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TURİZM VE SAĞLIK 
 

Dünyada 1970’li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri 

olmuştur. Ülkemizde 1980’lerden sonra Turizm konusuna dikkatler çekilmiştir. 

Türkiye de son 2-3 yılda Turizm sektöründe patlama yaşanmaktadır. Bununla birlikte 

Turizm çeşitleri, sorunları, geleceği ve bu alandaki fırsatlar her geçen gün genişleyerek 

tartışılmaktadır. 

Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak 

düşünürsek bu insanların sağlıklı yaşaması ve sağlık konusu Turizmle içi içe olacaktır. 

Buhara sağlık olarak 6 yıldan beri Turist Sağlığı ve Sağlık turizmi ve bunların 

Avrupa’yla ilişkileri üzerine çalışmaktayım. Bu konu son 1-2 yıldan beri hükümetin ve 

ülkenin gündemine yeni oturmuş ve tartışılmaya başlanmıştır. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramları doğru kullanmak gereklidir. 

 

Turistin sağlığı:  
Yurt dışından geçici süre için gelen insanların bu süre içinde hastalanmaları ve 

tedavileri, turistlerin  bulundukları yerlerin sağlıklı olması ve turistlere hizmet sunanların 

sağlığı da turist sağlığı konusuna girer. 

 

Sağlık Turizmi: 

1- Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, 

tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) sadece tedavi için 

gidilmesidir. 

2- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer 

ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer almaktadır.  

 

Kaplıca Turizmi: 

Jeotermal tesislerden yararlanmak amacıyla yapılan seyahatler 

1. Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden 

diğer ülkeye gidilmesi.(aynı zamanda sağlık turizmi kapsamına da girer) 

2. Dinlenmek rahatlamak ve kendini daha iyi hissetmek amacıyla konforlu 

ortamlarda geniş otelcilik hizmetleriyle birlikte kaplıcalardan faydalanmak 

(ülkemizde yangın olan şekilde budur)      

Çoğu zaman 1 ve 2 sınırları birbirinden tamamen ayrılamayabilir. Hatta bu hizmetler 

kombine sunulabilir.  

Yurt dışından kaplıcalarda  kendini daha iyi hissetmesi (wellness) ve/veya rahatlaması 

(restness) için gelinmesi Sağlık Turizminden daha ziyade kaplıca turizmi  kapsamına girer. 

Sağlık Turizmi denince ülkemizde yanlış bir yorumlamayla kaplıca turizmi anlaşılıyor. 

Halbuki kaplıca turizmi sadece Sağlık turizminin alt bir grubu olabilir. 

 

Sağlık Turizminin içine çoğu zaman turistin sağlığı da girer. Şöyle ki Avrupa dan 

kalça protez veya göz lazer tedavisi için ülkemize gelen kişilerde turisttir. Hastane dışında 

gidiş dönüş ve konaklama esnasında karşılaştığı  olaylar turizm kapsamında 

değerlendirilmelidir. Bu örnekte kalça protezi için gelmesi ve hastanedeki tüm işlemler. 

Sağlık turizmi ama otelde kaldığı esnada kirli su ve bozulmuş yemek sebebiyle ishal olması 

turist sağlığı kapsamında değerlendirilme. 
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Özetle: 

 Turistin sağlığı, sağlık turizmi ve sağlık turizminin kısmen içinde olan kaplıca turizmi 

böyle tanımlanabilmesine rağmen  bir birinden tam ayrılamayan üç kavram ortaya çıkıyor. 

 

a) Turistin sağlığı 

b) Kaplıca turizmi 

1. Tedavi edici kaplıca hizmetleri 

2. Dinlenme amaçlı kaplıca hizmetleri 

c) Sağlık turizmi  

 

Öncelikli olarak ülkemizde bu kavram kargaşası netleşmeli ve yasal olarak 

tanımlanmalı sonra bu kavramları kapsayan kurumların işleyişi ve hizmetlerin 

sunulmasıyla ilgili yönetmelikler hazırlanmalı. 

