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Dünya turizminde başlıca 

gelişmeler ve kaplıca turizmi

▪ Dünyada turizmin başlangıcı                     
1800’lü yıllar, gelir artışı, ücretli tatillerin ortaya çıkışı

▪ Boş zaman ve tatil kavramı
1900’lü yıllar

▪ Turizmin günümüzde ulaştığı boyut 400 

milyon turist, 500 milyar dolar para

▪ Turizmde mekansal farklılıkların önemi

▪ Turizmde çeşitliliğin önemi



▪ Turizmin Türkiye açısından önemi
▪ Dış ödemeler dengesi açığı,      

▪ Geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında turizmin yeri ve önemi

▪ Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 
▪ Kıyılara alternatif turizm sahaları

▪ Kültür turizmi, yayla turizmi, dağcılık, mağaracılık, rafting, vd.

▪ Türkiye’de kaplıca turizmi
▪ Başlıca kaplıca ve tedavi merkezleri 

▪ Kaplıcalarda sunulan hizmetler



Kaplıca şehri nedir ve

nasıl olmalıdır?

Dünyaca ünlü 

kaplıca turizm merkezlerine 

bir örnek;

BAD KİSSİNGEN
(ALMANYA)





Yeri ve ulaşım durumu





Bad Kissingen şehir merkezinden görünümler

















Bad 

Kissingen’de

tarihi kaplıca 

binaları 

Brunnenhalle 

ve 

Luitpolbad’ın 

içinden 

görünümler 









Reklam ve tanıtımda 

kullanılan yöntemler

▪ Ünlü 

kişilerden 

(sanatçı ve 

sporculardan 

yararlanma

▪ Doğru dürüst 

broşür ve 

kitapçık 

hazırlama







Bad Kissingen’de modern hastane ve tedavi 

merkezlerine bir örnek; Klinik Regina









Sanatoryum ve kür merkezleri













Turizm merkezi, otel ve pansiyonlar











▪ Bad Kissingen’de hangi hastalıklar tedavi 
ediliyor?

▪ Kalp ve damar hastalıkları

▪ Kolesterol, tansiyon ve diyabetik rahatsızlıklar

▪ Dolaşım ve sindirim sistemi problemleri

▪ Pankreas ve karaciğer enfeksiyonları

▪ Mide ve böbrek rahatsızlıkları

▪ Bağırsak ve hemoroit problemleri

▪ Jinekolojik rahatsızlıklar

▪ Vd.

▪ Tedavi yöntemleri
▪ Kaplıca suyu kürleri

▪ Mineral su banyoları

▪ Çamur banyoları

▪ Tazyikli su terapileri

▪ Vd.



Bad Kissingen Kaplıca şehrinde ziyaretçilere 

sunulan diğer aktiviteler

▪ Ulusal ve uluslar arası kültürel organizasyonlar 
(konserler ve çeşitli spor müsabakaları)

▪ Bozulmammış doğal ortam

▪ Çeşitli bireysel veya kolektif spor aktiviteleri (tenis, 
golf, yüzme, olta balıkçılığı, okçuluk, kano, ata 
binme, yamaç paraşütü, vd.)

▪ Doğa yürüyüşleri, kanalda tekne gezileri

▪ Alışveriş imkanları

▪ Kumarhane

▪ Vd. 



Başlıca sloganlar

▪ Kalp, romatizma, dolaşım ve sindirim sistemi 

bozuklukları ile bunlardan kaynaklanan 

diyabet, ürik asit, kolesterol ve tansiyon 

problemleri modern insanın karşı karşıya 

olduğu hastalıklardır.

▪ Bad Kissingen’de tatil yaparak ve dinlenerek 

bu hastalıklara yakalanma riskinizi 

azaltabilirsiniz.



Şayet bu tür rahatsızlıklarınız varsa;

▪ Bad Kissingen’de geçmişin geleneksel 

tedavi yöntemleri yanında, geliştirilmiş 

modern tıp teknikleri ile tedavi edilirsiniz.

