
SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN YAŞLI TOPLUM VE AVRUPA 

 

 

 
Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından birisi kronik hastalıklar ve toplumun 

yaşlanmasıdır. Dünyada 60 yaşın üzeride 600 milyon insan yaşamakta. Avrupa’da genel 

nüfusun %20 den fazlasını 60 yaş üzerindekiler oluşturmaktadır. ( İtalya %24.2 ,Yunanistan 

%24, Almanya % 24, İsveç %23, Belçika %22 , İngiltere %20.81) ortalama beklenen yaşam 

süresi 80’dir Avrupa artık yaşlı ve özürlüleri huzur evlerinde ve bakım evlerinde 

bakamamakta maliyet yüksek olup kalite düşmektedir.    

 

Son yıllarda evde bakım kar amaç güden ve kar amaç gütmeyen (NGO)kuruluşlar 

sayesinde kurumsallaşmıştır. Her ülkede binlerce kurum ve kuruluş mevcuttur. Örneğin, 

İsveç- Avustralya’da yaşlı ve özürlülerin %80, Hollanda %67 evde bakım almaktadır.  

 

Gelişmiş ülkeler kronik hasta ve yaşlıların evde bakımı için genel bütçelerin yaklaşık 

%1 harcanmaktadır. Evde bakım masrafları ülkelere göre değişmekle birlikte bazı ülkelerde  

hizmeti sunan evde bakımı kurumları bunu direk ödeme yapar. Bazı ülkeler özellikle 

Hollanda hastaya direk nakit yardımda bulunur, hasta isteğine göre kullanır. 

 

Avrupa’nın özürlü, kronik hasta ve yaşlıların bakımı için yapılan çalışmalar ve harcanan 

paralar devasal bir niteliktedir. Artık Avrupa bu yükün altında ezilmeye başlamıştır. 

Ülkemizin iklimi, ulaşımı, coğrafyası ve sağlıkta gelinen nokta göz önünde 

bulundurulduğunda bu konuda Avrupa için tablonun  ciddi bir alternatif olabiliriz.  

 

Zaten Türkiye’ye bu bir yansıması olarak öncelikle kış ve ilk bahar aylarında ciddi sayıda 

yaşlı bir Avrupa grup geliyor hatta ev ve yer olarak yerleşmektedir. Kendiliğinden doğan bu 

sektör sadece üzerinde düşülüp çalışmayı ve gerekli düzenlemeleri beklemektedir. 

 

Ülkemiz Avrupa’daki bu potansiyelden yararlanmak için STK, özel sağlık kuruluşları 

Turizmciler ve resmi kurumlar ciddi bir işbirliği yapmalı ve çalışmalar hemen başlamalı. 

 

Bizler bu alanda çalışma ve araştırma yapmak özellikle Avrupa’daki yaşlıların 

Türkiye’de bakılabileceği tatil köylerini organize edebilmek kaplıca turizmini geliştirmek ve 

gerekli kamu ve özel kurumlarla organize çalışabilmek için Alternatif Turizmi Geliştirme 

Derneği kuruyoruz. 

 

Ekte dernek tüzüğümüzü ve Avrupa’da evde bakım konusunda yaptığımız kısa çalışmayı 

bilgilerinize arz ediyorum. 
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