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SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE 

Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha 

ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere seyahat etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu 

seyahatte tedavi amaçlı giden kişiye de “sağlık turisti” denilmektedir. Dünyanın her yerinden  

milyonlarca insan daha sağlıklı bir yaşam için başka ülkelere seyahat etmektedir. İnsanların 

kaliteli sağlık hizmetlerine daha uygun fiyatlarla kısa sürede erişimini sağlayan sağlık turizmi, 

sağlık işletmeleriyle birlikte konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek sektörü de dahil birçok 

sektörü içine alarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. 

Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; 

• Sağlık hizmetinin ikamet edilen ülkede pahalı olması 

• Daha kaliteli ve daha kısa sürede sağlık hizmeti talebi 

• Tedavi için bekleme sürelerinin uzun olması 

• Yapılacak tedavinin sigorta kapsamı dışında olması 

• Tedavinin sağlık otoritelerince onaylanmamış olması 

• Yapılacak tedavinin gizlilik gerektirmesi 

• Alternatif tedavi yöntemlerinin eksikliği 

• Tedavi ile tatili birleştirme isteği 

• Dünyada yaşlanan nüfusun oransal olarak artması 

• Yaşlıların ve engellilerin değişik ortamlarda tedavi olma ihtiyacı 

 

Sağlık turistleri daha önceki yıllarda gelişmekte olan ülkelerden daha kaliteli sağlık hizmeti 

almak amacıyla gelişmiş ülkelere seyahat etmekteyken son yıllarda Amerika ve Avrupa gibi 

sağlık sigortasının pahalı olduğu, bazı önemli tedavilerin sigorta kapsamı dışında kaldığı, 

çeşitli tedaviler için uzun bekleme sürelerinin olduğu ya da alternatif tedavi yöntemlerinin az 

olduğu ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tedavi olmak amacıyla seyahat etmektedir.  

Her yıl dünyada 22 milyon insan sağlık turizmi kapsamında seyahat etmektedir. Sağlık 

turizminden en büyük payı alan ülkelerin başında Tayland, Meksika, A.B.D., Singapur, 

Malezya, Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Kosta Rika gelmektedir. Bu ülkelerin sağlık 

turizmi alanında bu kadar popüler olmasının başlıca nedenleri sağlık turizmi potansiyelini 

erken farketmeleri, düşük maliyetle çalışmaları ve pazarlama konusundaki 



başarılarıdır.Türkiye, yaklaşık 40 milyon turist sayısı ile dünyanın en çok turist çeken 6. 

ülkesidir. Her geçen yıl turizm kapasitesini ve hizmet kalitesini geliştiren Türkiye, sağlık 

turizmi alanındaki potansiyeli ile de dikkat çekmektedir.  Doğal, tarihi ve kültürel özellikleri, 

dünya standartlarındaki işletmeleri ile milyonlarca turistin tercihi olan Türkiye, sağlık 

turizminin yeni yıldızıdır. Sağlık turizmi “Medikal Turizmi”, “ Spa-Wellness ve Termal 

Turizmi” ve “ İleri Yaşlı ve Engelli Turizmi” olmak üzere üç ana başlık altında 

değerlendirilebilir. 

 Medikal Turizmi 

Sağlık turizmi çeşitleri arasında en hızlı gelişmekte olan “Medikal Turizm”; klasik tıbbın 

konusu içinde yer alan ve hekimler tarafından genellikle hastanelerde gerçekleştirilen 

birtakım tedavi hizmetlerini almak adına yapılan planlı uluslararası seyahatler olarak 

tanımlanmaktadır. Medikal turistlerin seyahat etmelerine neden olan en önemli branşlar 

arasında kalp, kardiyoloji, ortopedi, onkoloji, estetik, plastik cerrahi, tüp bebek, diş ve göz 

gelmektedir. Türkiye kaliteli sağlık işletmeleri, güçlü altyapısı ve uzman doktorlarıyla 

medikal turizmde önemli destinasyonlardan birisidir. Türkiye’ye birçok ülkeden birkaç 

saatlik uçuşla ulaşılabilmesi, tedavi hizmetlerinin uygun fiyata sunulması ve turistik 

hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği sağlık turizminin gelişiminde rol oynayan faktörlerin 

başlıcalarıdır. 

