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Başkanın Mesajı

TERMAL CENNETİ 
TÜRKİYE 

Termal Sağlık ve Turizm Derneği olarak, Türkiye’nin termal 
sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesine katkı sağlamayı 
amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki termal 
suları ve termal tesislerin dünya çapında tanıtılması için 
çalışmalar yürütüyoruz. 
Fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet, 
psikoterapi, cilt rahatsızlıkları gibi sorunlar nedeniyle tedavi 
amaçlı seyahat eden turistlere, ülkemizin termal zenginliğini, 
uluslararası standartlardaki sağlık tesis ve kliniklerini daha 
yakından tanıtmak, bu alanda yurt içi ve yurt dışı tanıtım 
faaliyetleri düzenlemek, sağlık turizmi ve çalışma alanına 
giren konularda Türkiye lehinde aktif lobi faaliyetleri yürüterek, 
bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunmak ise ne büyük 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Sağlık turizmi alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik 
ilgili kurum ve üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim ve sosyal 
faaliyetler düzenleyen derneğimiz, aynı zamanda bilimsel 
alanda işbirlikleri yaparak, termal turizm alanında dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ederek yapılan araştırmalara 
destek olur.
JCI ONAYLI 42 HASTANE
Termal, estetik, ileri yaş ve sağlıklı yaşam, saç ekim gibi 
birçok dalı kapsayan sağlık turizminde Türkiye, dünyada 
tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Özellikle Ortadoğu ve 
Avrupalı hastalar; termal sulardan yararlanmak için Türkiye’yi 
seçerken, her yıl sağlık turizmi için 400 bin turist ülkeye giriş 
yapıyor.  

Yüksek konaklama ve personel standartları, dünyaca kabul 
görmüş FDA ve CE onaylı cihazlar, doktorların başarısı, 
önemli sağlık merkezleri; Türkiye’yi hem bölgede hem de 
dünyada sağlık turizmde iddialı hale getiriyor. 
Türkiye genelinde kalite ve hizmet standardı JCI onaylı 42 
akredite hastanesi yüksek misafir memnuniyetiyle hizmet 
veriyor. Bunların yanı sıra; kaplıca ve termal tesisleriyle 
Türkiye sağlık turizminde lider ülke olma yolunda ilerliyor. 
Türkiye, yaklaşık bin 500 doğal kaplıca su kaynağıyla 
dünyada ilk 7 ülke arasında yer alıyor. Bu potansiyelin yanı 
sıra kaynaklarımız hem su kalitesi, debi ve sıcaklıkları hem 
de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avrupa’daki termal 
sulardan daha üstün niteliklere sahip. Türkiye’nin dört bir 
yanında bulunan şifalı suların, romatizmal hastalıklardan, 
metabolizma hızlandırmaya, cilt hastalıklarından kadın 
hastalıklarına kadar birçok sorunda tedaviyi destekleyici 
özelliği bulunuyor. 
Kaplıca cenneti ülkemizde çok sayıda doğal kaynağa sahip 
şehirlerimizde donanımlı tesis sayısı giderek artıyor. Fizik 
tedavi merkezlerinden kür merkezlerine kadar birçok alanda 
hizmet veren tesislerimiz, sağlık dağıtıyor. 

YAVUZ YILIK
TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 
BAŞKANI

   Gazi Mahallesi, Çelmen Sok. 4/A, 06560 Yenimahalle/Ankara - Türkiye
      +90 312 213 37 00        info@testud.org         www.testud.org

TÜRKİYE’NİN TERMAL GÜCÜNÜ 
HAREKETE GEÇİRİYORUZ



5TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 

Türkiye Termal Suları Şifa Dağıtıyor

4 TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD)

ermal, emekli, engelsiz, sağlıklı beslenme, saç ekimi ve estetik gibi sağlık turizminin imkânlarından 
yararlanmak için Türkiye’nin tercih noktası olduğunu belirten Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri 
Derneği (ATİD) Sağlık Turizmi Komisyon Başkanı Ali Cenk Yorulmaz, Türkiye’nin, konumu 
itibariyle doğal termal su zenginlikleri açısından önemli bir noktada yer aldığını bildirdi.  Yorulmaz, 

“Debi, sıcaklık, fiziksel ve kimyasal özellikleriyle de büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye termal suları,  
Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 7 ülke arasına bulunmaktadır” dedi. 

TÜRKİYE TERMAL SULARI AVRUPA BİRİNCİSİ
ATİD SAĞLIK TURİZMİ KOMİSYONU

BAŞKANI YORULMAZ

T

Sağlık turizmi açısından bakıldığında Türkiye’de çok kaliteli 
ve önemli tesislerin bulunduğunu kaydeden Yorulmaz, ülke 
genelinde yer alan termal suların kalite bakımından önemli 
bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Dernek olarak, 
Ankara’nın sağlık turizminin de başkenti olması noktasında 
çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Yorulmaz, “Termal 
turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip Ankara’nın 
hemen hemen her ilçesinde termal su kaynakları mevcuttur. 
Kaliteli sularının tescillendiği bu ilçelerin arasında ise 
Haymana, Kızılcahamam ve Ayaş ön plana çıkmaktadır” 
şeklinde konuştu. 
Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma Merkezi’nin 30 

ülkeyi kapsayan çalışmasına göre dünyanın en kaliteli termal 
suyu Ankara Haymana’da yer aldığını ifade eden Yorulmaz,  
Ankara termal sularının, romatizmal hastalıklardan 
metabolizma hızlandırmaya kadar birçok hastalığa fayda 
sağladığını bildirdi. Tüm bunların dışında Türkiye genelinde 
yaygınlaştırılması planlanan şehir hastanelerinin sağlık 
turizmi noktasında Türkiye’yi bölgesinde en güçlü sağlık 
turizmi merkezi haline getireceğini belirten Yorulmaz, şehir 
hastanelerinin tamamının açılmasından sonra bugünkü 
kapasitenin 3 katı kadar yabancı hasta kabul edebileceğine 
dikkat çekti. 

ürkiye’de çok sayıda mineral su kaynağı olduğuna dikkat çeken Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri 
Derneği Başkanı Köksal Köse, Türkiye’deki termo mineral suların Avrupa’daki kaplıcalara göre 
daha zengin mineral değerlere sahip olduğunu belirtti. 

