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ÖZ
[EMRE, Sinan]. [Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü], [Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, [2016].
Sağlık turizmi, bireyin sağlığına kavuşmak için yaşadığı merkezden başka bir
merkeze tedavi amacıyla gitmesidir. Sağlık turizmi, bir ucu doğal kaynaklara, diğer
ucu beşeri ve mali kaynaklara dayanan önemli bir turizm koludur. Türkiye’de sağlık
turizminin gelişmesi ve genel turizmin gelişmesine yapacağı katkılar bu kaynakların
planlanmasına bağlıdır. Turizm sektörünün önemli bir bileşeni olmasının yanında
bölgesel bir kalkınma aracı olan sağlık turizmi, Türkiye’de 2010 yılından beri
giderek artmıştır. Türkiye’de hem sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek, hem
sağlık turizmi pazarından pay almak hem de turizm ürünü çeşitlendirmek adına
sağlık turizmine yönelik faaliyetleri devlet teşviki ile desteklenmektedir.
Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizminde aracı kurumların rolünü
açıklamaktır. Çalışmanın evreni Bursa ili sınırları içindeki sağlık turizmi veren
hastaneler ve aracı kurumlar oluşturmaktadır. Örneklem örneklemi, tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilen 200 hastane yöneticisi/idareciler ve 222 aracı kurum
çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama kaynağı olarak anket yönteminden
faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular kaynak taraması ve uzmanların
görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre ise; Sağlık turizmi alanında çalışmakta olan
kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve belgelendirilmesi sağlanmalıdır. Sağlık turizm
aracılarının seyahat düzenlemeleri hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne
kadar

geçen

tüm

süreçleri

kapsamalıdır.

Mevcut

termal

kaynaklar

iyi

değerlendirilmeli, sağlık kuruluşları mutlaka modern tesislere kavuşturularak,
profesyonel aracı işletmeciler ile çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Turizmi, Sağlık, Türkiye
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ABSTRACT

[EMRE, Sinan]. [The Role Of Intermediaries In Health Tourism], [Master’s Project,
Ankara, [2016].
Health tourism, the health of the individual in order to attain the living Centre
for treatment to another centre. Health tourism, Natural Resources, a significant
branch of tourism based on the human and financial resources of the other three.
Health tourism in Turkey will make contributions to the development of tourism in
general and development of these resources depends on the planning. In addition to
being an important component of the tourism sector, which is a tool for regional
development health tourism in Turkey has increased since 2010. Evaluate the
potential of health tourism in Turkey, medical tourism and diversify the tourism
product and also take a share of the market for health tourism activities is supported
by government grants on behalf.
The aim of this study is to explain the role of intermediaries in health tourism
in Turkey. Medical tourism hospitals in Bursa province within the borders of the
universe of the study constitutes the issuing and intermediary institutions. Sample
hospital administrator are employees of the intermediary institution selected by
random sampling method 200 and 222. In the study the survey method of data
collection has benefited from as a source. The questions in the questionnaire,
literature review and experts ' opinions in the light of by the researcher tried to
prepare.
According to the results of the study, medical institutions and organizations
who are working in the field of tourism and determination of certification must be
provided. Medical tourism agents travel arrangements to return to the house again,
the output from the patient's home, should cover all processes. Existing thermal
resources should be carefully evaluated, not necessarily by providing modern
facilities for health agencies, should work with professional vehicle operators.

Key Word
Health Tourism, Health, Turkey
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ÖNSÖZ
Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle
rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı, Türkiye’ye tedavi
amacıyla turistler (hastalar) gelmektedir.
Türkiye gerek dünya, gerekse Avrupa sağlık turizmi pastasından giderek
büyüyen pay alma konusunda önemli potansiyele sahiptir. Hatta medikal turizm,
Türkiye için yeni bir açılım sağlayabilir.
Sonuç olarak Türkiye alternatif turizm alanlarından birisi olan Sağlık turizmi
henüz istenilen seviyede değildir. Bu turizm faaliyeti ile ilgili yapılması gerekenler
ve aracı kurumların rolü bu çalışmada ele alınmıştır.

1

GİRİŞ
Sağlık turizmi; son yıllarda hastaların tedavi için yurtdışını tercih etmesiyle
hızla büyüyerek tek başına bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle çalışmada sağlık
turizmi ve aracı kurumların rolü konusunda çalışılmıştır.
Sağlık turizmi, sağlık bakım hizmeti almak için başka bir ülkeye seyahat
etmek olarak tanımlanmaktadır. Hastalar, kendi ülkelerinde istedikleri tedavinin
yapılamaması, sunulan tedavilerin pahalı olması, hizmet almak için uzun süre
beklemeleri gerekmesi gibi nedenlerle farklı ülkelerden sağlık hizmeti almaktadır.
Türkiye’nin turizm potansiyeli ve sağlık kurumlarının geldiği nokta göz önünde
bulundurulduğunda, sağlık turizmi sektöründen büyük pay alması beklenmektedir.
Diğer yandan dünyada sağlık turizminin mevcut durumu, sağlık turizminin
dış kaynak kullanım aracı olarak yorumlanması ve sağlık turizminin avantajdezavantajları gibi konular değişik kaynaklardan incelenerek kuramsal olarak
değerlendirmeye çalışılmıştır. Özellikle Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda
avantaj-dezavantajları

ve

geleceğe

yönelik

fırsatları;

ülke

turizminin

çeşitlendirilmesi, ülke ekonomik boyutları ve alternatif turizm olanakları kapsamında
irdelenmektedir.
Netice itibariyle bu çalışmada sağlık turizminde hala tam yerli yerine
oturmayan bazı kavramlarda bilimsel tanımlamalar yapılmakta, gerek kamu gerekse
özel sektör hastanelerimize gelen uluslararası hastaların evden çıkmadan önceki
dönemde Türkiye’ye gelip tedavi olduktan sonra yeniden evlerine döndükleri ana
kadarki tıbbi olmayan süreçler açıklanmakta, ciddi bir potansiyele sahip Türkiye’nin
bu altyapı ve sağlık hizmetlerinin tanıtım ve pazarlaması için yapılması gerekenler ve
takip edilmesi gereken adımlar belirtilmekte ve yurtdışından hasta getiren ya da
getirmek isteyen aracı kurumların görev tanımlarıyla bunlarda bulunması ve
aranması gereken koşul ve ölçütlerin bir izahı yapılmaktadır.
Üzerinde yoğunlaştığımız çalışmada, Bursa ilindeki çalışmayla konu
detaylandırılmıştır. Konu gerektiği kadar iyi bilinmemektedir. Sağlık sektöründeki
uygulamada bilgi yetersizliğinden kaynaklanan ciddi sıkıntıların olduğu göz ardı
edilmemelidir. Bu nedenle konuya ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması yararlı

2

olacaktır. Sağlık sektöründe turizm uygulamasına yönelik çalışmada öncelikle sağlık
çalışanları ve aracı kurumların bilgilendirilmesi öncelikli hedef olacaktır.
Çalışmanın ayrıca bu alanda yapılan ilk çalışma olması özelliği ile literatüre
kazandırılacağı düşünülmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİ

1.1. SAĞLIK TURİZMİ
İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak
tedavi olmayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya
çıkarmıştır. Sağlık turizminin hedef kitlesi, sağlığı bozulmuş olan kişiler ile sağlığını
korumaya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.
Sağlık turizmi; sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla belirli bir süre için
(genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise
giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini
karşılaması sonucu doğan hareketlerdir (Boz, 2004, s.43).
İnsanlar artık sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki
hekimleri ya da fiyatları değil; en iyi çözüm ve en iyi fiyat seçeneklerini
değerlendirerek hareket ediyor. Bundan yola çıkarak; tedavi ve tatil amaçlı,
şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan seyahatlerden doğan tüm etkinliklere “sağlık
turizmi” deniliyor. Sağlık turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir.
Başka bir ifadeyle sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla
birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine
olanak sağlayan turizm türüdür (Anonim, 2010, s.1).
Günümüzde turizmin yalnız eğlenmek, yeni yerler ve insanlar görmek için
değil; aynı zamanda şifalı su kaynaklarından ve iklim tedavisinden de yararlanmak
içinde yapıldığını görmekteyiz. Sağlık nedeniyle turizme katılma aşağıda belirtilen
biçimlerin doğmasına yol açmıştır:
• Klimatizm, açık ve temiz havanın şifa verici etkisinden yararlanmak için dağ
istasyonlarında ve deniz kenarlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Buna “temiz
hava tedavisi” yöntemi de denilmektedir (Bulut, 2010, s.97).
• Termalizm, kaplıca, ılıca, içmeler gibi şifalı doğal su kaynaklarının sağlık
kurallarına uygun bir biçimde tedavi aracı olarak kullanılmasıdır. Bilinen en eski
tedavi ve güzellik yöntemlerinden biridir (Bulut, 2010, s.97).
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• Üvalizm, bazı yörelerin belli başlı ürünü olan meyve ve sebzelerle yapılan
kür (tedavi) yöntemi ya da bu ürünlerin kullanımının bundan hoşlananlara
sunulmasıdır (Bulut, 2010, s.97).
Kaplıca ve içme suyu kaynaklarından yararlanmak için yapılan kaplıca turizmi
belli bir konaklama süresini gerektirmektedir. Kaplıca turizminin bu özelliği işletme
ve ülke bazında ekonomik katkının artmasına neden olmaktadır
Günümüzde sağlık turizmi denilince akla ilk gelen termal turizm ya da kaplıca
turizmidir. Ama sağlık amaçlı turizm hareketi, son on yılda aktif olarak hastane
hizmetlerinden faydalanmak için düzenlenen yurt dışı seyahatleri de kapsar hale
gelmiştir (İbiş, 2010, s.114). Bu değişim sağlık turizminden doğan ekonomik gücün
hızla artmasına ve cazip hale gelmesine neden olmuştur. Gelişmiş ülkeler, insan
sağlığının korunması, işgücü verimini ve üretimi arttırmak ve sağlıklı yaşamı
sağlamak amacı ile termal suların dinlendirici özelliklerinden, iklim ve çevre
olanaklarından, diğer turizm çeşitleri ile birlikte yararlanma yoluna gitmeyi
seçmektedirler (İbiş, 2010, s.114). Türkiye’de de sağlık turizminin ana ekseni şu
anda termal turizm ile sınırlıdır. Ancak dünyada termal turizm, SPA (Sanitas Per
Aquam) olarak adlandırılan daha geniş bir turizm türünün bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Tedavi amaçlı sağlık turizmi ise pazarı her geçen gün büyüyen,
insanların gerek tedavi olmak gerekse estetik amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla

hastane,

klinik

veya

benzeri

sağlık

kuruluşlarına

başvurularını

kapsamaktadır. Sağlık turizmi dünyada 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak, tüm
ülkelerin iştahını kabartan bir konuma ulaşmıştır. Sadece termal turizm ya da SPA
turizmi ile sınırlı kalmamış, medikal uygulamaları da kapsar duruma gelmiştir (İbiş,
2010, s.114).
Sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi, ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı sorunlar,
insanların kaliteli ve düşük maliyetli hizmet beklentisi tedavi amaçlı seyahatleri
gündeme getirmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının yüksekliği, bu
ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin yaşadığı sıkıntılar, hızla yaşlanan nüfus ve
ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişmeler tedavi amaçlı seyahatlerin çıkış noktası
olmuştur.

Burada

ortaya

çıkan

pazar

ise

sağlık

hizmeti

üreticilerini

iştahlandırmaktadır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanların her
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türlü bilgiye ulaşmada yaşadığı kolaylık ise tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü
olmuştur.
Dünyada sağlık ve termal turizmdeki gelişmelere paralel olarak çok sayıda
tesis açılmakta, mevcut tesislerde köklü değişikliklere gidilmekte ve bu düzenlemeler
sadece hızla artan yaşlı nüfus için değil, aynı zamanda tedavi olmak ya da tıp
teknolojisinin getirdiği yeniliklerden faydalanmak isteyen genel nüfusa da hitap
etmektedir. Sağlık alanında başlayan ve tıp turizmi olarak tanımlanan seyahat
şeklinin gelişmesi bazı gerçekler ve gerekçeler sebebi ile olmuştur (Dinçer, 1993,
s.81).
Bunları ana başlıklarla özetlersek;
• Farklı ve ileri teknolojik alt yapı ve bilimsel verilere sahip ülkede tedavi
olmanın getirdiği diğer sinerjistik etkiler,
• Gelişmiş olan hastalığın tedavi masraflarından büyük miktarda tasarruf
sağlamış olması,
• Hastanın başka bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha
kaliteli tedavi olabilmesi,
• Özellikle satın aldıkları sağlık sigortası ile ilgili yaşadıkları sorunlar,
• Tedavileri için gerekli olan operasyonları beklemeden almak istemeleri,
olarak kısaca özetlenebilir.
Son 10 yılda Türkiye’de sağlık hizmetinin kalitesinin artarak geliştiğini
görmekteyiz. Bu gelişmede şüphesiz sağlık alanında verilen eğitim ve zamanında
yapılan alt yapı çalışmalarının etkisi vardır. Türkiye’de sunulan sağlık hizmetlerinin
komşu ülkelerle kıyaslandığında yüksek kaliteye ulaşılmış olması Türkiye açısından
övünç kaynağı haline gelmiş ve sağlık hizmetlerinde yeni yapılanmalara yol açmıştır
(Aydın, 2012, s.93). Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık
hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı
Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir.
Özellikle 1990’dan itibaren Türkiye’de kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel
sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler
sonucunda, özellikle büyük illerde Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özel
sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır (Aydın, 2012, s.93). Yapım ve işletme
bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara
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açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır.
Ayrıca coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü
Türkiye’nin sağlık turizminde önemli avantajları arasındadır.
Gelişmiş hastane donanımına sahip Türkiye de sağlık turizmi konusunda
çalışmalar yapılması gerek hastanelerimizin gelişmesine gerekse ülke ekonomisine
katkı sağlamıştır. Turizmde yatırım yapan birçok kesimin devlet desteği almasına
rağmen, sağlık turizm yatırımcılarının böyle bir teşvike ihtiyaç duymadan bu alana
yönelmesi çok önemli ve dikkat çekicidir.
1.1.1. Sağlık turizmini besleyen nedenler
Gelişmiş ülkelerde bulunan insanları daha az gelişmiş ülkelere sevk eden en
önemli unsurların başında kendi ülkelerinde bu sağlık hizmet ve imkanlarının
bulunmayışı değil bunların pahalı olması, erişim ve bekleme sürelerinin bulunması,
mahremiyet gibi konular gelmektedir.
Diğer yandan internet, e-posta, telefon ve benzeri modern teknolojiler
potansiyel turistlerin oturdukları yerden dünyanın her yerine erişimini, sunulan
hizmetlerin incelenmesini, fiyat karşılaştırmalarını ve tedavi ve hizmetlerin derhal ve
doğrudan kullanılabilirliğini olası hale getirmektedir. Gelişmiş ülkelerden daha az
gelişmiş ülkelere hasta akışının en önemli bir başka itici unsuru düşük maliyetlerin
yanı sıra alıcı ülkede ilave turistik paketlerin sunulmasıdır (Aydın, 2012, s.96).
Gelişmiş ülkelerdeki tıp camiası medikal turizmin meslek, uygulayıcı ve
hastayı ilgilendiren gerçek bir fenomen olduğu konusunu kabul etmeye başlamıştır.
Tıbbi ve sağlık dergileri konuyu irdelemeye başladı. Nitekim Amerika Birleşik
Devletleri Senatosu Yaşlanma Özel Komitesi 2006 yılında sağlık turizmi kapsamında
yurtdışında sunulan tedavi ve sağlık hizmetlerinin güvenilirliği konusunun
araştırılması için özel bir birimin kurulmasını istemiştir (SB, 2012, s.3).
Sigorta sektörü medikal turizmin önemli bir paydaşı haline gelmiş bulunmakta.
Van Dusen Amerika’da 500 büyük şirketin, çalışanlarının sağlık giderlerini azaltmak
amacıyla ülke dışı sağlık hizmet alımının verimliliğini araştırması yaptırdığını
belirtmektedir (SB, 2012, s.3). Bazı sigorta şirketleri sundukları hizmet kapsamını
yurtdışında bazı hekimleri de içerecek şekilde genişletmektedir. Bu şekilde
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yurtdışında sağlık hizmeti almak isteyen üyelerini yurtdışına yönlendirmekte ve hatta
bir aile üyesinin refakat ücretini de üstlenmektedir.
Milstein ve Smith yurtdışına tedavi amaçlı giden Amerikalı hastaların profilini
çıkarırken bunların orta-direk Amerikan yurttaşları olduğunu, gelir düzeylerinin orta
ve ortanın altı olduğunu, sigortalarının olmadığı ya da yeterli kapsamının
bulunmaması nedeniyle tedavilerini Amerika’da yaptıracak maddi güçlerinin
bulunmadığını belirtmektedir (SB, 2011, s.32). Yurtdışında tedavi gören diğer
gurubu

