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 Ankara  
 

 
Sağlık turizmi için önemli adım 
 
Ankaralı yatırımcılar Prestij projeleri ile gündemde yer almaya ve katkı
sağlamaya devam ediyor.Bu kez Ankara’da turizm alanında başarılı
faaliyetleri ile tanıdığımız Aloha Grup’tan Türkiye’de ilk olacak bir
proje geliyor. Turizmciler tarafından HASTEL(Otel+Hastane) olarak
isimlendirebileceğimiz bu özel Sağlık Yatırımı 200 yataklı tedavi
bölümü ve 264 suit’lik Klinik Konuk Evi’nden oluşacak.HASTEL
kompleksinin tedavi üniteleri Türkiye’nin en büyük sağlık

kuruluşlarından biri tarafından, Klinik Konuk Evi ve Klinik Otel ise yatırımı yapacak olan Aloha Group tarafından
işletilecek.  
Yapım, işletme ve personel olarak çok özel nitelikler taşıyacak bu projede,ulaşımın helikopterlerle sağlanması
da öngörüler arasında.Ayrıca Türk,Uzakdoğu ve Dünya mutfağın da bulunacağı sağlıklı
beslenme,gastronomi,diyet bölümleri ile de tam bir sağlıklı yaşam merkezi olarak yapılacak olan bu proje, 2015
yılında,hizmete açılmış olacak. 
 
Türkiye’de ilk 
Klinik Konuk Evleri olarak düşünülen 60 m2’lik Müstakil Suitlerde, kendilerine ait özel hobi bahçeleri ve modern
destek üniteleri ile donatılmış,sağlıklı ve güvenli,doğal yaşam standartlarına tam uygun olarak yaşam boyu
kullanım felsefesi ile hizmet sunulacak.Aile fertlerinin de yararlanabileceği Klinik Otel’de kalanlar için 
katılabilecekleri etkinlikler düzenlenecek ve bunun için sosyal faaliyetler birimi kurulacaktır.  
Geriatri merkezinde kalanlara ise,Yetiştirme Kursu’ndan mezun olan sertifikalı yaşlı bakıcısı eşliğinde verilecek
sağlık ve sosyal hizmetler nedeniyle; Türkiye’de ilk defa,hiçbir zaman “huzur evi ya da bakım evi” gibi insan
üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan bir durumu,akıllarına bile getiremeyecekleri bir yaşam vaat ediliyor.  
Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen projeleri,yabancı hasta birimleri bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ve özel sağlık merkezleri ile birlikte Ankara’nın sağlık turizminde
öngörülen hedeflere ulaşması için ve toplam değerinin yükselmesine katkıda bulunacak bu önemli yatırımı ATİD
olarak da desteklemekteyiz.Ankara önümüzdeki aylarda, Yoğun festivaller ve fuarlara da ev sahipliği yapacak.  
 
Önemli fuarlar düzenlenecek 
25-27 MAYIS tarihleri arasında ATO Congresium Kongre Merkezinde düzenlenmesi planlanan METEX Turizm
Fuarını da Ankara için bir yenilik olarak tanımlıyorum. Ankara’nın uluslararası ilk turizm fuarı niteliğini taşıyacak. 
METEX’e Kuzey Afrika, Balkanlar ve Arap Yarımadasında yer alan ülkeler katılacak. Fuarda sadece turizm 
değil, diğer alanlardaki işbirliği imkanlarının da ele alınacağı bir konferans da yer alacak. 300 den fazla
acentenin temsilcilerinin, Türkiye’deki tüm illerin temsilcileri ile bir araya gelmelerinin amaçlandığı bu etkinliğin,
Ankara’nın turizmine ve diğer işkollarına yansıması da önemli bir katma değer sağlayacaktır.  
 
METEX’i,Anadolu Turizm İşletmecileri Derneğinin (ATİD) turizmin Anadolu’ya kapsamlı olarak yayılması 
bağlamındaki hedefleri ile,uyumlu bir etkinlik olarak değerlendiriyor; bu ülkelerle işbirliği yapmayı düşünen tüm iş 
kolları için,şimdiden not edilmesini tavsiyeye değer buluyorum.  
 
Atılım Üniversitesinde 24 ŞUBAT günü yapılacak “AB Müzakere Sürecinde Turizm Sektörü” konulu toplantıyı
da,bu konudaki bilgileri uzmanlarından dinlemek isteyenler için hatırlatmak istiyorum. 
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