 

A) TURİSTİN SAĞLIĞI: 

     Ülkemize sağlıklı olarak dinlenme ve eğlenme veya Türkiye’nin bir çok 

zenginliklerini (kültür ve, tarih, dağ, mağara vb.) tanıma amaçlı gelen kişilerin 

sağlığını ve bulunduğu ortamın sağlıklı olmasını kapsar.   

 

Turistler öncelikli olarak alt yapısı mükemmel sağlığını tehlikeye atmayacak ortam 

ve kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklemedik sebeplerden dolayı 

hastalanırsa acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edecektir. 

Bu çerçevede beklenmedik bir hastalığın sebep- sonuç ve düzeltilmesi ve maliyeti 

önem arz edecektir. 

 

Turist Sağlığı ile ilişkili konular: 

1- Turistin bulunduğu ortam ve  bu ortamda çalışanların sağlıklı olması  

2- Turizmin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı  

3- Turistlerin sağlığı ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu.  

a. Sağlık personeli ve kurumların işleyişi 

b. Yurt dışı sigortalarıyla ilişkiler ve ücretlendirme  

4- Yurt dışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda ülkemizin ve sağlık 

hizmetlerinin tanıtımı olacaktır. 

5- Gurbetçilerin izindeyken oluşan sağlık problemleri 

 

B)  KAPLICA TURİZMİ: 

 

a) Dinlenme amaçlı kaplıca turistleri: 

Turistlerin bir kısmı (Özellikle yaşlı kesimi) Ülkemizin doğa güzellikleri ve 

jeotermal kaynaklarından dinlenme amaçlı faydalanmalarını kapsar. Burada kaplıcanın 

bulunduğu tabiat, jeotermalin kalitesi ve lüks ortamı çok önem arz edecektir. Asıl 

amaç dinlenme ve eğlence ikinci amaç rahatlama ve iyilik halini elde etmedir. Küçük 

çaplı otelcilik hizmeti veren kaplıcalar bu kapsamda değerlendirilemez.  
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b) Tedavi amaçlı kaplıca turizmi: 

Ülkesinde tabipler tarafından teşhisi ve endikasyonu konmuş hastalıkların 

tedavisi için ülkemize gelmeleri ve kaplıcalardan faydalanılmasını kapsar. 

 

Bu durumda ülkesinden yanında getireceği raporlar önem arz eder. Türkiye’de 

de tabiplerin kontrolünde kaplıcalarda tıbbın kuralları çerçevesinde tedavi olmaları 

gerekecektir. Bu bölümde lüks otelcilikten ziyade kaplıcanın kalitesi, fiziki olarak 

türü önem arz eder. Modern küçük kaplıca merkezleri bile bu hizmeti sunabilir.    

       Bu güne kadar dinlenme amaçlı kaplıca turizmi ile tedavi amaçlı kaplıca turizmi 

birbiriyle sık sık karıştırılmıştır. 

         Bunun sebepleri; 

1- Ülkemizde ve yurt dışında bu iki bölüm ayrı ayrı tanıtılmadı ve pazarlanmadı. 

Aslında bugüne kadar kaplıcaların tanıtımı yurt dışında hiç yapılmadı sayılır. 

2- Ülkemizde bu konuda tıbbi endikasyonlar tam konmadı zaten FTR bölüm son 

yıllarda güncelliğini kazanmış olup ruhsatlı modern kaplıcalar yeni 

yaygınlaşmaktadır. 

3- Kaplıca tedavisi için tıbbi endiksiyon konduğu zaman bile bugüne kadar  

hastanın gideceği ruhsatlandırılmış kaplıcalar yaygın değildi. 

4- Sosyal güvenlik kurumlarının ödediği ücret maliyetlerinin çok altında. 

5- Avrupa sağlık kasalarının kaplıca tedavisi için yurt dışına sevk ve bedellerinin 

ödemesi konusunda ciddi girişim ve araştırma yapılmamıştır. 

Bütün bunların sonucunda dinlenme amaçlıda olsa tedavi amaçlıda olsa herkes lüx 

ve konforlu kaliteli kaplıcaları tercih etmeye başlamış ve bedellerini kendileri 

ödemişlerdir.  