ise

kozmetik,

diş

rekonstrüksiyonu,

infertilite

tedavileri,

cinsiyet

değişiklikleri gibi sigorta kapsamına girmeyen diğer tedavi ve ameliyatlar için
seyahat edenler meydana getirmekte. Her iki gurupta da ortak olan nokta maddi
güçlerinin kendi ülkelerinde yerel pazardan tedavi ve sağlık hizmeti almaya
yetmeyip bunları yurtdışında daha düşük maliyetle satın alabilmeleridir.
Bazı ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimin ücretsiz olması ya da katkı payının
düşük olması nedeniyle bu hizmetlerin kolay erişilebilir olmasına rağmen hastaların
neden yurtdışında tedavi ve sağlık hizmeti almak istedikleri sorusunun cevabı ise bu
ülkelerdeki uzun bekleme sürelerinde gizli bulunmaktadır (SB, 2011, s.33). Ayrıca
ulusal sağlık programları prensip olarak kozmetik cerrahi ve benzeri müdahaleleri
karşılamamakta bu nedenle Kanada ve İngiltere gibi sağlık hizmetleri maliyet ve
giderleri büyük oranda devlet tarafından karşılanan ülkelerdeki hastalar uluslararası
sağlık programına dahil olmayan ve dolayısıyla sigorta tarafından karşılanmayan söz
konusu tedavi ve sağlık hizmetlerini daha uygun fiyata yurtdışında aramaktadır.
Bazı hastalar plastik cerrahi, uyuşturucu tedavisi, cinsiyet değişimi gibi
mahremiyet gerektiren konular nedeniyle yurtdışında bilinmeyen bir ortamda
gözlerden uzak bir tedaviyi tercih etmektedir. Bir başka gurupta egzotik bölgelerde
tedaviyi tercih etmekte, tedavinin yanı sıra sağlık durumlarının müsait olması halinde
tatil ve eğlence unsurlarını hesaba katmakta bununla birlikte ağır ve karmaşık bir
durumu olan hastalar için tatil ve eğlence unsuru çok önem taşımamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık Kuruluşlarının bu denli kaliteli hizmeti
ucuza verebilmeleri bulundukları ülkenin ekonomik konumuyla doğrudan ilgili
bulunmaktadır.
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Örneğin bu tür ülkelerde tedavi için uygulanan ücretin, ülkenin gelir düzeyi
göstergesini oluşturan GSYİH ile bir bağıntısı bulunmakta ve sağlık hizmetleri için
talep edilen ücretlerin söz konusu hizmetlerin sunulduğu ülkenin ekonomik
gelişmişlik düzeyine bağlı olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmak
gerekmektedir (SB, 2011, s.33).
Üstelik bu ülkelerdeki düşük idari ve mesleki giderlerde buna göre düşük
olmakta. Örneğin Hindistan’da yaşayan bir cerrahın mesleki sorumluluk sigorta
giderleri New York’ta yaşayan bir cerrahla mukayese edildiğinde arada korkunç
uçurumların olduğu göze çarpmaktadır. Hindistanlı cerrahın mesleki sorumluluk
gideri Amerikalı meslektaşının ancak % 4’ü gibi bir orana tekabül etmektedir. Yani
birisi aynı maliyet için 100 TL öderken diğer ancak 4 TL ödemektedir (SB, 2011,
s.34).
Medikal turizm aynı zamanda o ülkenin vatandaşlarının üzerinde potansiyel bir
etki icra etmektedir. Mattoo ve Rathindran yabancı hastalara sunulan sağlık tedavi ve
hizmetlerine karşılık gelişmekte ülkeler tarafından elde edilen bu gelirlerin bu ülke
yurttaşlarına sunulan sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve bu hizmetlerin kendi
yurttaşları için daha erişilebilir olmasına katkı sağladığını belirtmekteler (SB, 2011,
s.34).
Bookman destinasyon ülkelerinin hükümetlerinin, yerel sakinlerin medikal
turizmin potansiyel yararlarını idrak etmeleri için uygun makroekonomik yeniden
paylaşım politikaları takip etmesi gerektiğini belirtmektedir. Cihani ve Goswami,
medikal turizmin sağlık personeli ve işgücü dağılımı açısından yerli vatandaşlar için
çok ciddi sonuçlar doğurabileceğine ve yerlilere sunulacak sağlık hizmetlerinin altını
oyabilme riski doğurabileceğine dikkat çekmektedir (SB, 2011, s.34).
1.1.2. Turizm çeşitleri içinde sağlık turizminin yeri ve önemi
Turizm sektörü, sağladığı istihdam ve yüksek gelir girdisi ile ülkelerin
gelişimine ve ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Sağladığı imkan ve
faydalar nedeniyle her ülkenin öncellikli olarak önem verdiği sektör olması, turizm
kavramını bir bilim dalı olma noktasına taşımıştır. Sektörün gelişimi; turizm
seçeneklerinin çoğalmasını ve yeni hizmetlerin turizm hizmetleriyle birleştirilerek
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sunulmasını beraberinde getirmiş bu durumda turizm çeşitlerinin oluşmasına ve
bilimsel sınıflandırmaların yapılmasına sebep olmuştur. Turizm alanında daha
gelişmiş ülkelerde kavrama ilişkin daha ayrıntılı çeşitlendirmeler yapılmakla birlikte
genel olarak turizm çeşitleri şu başlıklar altında tanımlanmaktadır.
1.1.2.1. Katılan kişi sayısına göre turizm çeşitleri
Bireysel Turizm: Turizme bireysel katılımın söz konusu olduğu, yeni yerler
görmek, macera aramak veya buna benzer amaçlarla gerçekleştirilen turizm türüdür
(MEB, 2011, s.12).
Grup Turizmi: Çeşitli toplumsal grupların birlikte gerçekleştirdikleri seyah
atlerdir. Dernek üyeleri, öğrenci grupları, meslek organlarının katılımı ile
gerçekleşen bu turizm çeşidinde kişi sayısı 11 ile 16 arasındadır (MEB, 2011, s.12).
Kitle Turizmi: İnsanların turizme geniş ölçüde kitleler halinde katılımlarının
söz konusu olduğu turizm türüdür. Bu turizm türünde paket programlar ön plana
çıkmaktadır (MEB, 2011, s.12).
1.1.2.2. Ziyaret edilen yere göre turizm çeşitleri
İç Turizm: Bir ülke vatandaşlarının kendi ülke sınırları içinde turizm
faaliyetlerine katılmalarına iç turizm denmektedir (Kozak vd., 2008, s.12).
Dış Turizm: Yabancıların bir ülkeyi seyahatleri ve ülke vatandaşlarının
yabancı bir ülkeye seyahatlerini ifade eder (Kozak vd., 2008, s.12).
1.1.2.3. Katılanların yaşlarına göre turizm çeşitleri
Gençlik Turizmi: Gençlere yönelik seyahat, eğlence, eğitim ve kültürel
etkinlik içeriği olan, ekonomik turizm çeşididir (MEB, 2011, s.12).
Yetişkin Turizmi: 30 yaş ile 50 yaş arasındaki bireylerin katıldığı daha çok
ailelerden oluşan turizm hareketidir” (MEB, 2011, s.12).
Üçüncü Yaş Turizmi: 50 yaş üstü ve aktif çalışma hayatını sona erdirmiş
bireylerin katıldığı turizm hareketidir (MEB, 2011, s.12).
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1.1.2.4. Katılanların sosyal-ekonomik durumlarına göre turizm çeşitleri
Sosyal Turizm: Gelir düzeyi düşük ve orta seviyede olan bireyler için
düzenlenen turizm hareketidir (MEB, 2011, s.14).
Lüks Turizm: Standartları yüksek ve maliyetli olan turizm programlarına
katılan gelir düzeyi yüksek olan bireylerin, gerçekleştirdiği turizm hareketidir (MEB,
2011, s.14).
1.1.2.5. Amaca göre turizm çeşitleri
Deniz Turizmi: Tatilinde deniz, kum, güneş üçlüsünü birlikte arzulayanların
gerçekleştirdiği turizm hareketidir.
Kongre Turizmi: Toplantı, seminer, sempozyum, kongre gibi eğitsel
aktiviteler gerçekleştirilirken, katılımcılarına aynı zamanda tatil olanağı tanıyan
turizm hareketidir.
Yat Turizmi: Deniz turizminin alt dallarından olan yat turizmi, katılımcılarına
farklı koy, körfez, plajlarda konaklama imkanı tanıyan yat seyahatleridir.
Mağara Turizmi: Araştırma, inceleme, farklı yerler görme ve tanıma
amacıyla, jeolojik hareketler sonucu oluşan mağaralara yapılan seyahatlerdir.
Dağ ve Kış Turizmi: Dağa tırmanma ve kayak sporlarından hoşlananların terci
ettiği turizm hareketidir.
Av Turizmi: Avlanma imkanı tanıyan turizm hareketidir.
Golf Turizmi: Golf sporu ile ilgilenenlerin, golf yapılan mekanlara yaptıkları
seyahatlerdir.
İnanç Turizmi: İnançlar gereği kutsal sayılan mekanlara yapılan seyahatlerdir.
Yayla Turizmi: Tatillerini alışılmışın dışında, temiz hava, bol oksijen, kaynak
suyu içeren doğal ortamda geçirmek isteyenlerin yaylalara giderek yaptıkları gezilere
yayla turizmi denir.
Akarsu Turizmi: Özellikle rafting sporunu sevenlerin akarsularda yaptıkları
turizm hareketidir.
Sağlık Turizmi: Sağlığı korumak, bozulan sağlığını iyileştirmek gibi
amaçlarla gerçekleştirilen turizm hareketidir (MEB, 2011, s.14).
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Farklı kaynaklarda amaca göre turizm çeşitlerine ilave olarak kültür turizmi,
tarih turizmi, (Dark) ölüm turizmi, kırsal turizm, spor turizmi gibi çeşitlerden
bahsedilmektedir.
1.1.2.6. Turizm sektöründe sağlık turizminin yeri ve önemi
Çeşitlerinden bahsettiğimiz turizm hareketlerine katılan birey sayısı birçok
faktörün etkisiyle her geçen gün artış göstermektedir. WTO verilerine göre, turizm
sektöründe uluslararası turizm talebi 2010 yılında 940 milyon iken 2011 yılında 983
milyon bireye, 2012 yılında bu sayı 1 milyar 35 milyon bireye ulaşmıştır. 2010-2011
yıllarında en çok turist alan ülkeler listesinde;
- Fransa,
- ABD,
- Çin,
- İspanya,
- İtalya olmuştur.
Türkiye ise 2010 yılında 27 milyon, 2011 yılında 29,3 milyon yabancı turist
tarafından tercih edilerek dünya genelinde en çok tercih edilen 6. ülke olmuştur
(UNWTO, 2012).
Uluslararası turizm hareketlerinden elde edilen gelir sıralaması ise ülkelerin
fiyat politikalarına bağlı olarak daha farklı seyretmektedir. WTO verilerinde 2011
yılında elde edilen gelir sıralamasına göre Amerika 116.3 milyon dolar gelir elde
ederek 1. sırayı alırken, İspanya 59,3 milyon dolar gelirle ikinci, Fransa 53,8 milyon
dolar gelirle üçüncü, Çin 48,5 milyon dolarla dördüncü, İtalya 43 milyon dolar
gelirle beşinci sırayı almıştır. Türkiye ise 2011 yılında 23 milyon dolar gelir elde
ederek 11. sırada yer almaktadır.
2011 yılında uluslararası turizm hareketlerine katılan bireyler, katılım
amaçlarına göre sınıflandırıldığında %51'i tatil, dinlenme, eğlence; %27'si sağlık,
ziyaret, vb; %15'i iş ve profesyonel sebeplerle; %7'si de bilinmeyen sebeplerle
uluslararası turizm hareketlerine katılmışlardır (UNWTO, 2012).
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Sağlık turizmine ilişkin ülkelerin verilerinde netlik bulunmamakla birlikte
farklı kaynaklarda ülkelerin hasta sayıları ve sağlık turizmi gelirlerine ilişkin
sıralamalar yapılmaktadır. MedGenMed 2007 araştırmasına göre yıllık hasta sayısı
ve buna bağlı olarak elde ettikleri gelir açısından ülkelerin sıralaması şu şekilde
yapılmaktadır (Yılmaz, 2011, s.37).
Yaklaşık %30 büyüme hızı ve 7 milyon kişi ile 100 milyar dolara ulaşan
küresel sağlık turizmi pazarından Hindistan %10 pay alırken, Türkiye'nin payı %1.5
%2 civarındadır. 2010 yılı rakamlarına göre Türkiye'ye gelen 28 milyon turistin 110
bini sağlık amaçlı gelmiştir (Yılmaz, 2012, s.1).
Ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birlik ve ortaklıkların artması, bireyin sınır
ötesi seyahat özgürlük ve imkanının çoğalması, vize ve ulaşım gibi engelleyici
unsurların azalması, sağlık turizminin ülkelerin gelirlerinde ciddi artışlara sebep
olması, gezi ve tatil turizminin bıraktığı gelirlerin (ortalama 650 Dolar) kişi başına
sağlık turizminden elde edilen gelirlere oranla çok düşük kalması gibi nedenlerden
dolayı pek çok ülke sağlık turizmini ulusal bir turizm politikası olarak ele almaya, bu
alanda ciddi yatırımlar yapmaya yönelmektedir (Yılmaz, 2011, s.15).
Amerika’da yapılan bir araştırmada yurtdışında sağlık hizmetleri almak için en
azından 6.000 (altı bin) Dolar ve üstü harcamalarda tasarruf yapıldığı, bu miktarın
altında kalan tedavilerde yurtdışına gitmenin bir tasarruf sağlamadığı belirtilmekte.
Diğer yandan, yapılan tedavi ve sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve bunlar arasında çok
ciddi fiyat farkları olması nedeniyle sağlık turizminde turist başına ortalama bir fiyat
vermek oldukça zor görünmektedir. Bununla birlikte açık kalp ameliyatı, kök hücre
nakli, diz ve kalça yenilemeleri gibi karmaşık ve ağır tıbbi müdahalelerde on binlerle
ifade edilen miktarlar söz konusu olabilmektedir (Yılmaz, 2011, s.16).
Yapılan araştırmalar ve toplanan veriler daha çok medikal turizme yönelik
veriler olduğundan ve bu verilere ulaşmanın daha kolay oluşundan, sağlık turizmi
içinde önemli bir yeri olan termal turizm verileri konuya ilişkin kaynakların çoğunda
göz ardı edilmektedir. Termal kaynak sayısı ve zenginliği ile dünyada yedinci olan
Türkiye bu alanda da çok sayıda yabancı turist ağırlamaktadır. Ancak termal
turizmden elde edilen gelirler sağlık turizmi çatısı altında değil de daha genel kavram
olan turizm gelirleri olarak istatistiklere aktarılmaktadır.
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WTO verilerinde de belirtildiği gibi turizm hareketlerinin yaklaşık %27'si
sağlık amacıyla gerçekleşmekte ve verileri net olmamakla beraber dünya çapında
sağlık turizmi gelirlerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Dünyada sağlık turizmi kavram karmaşası aşılır ve konuya ilişkin olarak termal
turizm, ileri yaş turizmi ve medikal turizm verilerinin net olarak toplanıp, sağlık
turizmi çatısında birleştirildiği takdirde bu rakamın çok üzerinde bir sonuç elde
edileceği muhakkaktır.
1.2. SAĞLIK TURİZMİNİN FAYDA VE ZARARLARI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) (2011) tarafından yapılan
araştırmaya göre Türkiye’de sağlık turizminin olumlu yönleri aşağıdaki gibi
belirtilmiştir.
- Hastanelerin alt-yapıları ve donanımlarının yüksek kalitede olması,
- Hekimlerin eğitim ve deneyim düzeyinin batı ülkeleri standartlarında
olması,
- Uluslararası JCI Akredite Kuruluşuna üye 49 hastane ile dünyada 2. sırada
olması,
- Fiyatların avantajlı olması,
- Coğrafi konum ve geleneksel turizm çekicilikleri ve iklim koşullarına sahip
olması,
- Yabancı dil bilen personel imkanı,
- Türkiye’nin sağlık turizmi kapsamında kaplıca, iklim, mağara, deniz, şifalı
bitki ve diğer doğal tedavi yöntemlerinin en iyi uygulanabileceği zengin bir
potansiyele sahip olması,
- Türkiye’nin termal kaynakların zenginliği açısından Avrupa’da birinci ve
dünyada yedinci sırada olması,
- Diğer turizm türleri ile bütünleşebilmesi şeklindedir.
Harrant (2003), sağlık turizminin olumlu yönlerini tüm ülkeler için geçerli
olacak şekilde dört başlık altında toplamıştır.
- Sağlık turizmi hastaların doğru ve kaliteli bakım hizmetini bulmak için
istedikleri hizmeti alabilmelerini sağlamaktadır.
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- Sağlık turizmi ile hastaneler daha yüksek kalitede sağlık bakım hizmeti
sağlamak için deneyim, uygulama ve donanım paylaşımını sağlamaktadır (Harrant,
2003, s.76; Akt. Gülmez, 2012, s.29).
- Sigorta şirketleri ise müşteri memnuniyetini artırmak ve bekleme listelerini
azaltmak için sağlık turizmi ile ek bir hizmet sağlamış olmaktadırlar.
- Sağlık turizmi hizmet alımlarında yolsuzlukları önlemekte, maliyetlerin,
kaynakların ve hizmetlerin paylaşılması yolu ile ekonomiye katkı sağlamaktadır
(Harrant, 2003, s.76; Akt. Gülmez, 2012, s.29).
Bu olumlu yönlerin yanında elbette sağlık turizminin bazı olumsuz yönleri de
vardır. Bunları yapılan literatür taramasının genellemesi olarak belirtecek olursak,
bazı sağlık sigortaları yurt dışından alınan hizmetleri ödemedikleri için hastaların
hizmet bedelini kendilerinin ödemeleri, operasyondan birkaç gün sonra ülkesine
döndüğünden dolayı ortaya çıkan yan etki, komplikasyon veya ameliyat sonrası
bakım ihtiyacının kendi ülkesinde giderilmesi, yanlış bir tedavi olması durumunda
yerel mahkemelerden yeterli yardım alınamaması sayılabilir.
1.3. SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ
Doğal ve egzotik güzellikler, kültürel cazibesi olan yerler, yaylalar, eko turizm,
kırsal ve yöresel turizm türleri derken şimdilerde sağlık turizmi de ön plana
çıkmaktadır. Türkiye’nin yaz ve kıyı turizminden kazandığı bir yana, önem verilmesi
durumunda belki de daha fazlasını kazanacağı diğer bir turizm destinasyonu sağlık
turizmidir. Çünkü bu turizm kapsamına kaplıcalar, şifalı çamurlar, içmeler ve
medikal tedavi gibi 12 ay boyunca turist çekebilecek faaliyetler yer almaktadır.
Dünyanın farklı bölgeleri incelendiğinde birçok coğrafi özelliklere ve
güzelliklere sahip yerler olduğunu görmekteyiz. Bu farklılıklar dikkate alınarak her
ülke hatta her il mevcut şartlarına göre bu sağlık turizmi çeşitlerinden birini veya
birkaçını ön plana çıkartmalıdır. Her bölge sağlık turizminin belli alanında
markalaşmalıdır. Önemli olan o ülkenin veya ilin sağlık turizminin hangi çeşidine
uygun olduğu ve bununla markalaşmaya yönelmesidir. Örneğin Afyon, Yalova,
Bursa, Nevşehir termal turizmde, Antalya ileri yaş turizminde, İzmir ve bölgesi SPA
ve Wellness de marka olabilir. İstanbul ise medikal turizmde Türkiye’nin en çok
potansiyele sahip ilidir.

