıklar arası mevzuatta uyumsuzluk, aşırı bürokrasi, tanıtım yetersizliği, nitelikli eleman 
yetersizliği (İşletmenin personel yönetimi), termal kaynakların amaç ve tekniğine uygun kul-
lanılmaması, termal su temin ve kullanım maliyetlerinin yüksek olması, termal su abonelik 
bedelinin yüksek olması, termal sudaki kamu katkı payının yüksek olması gibi dezavantajların 
ortadan kaldırılması için acil çözümler üretilmesi,

•	 Ankara’da kaliteli hizmet veren termal tesis sayısının ve yatak kapasitesinin artırılması, (İşlet-
me belgeli, Belediye belgeli ve yatırım belgeli tesis olmak üzere Ankara’da termal tesis sayısı 
yetersizdir.)

•	 Tesislerle ilgili uzmanlık alanına göre akreditasyon oluşturulması, teşviklerin sağlanması,

•	 Ankara’da termal sağlık destinasyonlarının kurulması, termal tesis yakınlarında rekreasyon 
alanlarının oluşturulması, belediyelerce turizm ve çevre düzeni planlarının amacına uygun ola-
rak yeniden gözden geçirilmesi,

•	 Termal tedavilerin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında yer alması ve desteklenmesi,

•	 Termal su rezervlerinin tespiti ve kullanıma sunulması için yeni yatırımların yapılması,

•	 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’da Termal Turizmin gelişmesi için altyapı geliştirme 
ve çevre düzenlemesi desteği vermesi, 

•	 Termal tesislerde gençlerin ve çocukların da vakit geçireceği özel mekanların yaratılması,
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•	 Ses, hava ve görüntü kirliliğini önlemek için tedbirler alınması, çevre kalitesi açısından yaşana-
bilir bir kent olması için çalışmalar yapılması,

•	 Termal tesislerde geleneksel termal kullanımdan, bilimsel termal kullanıma geçilmesi, tesisle-
rin kliniklerle desteklenmesi,

•	 Termal tesislerin engelli ve 3.yaş gruplarının da yaşamını sürdürebileceği şekilde planlanması,

•	 Termal Turizmde konaklama süresini uzatmak için diğer turizm alanları ile desteklenerek zen-
ginleştirilmesi, 

•	 Termal suların önleyici tıp amaçlı kullanılması için her yaştan insanın termal kür almaları için 
özendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri,

IX. KONU: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE İşBİRLİĞİ

•	 Ankara’da sağlık turizmini geliştirmek için sağlık eğitimi alan uluslararası öğrencilerin sorunla-
rını ortaya koymasının ve önerilerde bulunmasının sağlanması, 

•	 Bu yabancı öğrencilerin, kendi ülke vatandaşlarına Ankara’nın sağlık turizmini tanıtmada rol 
almalarının desteklenerek, Ankara’daki üniversitelerin akademik kadrolarının kalitesini ve An-
kara’nın güvenliğinin yakın çevrelerden başlayarak tanıtmalarının sağlanması,

•	 Uluslararası öğrencilerin, Ankara’ya gelen hastalara tercümanlık ve rehberlik yapmalarının 
desteklenmesi, 

•	 Kendi ülkesindeki sağlık sektörünün araştırılması ve sağlık turizminin tanıtılması,

•	 Uygun fiyat politikasının olmaması, Ankara’nın az tanınır olması, turizm ve tanıtım ofisleri-
nin azlığı ve yönlendirme levhalarının yetersizliği, Ankara’ya direkt uçuşlarının azlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve hastanelerde muhatap ofislerinin azlığı, aracı kişilerin (tercüman ve rehberlerin) 
azlığı,  denetim ve takibin azlığı gibi dezavantajların ortadan kaldırılması için gereken düzen-
lemelerin yapılması,

İLGİLİ KURUM vE KURULUşLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı 

Enerji Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Ankara Valiliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Üniversiteler

İlçe Belediyeleri  

Meslek Odaları 

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel Sektör (Sağlık Turizmi Yatırımcıları vb.)
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ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIşTAYI KATILIMCILAR