İSTANBUL MEDİKAL TERMAL OTEL YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI KÖKSAL KÖSE

TÜRKİYE TERMAL SULARI ŞİFA DAĞITIYOR

T
Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan bir ülke 
olduğunu dile getiren Köse, “Ortadoğu, Balkanlar, Türk 
Cumhuriyetleri ve Rusya olmak üzere Türkiye çok geniş bir 
interlenta sahiptir. Adı geçen bölge ve ülkeler içinde termal 
turizm açısından en potansiyeli yüksek ülke Türkiye’dir” diye 
konuştu.
Termal suların sıcaklık dereceleri ve içinde yer alan 
minerallerin insan üzerindeki faydalı etkilerini anlatan 
Köse,  Türkiye’deki termal suların Sağlık Bakanlığı Tıbbı 
Değerlendirme Kurulu’ndan 3 profesörün suyun mineral 

ve değerlerine göre endikasyonları belirlediğini bildirdi. 
Türkiye’deki kaplıcalardan yararlanmak isteyenlerin bu 
endikasyonlara göre kaplıca seçimini yapması gerektiğini 
vurgulayan Köse, Türkiye’de çok sayıda mineral su kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Türkiye’deki termo mineral suların Avrupa’daki kaplıcalara 
göre daha zengin mineral değerlere sahip olduğunu belirten 
Köse, Türkiye’deki termal suların genellikle bel, boyun 
fıtığı,fibromiyalji, romotoidartrit, kolon hitroterapi, romatizma 
ve kireçleme gibi hastalıklara fayda sağladığını kaydetti. 
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Türkiye’deki Başlıca Kaplıcalar Türkiye’deki Başlıca Kaplıcalar

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA İÇME, KAPLICA ŞEHİRLERİ VE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLARTÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA İÇME, KAPLICA ŞEHİRLERİ VE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR
Adana: Avluk, Narlık, Yeşilova kaplıcaları, Haruniye (cilt ve 
romatizma)
Adıyaman: Çelikhan içmesi (mide, bağırsak, karaciğer, safra 
kesesi, böbrek taşı) Çömrük ve Kuruçay Kaplıcaları (basur, 
romatizma)
Afyonkarahisar: Gazlı Göl (sinir sistemi, böbrek, romatizma), 
Gece (sinir sistemi, cilt, romatizma), Heybeli Hüdai (böbrek, 
siyatik, romatizma), Ömer Kaplıcaları (cilt, sinir sistemi, 
romatizma)
Amasya: Ilısu, Terzi köy kaplıcaları, Armut (cilt, romatizma), 
Gözlek (cilt, romatizma), Hamam, Hamamözü Kaplıcaları (cilt, 
romatizma)
Ankara: Kızılcahamam (romatizma, siyatik, kadın hastalıkları, 
dolaşım bozuklukları, mide ve bağırsak hastalıkları), Ayaş 
Kaplıca ve içmeleri (fizik rehabilitasyon, kısmi felçliler ile omur, 
kas ve eklem hastalıkları, sindirim sistemi), Haymana (çocuk felci 
ve ortopedik hastalıklar), Beypazarı İçmeleri (romatizma, cilt)
Antalya: Damlataş Kaplıcası (bronşit), Kaş İçmeleri, Demre 
İçmeleri (hazımsızlık, bağırsak parazitleri), Cevinde Kaplıcası 
(cilt, siyatik ve romatizma)
Aydın: Kükürtlü Kaplıcası (romatizma), İmamköy (sinir 
sistemi),Ortakçı Ilıcaları (böbrekler ve safra kesesi), Kızıldere 
Buharkent Kaplıcaları (kireçlenme ve romatizma)
Balıkesir: Acısu (mide, bağırsak), Altınsuyu (mide, böbrek), 
Ekşisu (mide), Emendere (cilt), Gönen (romatizma, cilt, göğüs), 
Hisaralan (mide, cilt, romatizma), Ilıca(siyatik), Ilıcaoba (cilt), 
Kum Ilıcası(cilt), Kepekler Kaplıcaları (cilt romatizma)
Bingöl: Çerme (romatizma), Haçyan Çermiği (cilt), Harar (cilt), 
Ingan Çermiği (cilt), Kös Kaplıcaları (cilt, romatizma)
Bitlis: Alemdar Çermiği (cilt), Köprüaltı Çermiği (cilt), Çim Çermiği 
(kulak), Acısu Çermiği (cilt), Köçür Çermiği (cilt, romatizma), 
Sabkür Çermiği (cilt)
Bolu: Babas (cilt, romatizma), Büyük (romatizma), Çatlak (siyatik, 
romatizma), Küçük (siyatik, romatizma), Pavlı Kaplıcaları (cilt)
Burdur: Çerçin, İn Kaplıcaları (diyabet, egzama, gastrit)
Bursa: Çekirge (romatizma, cilt, siyatik, sinir sistemi), Armutlu 
(cilt, böbrek, romatizma, astım), Gemlik, Oylat Kaplıcaları 
(romatizma, cilt)
Çanakkale: Kestanbol (cilt, nefrit, romatizma), Külcüler (cilt, 
romatizma), Kırkgeçit (cilt), Terzialanı Kaplıcaları (felç)
Çankırı: Acısu (bağırsak), Akkaya(cilt, romatizma), Bayındır 
(bağırsak), Çavundur (cilt), Karacaviran (cilt), Kazancı Kaplıcaları 
(mide)
Denizli: Pamukkale (kalp, damar, sinir sistemi), Karahayıt (safra, 
romatizma), Yenice Kaplıcaları (mide, bağırsak, safra, karaciğer)
Diyarbakır: Çermik kaplıcası (cilt, romatizma)
Erzurum: Çermik (romatizma cilt), Çermik-Oltu (romatizma), 
Ilıca Kaplıcaları (cilt)
Eskişehir: Eskişehir Kaplıcası, Sakarya Ilıcası,
Hatay: Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları, Kisecik Köyü Şifalı Suyu 
(nevrit, nevralji, romatizma) Erzin Baslamıs Kaplıcaları (bağırsak, 
karaciğer, mide, romatizma, safra, solunum yolu)
İstanbul:  Büyük İçmece (karaciğer, mide bağırsak), Esenyurt, 
Tuzla Kaplıcaları (nevralji, mide, romatizma)
İzmir: Agememnun (romatizma, mide, böbrek), Bademli (mide, 
bağırsak, karaciğer), Bozköy (mide, bağırsak, karaciğer), Cumalı 
(mide, bağırsak), Çeşme (cilt, romatizma), Deliömer (böbrek), 
Dereköy (cilt), Dikili (romatizma), Doğanbey (mide, bağırsak, 