 

      C)  SAĞLIK TURİZMİ: 

Sağlık insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika 

belirleyip vatandaşına sağlık ihtiyacını karşılar. Ülkemiz kamu sağlık hizmetlerine ilaveten 

son 10 yılda özellikle 2-3 yılda özel sağlık sektörüyle ciddi işbirliğine girilmiş ve sağlık 

hizmeti hızla özele kaymaya başlamıştır. Özel sağlık sektöründe ciddi atılımlar olup. Avrupa 

standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel hastaneler artmaya 

başlamıştır. 

Bu büyük ve donanımlı hastaneler ülkemizin genel standartlarının üzerindedir. 

Kendileri yurt dışı pazarlara açılmak zorundadırlar. Ülkemizdeki sağlığa ayrılan pay sınırlı 

kişi başına düşen sağlık harcamaları 200 USD yi geçmemektedir. Bu nadide kurumların 

ayakta durabilmesi için yurtdışı pazarlara açılmaları kaçınılmaz olacaktır. 

Ayrıca ülkemiz mevcut coğrafik konumu, Avrupa birliğine girme trendi ve sağlıktaki 

dönüşüm projesi, özel sağlık sektörünün geldiği durum ve turizmdeki gelişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda sağlık turizminin ciddiyeti ve ülkeye getireceği ekonomik değer çok 

büyüktür. 

 

 

 

  

YURT DIŞINDA SAĞLIK  HİZMETLERİ VE ÜLKEMİZ İÇİN  ÖNEMİ      

 Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için 3 bölgeye ayırmakta fayda var. 

1. Avrupa 

2. Orta Asya ve Ortadoğu 

3. Afrika ülkeleri  
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1-  Avrupa açısından Sağlık Turizmi: 

 

Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun 

beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlanmakta sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii 

olarak artmaktadır. 

Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale 

gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı 

ülkelerde durum daha vahimleşmektedir. 

 Hükümetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken özel 

sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucularında yatırdıkları paralarla 

orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah 

sanayi iletişim v.b.) alanlara yatırım yapmaktadırlar. 

 Hal böyle olunca Avrupa gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için 

birçok yollar incelenmekte; bunlardan en önemlilerinden  biriside sağlık hizmetini 

daha ucuz, satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak,hatta bazı sağlık 

hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir. 

 Sonuç olarak Avrupa da gelinen nokta pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda 

kalan sigorta için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlerde sigortalı için daha ucuz, ama 

kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç 

vardır. Neticede Avrupa yurt dışından ucuza sağlık hizmeti almaya aday haline 

gelmiştir. 

 Burada göz ardı edilmemesi gereken konu Avrupalı kaliteden taviz 

vermeyecek hem kültür olarak hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağı kararı 

hastanın bizzat kendisine aittir. Avrupalı genel olarak yine Avrupa dan sağlık hizmeti 

alacak, hasta hakkını arayacak hasta için maliyet önemli olmayacaktır. Bu açıdan 

Avrupalıya Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumu kısa sürede kolay olmayacaktır. 

1. Kalitemiz iyice arttığında, 

2. Türkiye’nin sağlık sektörü çok iyi tanıtıldığında,  

3. Sağlık hizmetine ilaveten paket halinde Turizmin imkanlarını sunulduğunda,  

4. Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler 

kurduğunda, 

Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için Avrupalılar gelmeye başlayacaktır. Bütün 

bunlardan sonra bile bunları memnun etmek kolay olmayacak. Malpraktislerde ödenecek 

tazminatlar problem olacaktır. Fakat Avrupa’da yaşayan 5 milyona yakın Türk, 20 milyonu 

aşkın Müslüman (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika) göçmen öncelikli hedef kitle 

seçilirse durum çok farklı olacaktır. 

Avrupa özellikle II. dünya savaşından sonra sömürü ülkelerinden ve gelişmemiş 

ülkelerden ciddi sayıda insan kaynağı temin etmiş ve ucuza iş gücü bulmuşlardır. (tabi 

sömürü dönemindeki elde edilen insan gücü kaynakları özellikle İngiltere için durum daha 

farklı boyuttadır.) 

Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler Avrupa ya yerleşmişler özellikle Türkler iş 

sahibi olmuşlar, evlenmişler ve Avrupa toplumuyla kaynaşmışlardır. Artık bu kitle 

Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Genel olarak sağlık hizmeti alma bakımından 

Avrupalı ile göçmenler aynı haklara sahiptirler. Fakat sağlık hizmeti alırlarken özellikle son 

yıllarda hiçte Avrupalıyla eşit muamele görmemektedirler. 
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Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düşünülmeli: 

1) Avrupalıların bizzat kendi vatandaşlar 

2) Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (gurbetçiler) 

3) Avrupa da yaşayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, İran, Irak, Fas, 

Tunus, Afrika vb.) 

 

 

Avrupa için yurt dışında iki ana başlıkta sağlık hizmeti söz konusudur. (Turistin 

sağlığı ve sağlık turizmi.) Yurt dışına çıkan Turistlerin tatil esnasında acil sağlık hizmeti 

almaları bu konu turistin sağlığı başlığında incelenmeli. 

    Ekonomik olması, sıra beklememek amacıyla kronik hastalıklar ve planlı tedavi için 

yurt dışına gidilmesi  Sağlık Turizmi’dir.  

 Üzerinde durulması gereken en önemli nokta sigortalının yasal olarak ben yurt 

dışındaki şu hastaneden sağlık hizmeti almak istiyorum diye talep ve beyan etmesi şarttır. 

Bunun içinde sigortalıya tanıtım ve pazarlama önemlidir. Nihai karar sigortalının talebiyle 

olacaktır.   

 

 Avrupada yaşayan vatandaşlarımız (Gurbetçiler): 

 Gurbetçilerimiz Avrupa da önceki yıllara göre iyi Sağlık hizmeti alamamaktadırlar. 

Özellikle 1. ve 2. kuşak yaşlı kesimin dil problemin den dolayı derdini tam anlatamıyorlar. 

Hekimlerle iletişim kuramıyorlar. Gurbetçilerimiz genelde Türk hekimlerine güvenleri daha 

fazla. Gurbetçilerimiz Türkiye ye izine geldiklerinde kamu kurumlarından (önceki yıllarda 

özellikle SSK hastanelerinden) hızlı ve kaliteli hizmet alamıyorlardı. Buhara Sağlığın 6 yıl 

önce başlattığı çalışma neticesinde gurbetçilerimiz izinde hastalanınca özel sağlık 

kurumlarından ücret ödemeden sigortanın onayı ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Ancak 

acil olmayan planlı tedavi bu gün için almamaktadırlar.  

 Gurbetçilerimizin büyük bir kısmı kronik hastalıkların ve planlı tedavilerini de 

Türkiye’de de yaptırmak istiyorlar. Bunun için Türkiye deki hastaneler organize bir şekilde 

Avrupa sigortalarıyla görüşüp konuyu bu açıdan izah etmelidirler. Sonrada gurbetçilerimize 

ulaşıp hastanelerimizin tanıtılması önemlidir. 

 Sigortaya yapılacak teklif Avrupa yaşayan Türk kökenli göçmenler planlı tedavilerini 

refakatçi ve yol ücreti dahil tedavi bedellerinin çok cazip olduğu, özel hastanelerin kalitesinin 

iyi olduğu tedavi için gurbetçilerin buna razı oldukları anlatılacak. Hollanda, İngiltere gibi 

ülkeler bu konuda zaten ilk adımları atmışlardır. Kısacası Türk özel sağlık sektörünün Avrupa 

sigortalarıyla iletişime geçmesine pazarlama yapması güncel olgunlaşmış olan bu konuyu kısa 

sürede neticelendirecektir. 