▪ Bunun için Bad Kissingen’de deneyimli 

doktorlar ve terapistler; yaşınıza, kilonuza ve 

cinsiyetinize, kısaca herkes için ayrı ayrı 

tedavi yöntemleri belirlerler ve bunları 

başarıyla uygularlar.



Bad kissingen’de vakit geçrmek; 

Rekreasyonel Faaliyetler





















Sonuç

▪ Yukarıda modern bir kaplıca şehri ana 

hatları ile ayrıntıya girmeden yüzeysel 

olarak anlatılmıştır. 

▪ Şayet Havza’nın –başka bir alternatif 

bulunamadığı sürece- bir kaplıca şehri 

olması ve bundan geçimini sağlaması 

düşünülüyorsa bu ve benzeri örneklerden 

yararlanması gerekmektedir. 



Havza için öneriler
▪ Bugüne kadar kaplıcalarla bağlantılı olarak Havza için 

sayısız öneri getirildiği herkesin malumudur. Biz bunları 
burada tekrar ederek vaktinizi almak istemiyoruz.

▪ Bizim önerimiz şudur;

▪ Türkiye’de ortalama ömür uzamakta, 2005 yılı itibarıyla 70’i 
geçmiş bulunmaktadır. Bugün Avrupa ülkelerinin karşı 
karşıya olduğu yaşlı nüfus problemini biz de yakında 
yaşamaya başlayacağız. Yaşlı nüfusla birlikte kalp, damar, 
sindirim problemleri ile kireçlenme ve benzeri romatizma 
hastalıklarına yakalananların sayısı da  yükselmektedir.  Bu 
arada toplumun refah düzeyi de yükselmekte, tatile 
çıkanların sayısı arttığı gibi, özel tedavi kurumlarından 
yararlananların sayısı da artmaktadır.

▪ Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin acil olarak çok sayıda 
fizik tedavi kurumuna ihtiyacı vardır. İşte Havza Karadeniz 
Bölgesi için bu açığı kapatabilir. Üniversite bünyesinde 
veya bağımsız büyük ölçekli fizik tedavi hastaneleri buraya 
inşa edilebilir.



Bunun için;

▪ Havza öncelikle bir kaplıca şehri olmaya karar vermeli, 
basit ve küçük bir Anadolu kasabası kimliğinden bir an 
önce sıyrılmalıdır.

▪ İlkokuldan başlayarak halkın her kesimi bu bilinçle 
yetiştirilmeli ve eğitilmelidir.

▪ Şehir bir beton yığını görüntüsünden kurtulmalı, görsel 
kirlilik sona erdirilmelidir.

▪ Şehir çiçeklerle bezenmeli, bir tatil şehri görünümü 
kazanmalıdır.

▪ Sonra da bu görünümün içi örnekte görülen aktivitelerle 
doldurulmalı, Havza her yaşa ve her kesime hitap eden bir 
turizm ve tedavi merkezi haline getirilmelidir.

▪ Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



Havza’nın turizm potansiyeli ve 

başlıca zenginlikleri



































▪ 1990’da toplam 62.504 (şehir 17.962 kır 

44.542)

▪ 2000’de 53.512 (şehir 19.385 köy 34.127)

▪ Toplamda  binde -15.53 azalma var

▪ Şehirde artış binde 7.62 köylerde azalma 

binde -26.63

▪ Toplam 82 köy (0-250: 36 köy, 250-500:19, 

500-750:14, 750-1000:7, 1000-1250:3, 

1250-1500:2, 1500-2000:1 köy var.



▪ Normal otellerde oda sayısı 125, yatak 

sayısı 410

▪ İlçeyi yıllık 150.000 kişi ziyaret ediyor

▪ Termal turizm merkezi ilan edilmiş



SORU:

▪ İki kaplıca şehrini (Bad Kissingen ve 

Havza’yı) karşılaştırınız.

TARTIŞMA:

▪ Kaplıca turizminin ne kadar önemli ve nelere

dayalı olduğu hakkında tartışınız.



Sabrınız ve ilginiz için teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım.
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