karaciğer, safra), Şifne Kaplıcaları (mide, bağırsak, karaciğer, 
safra)
Kırşehir:  Bulamaçlı (romatizma, nevralji, kadın hastalıkları), 
Karakurt (romatizma), Terme Kaplıcaları (böbrek, romatizma)
Kütahya: Dereli (karaciğer, safra, böbrek), Gediz (karaciğer, 
romatizma) Göbel (böbrek), Hamam köy (mide, bağırsak, 
karaciğer, böbrek, safra) Ilıca(karaciğer, safra, romatizma), Murat 
Dağı (karaciğer, safra, böbrek), Naşa (damar sertliği, tansiyon), 
Yoncalı Kaplıcaları (böbrek, bağırsak, safra, siyatik, romatizma)
Malatya:  Balaban ve İspendere İçmeleri,
Manisa:  Emirler (safra, romatizma, karaciğer, kadın hastalıkları), 
Ilıcak (böbrek), Kurşunlu (cilt, siyatik, romatizma, safra, solunum, 
karaciğer), Menteşe (kadın hastalıkları), Sart Kaplıcaları 
(romatizma, cilt)
Mardin:  Asın Gürün (bağırsak), Belceğiz (bağırsak), Bozüyük 
(cilt, karaciğer, kalp, safra), Gebeler (cilt, siyatik, romatizma, 
karaciğer, mide, barsak), Gölenye (mide, bağırsak), Kalemiye 
(mide, bağırsak, böbrek), Karaada (romatizma), Kel Girne(cilt), 
Sepetçiler Kaplıcaları (bağırsak)
Muğla: Köyceğiz Sultaniye Kaplıcası (romatizma, deri, karaciğer, 
kadın hastalıkları), Bodrum Kara ada Kaplıcası, Dalaman İnce 
bel Thermemaris Kaplıcası (romatizma, kireçlenme, sinirsel, 
sindirim sistemi, kadın hastalıkları)
Nevşehir: Bahçeli İçmesi-Ürgüp (böbrekler) , Bayramhacılı 
Kaplıcası-Avanos (romatizma ve deri hastalıkları) Gümüşkent-
Salanda İçmesi (karaciğer ve safra kesesi), Çorak ve Karakaya 
İçmecesi (mide ve bağırsak), Üzengiçay İçmecesi (karaciğer ve 
safra kesesi), Çorak ve Karakaya İçmecesi (mide ve bağırsak), 
Çökek İçmesi-Ürgüp (sindirim düzenleyici, hemoroit, parazit 
düşürücü, cilt)
Sakarya: Kuzuluk Kaplıcası (ortopedik ameliyat ve kaza 
sonuçlarının rehabilitasyonu, kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıkları, 
mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi, kronik iltihaplar, cilt, 
sinir sistemi, solunum yolu, çocuk felci ve bazı çocuk hastalıkları, 
kireçlenme, kırık çıkık, aşırı kilo, böbrek taşları, romatizma), 
Çökek Kaplıcası (romatizma, siyatik ve kaşıntılar)
Samsun:  Havza (her çeşit romatizma, nevralji, nefrit, polinefrit, 
kırık çıkık sekelleri, kadın hastalıkları) Ladik, Mahamyağı, Hilyaz 
kaplıcaları (sinir sistemi, nefrit ve çocuk felçleri)
Siirt: Bestemeremi (romatizma), Billüris (cilt, lümbago, siyatik, 
romatizma), Hısta Kaplıcaları (romatizma)
Sivas: Kangal Balıklı Kaplıca (enfeksiyonla oluşmuş cilt 
dokusundaki yaralar, egzama, cerahatli sivilceler ve sedef 
oluşumları balıklar tarafından iyileştirilmekte), Sıcak Çermik 
(romatizma, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, 
metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, kan dolaşımı, 
adale ağrıları, kadın hastalıkları), Soğuk Çermik (mide, bağırsak 
ve safra kesesi)
Tokat: Sulu Saray Kaplıcaları (romatizma, nevralji ve cilt 
hastalıkları), Reşadiye Kaplıcası (romatizma, ortopedik kırık 
çıkık, kadın hastalıkları), Başören İçmesi-Sarılık Suyu (sindirim 
organları, böbrek taşı)
Yalova: Termal Kaplıcaları (karaciğer, safra kesesi, deri, kadın 
hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, idrar yolları, romatizma), 
Armutlu Kaplıcaları (buhar soluma yöntemi ile solunum 
rahatsızlıkları, idrar yolu iltihapları, osteoporoz, dolaşım 
bozukluğu, ameliyat sonrası rehabilitasyon, ,bel-boyun fıtığı, 
kireçlenme)

Antalya: Damlataş Kaplıcası

Denizli: Pamukkale 

Antalya: Demre İçmeleri   

Hatay: Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları

Kırşehir: Terme Kaplıcaları Sakarya: Kuzuluk Kaplıcası 

Çanakkale: Kestanbol 

Muğla: Dalaman İnce bel Thermemaris Kaplıcası 

Afyonkarahisar: Gazlı Göl 

İzmir: Agememnun 
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Ata Vizyon Sağlık Ata Vizyon Sağlık

ağlık Turizm Acentesi olan Ata Vizyon Sağlık, Türkiye’deki en iyi, en profesyonel ve en tecrübeli 
doktor ekibi  ile organize çalışarak, yurtdışından medikal ve termal turizm için Türkiye’yi tercih 
eden hastalara, tedavilerini en gelişmiş sağlık merkezleri ve termal tesislerde alarak, sağlıklarını 
kazanmış şekilde ülkelerine dönmelerine destek oluyor.  

ATA VİZYON SAĞLIK
MEDİKAL VE TERMAL TURİZMİNDE DOĞRU ADRES

S
Ata Vizyon Sağlık Hasta İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler 
Direktörü İnan Yaşar Türksoy, “Türkiye’nin sağlık turizmdeki 
en önemli avantajı tüm sağlık turizmi çalışmalarını koordine 
edecek bir çatı yapının kurulmuş ve devlet politikası 
geliştirilmiş olmasıdır” diyerek, sağlık turizmde neden 
Türkiye’nin seçilmesi gerektiğini şu şekilde sıraladı: 
• Türkiye’nin sağlık turizmdeki en önemli avantajı tüm 
sağlık turizmi çalışmalarını koordine edecek bir 
çatı yapının kurulmuş ve devlet politikası 
geliştirilmiş olmasıdır.
• THY gibi dünya da en fazla uçuş 
noktasından erişim sağlayan bir 
ulusal havayolu markasının 
olması,
• Sağlık kurumlarımızın 
teknolojik alt yapı 
açısından en ileri 
teknolojiyi kullanıyor 
ve sağlık alanındaki 
gelişmeleri yakından 
takip ediyor oluşu,
• Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri alt yapısında 
bölge lideri konumu,
• Türkiye JCI ile akredite 
olmuş hastane sayısı 
açısından dünya da 2. 
sırada olması,
• Çok sayıda sağlık amaçlı, 
kullanılabilir termal kaynağa 
sahip olması ve kullanılabilir termal 
kaynaklar sayısı olarak Avrupa’da 1. 
sırada olması,
• Türkiye ve Türk insanının hoşgörüsü ile ilgili olumlu 
imajın varlığı,
• Ülkemizin 4 mevsime yayılmış uygun iklimi,
• Anadolu’nun tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi olması,
• Ülkemizin çevresindeki bir milyara yakın nüfusa hitap 
edebilecek 3 saatlik uçuş mesafesinde olması,
• Türkiye’nin genç nüfusu ile ciddi bir iş gücü potansiyeline 
sahip olması,
• Özellikle doktor kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış 
nitelikli insan kaynaklarının mevcudiyeti,
• Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin Avrupa ve Amerika’daki 
diğer ülkelere kıyasla daha ucuz olmasıdır.

