
5 Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Sağlık Bakanlığı'ndan Sayın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ, 

Bakan Yardımcısı Agâh KAFKAS, Müsteşar Prof. Dr. Nihat TOSUN, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan 

BUZGAN, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT, Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ, Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürü Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, İçişleri Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Necmettin KILIÇ, Ekonomi 

Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur ECEVİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü 

Cumhur Güven TAŞBAŞI ve birçok bürokrat katılımıyla açıldı.  

 

Kongreye toplamda 6 yüzü aşkın katılımcı, 40 sponsor firma 3 ayrı salonda toplam 75 yurtiçi ve yurtdışı 

konuşmacı katılmıştır. Yurtdışından 45 farklı ülkeden 125 yabancı katılım sağlanmıştır. Yurtdışından Bakan, 

Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Üst Düzey birçok Sağlık ve Turizm Bakanlığı Yetkilileri, Hastane Yöneticileri, 

Sigortacı, Yatırımcı ve Turizmci Sektör Temsilcisi katılım sağlamıştır. Yurtiçinden ise 5 yüze yakın sağlık 

yöneticisi, yatırımcı, termal turizm işletmecisi, yöneticisi, seyahat acentaları, aracı kurum, sivil toplum kuruluşu, 

özel ve kamu hastaneleri ve belediyeler ve Ankara, Bursa, Afyon, Denizli Valilikleri katılmıştır.  

 

KONGREDE VARILAN SONUÇLAR  

GENEL  

•Dünyada sağlık turizmi, en hızlı büyüyen hizmet sektörü olmuştur.  

 

•Sağlık turizmi; herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan ve istihdam artıran, ekonomilere katkıda 

bulunan bir sektör olmuştur.  

 

•Sağlık turizminde dünyada dönen yıllık ciro 100 milyar $ civarında ve bu amaçla seyahat eden kişi sayısı ise yıllık 

milyonlarla ifade edilmeye başlanmıştır.  

 

•Sağlık Turizminde başarılı olmak için kalite, uluslararası standart, markalaşma, tanıtım ve yenilikçilik çok 

önemlidir.  

 

•Sağlık turizmi uluslararası bir hizmet sektörü olup, rekabet hızla artmaya başlamıştır. Sağlık turizminin; tıp 

turizmi, termal turizm, yaşlı turizmi, sporcu turizmi vb. birçok bölümü vardır. Sağlık turizminde tüm bu alt 

bileşenlerin entegrasyonu başarı için çok önemlidir. Özelliklle yaşlı turizmi gelecekte çok büyük bir potansiyeldir .  

 

•Gelişmiş batı ülkelerinde nüfusun yüzde 20'den fazlası 60 yaşın üstündedir. Bunların bakım maliyetleri ülke 

ekonomilerini tehdit etmektedir. Ülkeler ve sigortalar bu grubun bakım maliyetlerini düşürmek için sağlıklı 

yaşlanma ve yaşlı turizmini bir çıkış olarak görmektedir.  

 

•Sağlık turizminde sürekli eğitim, insan kaynağı ve yüksek teknolojinin kullanımı çok önemlidir.  

 

•Sağlık turizminde dünyada bölgesel destinasyonlar ve işbirlikleri önem arz etmektedir. Sağlık turizmi dünyada 5-6 

bölgede yayınlanmıştır. Uzakdoğu (Malezya, Singapur, Tayland, Hindistan) Ortadoğu (Dubai, Ürdün, İsrail, Mısır) 

Doğu Avrupa (Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti) Batı Avrupa (Almanya, Avusturya, Belçika) Güney 

Afrika, Kuzey Amerika, Brezilya, Güney Kore ve Çin.  

 

•Dünyada sağlık turizmi destinasyon ve pazarları netleşmeye başlamıştır ve ayrışmıştır. Ancak bazı ülkeler hem 

iyi bir destinasyon hem de iyi bir pazardır. (Örneğin ABD. Binlerce zengin Ortadoğulu tedavi için bu ülkeye 

gitmektedir. Ancak 50 milyonu aşkın sigortasız ve orta gelir seviyesindeki milyonlarca kişide tedavi için 

Brezilya'ya, Güney Amerika'ya ve Uzak Doğu'ya gitmektedirler.)  

 

•Sağlık turizminde bilgi paylaşımı ve bilişim teknolojisinin kullanımı çok önemlidir.  

 

•Sağlık turizminin temel amacı; insanlığın daha iyi sağlık hizmeti alması ve sağlıklı yaşam süresi ve sağlığa 

erişebilirliği kolaylaştırılmış olmasıdır. Farklı bir açıdan değerlendirilir ise DSÖ "İkibinli Yıllarda Herkese Sağlık" 

prensibiyle çok uyumlu bir gelişmedir. Bunların tabi sonucu olarak önemli bir ekonomik alan, bazı ülkelerin 

ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir sektör haline gelmiştir.  