15

1.3.1. Termal turizm / Kaplıca turizmi
Çağlardan beri bilinen doğal sağlık tedavisi, kaplıca tedavisi, termal
merkezlerden sağlanabilir. Termal turizm kaplıca turizmi olarak da anılmaktadır.
Termal turizm veya kaplıca turizmi; mineralize termal su banyosu, içme, inhalasyon,
çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında, iklim kürü, fizik tedavi,
rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerin birleştirilmesi ile
yapılan kür uygulamaları için meydana gelen turizm hareketi olarak tanımlanır
(Çeliköz ve Çeliköz, 2009, s.48). Bu uygulamaların yapıldığı tesislere ise Termal
Kür Merkezi veya Kaplıca Tedavi Merkezi denilmektedir. Sağlık nedeni ile turizme
katılma aşağıda belirtilen biçimin doğmasına neden olmuştur (Akat, 2000, s.36).
Doğaner’e (2001) göre, termalizm, soğuk ve sıcak mineralli suların sağlık
amacıyla içme ve dış tatbiklerde kullanımı için turistlerin ulaşım, konaklama ve
ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan çok yönlü bir turizm çeşidi
olarak tanımlanmaktadır (Doğaner, 2001, s.92).
Sevindi ve Özdemir’e (2001) göre ise termalizm, doğaya dayalı suların ısı,
mineral ve radyoaktiflik gibi özelliklerinin sağlık hizmetlerinde kullanılması ve bu
etkinliklerin bilimsel yollarla yapılmasıdır (Sevindi ve Özdemir, 2001, s.86).
Termal turizm bazen yanlış şekillerde anlaşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de
Özbek (1991)’e göre termal turizmin, sadece banyolardaki termal suya girip
yıkanmakla yapılan bir tedavi ve turizm çeşidi olarak düşünülmesidir (Özbek, 1991,
s.74). Aksine insanların sosyal, psikolojik ve sağlık yönünden rahatlamalarını ve
iyileşmelerini sağlar (Çontu, 2006, s.44). Bunun sağlanabilmesi için de termal suyun
yanında, temiz havanın, uygun iklim koşullarının, amacına uygun tesislerin mevcut
olması gerekmektedir.
Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca
başlatılan “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında Türkiye’deki jeotermal
potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında; jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna
bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı
imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda
termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği araştırma raporu, il termal master
planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni
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planlarının hazırlanması, Sağlık Bakanlığı’nca MTA Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.
- Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: (Çanakkale, Balıkesir.
Yalova)
- Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi: (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,
Eskişehir, Ankara)
- Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi: (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
- Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde) öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir.
Ayrıca;
- Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat,
Erzincan
- Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bilecik, Kocaeli
- Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bolu, Düzce, Sakarya
bölgeleri dahilinde toplam 700 bin üzerinde yataklı tesisler bulunmaktadır.
Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek
bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu
bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde
termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm
türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de
ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya
“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların
belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına
tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.
Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek
kapasiteye sahip olan;
Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
- Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler ile birlikte eğlence ve
dinlenme olanaklarının da bulunması,
- Diğer alternatif turizm türleri ile kolay bütünleşebilmesi,
- Yılın her ayı turizm yapma imkanı,
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- Maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olması,
- Yüksek seviyede istihdam oluşturulmasıdır(http://www.kartastermal.com/te
rmalturizm.html).
Göçmen’e (2008) göre, termal turizm tesislerinde bulunması gereken birtakım
özellikler vardır. Öncelikle termal turizm tesislerinin kurulacağı bölgelerde kaynak
alanlarının uygun koruma tedbirleri ile güvence altına alınması gerekmektedir
(Göçmen, 2008, s.92). Termal tesislerin kurulacağı yerlerde çevresel şartların
sağlanmasından sonra, hizmetlerin sunulduğu tesislerin kalitesi ve bu tesislerin
sunulan hizmetin gereklerine uygun özelliklere sahip olması, termal turizmin
gelişmesini sağlayacak en önemli faktörlerdir. Bu nedenle termal tesislerde
konaklama tesisi, kür merkezi ve rekreasyon alanı ana ünitelerinin bulunması
gerektiği belirtilmiştir (Özbek, 1991, s.41).
Türkiye için termal sağlık turizmi olayı yeni gelişen bir hizmet alanı olarak
düşünülmektedir. Termal sağlık turizminin deniz, üçüncü yaş, av, yat, golf, dağ, kış,
kongre turizmleri ile birlikte değerlendirilmesi mümkündür. Birçok Avrupa
ülkesindeki kür süresinin yıllık 120 gün civarında olmasına karşın Türkiye’ de bu
süre 300 gün civarındadır. Kür süresinin anlamlı derecede uzunluğu termal turizm
açısından önemli bir avantajdır (Metin, 2010, s.78).
Bu avantaj Türkiye’nin coğrafi konumu açısından düşünüldüğünde Avrupa
ülkelerine olan yakınlık pazarın bugün ve gelecekte önemli bir yere sahip olacağını
göstermektedir. Ayrıca, AB normlarının hemen bütün sektörlerde kabul edilmesi ve
ülkeler arası giriş çıkışların olması, sağlıkta yapılan yenileme çalışmaları, kaliteli
hizmet sunan özel hastanelerin artması, sahip olduğumuz iklimsel avantajlar ve
doğal-tarihi zenginlikler de Türkiye’de turizm veya sağlık turizmini de yüksek
seviyelere taşımaktadır (Metin, 2010, s.79).
Kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından önemli bir jeotermal kuşak
üzerinde yer alan Türkiye dünyada ilk yedi ülke arasında yer almaktadır.
Tengilimoğlu (2005)’na göre, sıcaklıklar 20°C -110°C arasında, debileri ise 2-500 l/sn
arasında değişebilen 1000’in üzerinde kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan
200’ünün üzerinde termal merkez oluşturulmuştur (Tengilimoğlu, 2005, s.90).
Türkiye’de 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır ve bu termal
suların özellikleri ise Tengilimoğlu (2005)’nun araştırmasına göre;
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- Doğal çıkışlı ve bol su verimli,
- Eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin,
- Birçoğu deniz kıyısında, dağlık ve ormanlık bölgelerde yer almaktadır
(Tengilimoğlu, 2005, s.90).
1.3.2. Tedavi amaçlı sağlık turizmi / Medikal turizm
Sağlık turizmi her ülkede değişik şekillerde tanımlanmakta, çoğu zaman da
medikal turizm ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Medikal turizmden Aydın ve
Yılmaz’ın tanımına göre turistin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya da
etkinlik olarak anlaşılmaktadır (Aydın ve Yılmaz, 2010, s.113). Başka bir ifadeyle
hastane ortamlarında gerçekleştirilen bazı sağlık hizmetlerini almak için yapılan
uluslararası seyahatlere, tedavi amaçlı sağlık turizmi denir. Bu tedavi hizmetlerine
örnek olarak, plastik-estetik cerrahi ameliyatları, göz kusuru düzeltme ameliyatları,
diş tedavileri, açık kalp cerrahisi, kanser tedavileri hatta tüp bebek uygulamaları gibi
çeşitli tıbbi tedaviler örnek verilebilir.
Türkiye, sağlık hizmetlerinde dünyanın gerisinde olmayıp, Avrupa’da en iyiler
grubundadır. Türkiye’de yapılan tedavi amaçlı sağlık turizmi faaliyetlerine örnek
olarak, açık kalp cerrahisi, organ nakli, eklem protezi ameliyatları, estetik-plastik
ameliyatlar, görme kusuru düzeltme ameliyatları verilebilir (Yazan, 2007, s.93).
Tedavi amacıyla yabancılardan özel hastanelere başvuranlar ülke bazında
incelendiğinde ilk sırada AB ülkeleri görülmektedir. AB ülkelerindeki insanların
fazla seyahat etmeleri, kitle iletişim araçları sayesinde diğer ülkelerdeki alternatif
sağlık hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmaları gibi nedenler sağlık turizmi
konusunda Türkiye’yi büyük bir pazar durumuna getirmektedir. Buradan hareketle
de Türkiye’de hem sağlık turizmi gelişmekte hem de diğer turizm şekilleri de olumlu
yönde etkilenmektedir.
Jagyasi (2010) tarafından yapılan bir alan araştırmasına göre toplam 35 ülkenin
medikal turizm alanında ismi öne çıkmakta olup bunlar; Arjantin, Avustralya,
Belçika, Brezilya, Karayipler, Çin, Kosta Rica, Küba, Fransa, Almanya, Macaristan,
Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Malezya, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Panama,
Filipinler, Polonya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya,
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İsviçre, Tayvan, Tayland, Tunus, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve
ABD şeklindedir (Aydın ve Yılmaz, 2010, s.67).
Medikal turizm konusunda seyahat firmalarının devreye girmesi ile tur
organizasyonları hastaların daha kolay seyahat etmesini sağlamaya başlamıştır.
Newman’a (2006) göre; ABD mevcut maliyetlerle karşılaştırıldığında %80’lere
varan tasarruf sağlama iddiasıyla, uçak bileti, otel konaklama ve ameliyat
masraflarını içeren tur paketleri düzenlenmiştir. New York’ta 250.000 dolarlık bir
kalp damar ameliyatının Hindistan Yeni Delhi’de 50.000 dolara mal olması bu
tekliflerine iyi bir örnektir (Newman, 2006, s.54; Akt. Gülmez, 2012, s.34).
Bugün Türkiye tedavi edici sağlık hizmetleri konusunda Avrupa’daki yeri en
iyiler arasında olduğundan dolayıdır ki dünya standartlarının gerisinde değildir.
Ayrıca bazı merkezlerde verdiği kaliteli tedavi edici sağlık hizmeti, fiyat avantajı ve
Avrupa’dan yıl boyunca ulaşım olanaklarının çokluğu da düşünüldüğünde,
Türkiye’nin Medikal Turizm alanında ön plana çıkmaya aday olduğu düşünülebilir.