AVRUPA’DAN ÜSTÜN

Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından dünya çapında bir 
potansiyele sahip olduğunu kaydeden Türksoy, Avrupa’da 
ise kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları 
konusunda ise üçüncü sırada bulunduğunu söyledi. Türsoy, 
sözlerine şöyle devam etti:
“Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ 
zinciri ve aynı zamanda önemli bir jeotermal kuşak üzerinde 

yer alan ülkemizde bulunan bin 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 taşımaktadır. 

Sıcaklıkları 20 - 110 santigrat 
derece arasında, debileri 
ise 2 – 500 lt / sn. arasında 
değişebilen 1500’ den 
fazla kaynağa sahip 
bulunan ülkemiz kaynak 
zenginliği ve potansiyeli 
açısından dünyada 
ilk yedi ülke arasında 
değerlendirilmektedir. 
Deniz kıyısında bulunan 
termal kaynaklar turizm 

çeşitliliği açısından önemli 
avantajlar sağlamaktadır. 

Ayrıca dağcılık ve ormanlık 
bölgelerinde bulunan termal 

kaynaklar ise çevre ve doğa 
kullanımı dolayısıyla farklı çekici 

unsurlara sahiptir.”

   Ata Vizyon Sağlık Hizmetleri;
    Uçak Bileti
    Vize Hizmetleri
    Seyahat ve Sağlık Sigortası
    Transfer Hizmeti
    Tercümanlık
    Özel Asistan Hizmetleri
    Tedavi Danışmanlığı
    Hastane, Doktor Randevu
    Konaklama Rezervasyon
    Gezi ve Aktivite Planlama

Ata Vizyon Sağlık, Türkiye’ye gelecek yabancı 
hastaların tedavi sürecini nasıl planlıyor?
1. Hasta şikayetlerini anlatır ve ön tanı için hasta medikal 
raporlarını merkez ile paylaşır.
2. Hasta şikayetleri ve raporları anlaşmalı sağlık 
kuruluşlarındaki doktorlar ile paylaşılır.
3. Hasta için ön görülen tedavi veya medikal işlem süreci 
hastane veya doktor tarafından ekibibe aktarılır.
4. Ata Vizyon Sağlık ekibi tarafından, Türkiye’deki tedavi 
süreciniz ve ücretlendirme bilgisi içeren rapor size sunulur.
5. Tedavi olmaya karar verdiğiniz andan itibaren eğer 
gerekliyse “sağlık vizesi” koşulları tarafınıza bildirilir.
6. Sağlık vizenizin onaylanması sonrasında; doktor 
randevularınız organize edilir.
7.Tercih edeceğiniz konaklama şekline göre rezervasyon 
yapılır ve uçak biletleriniz temin edilir.
8. Planlanan gün ve saatte ekibimiz ve tercümanımız 
tarafından havaalanında karşılamanız yapılır. 

9. Önceden yapılan tedavi programınıza göre, ulaşımınız 
sağlanır. Tedavinizin acil olması veya hayati risk 
durumuna göre hava alanından özel ambulans ile 
tedavinin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşuna ulaşımınız 
sağlanabilmektedir.
10. Türkiye’de kullanabileceğiniz bir cep telefonu ve sim kartı, 
konakladığınız otel ve bölge hakkında bilgilendirici broşür 
verilir.
11. Tedavinizi üstlenecek ekip ile görüşmeleriniz sağlanır.
12. Dilediğiniz Sağlık Kuruluşunda, tedaviniz veya medikal 
işlemleriniz gerçekleştirilir.
13. Dilerseniz tedaviniz sonrasında siz ve refakatçileriniz için 
çeşitli aktiviteler, kültür turları organize edilir.
14. Tedaviniz sonrasında havaalanına transferiniz 
gerçekleştirilir.
15. Kontrolleriniz ve tedavi sonrası gözlem yapılmak üzere 
takip programınız ve iletişim bilgilerimiz paylaşılır.
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Altın Yunus Resort & Thermal Otel 

ifa değeri ve mineralleriyle dünyadaki diğer termal sulardan daha etkili olan Çeşme termallerini 
tesisinde kullanan Altın Yunus Resort & Thermal Otel, ismini mitolojik bir hikâyeden alan Türkiye’nin 
ilk 937 yataklı turizm tesisi olma özelliğine sahip. 

ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL OTEL 
MİTOLOJİDEN ALDIĞI İSİMLE SAĞLIK DAĞITIYOR 

Ş
Spor, sağlık ve güzellik hizmetlerini 
aynı çatı altında sunan tesis, deniz 
suyunun magma tabakasına inerek, 
doğal yoldan ısınıp, dezenfekte 
olması ve yeryüzüne çıkmasıyla 
oluşan Çeşme termalleriyle şifa 
veriyor. İçinde sodyum, klorür, 
magnezyum bulunan termal su, 
metabolizmayı düzenleyici pek 
çok mineral içeriyor. Tesisin 
kullandığı termal su, romatizmal 
hastalıklar, kalp ve kan dolaşımı 
hastalıkları, eklem ağrıları, hareket 
kısıtlanmaları, romatoid artrit, 
kireçlenme, adale ağrıları, metabolik 
kemik rahatsızlıkları, kas ve bağ 
dokusu rahatsızlıkları, kemik erimesi, 
omurganın bel ve sırt ağırlarına, 
fiziksel - mental yorgunluklara ve 
stres bozukluklarına iyi gelmesiyle 
biliniliyor. 
Palmet SPA’sında çeşitli özelliğe 
sahip 9 havuzuyla hizmet veren 
tesis, ISO 9001 – 2015 kalite 
belgesi, modernizasyonu ve 
nostaljiyi bir arada taşıyabilen 
mimarisi, profesyonel işletme 
anlayışı ile dünya turizmine hizmet 
vermektedir. 1974 yılından itibaren 
hizmet veren tesisin, Yeşil Yıldız ve 
Mavi Bayrak sertifikası bulunuyor. 
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Çam Hotel Thermal Resort & Spa

isafir odaklı hizmet anlayışıyla kusursuz memnuniyeti hedefleyen Çam Hotel Thermal Resort & 
Spa, Convention Center, Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda yer alıyor. 

