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Türkiye mağaralar açısından zengin bir ülkedir. Bu mağaralar bilimsel, estetik, kültürel,
sağlık, sportif ve macera gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Sağlık amaçlı kullanılan
mağaralar, içerisinde yer alan atmosfer özelliklerine göre çeşitlenmektedir ve tuz tedavisi,
radon terapi ve termal kaynaklı mağaralar olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu kapsamda,
çalışmanın amacı Türkiye’deki mağaraların sağlık turizmi kapsamında kullanım amacına
göre incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak resmi web sayfaları incelenmiş ardından yine illerle
ilgili olarak farklı web sayfalarındaki bilgiler toplanmıştır. Ayrıca ikincil veri
kaynaklarından faydalanılarak mağaralar hakkındaki bilgiler incelenmiştir. Çalışmada elde
edilen veriler doğrultusunda 17 mağaranın sağlık turizmi kapsamında kullanılabildiği tespit
edilmiştir. Bu mağaralardan 11 tanesi turizme açık mağara iken, 6 tanesi turizme açık
değildir. Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında ele alınabilecek en önemli mağara Damlataş
Mağarası’dır. Bunun yanında Çankırı ve Iğdır’da bulunan tuz mağaraları da sağlık turizmi
kapsamında önemli mağaralar olarak değerlendirilebilmektedir.
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Turkey is a country rich in caves. These caves are used for different purposes such as
scientific, aesthetic, cultural, health, sports and adventure. Caves used for health purposes
vary according to the atmospheric features and salt therapy, radon therapy and thermal
springs can be classified as caves. In this context, it can be classified as spelotherapy, radon
therapy and thermal spring caves. In this context, the aim of the study is to examine the
caves in Turkey according to their intended use within the scope of health tourism. In the
research, document analysis method, one of the qualitative research techniques, was used.
In this context, firstly, the official web pages were examined, and then the information on
the different web pages about the provinces was collected. In addition, information about
the caves was examined by making use of secondary data sources. Within the scope of the
study, it has been determined that 17 caves can be used within the scope of health tourism.
While 11 of these caves are open to tourism, 6 of them are not open to tourism. The most
important cave that can be considered within the scope of health tourism in Turkey is
Damlataş Cave. In addition, the salt caves in Çankırı and Iğdır can be considered as
important caves within the scope of health tourism.
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