1.3.3. SPA/Wellness
Su ile gelen iyilik/sağlık anlamına gelen ve Latince “Salus Per Aquam”
teriminin baş harflerinden oluşan SPA terimi 19. yüzyılın ilk başlarında suyu içerek
ve/veya sıcak, soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma, damlama, duşlama, püskürtme
gibi) uygulanarak kullanılması sonucunda iyileşme, suyun kullanımından gelen
sağlık ve su yoluyla kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği
bütünleyici tedavi anlamında kullanılmaktadır (Başa, 2009, s.213).
Welness turizmi, turizmin en eski formlarından biridir. 18 ve 19. Yüzyıllarda
Avrupa’nın elit kesimleri tıbbi tedavi ve spa için deniz kenarlarına giderlerdi.
Romalılar ve Yunanlar manevi temizlik için, ortaçağ hacılarının manevi
aydınlanmaları için bu akıma katıldığını görmekteyiz (Smith ve diğerleri, 1976, s.1;
Akt. Çetinkaya, 2010, s.38).
Wellness kelimesi ise akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde zinde olmayı ifade
etmektedir. Bu kapsamda insanın kendisini ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak iyi ve
zinde hissetmesini sağlayan her türlü masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun banyoları,
küvet bakımları, talassoterapi gibi doğa ve doğal ürünlerle sağlıklı yasam yöntemleri
ile yapılan vücut bakımları wellness kapsamına girmektedir (Başa, 2009, s.215).
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İngilizce zindelik anlamına gelen “wellness” ve yaklaşık olarak kaplıca anlamına
gelen “spa” kelimeleri uluslararası tanımlanmış deyimler haline gelmiştir.
“Spa&wellness” merkezleri çoğunlukla lüks otellerin bünyesinde yer almaktadır.
Aynı zamanda termal turizmin de yeni bir boyutu olarak kaşımıza çıkmaktadır. Bu
boyutu içeren yeni oteller inşa edildiği gibi mevcut oteller de, zincir kapsamında
“Spa & wellness” ile ilgili hizmetleri bünyesine almışlardır (Başa, 2009, s.215).
1.3.4. Yaşlı ve engelli turizmi
Türkiye son yıllarda turizmi çeşitlendirme adına yaptığı çalışmalarda sağlık
turizmine önem vermektedir. Yaşlı bakımı ve Engelli Turizmi’ de sağlık turizminin
alt dalı olarak 12 ay boyunca faydalanabilinecek önemli bir turizm türüdür. Medikal
turizmdeki gelişmeler, doğal zenginliklerimiz, misafirperverliğimiz ve termal
sularımızla yaşlı bakımı ve engelli turizmi günden güne yatırımcılar tarafından
dikkat çekmektedir.
En güzel örneklerden biri şudur: Hollanda’da yaşayan bedensel engelli 38
kişilik bir turist kafilesi tatillerini geçirmek amacıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine
geldi. Hollanda’dan özel uçakla gelen 38 kişi Marmaris’te engellilere yönelik tatil
amaçlı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın üçüncü oteli olan Access Centers Turkey Otel’e
yerleştirildi. Turistler 10 gün boyunca hem tatil yapıp eğlendiler hem de tedavilerini
oldular. Otel yetkilileri yıl boyunca yaslı ve engelli turistlerin gelmesini
sağlayacaklarını bildirdiler (Sağlık Turizmi Rehberi, 2009, s.85). Türkiye’nin 12 ay
boyunca turistlere hizmet verebileceğine dikkat çeken yetkililer otellerinde 8 ay
boyunca yüzde 80 doluluk oranına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdiler. Afyon,
Denizli ve İzmir’de de engellilere yönelik bu tarz hizmetler verilmektedir (Sağlık
Turizmi Rehberi, 2009, s.85).
1.3.5. Uzun yaşam köyleri
Sağlık/Medikal Turizmi bakımından özgün sağlık konsepti ve ayrıcalıklı
hizmet anlayışıyla uluslararası bir marka olmak Uzun Yaşam Köyleri’nin amacını
oluşturmaktadır. Doğa içerisinde konuşlandırılmış “LONG-AGE Village” kavramı,
iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Enstitü (LONG-AGE Institute) ve Konaklama-
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Yaşam bölümlerinden oluşmaktadır. “LONG-AGE Institute”ün amaçları aşağıdaki
gibidir:
- Hastalıkların oluşmasını ve yaşlanmayı geciktirmek, biyolojik yaş ve
hastalıklara kalıtsal yatkınlıklar ortaya konarak erken tedbirler aldırmak,
- Oluşmuş hastalıkları tedavi etmek ve bedensel ve düşünsel olumsuzlukları
integratif tedavilerle hafifletmek,
- Sağlık ömrünü” hayatla birlikte uzatmak, yenilenmeyi ve gençleştirmeyi
sağlamak,
- Yaşlılara rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunarak yaşama bağlılığı
arttırmak,
- İnsanların tüm sağlık ihtiyaçları için bir danışmana sahip olmalarını
sağlamak,
- Bedensel ve düşünsel iyilik için kişilerin yaşamlarına yön vermektir”
(Buldukoğlu, 2014, s.58).
Her daim sağlık kalitesini ön planda tutan Sağlıklı Uzun Yaşam Köyü
(Longevity&Anti Aging Village), özellikle orta yaş ve üzeri bireylere hizmet veren,
doğa içerisinde bulunan, konaklama ve yaşam olanağı sunan bir unsurdur. Uzun
Yaşam Köyleri’de sağlık turizminin bir unsuru olarak değerlendirilebilir.
1.4. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ
Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelini medikal turizm penceresinden
açıklamaya çalışacak olursak; günümüz itibariyle Türkiye'de 49 adet JCI ile
akredite olmuş hastane, sağlık kuruluşu bulunmaktadır.
Bu rakam dünya ülkeleri arasında azımsanmayacak kadar fazladır. Ayrıca
Türkiye kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ileri teknoloji, yetişmiş iş gücü, üst
düzey kalite standardizasyonu konularında gelişmiş batı ülkeleriyle kıyaslanabilir
konuma ulaşmıştır (Akyurt, 2007, s.91).
Medikal turizm alanında faaliyet gösteren ve gösterebilecek düzeyde olan
kamu ve özel sağlık kurumlarını bu alanda organize etmek, diğer kurumları da sağlık
turizmine teşvik etmek ve ülkenin yıllık sağlık turizmi envanterlerini oluşturmak
üzere; 2011 yılı Kasım ayında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
Sağlık Turizm Daire Başkanlığı hizmete başlamıştır. Bu kurum bünyesinde 7/24 saat
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Arapça, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak uluslararası hastalara tercümanlık
hizmeti verilmektedir.
Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında ulusal akreditasyon ilkeleri
uygulanmakta olup yılda iki kez denetleme gerçekleştirilmektedir. Ayrıca malpraktis
uygulamalarına karşı bütün hekimler mesleki sigortaya tabi olup yanlış uygulamalar
söz konusu olduğunda hastaya anında tazminat ödenmektedir.
Sağlık turizmi alanında sahip olduğumuz bir diğer zenginlikte termal
kaynaklarımızdır. Termal zenginliğimiz dünyada yedinci Avrupa'da birinci sıradadır.
Bu alanda Türkiye’nin en büyük eksiği termal hizmetleri profesyonel sağlık
hizmetleri ile birleştirememiş olması ve tanıtım konusunda da eksikliklerinin
varlığıdır. Sağlık Bakanlığı bu eksiklikleri gidermek üzere Termal Kentler Projesi'ni
başlatmış olup belirlenen bölgelerdeki tesislerin uluslararası standartlara ulaştırılarak
dünya genelinde Türkiye’nin termal turizm potansiyeli ön plana çıkarılmaya
çalışılacaktır.
Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen hasta sayısı 150 bini geçti. Yarıdan
fazlasını İstanbul alıyor. Trabzon’un arkasında kalıp 12. sırada olan Bursa yerini
hızla yukarı çıkarıyor.
Bursa’ya gelen yabancı hastaların kurumlara göre dağılımı incelendiğinde
yabancı hastaların %66 ile en fazla özel sağlık kuruluşlarını tercih ettiği
görülmektedir.

Bursa’ya

gelen

yabancı

hastaların

ülkelere

göre

dağılımı

incelendiğinde yabancı hastaların en fazla %14 ile Azerbaycan, %10 ile Almanya ve
%7 ile Bulgaristan’dan geldiği görülmektedir. Bursa’ya gelen yabancı hastaların
kliniklere göre dağılımı incelendiğinde yabancı hastaların %30’luk pay ile en fazla
Acil Tıp, %9 ile Kadın Hastalıkları ve Doğum, %7 ile de Göz Hastalıkları
kliniklerine başvurduğu görülmektedir. Bursa’ya gelen yabancı hastaların “hangi
kapsamda” Bursa’ya sağlık hizmeti almak için geldiği incelendiğinde yabancı
hastaların en fazla turistin sağlığı, sağlık turizmi ve SGK ile Anlaşmalı Ülkeler
(Gurbetçiler) kapsamında geldiği görülmektedir. Bursa’ya ikili anlaşmalı ülkelerden
yabancı hasta gelişi oldukça düşük düzeydedir (BEBKA, 2015).
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1.4.1. Türkiye sağlık turizmi potansiyelinde kamu ve özel işletmelerin durumu
Türkiye’de sağlık turizminin alt dalı olan medikal turizme ilişkin veriler Sağlık
Bakanlığı tarafından toplanıp değerlendirilmektedir, Ancak sağlık turizminin bir
diğer alt dalı olan termal turizme ilişkin veriler toplanmamaktadır. Özellikle
Türkiye’nin termal turizm potansiyelini açıklayabilmek için hangi kurumlara kaç
turistin geldiği, ne amaçla geldikleri, konaklama süreleri ve hangi ülkelerden
geldiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de bulunan termal tesislerin geneli özel şahıs yatırımı olup bu alanda
kamu yatırımı yok denecek kadar az bulunmaktadır. Dolayısıyla termal turizm
alanında kamu kurumlarının potansiyeli söz konusu değildir. Mevcut potansiyelin
tamamı özel kurumlara aittir.
Medikal turizmde durum, termal turizme göre biraz daha farklı seyretmektedir.
Çünkü sağlık turizmi alt dalı olan medikal turizm hem kamu kurumlarının, hem de
özel kurumların faaliyet gösterdiği bir alandır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre
Türkiye’de gelen sağlık turistlerinin %91'i özel sağlık kurumlarını tercih ederken,
%9'u kamu sağlık kurumlarını tercih etmektedir. Bu durum özel kurumların hareket
kabiliyetlerinin kamu kurumlarına göre daha yüksek olması ile açıklanabilir. Özel
kurumlar yönetim avantajları gereği; uluslararası gelişimleri takip etme, güzel
uygulamaları

kurumlarına

taşıma

gibi

konularda

Sağlık

Bakanlığı'nın

uygulamalarının daha da üzerine çıkabilmektedir. Türkiye’de medikal turizm
alanında hizmet sunan birkaç özel hastane yurtdışında; hem kalitelerini, isimlerini
tanıtmak; hem de yurtdışında sağlık alanında ki iyi uygulamaları kurumlarına
empoze etmek ve personel yetiştirmek amacıyla hedef pazar olarak seçtikleri
ülkelere şubeler açmışlardır.
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İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA'DA Kİ DURUMU
2.1. SAĞLIK TURİZMİ EKONOMİSİ
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın aktardığına göre, Dünya’da 2008
yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık
harcaması yapıldığı resmi kaynaklarca tespit edilmiştir. ABD’deki sağlık turizmi
harcamalarının 5,5 milyar dolar, Avrupa’da 3,5 milyar euro civarında olduğu,
yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve
Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancının 1 milyar
doları aştığı bilinmektedir. Bu durum insan sağlığına verilen önemin dünya çapında
arttığını göstermektedir. Ülkeler, gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermekle
birlikte sağlık harcamalarına GSMH’lerinin %2’si ile %16’sı arasında değişen
oranlarında pay ayırmaktadırlar (BAKA, 2011). OECD ülkeleri her geçen yıl sağlık
harcamalarının finansmanı için GSYİH’larından, GSYİH’ları artışı oranında pay
ayırmaktadırlar. Bu oran 1990 yılında %6,9 iken 2005 yılında %9 olmuştur.
Ülkelerin

GSMH’larında

meydana

gelen

artışlarla

beraber

toplam

sağlık

harcamalarında eş zamanlı artışlar görülmüştür. 2000-2008 yılları arasında en yüksek
kişi başına sağlık harcaması artış ortalamalarına göre Amerika’nın ilk sırayı aldığını
görülmektedir (Karakış, 2015). 2008’de Türkiye GSMH’den %6 oranında pay
ayırmış olmasına rağmen, % 9 olan OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu durum
2009 yılı için değerlendirildiğinde, Türkiye’de sağlık harcamaları tutarı 2009 yılında
38 milyar USD’ye ulaşmıştır ve GSMH içinde %6,2’lik bir paya sahiptir. OECD
ülkelerinde sağlık harcamalarının ortalama %73’ü kamu tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye’de ise bu oran 2000 yılında %63 iken 2009’da %71’e ulaşmıştır (BAKA,
2011).
Turizmin ekonomik açıdan girdisine başka bir açıdan bakmak gerekirse; 2008
yılında yapılan bir “turist profili” araştırmasına göre, Türkiye denince yabancı
turistlerin akıllarına ilk olarak (%12’lik oranla) güneş ve güneşlenmek gelmektedir.
Söz konusu araştırmaya göre turistlerin Türkiye’ye ilk kez gelişi %44,5, ikinci kez
gelişi %22,7, üçüncü kez gelişi %11,1, dört ve üzeri kez gelişi %21,7 oranında paya
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sahiptir. Turistlerin Türkiye’ye geliş nedenleri grafik 3’te de belirtildiği üzere %58,7
ile doğal güzellikler, %24,9 ile ucuzluk, %21,4 ile kültürel zenginlik ve %16,9 ile
arkadaş tavsiyesi ilk sıralarda yer almaktadır. Yabancı ziyaretçilerin alışverişlerde
%47,7 oranında tekstil ürünleri, %42,4 oranında hediyelik eşya aldıkları
belirlenmiştir (Aydın ve Yılmaz, 2010, s.54).
Sağlık turizmi ile ekonomi bütünleştirildiğinde dünyada yaklaşık 600 milyon
sağlık turisti bulunduğu bilinmektedir. 2015 yılında sağlık turizminden elde edilen
gelirlerin 60 milyar dolardan 100 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.
ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5,4 milyar dolar ve Avrupa’da 3,5 milyar
euro olduğu bilinmektedir (BAKA, 2015).
2.2. DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ
Dünyada hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi haline gelen sağlık
turizmi, on senelik bir gecikme ile de olsa artık Türkiye’de de farkındalık sürecini
tamamlamış olup; hükümet, sağlık sunucuları ve turizm şirketleri başta olmak üzere
tüm ilgiler tarafından kabul edilmiştir.
Dünya medikal turizm endüstrisi değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı
ülkelerin

sağlık

turizmi

destinasyonları

anlamında

ön

plana

çıktıkları

gözlemlenmektedir. En fazla ön plana çıkan ülkeler arasında; Türkiye, ABD,
Hindistan, Singapur, Malezya, Güney Kore, Tayland, Macaristan, Brezilya, Arjantin,
Güney Afrika, Küba, Meksika, Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, İspanya,
Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler sıralanabilir fakat pazarın Asya
ülkeleri tarafından domine edilmiş olduğu söylenebilir.
Asya ülkeleri teknolojik açıdan gelişmiş tıbbi uzmanlık, daha az devlet
bürokrasisi, turistik ilgi çekici yerleri varlığı ve fiyat düşüklüğü nedeniyle rekabetçi
konumunu sürdürmektedir. Tayland ve Hindistan hala uluslararası anlamada en
bilinir medikal turizm hizmet sağlayıcı ülkelerdir. Singapur daha karmaşık
operasyonlar üzerine uzmanlaşmıştır. 2012 yılında Asya kıtasında oluşan medikal
turizm gelirlerinin yaklaşık %60’ı bu üç ülke tarafından elde edilmiştir. Amerika
kıtasından Brezilya ve Meksika, Amerika’da ki hastalar için hem coğrafi yakınlık
hem kültürel benzerlik açısından tercih edilmektedir.
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Son yıllarda ekonomik istikrar ve büyümesiyle ön planda olan Türkiye’de
pazarda güçlenmekte özellikle kozmetik cerrahi alanında bilinirliği bulunmakla
beraber sektördeki oyuncular arası rekabet günden güne artmaktadır. Rekabet ile
birlikte pazar sayısı da artmakta ve birçok ülke bu fırsatı değerlendirmeye
çalışmaktadır. Örneğin, Malezya’nın medikal turizm sektöründe 2013-2019 yılları
arasında %25’lik bir büyüme tahminiyle belirgin biri ilerleme kaydetmesi
beklenmektedir. Tayland ve Singapur’a göre fiyat avantajı sunan Malezya, gelişmiş
sağlık altyapısı, yetenekli profesyonelleri, vize kolaylıkları gibi faktörler ile
tanınırlığını yükseltmektedir. Ayrıca medikal turizm sektörü için devlet destek ve
teşvikleri verilmektedir.
III. Uluslararası sağlık turizmi kongresi’ne yurtdışından 28 farklı ülkeden
(Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan
Arnavutluk, Bosna Hersek, Libya, Yemen, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Lübnan,
Kuveyt, Katar, Umman, BAE, Bahreyn, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan,
Hindistan, Endonezya, KKTC) katılımcı olmuştur (Gülmez, 2012, s.45).
Bu kongre sağlık turizminin dünya çapında mevcut durumu ve atılması gereken
adımları içermektedir. Kongrede alınan kararlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Dünyada ve Türkiye’de sağlık turizmi hızla gelişen bir hizmet sektörüdür.
- Sağlık turizmi sektörünün büyümesi için uluslar arası standartlar, kalite ve
bilgi paylaşımı çok önemlidir.
- Sağlık turizminde müşteri odaklılığa ve markalaşmaya önem verilmelidir.
- Sağlık turizmi pazarlamasında öne çıkan öncelikler;
- Bölgesellik,
- Çalışan personelin hastanın dilini bilmesi, (İngilizcenin bilinirliği)
- Kaliteli ve müşteriye odaklı sağlık hizmeti sunumu,
- Uluslararası bilgi paylaşım, iyi uygulamaların takibi sağlanmalıdır (Gülmez,
2012, s.45).
Medikal turizm bazında dünyadaki en önemli bölge Asya kıtasıdır. Bölge yılda
1,3 milyon medikal turisti çekmektedir ve Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore
ve Malezya gibi ülkelerle medikal turizmin kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Bu
ülkeler arasında özellikle Hindistan oldukça düşük fiyatları ile pazarda önemli bir yer