ÇAM hotel THERMAL RESORT & spa 
ANADOLU’DAN SAĞLIK DAĞITIYOR

M

Tesis bünyesinde yer alan, Kızılcahamam’ın doğal 
kaynaklarından fışkıran termal su, karın ağrısı hariç diğer 
tüm rahatsızlıklara fayda sağlıyor. Tesiste yer alan ve çok 
eski yıllardan itibaren faal durumda olan Kızılcahamam 
termal suyu, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar 
eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji 
sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde 
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak destek veriyor. 
Ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi 
uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon 

çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik 
rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde 
rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif 
distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında 
ve spor yaralanmalarında fayda sağlayan tesisin termal 
suyu, florür içermesi nedeni ile osteoporozda, bikarbonatlı 
nitelikte olmasından ötürü üst gastrointestinal sistemin 
fonksiyonel rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak 
kullanılabiliniyor. 
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Doktorun Oteli“Burası
 sizin

   yeriniz”

Tedavi Merkezi

www.doktorunoteli.com

Op. Dr. Fatih M. YORULMAZ Op. Dr. Emine Sernur YORULMAZ

Tamamlayıcı Tedavi

Şehrin gürültüsünden çok uzaklarda,
tam bir dinlenme deneyimliyorsunuz.

Uzman doktorlar ve 
fizyoterapistler kontrolünde 
kaplıca ve fizik tedavi

DİNLENMEK VEYA 
AĞRILARINIZDAN 
KURTULMAK 
İSTİYORSANIZ;
DOĞRU 
ADRESTESİNİZ...

İster Tedavi 
İster Dinlenme
Bakanlık sertifikalı alternatif tıp uygulamaları yapan 

Türkiye’deki ilk kaplıca tesisi.

Tedavi için avrupaya 
amerikaya gitmeyin onlar 
buraya geliyor!
Kök hücre tedavisini kaplıca tedavisi ile entegre bir 
şekilde sunan Avrupadaki nadir işletmelerden birisi.
Ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız başka hiç bir yere 
gitmenize gerek yok. Doktorun Oteli Tedavi Merkezi.

Çaldağ Mah. Gedik Yolu Cad. No:32 Haymana
Ankara - Türkiye
Tel  : +90 312 658 01 01 / +90 312 658 34 34
GSM    : +90 530 406 82 45  
E-Posta : rez@doktorunoteli.com

ünyanın sayılı termal tesisleri arasında yer alan Doktorun Oteli, kaplıcadan en yüksek faydayı 
sağlamayı amaçlıyor. Bu yönde kişiye özel tedavi programları uygulayan Doktorun Oteli, fizik 
tedavi ve alternatif tıp hizmetlerini entegre eden nadir sağlık otellerinin başında geliyor. Dünyanın 
en kaliteli kaplıca sularının bulunduğu Ankara’nın Haymana ilçesinde yer alan Doktorun Oteli, 

şifalı suları, fizik tedavi ve alternatif tıp ile daha da kaliteli hale getiriyor. 

DOKTORUN OTELİ
ŞİFALARI SULARI ALTERNATİF TIP İLE BULUŞTURUYOR

D
Ücretsiz doktor muayenesi ile hastanın durumuna göre 
kişiye özel tedavi programı belirlenen otelde, her aşamada 
tekrar doktor muayenesi ile hastaya sürekli kontrol altında 
tedavi yapılıyor. Akupunkturun da uygulandığını otelde, aynı 
zamanda kök hücre tedavisiyle kıkırdak doku iyileşmesi, sinir 
iletiminin artması, cilt gençleşmesi ve saç çıkarma gibi tedavi 
yöntemleri de yapılıyor. 
Mezoterapi ile her türlü eklem ağrıları, romatizma ve iltihaplı 
romatizma, kireçlenme ve iç organ hastalıklarının tedavisinin 
yapıldığı Doktorun Oteli’nde aynı zamanda hacamat ve kupa 
tedavisi de uygulanıyor. Bunların dışında sülük tedavisi ile 
de hizmet veren otel, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 
sertifikalı olarak sülük uygulaması yapan işletmeler arasında 
yer alıyor.  
Masaj uygulaması yapılan Doktorun Oteli’ndeki Taylandlı 

uzmanlar, tedavi üniversitelerinden mezun ve hastanelerde 
çalışmış uzman terapistler arasından seçiliyor. Çamur ve 
parafin tedavilerinin de yapıldığı otel, meşhur Haymana 
Seyran toprağından kendi hazırladığı çamur bulamacı hizmet 
veriyor. Deriye gereken eser elementlerin bulunduğu seyran 
çamuru, yaşlanma ile kaybedilen bu elementleri tekrar cilde 
kazandırıyor. Eser elementlerini kazanan deride egzama, 
sedef gibi alerjik ataklar daha seyrek oluşuyor ve kuvvetli 
antiseptik özelliği ile ciltteki sivilce ve batıkları da tedavi 
ediyor. 
Haymana Kaplıca Suyu, dünyanın en iyi suları arasında 
olduğu İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. M. Zeki Karagülle tarafından 
tescillendi. 
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Özel Dr. Erdal Coşkun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi

ağdaş fizik tedavi ve rehabilitasyon tıbbının tüm gerekliliklerini bünyesinde barındıran Özel Dr. 
Erdal Coşkun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Ankara’nın Güdül ilçesinde hizmet 
veriyor. 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren merkez, 2016 yılında Hitit Ayaş Sağlık Tesisi ile 
ortaklık yaparak, tıp merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.  

özel DR. ERDAL COŞKUN FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ

TEDAVİ ALTERNATİFLERİNİ BAŞARILI TIBBİ 
KADROLARLA BULUŞTURUYOR

Ç

Tedavi alternatiflerinin çoğunu, deneyimli ve başarılı bir 
geçmişe sahip tıbbi kadro ile buluşturan merkez, alanında 
başarılı bir fizik tedavi anlayışını hastalarına sunmayı 
hedefliyor. Yetişkin ve Pediatrik(çocuk) hastalara yönelik 
ayrı ayrı hizmet verebilen tedavi salonları bulunan merkez, 
hidroterapi uygulamaları ve güncel tedavi yaklaşımları ile 
kendini devamlı güncelleyen hekim ve fizyoterapistlerle 
çalışıyor. 
Romatizmal hastalıkların medikal ve fizik tedavi programlarına 
göre hizmet veren merkez,  ayrıca çeşitli ameliyatlardan önce 
ve sonra rehabilitasyon desteğinde de bulunuyor.  Boyun 
ve bel ağrıları, boyun ile bel fıtığı, omuz, diz, kalça, dirsek, 
bilek, el ağrıları, eklem romatizması olarak bilinen romatoid 
artrit ile ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkların fizik 
tedavi ve rehabilitasyonu konusunda tedavi sunan merkez, 
son yıllarda stres ve hareketsizliğe bağlı olarak görülme 