GENEL MODERATÖR: PROF. DR. EMİNE ÖZMETE 

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü

1. GRUP 

KONU: TANITMA vE PAZARLAMA

MODERATÖR: YUNUS GÜRKAN GHTC - Dünya Sağlık Turizm Seyahat Konseyi Genel Sekreteri

KATILIMCILAR

SEFA YILMAZ ATO - Projeler ve AB Müdürlüğü

GÖKSEL şENGÖR ATO - Komisyonlar Müdürlüğü

NAİLE MAMEDOvA TOBB ETÜ Hastanesi

SUAT ORAL Atlı Otel

BERİL TOKER Atlı Otel

HÜLYA ALİşİROĞLU Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

ÖZLEM OKUYAN Başkent Üniversitesi Hastaneleri

SİBEL GÜvEN Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı ( ANRO )

ÇİĞDEM ÇİPLİ Medicana International Ankara Hastanesi

ABDULLAH AHMED Lokman Hekim Hastanesi 

GÖKHAN CANLI Ankara Kalkınma Ajansı

PINAR YAvUZ PIYA Sağlık Turizm Danışmanlığı

HÜRRİYET ERSOY Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı-Başbakanlık Müşaviri

2. GRUP

KONU: ACENTALAR vE ARACI KURULUşLAR 

MODERATÖR: ERCAN DURMUş TÜRSAB - Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı

KATILIMCILAR

DR. AYDIN BAYRAKTAR Özel Koru Hastanesi

DR. MUSTAFA KARAKÖSE Anatolia Doctors Group

ÖZCAN METİN Kubaba Seyahat Acentası

ABDUL RAHİM MASUMİ Med Tour Travel

ALİ ÖNDER Alsero Turizm

KEMAL ÖZLÜ Midas Otel – Sim Tur

IşIN BAYRAKTAR Özel Akay Hastanesi 

ERKAN BAYRAKTAR Özel Akay  Hastanesi

3.  GRUP

KONU: HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUşLARININ NİTELİĞİ 

MODERATÖR: DR. SEMİH BAYKARA Ankara Güven Hastanesi İdari Direktör
       Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

KATILIMCILAR 

MEHMET TEMİZEL Hitit Ayaş Sağlık Termal A.Ş. Genel Müdürü

GONCA GÜZEL Atılım Üni. – İşletme Fak. Turizm ve Otel İşl. Bölüm Başkanı

ALİ CENK YORULMAZ Doktorun Oteli Genel Müdürü-Haymana 

ALPER ULUCA Acıbadem Sağlık Grubu

HAKAN TARHAN Ankara Ticaret Odası

ÇİÇEK MAYDA Class Otel Genel Müdürü

AYTEKİN İşÇİ Sürmeli Otel Genel Müdürü

NURETTİN TÜRK Hotel İçkale Genel Müdürü
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4. GRUP 

KONU: 3.YAş vE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

MODERATÖR : TURABİ ÇELEBİ Ankara Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği

KATILIMCILAR

DOÇ. DR. HASAN ACAR Türkiye Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı ( TAÇSAV ) 

DR. ÜMİT ATEşKAN Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Gen. Md. 

DR. ALİ SEvER  Hitit Ayaş Termal

GÜLGEN DURAL  Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Genel Başkanı

İ. ETHEM KAYAM Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı 

LÜTFÜ METİN  Kubaba Turizm Seyahat Acentası

DR. ERKAL BAYTOK Kuantum Turizm

DR. KEMAL AYDIN Dünya Yaşlanma Konseyi

EMEL PEKÇETİN  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel  
   Müdürlüğü, Uzman Fizyoterapist

BUKET ATAY  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri   
   Genel Müdürlüğü

DOÇ. DR. SEvGİ ARAS Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

5. GRUP

KONU: ANKARA’DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEvLET vE ÖZEL SEKTÖR SORUMLULUKLARI

MODERATÖR: M. HAMDİ şENGEL ASTUD Danışma Kurulu Başkanı - Başbakanlık Müşaviri

KATILIMCILAR

İBRAHİM ERKAN Ankara Kalkınma Ajansı

SELÇUK NAZİLLİ Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu

HATİCE şAHBAZ Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

DR. ALİCAN DİLAvER Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı

SULTAN AÇIKALIN Ankara İl. Sağ. Müd. Sağlık Turizmi Birim Amiri

FATİH DEMİR  ATO Projeler ve AB Md. Yrd. 