27

edinmiştir. Hindistan medikal turizm sektörünün hacmini 2012 yılına kadar 1,2
milyar pounda kadar yükseltmeyi hedeflemektedir (Gümüş ve Büyük, 2008, s.112).
Dünyadaki sağlık merkezleri ve hastaneler 80 ülkede faaliyet gösteren Joint
Commission International (JCI) kurumuna akredite olma çabası içindedir. Bu
kuruma üye sağlık kuruluşları daha güvenilir olarak kabul edilmektedir (Metin, 2010,
s.78).
“International Medical Travel Journal” için 77 ülkeden 400 hastane ile yapılan
anket çalışması sonuçlarına göre ekonomik daralmalara rağmen dünya medikal
sektörünün büyüyeceği özellikle de kozmetik cerrahi alanında en fazla büyümenin
olacağı öngörülmektedir. Kozmetik cerrahi alanından sonra 5 yıl içinde en fazla
büyümenin beklendiği alanlar diş tedavisi, kanser tedavisi ve kısırlık tedavisi olarak
belirlenmiştir. “Transparency Market Research” araştırma firmasına göre sektörün
2019 yılına kadar ortalama yıllık %17,9 büyüme ile üçe katlanacağı tahmin
edilmektedir (Gülmez, 2012, s.25).
2.3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ
Turizm sağlığının, turizm için oldukça önem taşıdığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Türkiye bu konuda turizmin başladığı günden bu yana büyük mesafeler kat etmiştir.
Örneğin, 2004 yılında, Antalya’ya gelen turistlerin 150.000’i herhangi bir nedenle
sağlık kurumlarına başvurmuş, aldıkları sağlık hizmetleri için de sigorta şirketleri ve
kendileri toplam 50 milyon euro ödeme yapmıştır (Çömez, 2005, s.88). Türkiye
ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sağlığı konusunda Türkiye’de bir mevzuat
bulunmamaktadır. Hasta, sigorta şirketi, asistan firma ve hastane dörtlüsü içinde
Türkiye’de karşılaşılan sağlık problemleri kaliteli bir şekilde çözümlenmeye
çalışılmaktadır. Başka ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de hastalara daha kısa
sürede, daha az bedelle gelişmiş ülkelerdeki aynı tedavi yöntemlerini kullanarak
sağlık hizmeti sunulmakta ve hizmeti alan turistlerde aldıkları hizmetten memnun
olmaktadır. Daha kaliteli bir sağlık turizmi için kurumsallaşmış sigorta şirketleri,
asistan firmalar, hastaneler, turizm tesis ve şirketleri gerekli zincirin temellerini
oluşturacaktır (An-Deva Sağlık Grubu, 2004, s.15).
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Türkiye’de turizm sağlığının özellikleri; turistik tesislerdeki sağlık birimleri,
ikinci basamak tedavi kurumları ve sigorta şirketleri açısından üç ana başlıkta
incelenecektir. Turistik tesisin her ünitesinde önemle üzerinde durulduğu gibi, tesis
sağlık biriminde ve sağlık hizmetlerinde de kalite kavramının ön planda tutulması
gerekmektedir. Turistik tesisler son zamanlarda tesis sağlık birimlerinin önemini
anlayıp tesis içerisindeki sağlık biriminin fiziki yapılanmasını oluşturmuşlardır.
Ancak sağlık biriminin yeri, turistik tesiste ulaşılması en güç, merdiven altı ve küçük
metrekareli yerler olarak tespit edilmiştir. Turistik tesislerdeki sağlık birimlerinde,
bir diğer sorunda tesis sağlık biriminin henüz Sağlık Bakanlığı tarafından tanımının
yapılmamasıdır.
Mevcut durumdaki kargaşa, konukların sağlık sorunları ile iş yeri hekimi
olarak istihdam edilen hekimlerin ilgilenmelerine neden olmaktadır. Halbuki yabancı
konukların sağlık sorunlarının çözümünde izlenecek yollar ve yaklaşımlar çok
özeldir. Bu hizmetin, iyi eğitilmiş, turizm sağlığının ilkelerini ve gerekliliklerini
davranışlarına yansıtabilen, en az bir yabancı dili iyi düzeyde konuşabilen hekimler
ve yardımcı sağlık personeli ile verilmesi gerekmektedir. Fiziksel görünümden
başlayarak, sunum özelliği, temsil özelliği, bilimsel yeterlilik yüksek kalitede bir
konaklama tesisinin sağlık hizmetleri kadrosunda bulunması gereken temel
özelliklerdir. Bir diğer sorun ise tesis sağlık birimlerinin fahiş ücretlerle tesis
tarafından hizmet sunucularına kiralanmasıdır. Serbest rekabet ortamı içerisinde tesis
yöneticileri tesis sağlık birimlerinde sağlık hizmeti sunumunu kurumsallaşmış
yapılanmalara değil de, en yüksek kirayı veren kişilere kiralamaktadırlar.
Turizm sağlığı ile ilgili problemlerin temelinde bu hususun yattığı
düşünülmektedir (An-Deva Sağlık Grubu, 2004, s.8). Tesis sağlık birimleri aslında
büyük bir entegrasyon gerektirmektedir. Hizmeti sunacak personelin seçimi ve
eğitimi, tesisin hijyenitesi, sağlık hizmetinin 24 saat devamlılığı, hasta transportunun
organizasyonu ve ikinci basamak tedavilerde hastane bağlantısı gibi konulara önem
verilmelidir (Gümüş ve Büyük, 2008, s.114).
Turistler hastalandıklarında, gerekli olan sağlık hizmetini ilk olarak turistik
tesis sağlık birimindeki doktorlardan almaktadır. Sigorta şirketlerinin, tesis
doktorlarının hepsi ile anlaşması mümkün olmadığından, turistler aldıkları
hizmetlerin bedelini nakit ödemektedir. Hastanın tedavisi için ikinci basamak tedavi
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kuruluşuna ihtiyaç duyulduğunda, hasta en yakın merkeze gönderilmektedir. Tedavi
sonuçlandığında sigorta şirketi ile ödeme konusunda irtibat kurulmakta ve devreye
asistan firma girmektedir. Sigorta şirketi ile tedavi kurumu arasında başlangıçta
kurulması gereken irtibat Türkiye’de son aşamada gerçekleşmektedir. Turistlere
hizmet veren ikinci basamak tedavi kurumları, fiziksel görünümden başlayarak, tıbbi
altyapıya, bilimsel yeterliliğe, yeterli uzman hekim kadrosunun olmasına, tecrübeli
sağlık personelinin mevcudiyetine, tıbbi hijyenitenin sağlanmasına dikkat etmelidir.
Bu özelliklere sahip hastanelerin sayıları turizm bölgelerinde her geçen gün
artmaktadır (An-Deva Sağlık Grubu, 2004, s.9).
Turist sağlığı ve sağlık turizmi alanlarında önemli çalışmaları bulunan AnDeva Sağlık Grubu’nun (2004, s.14) Türkiye’de turizm sağlığında yaşanan sorunlar
konusunda yaptığı tespitler ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri aşağıda
sunulmaktadır:
• Turistik tesis sağlık birimleri belirli standartlara göre kurulmamakta, her tesis
kendi bildiği ya da sağlık birimindeki hizmet sunucuların sağladığı ölçütlerde tesis
sağlık birimini oluşturmaktadır. Bu da kurulduğu alandan, içerdiği tıbbi malzemeye
kadar farklı özellikler gösteren sağlık birimlerinin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı turistik tesis sağlık
birimlerinin tanımlamasını yapmalı, personel özelliklerini, fiziki özelliklerini, tıbbi
malzeme içeriğini tanımlamalıdır.
- Birçok turistik tesis yapılanması içinde sağlık birimi bulundurmamaktadır.
Karşılaşılan bazı sağlık sorunları ve turizm hizmetinin her şey dahil olarak
sunulması, turistik tesis içerisinde sağlık birimi bulundurulması gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bu sorunun çözümü için Turizm Bakanlığı, işletme ruhsatı vermeden
önce tesis sağlık biriminin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olduğunu
belgelemesini istemelidir.
- Turistik tesis sağlık birimleri her geçen gün daha yüksek bedellerle hizmet
sunucularına kiralanmaktadır. Turistik tesislerin, sağlık birimlerini kiraya vermekten
kaçınmaları gerekmektedir. Tesis sağlık birimlerinin kiralanması mevzuatla
yasaklanmalıdır. Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda gereken
denetimleri yapmalıdır.
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- Turizm sağlığı konusunda mevzuat olmadığından gerekli denetim ve
kontrollerin hangi şube tarafından yapılacağı belli olmadığı için denetim ve
kontroller yapılamamaktadır. Bu nedenle turizm bölgelerinde İl Sağlık Müdürlükleri
bünyesinde Turizm Şube Müdürlüğü kurulması önerilmektedir.
- Turizm bölgelerinde hasta transportu için kara ambulansları kullanılmaktadır.
Ambulansların özellikleri konusundaki mevzuatlar uygulanmadığından, kurumsal
nitelik kazanmamış birçok ambulans bulunmaktadır ve trasport, ehil olmayan kişiler
tarafından yapılmaktadır. Yaşanan bu sorunların çözümü için İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından gerekli denetimlerin yapılması, uygun olmayan araçlarla hasta transferinin
önüne geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, turizm bölgelerinde Nisan-Ekim ayları
arasında ilave 112 istasyonları kurulmalıdır. Özellikle İstanbul, Antalya ve İzmir için
de helikopter ambulans ve deniz ambulansı sağlanmalı, mevcut olanlar
denetlenmelidir.
- Kurumsallaşmamış birçok tesis sağlık biriminde birinci ve ikinci basamak
sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Tıbbi yeterlilikleri olmayan tesis sağlık birimleri ve
hastaneler konusunda yurt dışı sigorta şirketleri ve asistan firmalar şikayetçilerdir. Bu
nedenle yurt dışından hasta kabul edecek tesis sağlık birimlerinin ve hastanelerin
standardizasyonu sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı ve Özel Hastaneler Birliği’nin onaylı
sertifikası olmayan özel hastanenin veya hekimin yabancı hasta bakması
yasaklanmalıdır.
- Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile yurt dışındaki sigorta şirketleri arasında
irtibatı sağlayanların başında asistan firmalar gelmektedir. Asistan firma sayısında,
mevzuat doğrultusunda olmayan artış, yurt dışı sigorta şirketleri ile hastaneler
arasında güvensizliği artırmaktadır. Bu nedenle asistan firmaların hangi mevzuata
göre hareket etmesi gerektiği belirlenmelidir.
- Yabancı turistlerin Türkiye’de ki sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık
hizmetlerinde değişik fiyatlandırmalar söz konusu olmakta, fiyatlarda standart
olmaması sigorta şirketleri ile hastaneleri karşı karşıya getirmektedir. Bu sorunun
çözümü için yabancı hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında
standartlar oluşturulmalıdır.
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Bunlara ek olarak Aksu (2001, s.790)’nun önerileri şöyledir:
- Turistler hastalandıklarında, gerekli olan sağlık hizmetlerini, sigorta
şirketlerinin tesis sağlık birimi doktorları ile anlaşması olmadığından, nakit olarak
almaktadırlar. Bu sorunun çözümü için turistlerin sağlık güvencelerinin Türkiye’de
de sürdürülmesi ve yaptıkları sağlık harcamalarının karşılıklarını alabilmeleri için
gerekli uluslararası bağlantılar kurulmalıdır.
- Seyahat ettiği ülkede aniden rahatsızlanan turist, nereden, nasıl hizmet
alacağını bilememektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için turistlere ülkenin sağlık
sistemi hakkında aydınlatıcı bilgi veren broşürler ve özel hizmet numaraları sınır
kapılarında verilmelidir.
- Yurt dışından gelenlerin sağlık hizmeti alımında yaşadığı bir sorun da
yabancı dil bilen yeteri kadar personelin olmamasıdır. Bu sorunun çözümü turistik
bölgelerdeki sağlık personelinin yabancı dil düzeyinin yükseltilmesine yönelik
teşviklerden geçmektedir.
Türkiye'nin sağlık turizminde geldiği noktayı, başka ülkelerle karşılaştırmalı
sağladığı tasarrufu ve hedefleri ortaya koyuyor. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:
- 2013'te Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 300 bin. 2014 yılı için
ise hedef 400 bin kişi. Ancak bu rakama saç ekimi, plastik cerrahi gibi sağlık
merkezlerine kendi inisiyatifleriyle gelen kişiler de eklendiğinde rakam 2013 yılında
bile 480 bine ulaşmıştır.
- Sağlık turizminden elde edilen gelir 2.5 milyar dolar. Hedef bu rakamı
2023'te 20-25 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır.
- Türkiye, diğer ülkelere kıyasla tıbbi operasyon maliyetlerinde yüzde 60'a
yakın tasarruf sağlıyor. Örneğin, kalp by-pass'ı olmanın Türkiye'de faturası 8 bin 500
ile 21 bin dolar arasındayken İspanya'da 39 bin ile 43 bin dolar arasında. Almanya'da
omurga füzyon ameliyatı olmak 29 bin dolar iken, Türkiye'de 7 bin dolara bu
ameliyatı olmak mümkündür.
- Türkiye sadece zorunlu tıbbi operasyonlar için değil, saç ekimi ve estetik için
de gözde bir destinasyon. Saç ekimi Türkiye'de ortalama 5 bin TL iken bu rakam
Avrupa’da 10 bin Euro, ABD’de 30 bin dolar seviyesindedir.
- Türkiye plastik cerrah sayısı açısından bin 200 cerrah ile dünyada 9'uncu
sırada yer almaktadır.
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- Türkiye’de tedavi için gelen hastaların büyük çoğunluğu temmuz ayını tercih
ediyor. En çok gelinen şehirlerarasında ise Antalya ilk sırada yer alıyor. Bu da
gösteriyor ki sağlık ve turizm aynı potada ilerlemektedir.
- Hasta başına gelir 2 bin dolardan başlıyor medikal turizmde ise bu rakam
ortalama 12 bin dolara kadar uzanmaktadır (Sağlık Turizmi Raporu, 2014).
Sonuç olarak, dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan turizm sektöründen,
Türkiye’nin daha fazla pay alması için turistlere yönelik sağlık hizmetlerini
kurumsallaştırması ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir.
2.4. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK TURİZMİ
Avrupa Birliği’nde 1980’li yıllarda sağlık hizmeti almak için yurt dışına
çıkmak istisnai bir durum iken şimdilerde sık sık yaşanan bir olay halini almıştır.
1980’lerde ulusal otoriteler ve sigorta kuruluşları, yurt dışında tedavi almaya izin
vermeyi sanki kendi sağlık sistemlerinin başarısızlığının kanıtı gibi düşünerek ve
ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin bir ülkenin kendi sınırları içinde mevcut olduğu
kanaatiyle, yurt dışında tedavi konusunda isteksiz tavırlar sergilemekteydi. Ülkeler
arasındaki hasta hareketliliği konusundaki değişimler 1990’larda “Avrupa 1992” adlı
büyük bir proje ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyen bariyerlerin
ortadan kaldırılmaya çalışılması ile başlamıştır (Hamilton, 2003, s.104; Akt. Yalçın,
2006, s.60).
Makro ve mikro açıdan AB’de sağlık turizminin önündeki engelleri ve yaşanan
zorlukları şu şekilde özetliyor:
Makro Açıdan:
- Avrupa sosyal modelinin yasal ve tarihsel gelişimi,
- Sosyal güvenlik ve sağlık sigortalarının organizasyonu ve finansmanı,
- Halk sağlığı alanındaki yasalar,
- Her ne kadar ulusal düzeyde ya da ikili anlaşmalarla çeşitli düzenlemeler olsa
da 1981’den bu yana köklü değişikliklerin olmaması.
Mikro Açıdan:
- Kullanılan dil farklılığı,
- Doktorların eşit ücretlendirilmemesi ve coğrafi olarak eşit dağıtılmaması,
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- Sağlık bakım protokollerindeki eşitsizlikler,
- Hasta bakımının sürekliliğinin yönetilmesi gerekliliği,
- Tıbbi güvenilirliğe ve hasta haklarına gereken önemin verilmemesi,
- Hastane enfeksiyonları,
- Hasta için ortaya çıkan ek finansal yük.
Sınır ötesi hasta hareketliliğini geliştirmek yenilikçi bir yaklaşım, liderlik,
sorumluluk, iletişim ve birçok açıdan sınırları ortadan kaldırmayı gerektirmektedir.
AB ülkelerinde hastaların başka bir Birlik ülkesinden hizmet alması yasal açıdan
mümkündür. Avrupa düzenlemesine göre; AB’ne üye ülkelerde yaşayıp başka üye
ülkede çalışan kişiler, AB’ne üye ülkelerde yaşayıp, aslen oralı olmayan emekli
kişiler, tatil, iş gibi nedenlerle geçici olarak başka üye ülkede olan kişiler ve özel
olarak sağlık hizmeti almak için sınır ötesine giden kişiler farklı ülkenin sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu düzenlemeye esneklik ve şeffaflık katmak
amacı ile çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerden biri, hastaya bir üye
ülkede tıbbi açıdan kabul edilebilir bir sürede muayene verilemiyorsa, gerekli
hizmeti en kısa zamanda sağlayacak hastaneye gitmesine izin verecek bir kart ile
hastaların hizmete daha çabuk ulaşması, hastaneler ve sigorta şirketlerinin de daha
çabuk ve güvenilir hizmet vermesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca farklı bir ülkeden alınan sağlık bakım hizmet bedelinin geri ödemesi
için de birçok ulusal düzenleme yapılmaktadır. Çünkü yurt dışından sağlık hizmeti
alan hastanın, o ülkede yaşayıp aynı sağlık hizmetini alan hastadan daha fazla geri
ödeme almaması gerekmektedir (Hamilton, 2003, s.105; Akt. Yalçın, 2006, s.61).
26 Haziran 2002 tarihinde yapılan Sağlık Konseyi’nde sağlık bakanları AB
ülkeleri arasında tedavi amaçlı hasta hareketliliği ve sağlık bakım gelişimi ile ilgili
üst düzey düşünme süreci başlatmışlardır. Bu süreçte sağlık bakımı ile ilgili
sorunların tespiti, hasta hareketliliğini desteklemeye yönelik çalışmalar, sınır ötesi
işbirliğinin