sıklığı artan kronik yorgunluk ve ağrının yanı sıra yumuşak 
doku romatizması olarak da bilinen fibromiyalji sendromuna 
yönelik de tedavi uyguluyor. 
Felç, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları, 
multipl skleroz, motor nöron hastalıkları gibi nörolojik 
hastalıkların rehabilitasyonunu ekip çalışmasıyla 
gerçekleştiren merkez, spina bifida, serebral palsi, skolyoz 
gibi doğumsal ya da  sonradan gelişen muskuler distrofiler, 
nöromuskuler hastalıklar gibi özürlülüğe neden olan 
hastalıkların fizik tedavi ve rehabilitasyonunu da yapıyor. 
Yaşlılık dönemi hastalıklarından korunmada yaşlıların günlük 
yaşam aktivitelerini düzenleyen ve destekleyen merkez, uzun 
süreli hareketsizlik sonrasında bası nedeni ile gelişebilecek 
yatak yaraların önlenmesi ve var olan yaraların tedavisi 
konusunda da hizmet sunuyor. 
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Hattuşa Vacation Thermal Club

18 TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 

Balçova Termal Otel

zmir şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Balçova Termal Otel, havaalanına 25 kilometre, 
9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 500 metre mesafede yer alıyor. Türkiye’nin en önemli kaplıca 
ve kür merkezinin yer aldığı otel, Batı tipi kaplıca ve kür merkezi ile termal suyun doğal gücünü, 
modern tıbbın imkanları ile birleştiriyor. Tesis, ağırlıklı olarak romatizmal ve eklem rahatsızlıkları 

ile kireçlenmelerin tedavi edilmesinde tercih ediliyor. 

BALÇOVA TERMAL OTEL
TERMAL SUYUN GÜCÜ İLE MODERN TIP BİRLEŞTİ

İ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 hekim, 18 
fizyoterapist, 7 masör ve masöz olmak üzere toplamda 41 
sağlık personeli ile hizmet veren tesis,  termal suyu ve tedavi 
yöntemlerini; sağlık amacı ile bilimsel ve profesyonel olarak 
kullanıyor. Tedavi etmek ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak 
amacının yanı sıra konuklarının ruhsal ve sosyal olarak da 
iyi olma hissini kazındırmak amacıyla alternatif tıp hizmetleri 
de veren otel, İzmir’in ilk ve tek su parkı Aquacity ile farklı ve 
güvenli bir eğlenceyi de konuklarına sunuyor. 

Otel, Palmiye Havuz, Palmiye Jakuzi Havuz, Aslanlı Jakuzi 
Havuz, Aslanlı Jakuzi Bayan Havuz, Engelli ve engelsizler 
için Rehabilitasyon Havuz, Agamemnon Bayan Havuz, Açık 
Havuz, Dalga Havuz olmak üzere toplamda 7’nin üzerinde 
havuz çeşidiyle termal turizm alanında ülkenin en zengin 
tesislerinin başında geliyor.  176 bin metrekare alan üzerine 
kurulu olan tesis, yeşil alanlarının fazla olmasıyla dikkat 
çekiyor. 

oğan Jeotermal Grup, Türkiye’nin dört bir yanında önemli bölgeler üzerinde kurulmuş tesislerini, 
Hattuşa Vacation Thermal Club konseptiyle tek isim altında topladı. En büyük üçüncü oksijen 
deposu olan Kazdağları’nın eteklerinde Edremit Körfezi kıyısında kurulan Hattuşa VacationThermal 
Club Kazdağları, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en önemli sağlık ve kür merkezlerinden biri 

haline geldi.   

HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 

“SUYLA SAĞLIK” VERİYOR

D

Ankara il merkezine 65 kilometre,  Ayaş ilçesine ise 14 
kilometre mesafede konumlanan Hattuşa Vacation Thermal 
Club Ankara, Beypazarı gibi önemli turizm merkezlerine 
yakın bir lokasyonda yer alıyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu 
huzur dolu bir mekan olarak tasarlanan tesis bünyesinde, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi de bulunuyor. 
Hem tedavi hem de tatil imkanının bir arada yaşandığı ileri 
yaşam merkezi olarak konumlandırılan Hattuşa Vacation 
Thermal Club Erzin, Güney Akdeniz’in şirin liman kasabası 
olan Hatay’da yer alıyor. Tesis, bölgesinin birinci sınıf Tedavi 
ve Termal hizmeti veren ilk ve tek tesisi olma unvanını da 
kazandı. 
Destekleyici/ tamamlayacı tedavi unsur olma niteliği taşıyan 

tüm tesislerde yer alan termal sular, romatoid artrit, ankilozan, 
spondilit başta olmak üzere inflamatuvar romatizmal 
hastalıkların  kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, 
osteoartrit gibi non inflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, 
tendinit, travma, fibromiyalaji sendromu gibi yumuşak doku 
hastalıklarının tedavisinde, ortapedik operasyonlar, beyin 
ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma 
durumlarında mobilizasyon çalışmalarında kronik dönemdeki 
seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, rehabilitasyon amacıyla, 
stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi 
genel stres bozukluklarında ve spor yaramalarında tedavi 
olarak fayda sağlıyor. 



21TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 

Grannos Thermal Hotel & Convention Center

ermal, SPA ve Detox merkezleriyle Ankara Haymana’da 5 yıldızlı tesis olarak hizmet veren 
Grannos Thermal Hotel & Convention Center, adını şifa tanrıçası olarak kabul edilen Grannos’tan 
alıyor. Kaynağından çıktığı gibi kullanılan ve 6.8 PH değeri ile pek çok rahatsızlığa şifa kaynağı 
olan termal suyu ile hizmet veren otel, masaj üniteleri, tuz odaları, çamur banyosu,Türk ve Fin 

hamamları, sağlık hizmetleri, Fitness center ve detox - SPA alanlarıyla dikkat çekiyor. 