 Öncelikli olarak 4 milyonu aşkın gurbetçi sonra 20 milyonu aşkın diğer Müslüman 

göçmenler Türkiye den sağlık hizmeti almaya başladı mı bununla birlikte ve/veya bunlardan 

sonra kalitemiz ve pazarlamanın iyi olduğu takdirde Avrupa’nın yerli halkıda ülkemize sağlık 

turizmi için gelir. Aksi takdirde bu alt yapı yapılmadan ve adımlar atılmadan öncelikli hedef 

Avrupa’nın yerli vatandaşı olursa işimiz zor. Çünkü onlar daha bu konuda çok istekli ve hazır 

değiller 1-2 Malpraktisde tüm pazar kapanabilir. 
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   B) Orta Doğu ve Orta Asya  

11 Eylül Terörist saldırısından sonra Orta doğudaki Müslümanların ABD ve Avrupa 

ya gidişleri ve ilişkileri her alanda azaldığı ve zorlaştığı gibi sağlık hizmeti alımında olumsuz 

yönde etkilenmiştir. Artık orta doğudaki Müslümanlar ABD ve Avrupa’ya eskisi gibi rahat 

gidememektedirler.  

 

Bilindiği üzere orta doğudaki zengin halk genelde Türkiye’nin kendini tanıtmadığı ve 

geçmişte sağlık alanında çok ileri olmadığı için sağlık hizmetlerini hep Avrupa ve ABD den  

alıyorlar. Bugün sağlık hizmetini alabileceği en modern, yakın ve kaliteli hizmet sunan ülke 

Türkiye’dir. Bu fırsat iyi kullanılmalı orta doğuya bu konu iyi anlatılmalı bu bölgede sigorta 

sisteminden daha ziyade vatandaşın  bizzat kendisi ikna edilmeli ve cazip paketler sunulması 

yeterli olacaktır. Çünkü tedavi parasını genelde kendisi ödeyecektir.  

 

Orta Asya ya gelince konu biraz farklı Türkiye Cumhuriyetleri Sağlık hizmetinin 

kalite bilinci var ama bölgede kaliteli sağlık hizmeti sunucuları yok. Halkın belli bir üst 

tabakası zengin bunlarda batı ülkelerinden sağlık hizmeti almaktadır.  

 

Ortadoğu’nun ve Orta Asya’nın birçok hizmeti teknolojisini ve malzemesini batıdan 

alması izah edilebilir ancak;  Türkiye mesafe olarak yakın, Müslüman, iklimi ve tabiatı güzel 

sağlık hizmeti Batıdan geri kalmazken (özellikle 2-3 büyük ildeki bazı özel hastaneler) bizim 

sağlık turizmi pazarından pay alamayışımızın hiçbir bahanesi olamaz. Tek bahane pazarlama 

ve tanıtımdaki eksikliğimiz ve beceriksizliğimiz beklide bu büyük pazarı bu açıdan 

keşfedemeyişimizdir. 

 

D) Afrika Ülkeleri 

Bu ülkelerde bir çok hizmette olduğu gibi sağlık hizmeti de çok geridedir. Üst zengin 

sınıf bu hizmeti batıdan almaktadır. Çünkü Batıyla olan ilişkileri sömürü döneminden beri çok 

sıkıdır. Ancak son yıllarda batının sağlık alnında karşılaşmaya başladığı sıkıntılardan dolayı bu 

kısmı ihmal etmeye başlamıştır. Türkiye bu pazara ilk defa sıcak bakmaya başlamıştır. 

Zamanla bu pazara da kaliteli ve ekonomik bir sağlık hizmeti sunulabilir.  

 

Sonuç olarak : 

Sağlık turizmi olarak sadece kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz 

olduğu için Avrupa ya (özellikle göçmenlere ) ve 11 Eylül sonrası tablodan dolayı Ortadoğu ve 

Orta Asya ya pazarlanabilir. Kaplıca turizmi  için durum farklı . Çünkü, kaplıcalarımız 

kesinlikle kaliteli ve ekonomiktir. Kaplıcalar tüm Avrupalıya çok rahat bir şekilde tanıtımı iyi 

yapılırsa pazarlanabilir. (Tabiki burada tedavi amaçlı kaplıca turizmi yine biraz zor dinlenme 

amaçlı kaplıca turizmi daha kolay pazarlanabilir) 

Sağlık turizmi adına öncelikli sunulacak hizmetler (göz lazer tedavisi, estetik cerrahi 

hizmetleri, diş tedavisi, kalp cerrahisi vb.) şeklinde olmalı.   

 

           

Dr. Dursun Aydın 

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 

Başkanı 

 