sağlanmasını

geliştirmek,

deneyimlerin

paylaşılması,

iletişimin

artırılması, sağlık bakımında yüksek kalite ve finansal sürekliliğe ulaşılması için
işbirliğinin desteklenmesi gibi konularda değerlendirmeler yapılmıştır. 2003 yılında
başlayan bu süreçte temelde 4 başlık üzerinde durularak çeşitli önerilerde
bulunulmuştur (Hamilton, 2003, s.106; Akt. Yalçın, 2006, s.61).
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Kaynakların Daha İyi Kullanılabilmesi için Öneriler
- Sınır ötesi hasta hareketliliği için atıl kapasiteler paylaşılmalıdır,
- Ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar sonuçlandırılmalıdır,
- Tıbbi teknoloji paylaşılmalıdır,
- Hasta hakları dikkate alınmalı, mevcut farklı düzenleme ve yasalar
karşılaştırıp sınır ötesi hareket edecek hastaya gerekli bilgiler verilmelidir,
- İnsan kaynakları ve malzemeler havuzlama sisteminde olmalıdır,
- Teknolojik değerlendirmeler paylaşılmalı, sağlık sigorta fayda paketinin
neleri içereceği belirlenmelidir,
- Kanıta dayalı sağlık politikası oluşturulmalıdır,
- Hastane planlamasında ülkeler arasında uyum sağlanmalıdır,
- Fiyat tarifelerinde ve fiyatlamalarda ülkeler arasında uyum sağlanmalıdır.
Hasta, Profesyoneller ve Politika Yapıcılar için Öneriler
a) Hastalar Açısından
- Hasta seçim yapabileceği alternatifleri bilmelidir.
- Farklı ülkelerdeki alternatif sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler ulaşılabilir ve
şeffaf olmalıdır.
- Farklı ülkelerdeki tedavi şartları ve ne kadar geri ödeme yapılacağı ile ilgili
net bilgiler olmalıdır.
- Farklı ülkelerdeki hasta hakları konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.
- Sunulan sağlık hizmetinin kalitesine ve hastanın güvenliğine önem
verilmelidir.
- Yurt dışında alınan kısa tedaviden sonra ülkesinde tedavisinin sürekliliği
konusuna önem verilmelidir.
- Farklı ülkelerdeki hizmet sunucularının sorumlulukları birbirinden farklıdır,
bu konuda şeffaflık sağlanmalıdır.
b) Profesyoneller Açısından
- Üye ülkelerde hizmet verme koşulları belirlenmelidir,
- Ortak bir tedavi yönergesi oluşturulmalıdır.
c) Politika Yapıcılar Açısından
- Ülkeler arasında hasta akışını gösteren haritalar oluşturulmalıdır,
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- Farklı ülkeden sağlık hizmeti almanın maliyeti konusunda bilgi
geliştirilmelidir.
Hizmete Ulaşılabilirlik ve Hizmet Kalitesi için Öneriler
- Sağlık bakım kalitesi hakkındaki bilgiler geliştirilmelidir,
- Bencmarking geliştirilmelidir,
- Ulusal düzeyde kanıta dayalı politika yapmak desteklenmelidir,
- Teknoloji değerlendirmeleri paylaşılmalıdır.
Ulusal

Sağlık

Politikalarının

ve

Avrupa

Düzenlemelerinin

Uyumlulaştırılması için Öneriler
- AB topluluk yasaları gözden geçirilmeli ve genel olarak şekillendirilmelidir,
- Ulusal kurallar ve prosedürler gözden geçirilmeli ve üye ülkelerarası işbirliği
artırılmalıdır.
Avrupa Birliği’nde sağlık amaçlı sınır ötesi hareketlilik, dil sorunu, ödeme
sistemlerindeki farklılık, yönetsel farklılıklar ve uluslararası yasaların uyumsuzluğu
gibi nedenlerle tam olarak gerçekleştirilememektedir. Avrupa Birliği ülkeleri
arasında tedavi amaçlı sağlık turizminin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için
yapılması gerekenleri Harrant (2003, s.37;Akt. Gülmez, 2012, s.29) şöyle
sıralamaktadır:
- Üye ülkeler arasında sağlık alanında ikili anlaşmalar geliştirilmelidir.
- Tedavi amaçlı sağlık turizmine karşı olan ülkelerden bunun sebepleri
öğrenilmeli ve sorun olarak gördükleri şeyler için çözüm önerileri istenmelidir.
- Avrupa Birliği ülkelerinde sınır ötesi tedavi amaçlı hareketliliğin artırılması
ve hastaneler arasında bilgi akışının daha iyi sağlanması için network kurulmalıdır.
- Avrupa Birliği içinde deneyimin, uzmanlığın ve maliyetli hizmetlerin
paylaşımı sağlanarak ekonomik zorluklar aşılmalıdır.
Avrupa Birliği Ülkeleri arasında hasta hareketliliğini geliştirmek için çeşitli
pilot çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık 13 yıldır Avrupa Komisyonu, sınır ötesi hasta
hareketliliğinin geliştirilmesi için Interreg adı verilen çalışmalar yapmaktadır. 1.
Interreg programı ile Belçika’da bağışıklama sistemi düşük olan hastaların
Tourcoing’den, Fransa’da böbrek yetmezliği olan hastaların ise Mouscron’dan
hizmet alabilmeleri sağlanmıştır (Lewalle, 2003, s.126; Akt. Yalçın, 2006, s.65).
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2001 yılında sona eren 2. Interreg programı özellikle tedavileri için uzun süre
beklemeleri gereken, ürolojik hastalıkları olan hastaların, farklı ülkelerden hizmet
almasını desteklemiştir. Fransa’dan ve Belçika’dan tedavi amaçlı yurt dışına
çıkmalar bu dönemde artmıştır. Yine bu dönemde Fransa ve Belçika arasında yapılan
anlaşma ile iki ülke arasında acil bakım hizmetlerinin verilmesine karar verilmiştir.
Interreg programlarının, halkın sağlığı üzerindeki pozitif etkisi, sağlık bakım
profesyonelleri ve yönetim departmanları tarafından bu proje döneminde fark
edilmiştir (Lewalle, 2003, s.127; Akt. Yalçın, 2006, s.65). 2001 yılında yapılan bir
proje, EMR (The Euregion Meuse-Rhine) denilen Belçika, Almanya ve Holanda’da
3,7 milyon kişiyi kapsayan, 3 ülke, 3 dil, 3 ulusal hukuk sistemini içeren yani AB’yi
temsil edeceği düşünülen bir bölgede gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede hastaneler
arasında çeşitli anlaşmalar imzalanarak bekleme listeleri sorunu çözülmeye, eğitim
kapasiteleri

arttırılmaya,

araştırma

yönleri

güçlendirilmeye,

teknolojiler

güncellenmeye çalışılmıştır. Sağlık turizmini destekleyen bazı sigorta şirketleri de bu
bölgede bekleme listelerini azaltmak ve hastaların istedikleri ülkede istediği hizmeti
almalarını desteklemek için ulusal sağlık kartı çıkartmıştır ki başarılı olan bu kart
sisteminin tüm AB ülkelerinde geçerli olması düşünülmektedir. Pilot proje ile
birlikte, EMR bölgesinde farklı ülkelerdeki hastanelerden sağlık hizmeti alan hasta
sayısı, kısa sürede artmıştır (Scheres, 2003, s.42; Akt. Yalçın, 2006, s.66). Bu
bölgede hizmete ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 1 adet helikopter ambulans hizmet
vermektedir (Jeurissen, 2003, s.136; Akt. Yalçın, 2006, s.67).
2002 tarihinde Fransa, Belçika ve Lüksemburg arasında 3.Interreg programı
adı verilen, amacı belirlenen ülke sınırları içindeki nüfusun sağlığını geliştirmek,
hastaların kaliteli sağlık bakımına kolay ulaşımını sağlamak ve ülkeler arasında
işbirliğini artırmak olan 6 yıllık bir pilot çalışma yürütülmeye başlanmıştır (Dehaye,
2003, s.90). Programın temel hedefi sınır ötesi hasta hareketliliğini artırmaktır
(Lewalle, 2003, s.127; Akt. Yalçın, 2006, s.67).
Sağlık turizmini artırmaya