GRANNOS THERMAL HOTEL & 
conventıon center

ŞİFA TANRIÇASI GRANNOS’UN IŞIĞINDA
SAĞLIK SUNUYOR

T
Dünya Sağlık Teşkilatı Şifalı Su Kaynakları Araştırma 
Merkezi tarafından, dünyanın en şifalı sularından biri olarak 
kabul edilen Haymana termallerini kullanan otel, termal suyu 
hiçbir işlem yapmadan misafirlerin kullanımına sunuyor. 
Fransa’nın Vichy kaplıcalarından mineral olarak daha zengin 
olan ve tesiste yer alan termal su, bel ve boyun fıtıkları, 
kireçlenme, miyaji, ramatoid artrid, ankylozan spondilit, 
sistemik sklorazantrit gibi enflamatuar, romatizmal hastalıklar 
kronik evresi, kronik deri hastalıkları, psöriaziz, pemfıgus, 
yanık scarları, egzemaları, kronik karaciğer yetmezliği, 
renal yetmezlik, idrar yolları enfeksiyonları, prostatit, prostat, 
hiperpilazi, kronik genital enfeksiyonları, çocuklarda bedensel 
gelişim geriliği gibi hastalıklarda tedaviyi destekliyor.
Bunun yanı sıra, tesiste kullanılan termal su, neurovejetatif 

bozukluklar, anksiyete, depresyon gibi psikolojik 
hastalıklar, bağışıklık sistemi üzerinde immünomodülatör 
ve immünomodülatör etki, astım, kronik bronşit atelektazi, 
amfizem gibi kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, gastrit, 
duodenit, spastik kolon, anal fissür, proctitis, mide, bağırsak 
tembelliği , safra kesesi ve yollarının kronik iltihabı, çocuk 
felci, hemipleji, parapleji durumlarında rehabilitasyon, 
antıanernik, antiastenik etki, metabolizma üzerine düzenleyici 
etki, osteoporoz, osteopemi, raşitizm, otoimmün-kollajen 
doku hastalıklarının kronik evresi, her türlü hastalığın 
nekahat (iyileşme) döneminde iyileşmeyi hızlandırma, 
diabetes mellitus (şeket hastalığı), hipertansiyon ve de 
hiperkolesterolemi gibi hastalıklarında tedaviye fayda 
sağlıyor. 
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İstanbul Medikal Termal Hotel

çinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimi bulunan İstanbul Medikal Termal Otel, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon destekli bir hidroterapi merkezi olarak hizmet veriyor. Tesis, Türkiye’de ilk ve 
tek uygulanan su içi bel ve boyun traksiyonu denilen, bel ve boyun fıtığı için omurga açma işlemi 
ile tedavi uyguluyor. Buna destek olarak su içi doğru egzersizler programı uygulayan otelde, özel 

tedavi havuzları yer alıyor. 

İSTANBUL MEDİKAL TERMAL OTEL
SUYLA GELEN SAĞLIK

İ
Her hastanın uzman doktorlar tarafından muayene edildiği 
otelin termal suyu, zengin mineralli doğal maden suyu olma 
özelliğine sahip. Magnezyum, kalsiyum, sodyum klorürlü, 
sülfatlı sular sınıfından olun termal su, banyo uygulamaları 
şeklinde ısıtılarak, inflamatuvar romatizmal hastalıkların 
(romatoid artrit, ankilozanspondilit başta olmak üzere)
kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi 
noninflamatuvar eklem hastalıklarına fayda sağlıyor.
Bunların dışında İstanbul Medikal Termal Otel termal 
suyu, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi 
yumuşak doku ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli 
hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, 

kronik dönemlerdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, 
cerebralpalsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon 
amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatifdistoniler 
örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor 
yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, banyo 
ve halioterapi (güneş banyosu) uygulamaları ile birlikte 
pröriasis örneğinde olduğu gibi döküntülü ve kaşıntılı deri 
hastalıkların tedavisinde yardımcı/tamamlayıcı tedavi unsuru 
olarak kullanılabilir nitelikte olup, içme olarak gastrointestinal 
sistem fonksiyonel rahatsızlıklarında tamamlayıcı tedavi 
unsuru olarak kullanılıyor. 
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Nobel FTR Tıp Merkezi

tipi bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi olan Nobel FTR Tıp Merkezi, fiziksel tıp ve 
rehabilitasyon hizmetlerini doğal termal kaynakları ve havuz içi rehabilitasyon tekniklerini 
ileri robotik teknolojilerle buluşturuyor. Merkez, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde ağrısız ve 
ameliyatsız çözüm olanağı sunuyor. 

NOBEL ftr TIP MERKEZİ
ŞİFALI SULARI İLERİ ROBOTİK TEKNOLOJİYLE 

BULUŞTURUYOR

A
Bilgisayar destekli robotik spinal dekompresyon cihazı ile 
beyin ve omurilik felçli hastaların, serebral palsili çocukların 
tedavisinde kullanılan yürüyüş ve kol robotik rehabilitasyon 
cihazları gibi teknolojinin son olanaklarını sunan merkez, 
bunun yanı sıra termal su ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı 
termal çamur gibi doğal unsurlardan oluşan fizik tedavi 
ve rehabilitasyon kürleriyle de hizmet veriyor. Merkez, 
kaplıca tedavileri, elektroterapiler, tıbbi masajlar, çamur 
sarmalama, su içi ve salon egzersizleri, su içi basınçlı masaj, 
denge koordinasyon, güçlendirme, germe ve mobilizasyon 
egzersizleri, aletli egzersizler, bel ve boyun fıtıklarının üç 
boyutlu ameliyatsız robotik tedavisi, alt ve üst ekstremite 
robotik tedavileri, içme kürleri ve benzeri uygulamalar ile 
tedaviyi destekliyor. 
Merkezin içinde yer alan termal suda, kırmızı termal su mikst 
formda sodyum, bikarbonat, sülfat, kalsiyum, magnezyum, 
karbondioksit, demir bulunuyor. Merkezin Peloidoterapide 
kullandığını çamur, vücuda uygulanabiliniyor.  6,79 PH 
değerinde olan çamur, humik asit, bitumin, lignin, humin, 
hidrojen sülfid ve minerallerden oluşuyor. Kıkırdak 
dokusundaki metabolik değişimi aktive eden, anti-
inflamatuvar, ağrı kesici ve kas gevşetici özelliği bulunan 
çamur,  aynı zamanda hücre yenileyici ve toksin atılımını 
artırıcı etkiye sahip.  Sülfatlı mineralli yapıda olan çamur, 
özellikle sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarında ve günlük 
cilt bakımı uygulamalarında hızlı ve etkili sonuçlar veriyor. 
Merkezin tedavilerinde kullandığı kaplıca ve çamur 

uygulamaları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kronik 
ağrı durumları, romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit, 
Romatoid artrit, Psöriatik artrit, dejeneratif eklem hastalıkları 
(artrozlar), omurganın dejeneratif hastalıkları, bel fıtığı, botun 
fıtığı, osteoporoz, fibromiyalji sendromu, spor yaralanmaları, 
kaza sonrası operasyonlar, nörolojik hastalıklar sonrası 
rehabilitasyon (hemipleji, pleji, parapleji), multiple skleroz, 
Parkinson, psöriazis, ekzama, nörodermit gibi cilt hastalıkları, 
hipertansiyon, diyabet, mide ülseri ve kabızlık gibi kronik 
gastrointestinal hastalıklar, kronik ürogenital gibi  hastalıklara 
fayda sağlıyor. 
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The Ness Hotel 

27TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) 

Pırıl Hotel Thermal & Resort Spa

ocaeli’nin Başiskele bölgesinde yer alan Tarihi Ayazma Ilıca’sının hemen yanında kurulan The 
Ness Hotel, bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı termal oteli olma özelliğine sahip. 5 bin metrekarelik alan 
içerisinde yer alan tesiste SPA merkezi ve termal havuzlar bulunuyor. 