 

TÜRKİYE AÇISINDAN  

•Türkiye; bulunduğu coğrafik konumu iklim, kültür, siyasi ve ekonomik istikrar özellikle de sağlıkta dönüşüm 

programı sonrasında gelişen sağlık hizmetlerinin kaliteli ve ekonomik sunumuyla çok büyük bir avantaja sahiptir.  

 



•Sağlık turizminde ülkenin tabii avantajının yanı sıra hükümetin sağlık turizmine ciddi olarak sahip çıkması ve 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yasal olarak sağlık turizmini düzenleyen, denetleyen ve koordine eden bir 

başkanlığın bulunması, sağlık turizminin ülkede gelişmesine ve hizmet alıcı olan kişilere ve yatırımcılara çok 

güven vermektedir. Dünyada bu yapıya sahip sadece 4-5 ülke vardır. (Malezya, Singapur, Güney Kore, Ürdün 

vb)  

 

•Türkiye’de sağlık turizminde yeni başlayan vergi indirimi, yurtdışı tanıtıma finansal destek ve Sağlık Bakanlığı'nın 

sektörü destekleyen ve denetleyen yapısı Ülkemizi dünyada sağlık turizmi alanında lider bir konuma getirecektir.  

 

•Sağlık turizminde insan kaynağı çok önemlidir. Yabancı dil bilen sağlık potansiyelleri ve ara eleman sayısı 

mutlaka artırılmalı, çeşitlendirilmeli bununla ilgili sertifika programları yapılmalı, üniversitelerde bölümler açılmalı 

özellikle yeni gelişen yaşlı bakımı, rehabilitasyon, fizyoterapistler, teknikerler vb.  

 

•Üniversiteler sağlık turizmi alanında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmalı innovasyona önem verilmelidir.  

 

•Sağlık Bakanlığı; sağlık turizmine hizmet verecek dünyada örneği çok olan yenilikçi hizmet alanlarının 

standartlarını belirlemeli ve mevzuatları yapmalı, (Kür ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı emekli köyü, obezite ile 

mücadele merkezi, sağlıklı yaşam kentleri vb.)  

 

•Sağlık Bakanlığı'nın yeni geliştirdiği 'Sağlık Serbest Bölgeleri Projesi' dünyaya örnek olabilir. Ancak iyi planlamalı, 

bu bölgeler sadece hastanelerin kümeleşme yerleri olmamalı. Arge-teknokent, rehabilitasyon, sosyal tesisler vb. 

içeren bir konsepte sağlık köyleri olmalı.  

 

•Kongreler daha çok kalite, markalaşma, destinasyon ve pazarlamaya yönelik olmalı ayrıca alt konularda spesifik 

çalıştaylar ve paneller düzenlemeli  

 

•Türkiye’de kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin koordinasyon ve işbirliği daha da 

güçlendirilmeli,  

 

•Dünyadaki gelişmeler titizlikle takip edilmeli sürekli araştırmalar yapılmalı. Kalite ve Uluslararası Standartlardan 

taviz verilmemeli,  

 

•Sağlık Turizmi tüm branşlarıyla geliştirilip entegrasyon sağlamalı, insan kaynağı efektif kullanılmalı,  

 

•Yaşlı ve Engelli Turizmi açısından Türkiye coğrafyası; iklimi kaliteli sağlı hizmet sunumu ve turizm ülkesi olması, 

yıllık 10 milyona yakın 60 yaş üstü turist kabul etmesi ile çok potansiyel bir ülkedir.  

 

•Yaşlı ve Engelli Turizmi ile ilgili alt yapı ve mevzuat çalışmaları acilen yapılmalıdır. Batının 200 milyonu aşkın bu 

hedef kitlesinde en az yüzde 10'nu Türkiye'ye çekecek çalışmalara hemen başlanmalıdır.  

 

•Sağlık Turizminde en öncelikli pazar çevremizde yaşayan 1 milyar nüfustur. En önemli sürdürebilirlik için 

engelimiz dil problemidir. En önemli konu kalite ve tanıtımdır.  

 

•Sağlık Turizmi Derneği 8 yıllık faaliyetleri ve bugünkü çalışmalarıyla Türkiye’de ve Dünyada sağlık turizmi 

alanında saygın ve lider bir sivil toplum kuruluşu olmuştur.  

 

•6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nin daha geniş katılımlı ve kapsamlı olarak Eylül 2012 tarihinde Medikal 

Turizmin Başkenti İstanbul'da yapılmasına ve hazırlıkların erkenden başlanmasına karar verilmiştir. (25-11-2012)  

 

Kongre yürütme kurulu adına Sağlık Turizmi Derneği Başkanı  

 

Prof. Dr. Mustafa Paç 