yönelik bir diğer çalışma 2003 yılında

Macaristan’da başlatılmıştır. Macaristan, komşu ülkeleri olan İsveç, Norveç,
Finlandiya ve İngiltere ile acil sağlık hizmetlerinin alımı konusunda ikili anlaşmalar
yapmıştır. Bu anlaşmalarda alınan sağlık hizmetinin faturalarının geri ödemelerinin,
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Macaristan fiyat tarifesine göre yapılması kararlaştırılmıştır (Lengyel ve Ötvös,
2003, s.81; Akt. Yalçın, 2006, s.67).
Ayrıca Finlandiya’nın Ylitornio ve İsveç’in Övertornea bölgeleri arasında
sadece kaza, yangın gibi acil durumları kapsayan bir işbirliği bulunmaktadır. Bu
işbirliği çerçevesinde her yıl yaklaşık 400 hasta diğer ülkeden sağlık hizmeti
almaktadır (Puontila, 2003, s.132; Akt. Yalçın, 2006, s.67).
İtalya, Slovenya, Gorizia ve Nova Gorica bölgeleri arasında birçok alanda
olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği bulunmaktadır. Bu bölgede, acil bakım
hizmetlerinde işbirliği yapılmakta, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı ortak
mücadele edilmekte, ülkeler arasında hemodiyaliz hizmeti ortak verilmekte,
personele yönelik dil kursları verilmekte ve MR gibi cihazlar için ortak alım
yapılmaktadır. Bu çalışmalar, yakın zamana kadar hükümetten destek almamış,
sağlık hizmetlerinde çalışan personelin çabaları ile gerçekleştirilmiştir (Spazzapan ve
Gatnik, 2003, s.150; Akt. Yalçın, 2006, s.67).
Avrupa Birliği ülkeleri arasında sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yapılan
bir diğer çalışma, İsveç, Norveç ve Finlandiya arasında tele-tıp yöntemine dayalı diş
hastalıkları teşhis ve tedavisi için yapılmıştır. Tele-tıp tekniği farklı ülkelerden
uzmanlara hızlı ulaşım sağlamış, böylece daha düşük maliyet ve daha az seyahat
sağlamıştır. Bu projenin üç amacı bulunmaktadır. Bunlar; diş tedavisinde mevcut
metotların farklı ülkelerden uzmanlarla birlikte değerlendirilip birlikte yeni metotlar
geliştirmek, teletıp tekniğini kullanarak ameliyat yapmak ve bilgi, düşünce ve tedavi
metotlarını paylaşmaktır (Öberg, 203, s.154; Akt. Yalçın, 2006, s.68).
Avrupa Birliği’nde özellikle kalça çıkığı, kalp, akciğer ameliyatları ve kısırlık
tedavisi gibi alanlarda, kendi ülkelerindeki uzun bekleme süreleri, kötü ya da pahalı
tedaviler hastaları başka bir ülkeden sağlık hizmeti almaya zorlamaktadır. Avrupa
Birliği yasalarına göre eğer bir tedavi için bekleme süresi tıbbi açıdan uzun ise üye
ülke hastaları, başka bir üye ülkeden, kendi ülkelerindeki fiyat ile hizmet
alabilmektedirler. Belçika’nın zengin Avrupa ülkelerine yakın olması ve hizmet
vermek için atıl kapasitelerinin olması, ülkeyi sağlık turizmi alanında öne
çıkartmaktadır. Belçika hizmet önceliğini kendi hastalarına vermekle birlikte
Almanya, Hollanda ve İngiltere’den gelen hastalara da bakmaktadır (Yalçın, 2006,
s.69).
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İrlanda, İngiltere ve İskandinavya ülkelerinde çoğu zaman 1 yıldan fazla olan
bekleme sürelerine karşı Almanya’da teknolojik donanım, kaliteli personel ve boş
yatak kapasitesi bekleme sürelerini kısaltmaktadır. Almanya’ya kalça çıkığı, kalp
ameliyatı ve kanser tedavisi için yurt dışından gelen hastaların iki hafta içerisinde
muayeneleri yapılıp, tedavilerine başlanmaktadır. Norveç ve Almanya arasındaki
ikili görüşmeler sonucu, Norveç yılda 300 kamu hastasını rutin olarak Almanya’ya
tedaviye göndermektedir. Almanya, İrlanda, İngiltere, İsveç ve Danimarka ile de bu
tip anlaşmalar yapmayı planlamaktadır. Aslında hiçbir hastanın ülkesi dışında tedavi
olmak istemediği düşüncesiyle, hastaları ülkelerinde kendi evlerinde gibi
hissetmeleri için hasta ve yakınlarına gereken özenin gösterilmesi gerektiğini
düşünmektedir (Yalçın, 2006, s.70).
Association Internationale de la Mutualite’nin yaptığı bir araştırmaya göre
1993 yılında sınır ötesi hasta hareketliliği çok düşükken, 2000 yılında yaptıkları
ikinci araştırmaya göre İngiltere’den 600, İsveç’ten 20, Fransa’dan 400, Belçika’dan
2.000 ve Luksemburg’dan 7.000 kişi sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderek
sınır ötesi hasta hareketliliğini arttırmıştır (Lewalle, 2003, s.126; Akt. Yalçın, 2006,
s.68).
Günümüzde farklı ülkelerde çok sayıda hastanenin sağlık turizmi ile
ilgilenmesinin nedenleri şunlardır:
- Birbirini tanıma ihtiyacı,
- Hasta bakımı ile ilgili yeni, ilginç şeyler öğrenme ihtiyacı,
- Bilgi paylaşma ihtiyacı,
- Boş kapasite paylaşma ihtiyacı
- Bekleme sürelerini kısaltma ihtiyacıdır (Hamilton, 2003, s.104; Akt. Yalçın,
2006, s.68).
Scheres (2003, s.42)’e göre AB ülkeleri arasında sağlık turizminin
geliştirilmesi için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
- Tedavi amaçlı sağlık turizminde ülkeler arasında iletişim çok önemlidir.
Özellikle doktorlar arası iletişimin iyi sağlanması gerekmektedir.
- Ülkeler arasında sağlık bakım zinciri henüz kurulmamıştır ama en kısa
zamanda kurulmak zorundadır.

39

- Tedavi hizmetinin fiyatı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı hastaneler
maliyetleri konusunda dürüst davranmamaktadır. Bu nedenle sigorta şirketleri başka
ülkedeki sağlık hizmet alımına onay vermeden önce her bir fiyat öğesini dikkatle
incelemelidir.
- AB ülkelerinde doktorların aldığı ücretler arasında farklılıkların engellenmesi
gerekmektedir.
- Ülkeler arasında kültürel farklılıklar bulunurken, kişiler arasında ise
beklentilerde ve iletişimde farklılıklar bulunmaktadır. Tüm ülkelerdeki hastane
personellerinin bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir.
- Farklı bir ülkede yapılan operasyon sonrasında gerekli olan tedavilerin
yapılabilmesi için evde bakım hizmetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
- Hastanın, hastanenin, hizmet sunan doktorun ve ödemeyi yapan sigorta
şirketinin ihtiyaç duyduğunda gerekli verilere ulaşabileceği bir web sitesinin
kurulması gerekmektedir (Scheres, 2003, s.42; Akt. Yalçın, 2006, s.69).
2.5. DİĞER ÜLKELERDE SAĞLIK TURİZMİ
Mısır’da Sağlık Turizmi: Dünya çapında geniş bir pazar olan sağlık
turizminden pay almak isteyen Mısır’da birçok bakanlık ülkenin sağlık alt yapısını
tanıtmak üzere ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır. Özellikle deri hastalıkları üzerine
gelişmiş hastaneleri bulunan Mısır, yeterli tanıtımı yaptığı takdirde bu alanda çok
sayıda yurt dışından hasta çekeceğini düşünmektedir (Yalçın, 2006, s.80).
Bulgaristan’da Sağlık Turizmi: Bulgaristan’da sağlık turizmi kaplıca, tedavi
ve güzellik amaçlı olarak gerçekleştirilmektedir. Tur operatörleri sağlık turizmini
artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Hedef grupları 50 yaşın üzerindeki
kişilerden oluşmaktadır (Yalçın, 2006, s.80).
Hawaii’de Sağlık Turizmi: Hawaii’de ise sağlık turizmi tıbbi bakım, check-up,
kaplıca, beslenme programları ve sağlıklı yaşam egzersizleri olarak incelenmektedir.
Hawaii’nin sağlık turizmi müşterilerini yüksek gelire sahip, Asya ülkelerindeki yaşlı
kişiler oluşturmaktadır. Asya’daki 30 milyon kişinin Amerika’dan sağlık hizmeti
almak için geliri olduğu tahmin edildiğinden bu gruba yönelik tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmeye başlamıştır (Yalçın, 2006, s.79).
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Görüldüğü üzere birçok ülkede sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar
bulunmaktadır. Ancak merkezi anlamda bu çalışmalar yeteri kadar bilinmemektedir.
Sağlık turizminim gelir sağlayıcı bir sektör haline gelebilmesi için Hükümet, Sağlık
Bakanlığı ve Ulusal Hastaneler Birliği ile irtibat kurulup mevcut çalışmaların karar
vericilere ulaştırılması gerektiği düşünülmektedir.
2.6. SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEK POTANSİYELİ
Tahminlere göre medikal turizm, sağlık hizmetlerinin arzında rekabet arttığı ve
maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı sürece gelecekte daha da hızlı bir artış
gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece
denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi
olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.
Medikal turizmi geliştirmeyi amaçlayan ülkelerin sayısı da giderek
artmaktadır. Asya’daki sağlık turizminin başarısı küresel ilgiliyi ve rekabeti
artırmakta ve bu durdurulamaz gibi gözükmektedir. Örneğin, termal turizm
seyahatleri konusunda Singapur maliyeti nispeten yüksek bir durak olmasına rağmen,
bu yıl itibariyle 1.8 milyar dolar gelir getirmesi beklenen 1 milyon hastayı çekmek
istemektedir. Bu hedef gerçekleşirse ülkede en az 13.000 yeni iş olanağı yaratacaktır.
Yine Filipinler medikal turizme olan ilgisini, yeni bir havalimanı yaparak ve tüm
dünyadaki hastaların bir şekilde İngilizce konuşan Filipinli doktorlara aşina
olduklarını vurgulayarak göstermiştir. Dubai, Orta Doğu turistlerinin Asya’ya
gitmelerini engellemek için yeni bir Sağlık Kenti kurmuştur. Hindistan’daki en
büyük özel uluslararası sağlık servis grubu olan Apollo’nun 2004 yılında 37 tane
hastanesi, Kuveyt, Sri Lanka ve Nijerya’daki hastaneler ile ortaklığı vardır ve Dubai,
Bangladeş, Pakistan, Tanzanya, Gana, Filipinler, Londra ve Chicago’daki büyüyen
özel kurumlar ve uluslararası bağlantıları olan diğer kuruluşlar ile de büyümeyi
planlamaktadır.
2017 yılına kadar sadece ABD’den 23 milyon potansiyel hastanın 79.5 milyar
dolarlık bir harcama yaparak denizaşırı ülkelere sağlık turizmi amacıyla gideceği
hesaplanmaktadır. Sağlık turizminin gelişme trendleri içinde eğitim özel bir yer
tutmaktadır.

Özellikle sağlık

turizmiyle

bütünleşik

işletme

yüksek

lisans
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programlarının geliştiği gözlemlenirken, buna yönelik talebin daha da gelişeceği
beklenmelidir (Zengingönül ve diğerleri, 2012, s.9).
Bir başka gelişme trendi, sağlık turizmine özel hemşire yetiştirme
programlarının ve dolayısıyla eğitim kurumlarının sayısında yaşanacak gelişmedir.
Bu anlamda sektörün çarpan etkisi büyük olacaktır.
Sağlık turizmi hiç kuşkusuz beraberinde (sektöre yönelik uluslararası
geçişkenlik göz önüne alındığında) hukuki altyapıda sektöre özel hukuki danışmanlık
hizmetlerinin farklılaşmasını ve mesleki gelişiminin önünü açacaktır.
Sektöre yönelik elektronik teçhizat kullanımının ve buna bağlı ar-ge
faaliyetlerinin ivmelenmesi önemli bir potansiyel pazara dikkat çekmektedir. Bu
noktada sağlık hizmetlerinin sunulması açısından internet üzerinden küresel bir açık
artırma/eksiltme sisteminin tartışılıyor olması, sektörün gelecek potansiyeline
yönelik önemli ipuçları barındırmaktadır (Zengingönül ve diğerleri, 2012, s.10).
Sektörün gelişimiyle birlikte zenginleşip gelişecek bir diğer önemli
tamamlayıcı sektör de sigorta sektörüdür. Bu noktada sigortacılık tekniği açısından
yeni ve yaratıcı ürün geliştirmek için (jeopolitik risk sigortası, gidilen ülkeden acil
çıkış hizmeti ve bunun sigortalanması gibi) özellikle Amerika merkezli araştırma
konferansları ağırlık kazanmıştır. Sağlık sektörüne özel ulaştırma hizmetlerinin
düzenlenmesi ve sağlık turizmine özel sağlık şehirlerinin imarı ve tamamlayıcı
hizmet kolu olarak gayrimenkul danışmanlığı, sektörün gelecek trendleri açısından
son dönemde üzerinde çalışma yapılan diğer konulardır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR
3.1. ARACI KURUMLARIN ANALİZİ VE ROLLERİNİN BELİRLENMESİ
Aracı şirketlere doğrudan değinmeden önce, sağlık hizmeti sunum şekilleri ile
ilgili eğilimler, küreselleşmenin etkileri ve medikal tedavilerde teknolojik gelişmeler
konusunda özet bilgiler vermek daha iyi olacaktır (SB, 2012, s.70).
İnsan vücudu hakkında daha çok bilgi sahibi oldukça, özellikle son teknoloji
ürünlerinin tıpta kullanımıyla insan üzerindeki etkileşimimiz daha karmaşık hale
gelmektedir. Bir taraftan, bu medikal tedavilerde daha standart ve güvenli sonuçlar
almaya yardım etse de, diğer taraftan, sağlık Kuruluşları giderek daha teknoloji
yoğun ve multidisipliner odaklı yerler olmaya başlamıştır. Kaliteli sağlık hizmetleri
talebi, hasta güvenliği ve memnuniyeti, malpraktis, savunmaya dayalı tıp ve kanıta
dayalı tıp uygulamaları ile tıpta uzman sistemlerin kullanılması gibi yeni kavramların
doğmasına yol açmıştır. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak, sağlık hizmetleri
öncesine göre çok daha karmaşık ve pahalı hale gelmiştir (SB, 2012, s.70).
Artan sağlık giderleri, gelişmiş medikal tedaviler, multidisipliner yapı ve
kaliteli sağlık hizmetlerine daha iyi erişim talepleri beraberinde sosyal bilimlerin
tıpta giderek ağırlığının artmasını doğurmuştur.
21.yüzyılda, sosyal ve ekonomik şartlarına bağlı olarak, her ülke, bu
değişikliklerle farklı oranlarda yüz yüze gelmek zorunda kalmıştır. Küreselleşmenin
de etkisi ile kaliteli sağlık hizmetlerine daha kolay erişim algısı ve artan sağlık
maliyetleri son on yıl içerisinde yeni bir endüstrinin, “tıp turizminin” gelişimine yol
açmıştır (SB, 2012, s.71).
Tıp Turizmi, basitçe, yurtdışında tedavi seçenekleri için araştırma yapan bir
hastanın başvurusu ile başlar. Bu hastanın bir başka ülkeye seyahat etmesini, farklı
kültürler ve farklı tıbbi uygulamalarla karşılaşması ve etkileşimini gerektirir.
Bu sebepten, bütün bu bulgular ve gözlemler ışığında, ister kendi ülkesinde
ister tedavi almak üzere gittiği ülkede olsun, tedavi öncesi, süresi ve sonrasında,
doktor veya sağlık çalışanları ile hasta arasındaki “iletişim temelli” sağlık ihtiyacının
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ne kadar önemli olduğu algılanmalı ve sağlık kuruluşlarında uygulanması
sağlanmalıdır (SB, s.70).
3.2. SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURULUŞLAR
Yurtdışı hastalarının karar verme süreçleri yapısı gereği, sıkıcı ve oldukça
zordur. Bu sebepten de, girişimciler için “ihtiyaca dayalı” bir pazar boşluğu ve özel
bir iş fırsatı söz konusudur. Bir müteşebbis, sağlık hizmet sunucuları (yurtdışındaki
hastaneler, klinikler ve/veya doktorlar) ve hastalar arasında aracı olarak işlev gören
bir şirket kurabilir. Hasta ve yakınları için uçak ve konaklama organizasyonları ve
hastane-otel arası transfer gibi ek hizmetleri sunulabilir ve bir uluslararası sağlık
hizmetleri aracı kuruluşu gibi faaliyet gösterebilir (SB, 2012, s.71).
3.2.1. Danışman firmalar
Danışman Firmalar hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında aracı olarak
çalışırlar. Birçok ülkede olduğu gibi, çalışma şartları kanunlarla düzenlenmemiş çoğu
iş sektörlerindeki pazar şartları ve arz-talep faktörlerinden dolayı, hastaların otel ve
uçak rezervasyonları, gidilecek ülkelerdeki ulaşım ve turların ayarlanması
konularında danışman firmalar seyahat acenteleri gibi veya seyahat acenteleri
danışman Kuruluşlar gibi faaliyet gösterebilmektedirler. Aslında adından da
anlaşılacağı gibi, danışman firmalar seyahat ve tur acentelerinden farklı olmalıdır,
çünkü onlar, seyahatle ilgili hizmetlerle ilgisi olmaksızın, yurtdışı hastalarının
medikal durumları ve istekleri doğrultusunda, uygun sağlık kuruluşunun bulunması
konusunda hastanın danışmanı ve temsilcisi olarak hizmet vermeyi hedefler (SB,
2012, s.69).
Bir başka deyişle, Tıp Turizmi Konseptinde danışman firmalar, müşteri bulma
ve yönlendirme fonksiyonlarıyla, o ülkenin tıp turizminin “kapı-bekçisi” ve hasta ile
yüz yüze temas kuran ilk kuruluştur. Tarafsız ve objektif bir kaynak olarak
görüldüklerinden, danışman firmalar ülkelerin ve o ülkelerdeki sağlık kuruluşlarının
lansmanını daha iyi yapabilirler.
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Bundan başka, danışman firmalar sağlık kuruluşları bulma ve yönlendirmede
yalnızca hastanın bir temsilcisi gibi hizmet etmezler, aynı zamanda diğer süreçlerde
hastanın savunucusu yardımcısı ve destekçisi olurlar, ki bu hastanın kendi ülkesinden
başlar ve yurtdışında tedavisinin bitimine kadar devam eder. Bu görev ve işlevleri
yapabilmek için tabii ki, bu meslek için belirli kıstasları sağlıyor olmak gerekir.
Danışman kişi ve kuruluşlar, hastanelerde klinik ve iş akışlarına (randevu
verilmesi, ameliyat günü alınması, yatan/ayakta hasta akışları, medikal faturalama,
hasta çıkış işlemleri, vb. ) aşina olmalıdır. Sağlık turizminde yüz güldüren sonuçlar
ancak eğer danışman firmalar aracılığı ile hastanın ülkesindeki aile hekimi veya sevk
eden doktor ile yurtdışında tedavi aldığı doktor ve/veya hastane arasındaki
“kesintisiz tedavi süreçleri” başarı ile uygulanabilirse mümkündür (SB, 2012, s.69).
Danışman firmanın sahip olduğu imkânlar ve yetkinliklere bağlı olarak,
yurtdışı hastalarına verilebilecek hizmetlerin kapsamı büyük oranda değişiklik
gösterir. Örneğin, bazı danışman firmalar hastaları sadece en ucuz fiyatla hizmet
veren hastanelere yönlendirirken, diğerleri, özellikle bypass ameliyatları, beyin ve
kanser cerrahisi gibi karmaşık vakalarda hastanın bir temsilcisi olarak, daha çok
medikal işlemlerin, finansal ve hastane idaresi ile ilgili konuların eksiksiz
yürütülmesine odaklanırlar.
3.2.2. Seyahat acenteleri ve/veya hasta yönlendiricileri
Seyahat Acenteleri seyahat veya tur paketi organizasyonları için yardım
hizmetleri veren (vize için gerekli belgelerin temini, havayolu ve otel rezervasyonları
vb.) ve hastane seçimi yardımı sağlayan acentelerdir (SB, 2012, s.72).
Tıp Turizmi ile ilgilenen seyahat acenteleri veya hasta yönlendirici firmaların,
genellikle medikal alanda ya da sağlık sigortacılığında tecrübeleri yoktur. Bu
firmalar hastanelerden aldıkları “Komisyon Ücreti”ne bağlı olarak çalışırlar. Tıbbi
işlemlerle ilgili ve tedavinin nasıl sonuçlandığı konularında herhangi bir
yükümlülükleri veya bir hizmetleri bulunmamaktadır. Bunun dışında, tıbbi
hizmetlerde üçüncü kişilere ücret verilmesi ile ilgili bir yasaktan dolayı, hasta
yönlendirici firma modeli ABD’de bulunmamaktadır (SB, 2012, s.71).

