
2. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 
(27 Şubat - 02 Mart 2009/ANTALYA) 

II. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 

Ertuğrul GÜNAY’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

Kongre; 

Bütçe Plan Komisyon Başkanı Afyon Milletvekili Doç Dr. Sait AÇBA, 

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mustafa DEMİR, 

Antalya Miletvekilleri Dr. Abdurrahman ARICI ve Sadık BADAK, 

Antalya Valisi Alâaddin YÜKSEL, 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim YAZAR, 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ali ALBAY, 

D-8 Genel Sekreterliğinden Kia TABATABAEE, 

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. İbrahim ÇETİN, 

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ACAR, birçok bürokrat, 

sektör temsilcileri, yabancı üst düzey bakanlık yetkilileri, yatırımcı ve sigorta temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleştirildi. 

70’i yabacı (33 ayrı ülkeden; Afganistan, Almanya, Amerika, Arnavutluk, Avusturya, Dubai (BAE), Bosna 

Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, Katar, KKTC, 

Macaristan, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Portekiz, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Umman, 

Ürdün, Yemen, Yunanistan) 285 katılımcının iştiraki ile gerçekleşen Kongremizde aşağıda özetlediğimiz görüş ve 

düşünceler öne çıkmıştır: 

Sağlık turizmi; hizmet sektöründe en hızlı gelişen bir endüstri olmuştur. 

Sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm, SPA ve Wellnes, ileri yaş turizmi, engelli turizmi, sporcu turizmi, 

vb. birçok bölüm vardır. 

Her ülke hatta her bölge veya il bu branşlardan biri ile markalaşmalı. 

İstanbul Türkiye’de ve dünyada tıp turizminde marka olabilecek kapasitede bir ildir. 

Medikal (Tıp) turizminin önünün açılması için Türkiye de yabancı doktor çalıştırılabilmelisinin yasal 

düzenlemeleri bir an önce yapılmalıdır. 

Ortadoğu ülkeleri ve komşu ülkeler açısından Türkiye lider bir ülke rolü üstlenmeli bu bölgede sağlık işbirlikleri 

yapılmalı. 

Yapılan bu kongreler uluslararası dayanışma, işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlamaktadır. 

III. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi daha kapsamlı ve yaygın katılımcı ile özellikle medikal turizm konusu 

işlenerek Nisan 2010’da İstanbul’da yapılacaktır. 

Sağlık turizmi konularında sürekli sektör temsilcilerine eğitim toplantıları yapılmalı. 

Ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini yurtdışına tanıtım için devlet fon ayırmalı sektör temsilcileri ve STK’lar 

daha aktif olmalı. 

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Türkiye’de sağlık turizmi alanında şemsiye bir STK rolu üstlenmeli. 

Sağlık Turizminin gelişmesi açısından turistin sağlığı ve acil yardım hizmetleri ülkeye gelen turistlere güven telkin 

etmeli. 

Sağlık turizminin gelişmesi için uluslararası akreditasyon yabancı dil ve tanıtım çok önemlidir. Sağlık turizmine 

hizmet verecek profesyoneller ve yardımcı personel mutlaka eğitilmeli ve dil problemi çözülmelidir. 

Global kriz sağlık turizmi açısından fırsata dönüştürülebilir. Örneğin ABD’de 50.000 sigortasız insan var ayrıca 

sigorta kapsamı dışında kalan birçok konu var. Cepten ödeme oranları hızla yükseliyor. 

Sağlıkta mevcut ileri teknoloji imkânlarımızı iyi değerlendirilmeli. D-8 ülkeleri arasında sağlık turizmi açısından 

Türkiye lider rol üstlenmeli. 

Sağlık turizminin ülkemizde kurumsallaşması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde konuyla ilgili bir birim 

oluşturulmalı. 



Sağlık turizmi ile ilgilenen kurumların dayanışması, standardize edilmesi ve tanıtımı açısından Sağlık Turizm 

Birliği (SATBİR) yasal olarak kurulmalı. 

Turizm gelirlerindeki kayıp sağlık turizmi ile telafi edilebilir. 

Yaklaşık 3 milyon medikal turizm bugünkü 26 milyon genel turistin bıraktığı dövizden (20 Milyar USD ) daha 

fazla döviz bırakabilir. 2010 yılında ülkemizin sağlık turizminden aldığı pay 1 milyar USD/yıl üzerine çıkmalı. 

Sağlık turizmi; Dünyadaki toplam yaşam kalitesinin artırılmasında ve turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir 

unsurdur. 

Bugün Türkiye de 1500 civarında termal kaynağımız, 1500 civarında yatak kapasitemiz vardır. 10 yıllık bir vadede 

250.000 yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 

Ülkemize termal turizm için yatırımcı çekilmeli bunun içinde devlet gerekli teşvikleri vermektedir. En önemli 

yatırımcıların Ortadoğu da olduğu unutulmamalıdır. 

Türkiye özellikle yaşlanan batı ülkelerine iklimi, alt yapısı ve misafirperver insanlarıyla hizmet etmeye hazırdır. 

İleri yaş turizmi için çok uygun bir ülkeyiz. 

Yapılan 1. ve 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresinde Türkiye de sağlık turizmi farkındalığı oluşmuştur. Bundan 

sonra dünya ile entegre olmalı, sağlık turizmi alanında somut adımlar, yasal düzenlemeler ve işbirlikleri 

ortaya konmalı. 

Sağlık turizmine hizmet verecek kuruluşların standartları, şartları, planlaması ve ilerde problem olmaması için 

şimdiden değerlendirilmeli gerekli düzenlemeler yapılmalı. 

 