Türkiye’ye 2013 verilerine göre en çok hasta Almanya (43 259 turist), Libya (38 898 

turist), Rusya (27 604 turist), Irak (16 926 turist), İngiltere (12 456 turist), Hollanda (14 

959 turist), Türk Cumhuriyetleri (13 023 turist) gibi komşu ülkelerden gelmektedir. Hasta 

sayısının yıllara göre artış göstermesi, Türkiye’nin medikal turizminde tanılılırlığının 

artışıyla doğru orantılıdır. Medikal turizmde en çok talep gören şehirler hasta sayılarına 

göre sırasıyla Antalya, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir’dir. Ankara kaliteli hastaneleri ve 

sağlık personeli ile medikal turizm alanında önemli bir potansiyele sahiptir. 

Tablo 1: Türkiye’ye Gelen Hastaların Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı 

 



 

Türkiye, 51 adet JCI akreditasyonlu hastanesi ve uluslararası sağlık merkezleri ile arasındaki 

güçlü bağlantılarla medikal turizm alanında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Organ nakli, 

Nöroşiruji, Göz, Kardiyoloji, Ortopedi, Plastik Cerrahi ve Diş alanlarında elde edilen önemli 

başarılar Türkiye’ye medikal turizmde rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Tablo 2: Türkiye’de Medikal Sağlık Turizminde Öncelikli Sunulabilecek Hizmet 

Branşları 

 

 

 Spa-Wellness ve Termal Turizmi 

Almanya 
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Spa-Wellness ve Termal turizmi, medikal turizmden farklı olarak tıbbi müdahaleden 

ziyade, fizik tedavi, rehabilitasyon, doğal ve sağlıklı yaşam için başka bir ülkeye seyahat 

etmekle gerçekleşir. Termal turizmi; termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur 

banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, 

egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) 

uygulamaları yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana 

gelen turizm türüdür. Türkiye, sağlıklı yaşam merkezleri (wellness) , doğal termal spa 

işletmeleri ile turist çeken önemli bir destinasyon konumundadır. 

Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer almaktadır ayrıca 

Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü 

sıradadır. Termal turizminin geliştirilmesi için kür parkı, kür merkezi ve konaklama 

entegrasyonu sağlayan uluslararası standartlara sahip nitelikli işletmelerin sayısının 

arttırılması hedeflenmektedir. 

 

 İleri Yaş ve Engelli Turizmi 

20. yüzyıl ile birlikte büyük bir hız kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak 

tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin arttığı gözlemlenmektedir. Birleşmiş Milletler ve 

Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre şu an 600 milyon civarında olduğu belirtilen 65 yaş 

ve üstü bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyarı bulacağı öngörülmektedir.  İleri yaş turizmi 

kapsamında gelen turistler kültür turizmi kapsamında gerçekleştirdikleri seyahatlerin yanı sıra 

bakım evlerinde rehabilitasyon hizmetlerinden de yararlanmaktadırlar. Engelliler için de 

klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde özel bakım hizmetleri verilmektedir.  

Almanya, Hollanda, Belçika gibi pek çok Avrupa Birliğine üye ülkelerde 65 yaş ve üstü 

nüfus oranının genel nüfusa oranı % 20’ler civarında olduğu gerçeğinden hareketle Avrupa 

Birliği kendi bünyesinde ayrı bir birim oluşturmuş ve AB genelinde bu gelişmeleri yakın 

takibe almıştır. Çeşitli ülkelerde ulusal enstitüler kurulmuş, mevcut altyapıları iyileştirici 

ve/veya destekleyici önlemler alınmış, bölgesel işbirliğine yönelinmiş ve sosyal politikalar 

kapsamında ayrı yaşlanma politikaları oluşturulmuş veya oluşturulmasına başlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Turizmi Stratejisi ve Eylem 

Planı”na göre  sağlık turizmi ile ilgili hedef; hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet 

avantajının sağlanması ve 2013 yılında 3 milyar dolar olan sağlık turizmi gelirinin 2023 

yılında 20 milyar dolara çıkarılmasıdır. Türkiye’de sağlık turizmi alanındaki çalışmalar, ülke 

turizminin çeşitlendiririlerek 12 aya yayılabilmesi, istihdam yaratması, hadef pazarında 

yüksek gelir grubundaki turistlerin olması ve diğer alternatif turizm türleri ile kolay 

entegrasyon oluşturarak bölgesel turizm kalkınmasına katkılarından dolayı büyük önem 

taşımaktadır. Sağlık alanında son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünya sağlık turizmi 

pazarından önemli bir payı almayı başaran Türkiye, coğrafi konumu, iyi yetişmiş sağlık ekibi, 

ulaşım kolaylığı, vizesiz seyahat imkânları ve yüksek sağlık teknolojisi sayesinde sağlık 

turizmi talebini her geçen yıl arttırmaktadır.  
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