İHSAN şAHİN  ATO Sağlık İhtisas Komisyonu Başkanı 

MAHMUT YAZICI Barcelo Ankara Altınel

OĞUZHAN KAYA Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

DEFNE DOĞAN  Ankara Hilton SA Spa Müdürü

6. GRUP

KONU: ANKARA’NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI 

MODERATÖR: DOÇ. DR. GÜRAY SOYDAN Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı

KATILIMCILAR

NURAY DEMİRER  Ankara Esenboğa TAV Genel  Müdürü   

AHMET KARAGÖZ  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Sağlık  Yönetimi

MİNE YAvUZCAN CELİLOĞLU T.O.B.B  E.T.Ü Hastanesi 

YASEMİN BÖLGEN  Türk Hava Yolları

SADIK ALTIPARMAK  Uluslararası SKAL Ankara Kulübü Başkanı 

GÜRER BUDAK   ANGİAD ( Ankara Genç İş Adamları Derneği )  

AYSE COLLİNS   Bilkent Üniversitesi - Uygulama Tek. ve İşlet. Yüksek  Okulu

PINAR PEKBAş   TÜRSAB - Türkiye Sağlık Vakfı

ALP KARAYALÇIN  Ankara Esenboğa TAV Genel  Müdürlüğü

DR. GENCO ÇETİNKANAT Güven Hastanesi
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7. GRUP 

KONU: MEDİKAL SAĞLIK TURİZMİ 

MODERATÖR: YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN OSMANOĞLU 
Lokman Hekim Sincan Hastanesi Başhekim Yardımcısı

KATILIMCILAR

LEYLA ATAOĞLU  Acıbadem Sağlık Grubu

DR. CENGİZ ÇAvUşOĞLU  Memorial Ankara Hastanesi

CUMA KILIÇ  Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi 

SENANUR BAşKURT  Koru Hastanesi

MUHAMMET SEYİT PEHLİvAN  Ankara Kalkınma Ajansı

TUĞBA ARIZ  Lokman Hekim Sağlık Grubu

DR. SUZAN ÇAvUşOĞLU  Ankara Medicana Hastanesi 

DR. YAHYA CEM ERBAş  Bilgi Hastanesi 

DR. METE ALDAN  Bilgi Hastanesi 

ELENA ULUSOY  Bayındır Sağlık Grubu

SELDA BAşAR  Geriatri Fizyoterapistleri Derneği

8. GRUP

KONU: TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

MODERATÖR: MEHMET ALİ DOĞAN Termal Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği 

KATILIMCILAR 

HAvA YILDIRIM Güdül Belediye Başkanı 

ADNAN MAvİ Ayaş Belediye Meclis Üyesi 

MUZAFFER YALÇIN Güdül Belediye Meclis Üyesi                    

HÜSEYİN SAĞLAM Şifa Hayatsuyu Termal Otel

YILMAZ ÖZDOĞAN Hotel Ab-ı Hayat - Kızılcahamam

E. BUKET FİDANOĞLU Termal Sağlık Turizmi Derneği

DR. TOROS ÖZBEK Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

HASAN FEHMİ YILMAZ Başak Termal Otel- Kızılcahamam

GÜLTEKİN BAKIRÖZÜ Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şubesi

MEHMET BAKIRCI Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü - Uzman
PERvİN TUNÇ Doğan Jeotermal

9. GRUP 

KONU: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE İşBİRLİĞİ

MODERATÖR: NECİP ÖZKAN Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı

KATILIMCILAR

SHENAj RAMADUNİ Hacettepe Üniversitesi Eczacılık  Fakültesi Mezunu           

MORENA XHİDOLE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

MARGARET TULESSİN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

SABİHA PALA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

FATMA SADAKAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

FATMİRA REDZEPİ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi

ELvİRE M MAFANDALA  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

MALİK KARADİREK  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

MUHAMMED DURMUş  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

RİYAD KÖMÜRCÜ Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi
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