THE NESS HOTEL 
TERMAL SUYU BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

K

Belirli testlerden geçen ve tesiste yer alan termal kaynak 
suyu, romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem hastalıkları, 
inflamatuar romatizmal hastalıklar, fibromyalji gibi yumuşak 
doku romatizmaları, lokomotor sistemin travmatik lezyonları, 
psoriasis, dermatit gibi bazı cilt hastalıkları, sudeck sendromu 
gibi nörovejetatif distoniler,  siyatalji gibi nevraljiler, fonksiyonel 
düzenleyici olarak,  yaşlılıkta gençleştirici kür, menstrüel 
siklus bozuklukları, endokrin sistemin disregülasyonu gibi 
hastalıkların tedavilerinde alternatif olarak öngörülüyor. 
Bunun dışında astım ve kronik solunum yolları 

rahatsızlıklarında, egzama, akne, sedef gibi cilt hastalıklarında, 
sindirim sistemi rahatsızlıklarında da fayda sağlayan termal 
suyun, beslenmede florür eksikliğinde, çocuklar ve gençlerde 
diş çürüklerinin önlenmesi, hamilelikte ve yetişkinlerde flüorür 
eksikliklerinde etkisi olduğu belirtildi. Suyun tahlili; İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Ekoloji ve Hidroklimatoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Karagülle tarafından 
yaptırılmış olup, sedatif analijezik endokrin fonksiyonlarını 
düzenleyici olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği tespit edildi. 

zmir’e 80 kilometre uzaklıkta ve Çeşme’nin çevre yolunda bulunan merkezine 600 metre mesafede 
yer alan Pırıl Hotel Thermal & Resort  SPA merkezi ile hizmet veriyor.  Suyun özellikleri bakımından 
dünyada ilk 10’da yer alan Çeşme termal kaynakları, debi ve sıcaklıkları, fiziksel-kimyasal özellikleri 
bakımından Avrupa’daki kaynaklardan üstün özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. 

PIRIL HOTEL THERMAL & RESORT SPA
EGE’NİN İNCİSİ İZMİR’DE SUYLA SAĞLIK

İ
Pırıl Hotel Aqua Life Termal Havuz,  çeşme termal suyunun 
tuzlu olma özelliği nedeniyle romatizmal hastalıklarda ve 
ağrılı kas eklem hastalıklarında ağrı kesici özelliğe sahip. 
Pırıl Hotel Aqua Life Termal Havuz; kas-eklem-kemik 
hastalıkları, romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem 
hastalıkları, operasyon sonrası terapiler, ortopedik 
girişimler sonrası terapiler, travmatik yaralanmalar sonrası 
terapiler, akneler, kalp dolaşım sistemi hastalıkları,varisler, 
kan basıncı düzenlemeleri, fonksiyonel dolaşım 
bozuklukları, periferik arter hastalıkları, kadın hastalıkları, 
genital kronik enfeksiyonlar, fonksiyonel strrılıte, 
dismenore, vaginal fluor, travmatik hastalıklar, spastik 
paraliziler, inme rehabilitasyonu destekleyici ve tedavi 
edici fayda sağlıyor. 
Bunun dışında Pırıl Hotel’de kullanılan termal su, kronik 
inflamatuar hastalıklarda, stres, şişmanlık hazımsızlık 
artrozi kireçlenme, cinsel isteksizlik, kısırlık, gerginlik, 
uykusuzluk, yorgunluk, enerji azlığı, ödem, selülit, 
sakatlıklar, şeker, lumbago, astım, böbrek, karaciğer, 
pankreas siyatik, kramp, adale ağrılarında da tedavide 
destekleyici olarak öneriliyor. 
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Op. Dr. İlknur Güvem Ökçün

nkara Cerrahi Tıp Merkezi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. 
İlknur Güvem Ökçün,  

kadın organlarında iltihaplanma, 
kısırlık, adet düzensizliği, menopoz, 
idrar kaçırma, bel ve kaşık ağrısı 
şikayeti bulunan uygun vakalarda 
termal terapi önerildiğini bildirdi. 

OP. DR. İLKNUR
GÜVEM ÖKÇÜN

KADIN HASTALIKLARINA TERMAL 
TERAPİ İLE ÇÖZÜM

A

Termal terapinin kadın hastalıklarında 
iki yolla etkili olduğunu anlatan Doktor 
Ökçün,  “Termal terapi, direkt olarak 
organları etkilediği gibi dolaylı olarak 
da sinir sistemi üzerinden de gevşeme 
ve duygusal rahatlamayı sağlar” dedi. 
Doktor kontrolündeki banyo seanslarının 
fizik tedavi gibi diğer yöntemlerle 
birleştirildiğinde faydasının arttığını dile 
getiren Ökçün, şunları söyledi:
“Türkiye, bin 500 civarındaki termal 
kaynakları ile dünyadaki en şifalı sulara 
sahip ülkelerin başında gelir. Jeolojik 
yapısı nedeniyle yeraltı sularımız, eriyik 
madenler açısından, özellikle Avrupa 
kıtasındaki kaynaklardan çok daha zengin 
bir içeriğe sahiptir, öyle ki artık belli termal 
tesisler farklı hastalıklarda özelleşmeye 
yönelmiştir. 
Bursa’daki Kara Mustafa Kaplıcaları 45 
derecelik kaynak çıkış sıcaklığı ile adet 
ağrılarına iyi gelirken, Çekirge Kaplıcaları 
zengin kükürt içeriği ile idrar yolu ve kadın 
organ iltihaplanmalarında önerilir.”
Türkiye’de yer alan tesislerde doktor 
bulunduğuna dikkat çeken Ökçün, kişiye 
özel tedavi protokolleri hazırlanması ve bu 
tedavilerin fizik tedavi, eksersiz, diyet gibi 
diğer uygulamalarla birleştirilmesi termal 
tedavide başarı şansını artırdığını söyledi. 
Ökçün, “Türkiye’de yer alan bu merkezlerin 
çoğunda kadınlara yönelik cilt bakımı, 
masaj ve estetik hizmetlerin verilmesi de 
sevindiricidir. Böylece termal sulardan, 
sağlığın yanı sıra, güzellik ve estetik açıdan 
da azami fayda sağlanmaktadır” dedi.