45

Tedavide devamlılık ilkesi ile ilgili sağladıkları destek veya planlamanın
azlığından dolayı, bu tür çalışma modeli karmaşık vakalarda uygun olmasa da, daha
çok, basit veya standart bir tedavisi olan elektif cerrahi ve plastik cerrahi gibi sağlık
sorunları için tercih edilebilirler. Söz konusu, gidilecek ülkeye, kültüre ve diline
aşina olan hastalar tıp turizminde seyahat acentelerini seçmeye meyillidirler.
Yabancı bir ülkede ameliyat olmak üzere süreçleri araştırırken, seyahat
acenteleri ve danışman firmalar arasında ortak bir yanlış algılama olur. Bunun
sebebi, her iki farklı aracı tipi kuruluşun da, gidilecek ülkelere seyahat
organizasyonları ile ilgili havaalanı ve otel rezervasyonu için yardımcı olmalarıdır.
Yine de, hükümet yetkilileri ihtiyatlı davranırlar yurt dışı hastalarının tıbbi
tedavilerinin planlanması ve organizasyonunun, tatil veya iş seyahati amaçlı gezi
organizasyonlarından tamamen farklı olduğu konusunda dikkatli olmalıdır (SB,
2012, s.71).
Ancak, bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren seyahat acenteleri, tıp
turizminin geliştirilmesi ve bu alanda farkındalığın oluşturulmasında mesajın
“ağızdan ağza” yayılmasında yardımcıdırlar.
Aynı zamanda, işverenler ve sigorta şirketleri, giderek artan bir şekilde,
çalışanlarına ve/veya poliçe sahiplerine tıbbi tedavileri için yurtdışına seyahat
etmeleri konusunda onlara teşvik verdikçe, medikal tedavilerine ilaveten tur
organizasyonları ve küçük tatil paketleri için daima talep olacaktır (SB, 2012, s.72).
3.2.3. Yardımcı (asistan) firmalar
Yardımcı Firmalar genellikle poliçe sahibi yabancıların kendi sigorta şirketleri
ile irtibatları sırasındaki ilk aracı kuruluş olarak işlev görürler. Ayrıca, dünyanın
diğer bölgelerindeki asistan firmaların da temsilcileridirler.
Aracı kuruluşlar arasındaki farklılıkları ve hedeflenen tüketici kitlesini daha iyi
anlamak adına, iş amaçlı ya da gezi amacıyla başka ülkelere seyahat eden ve aynı
zamanda kendi ülkelerinden sağlık poliçesi olan yurtdışı vatandaşları için asistanlık
hizmetleri verirler. Bu çalışmanın kapsamı çerçevesinde değerlendirildiğinde,
medikal amaçlı başka bir ülkede tedavi olmak amacından çok, iş veya gezi amaçlı
seyahat eden turistin sağlığına yönelik hizmetlerdir (SB, 2012, s.73).
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Yardımcı firmalar bulundukları ülke toplumunun kültür ve sağlık hizmet
sunucularının standart ve yetkinliklerine oldukça aşinalardır. Bulundukları ülkede
derinlemesine bilgi sahibi olduklarından, poliçe sahiplerinin hastanede yatmaları
durumunda, kendi irtibat ağlarındaki hastanelerden en uygun tedaviyi bulma
yetkinliğine sahiptirler. Başka bir deyişle, vermiş oldukları hizmetler özellikle acil
sağlık ihtiyaçları etrafında kurgulanmıştır.
Ayrıca, bu firmalar poliçe sahipleri veya sigorta şirketleri lehine maliyetlerin
kontrolü açısından değişik strateji ve metotlar kullanmaktadırlar. Aynı zamanda
çalıştıkları sağlık Kuruluşları irtibat ağı aracılığıyla, uygun kapasiteye sahip güvenilir
hastanelere erişimleri olması avantajından başka, kıyaslama ve hacim odaklı pazarlık
güçlerini de Buna ilaveten bu şirketler kanunları yakından takip eder ve gerektiğinde
hizmet sunduğu kesimlere, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları ve sigortalı
olmayanların haklarını korumayı amaçlarlar (SB, 2012, s.73).
Maliyet kontrolü dışında, asistan firmaları görevleri arasında poliçe
sahiplerinin aldığı sağlık hizmetlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesine yönelik
gelen ödeme talepleri işlemlerinin yapılması, maliyet odaklı bir gözle faturaların
olası bir suiistimal dikkate alınarak incelenmesi, poliçe sahipleri ve sigorta şirketleri
arasında kesintisiz tam bir hizmet sunumu, profesyonel tahliye ve ulaşım
organizasyonları yer alır (SB, 2012, s.73).
3.2.4. Sağlık hizmeti sağlayıcı gruplar
Yabancı ülkelerdeki sağlık hizmeti sunucularının ya gelinen ülkenin bir
hastanesi ile bağlantısı olabilir ya da tıbbi anlamda sadece yurtdışından gelen
hastalara hizmet veriyor olabilir.
Hastaların tedavi sonrası bakımın önemi hakkındaki artan farkındalığına
paralel olarak, bu aracı kuruluş modelinin ilerleyen zaman içerisinde daha fazla
popüler olacağı ve talep göreceği söylenebilir (SB, 2012, s.73).
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3.3. ARACI KURUMLARIN ROLÜ
Kişi yurtdışında tedavisine karar verdiği zaman, önünde iki seçenek vardır ya
ilgili organizasyonları tamamıyla kendisi yapacaktır ya da aracı şirketlerden yardım
alacaktır. Birinci ve en önemlisi, tıbbi amaçlı yapılacak seyahat, sıradan bir turizm
faaliyeti olarak görülmemelidir. Bilakis, tıbbi hizmetlerinden daha iyi ve başarılı bir
sonuç almak için tüm işlemler özenle ve ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Bundan
dolayı, aracı şirketler aşağıda tarif edilen rolleri yerine getiriyor olmalıdır:
- Hastaların sağlık kuruluşu, hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha iyi
karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunmak,
- Hastane ve/veya doktorla iletişim kurmak,
- Hastanın tıbbi durumuna ve ihtiyacına göre, seyahat ve konaklama, otel
hastane arası transfer, havaalanından alma gibi tıbbi amaçlı seyahat programını
koordine etmek,
- Memnun edici ve kaliteli sağlık hizmeti alınması, tedavi süreçlerinin
kesintisiz olarak planlanması ve yönetimi için gerekli desteğin sağlanması,
- İlk hastane ziyareti ve doktor randevusu sırasında hastaya şahsen yardımcı
olmak,
- Önerilen tedavi seçeneklerinin açıklanması,
- Eğer söz konusu ise, ameliyat randevusunun planlanması,
- Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın ve/veya akrabalarının endişelerini
hafifletmek,
- Hastaneden çıkış sırasında hazır bulunmak ve ödemeler sırasındaki olası
anlaşmazlıkları çözmek,
- İhtiyaç halinde, hastanın kendi ülkesindeki doktoru ile yurtdışında tedavi
olduğu doktor arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
- Dokümantasyonda yardımcı olmak
- Davetiye mektubu, ödeme ile ilgili depozit, ilgili pasaport sayfaları gibi vize
evraklarının hazırlanması,
- Hasta kayıtlarını organize etmek,
- Sigorta dokümanları, ödeme onam talep başvuru işlemleri (SB, 2012, s.74).
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Gan and Frederick tarafından kaleme alınan “Tıp Turizmi Danışman şirketler:
Hizmet farklılaşması kalıpları” makalesinde bahsedildiği gibi, tıp turizmi ile ilgili
dört Mod Modeli var; yerli ve yabancı olarak sınıflandırma yapılan “Mode 2” de;
Yerli Tıp Turizmi Danışman Kuruluşlar (DMTF) kendi ülkesinde bulunur, buna
karşılık Yabancı Tıp Turizmi Kuruluşlar (FMTF) hastanın tedavi alacağı ülkede yer
alır.
Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer katan kesintisiz hizmet için,
Yerli Tıp Turizmi Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler, sigorta şirketleri
ve/veya işverenlerle stratejik ortaklık içerisindedirler (Gan ve Frederick, 2011, s.165183). Bundan başka, tedavi alınacak ülkedeki Tıp Turizmi Danışman şirketleri ile
kurulan anlaşmalarla, gidilecek ülkedeki tüm hasta asistanlık hizmetleri eksiksiz bir
şekilde uçtan uca tamamlanmış olur.
Gidilecek ülkede faaliyet gösteren tıp turizmi danışman şirketlerinden beklenen
roller aşağıda listelenmiştir:
- Kaliteli sağlık hizmeti veren hastanelerin araştırılması ve ziyaret edilmesi,
- Hastaneler ve hastane personeli ile sıkı ilişki içinde olmak,
- Tam tıbbi süreçlerin plan ve programını yapmak,
- 7 gün 24 saat 365 gün ulaşılabilir ve yardım etmeye hazır olmak,
- Hasta güvenliği ve daha iyi sonuç almak için tüm gerekli yardımcı hizmetler
portföyüne sahip olmak,
- Havaalanından alma ve havaalanına bırakma,
- Tıbbi hizmetlerin sunum şekli ve yerel kültüre ait detaylı bilgiler vermek,
- Hastaneden otele ve otelden hastaneye transfer ve doktor randevularının
temini,
- İletişim araçları ile hasta ve yakınlarıyla “sürekli temas” halinde olma,
- Hastanın iyileşme süreçleriyle ilgili tecrübe sahibi olup, yardımcı olabilmek
(SB, 2012, s.75).
Sonuç olarak, iyi bir Tıp Turizmi Danışman Firması, sağlık sigortaları, şirket
tarafından çalışanlara sağlanan imkân ve olanaklar ve nakit ödeme yapan hasta
segmenti ile ilgili endüstrisi ve şu andaki ve yakında ortaya çıkacak piyasa
eğilimlerini teşhis edebilmeli ve yakından takip etmelidir. Konu sağlık hizmetleri ile
ilgili, her hasta ve medikal tedavi için özel olunca, işin tabiatı gereği, danışman
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firmaların hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusunda bilgi sahibi olması çok
önemlidir (SB, 2012, s.72).
Böylece, danışman firmalar sadece hasta güvenliğini artırmada, ülkenin ve o
ülkede yer alan sağlık kuruluşlarının tıp turizminde imajını geliştirmede yardımcı
olmuş olmayacak, aynı zamanda kendi firmasının yasal sorumluluklarını ve
risklerini, de bertaraf etmiş sayılacak. Bundan başka, tüm süreç ve süreçleri eksiksiz
bir şekilde başarıyla organize edebilen bir danışman firma, bir taraftan tıbbi hataların
azaltılmasında yardımcı olurken, diğer yandan tedavilerden olumlu sonuç alınmasına
katkı sağlar.
İyi bir danışman firmada bulunması gerekenler:
- Sağlıkta sektörsel deneyim
- İyi organizasyon becerisi
- Takım çalışması ve farklı kültürlerle bir arada çalışmada mükemmel
performans
- Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi
- Kaos ortamında ve stres altında çalışabilme
- Geçmişte yabancı ülkelerde çalışma ve/veya yaşama büyük avantaj. Bu
özellik, danışman firma çalışanına hastanın nasıl hissettiği, A noktasından B
noktasına giderken hastanın karşılaşabileceği engelleri daha iyi anlama açısından çok
yardımcı olacaktır.
- Empati, dakiklik, güvenilirlik
- Pazarlığa dayalı iletişim ve çatışma yönetimi diğer bazı karakter özellikleridir
(SB, Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı Kuruluşlar Araştırma Raporu, 2012, s.75).
3.4. SAĞLIK TURİZMNDE ARACI KURULUŞLARIN DEVREYE GİRMESİ
Tıbbi seyahat aracıları, tıp turizmi acenteleri veya tıp turizm aracıları gibi
aracıların devreye girmeleri tıp turizm endüstrisinde oldukça yaygın bir durumdur.
Aracı kelime anlamıyla “ başkalarına yardımcı olan veya işleri kolaylaştıran kişi”
olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu kişiler tıp turizminde tıp turistleriyle hizmet
sunucuları arasında irtibat sağlayan kişi olarak görülürler.
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Geçtiğimiz yıllarda büyük sayıda tıbbi aracı şirketler piyasaya girmiş
bulunuyor. Bunların işlevleri büyük oranda seyahat acenteleri gibi vize talebi, bilet
rezervasyonu, tıp turizmi hastasının konaklama yerinin ayarlanması, transfer ve tur
düzenlemesi şeklinde özetlenebilir. Bunlar ayrıca hasta ile uluslararası hastane ve
doktor arasında aracı olarak görev üstlenirler. Aracı kurumun görevi sağlık
sunucusunun hizmetlerini yeniden paketleyerek hastaya tıp turizmi süreçleri boyunca
rehberlik etmektir. Bir ya da birden fazla aracı Kuruluşlarla çalışmak işi
kolaylaştırabilir ve hastane, hasta ve diğer paydaşlar arasında iletişimi etkin bir
şekilde gerçekleştirebilir (SB, 2012, s.75).
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında
yeterince bilgi sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir. Zira şu anda
aracılarla ilgili bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyon sistemi bulunmamakta, bunların
eğitim, seviye ve kalite durumlarını değerlendiren bir akreditasyon kurumu
bulunmamaktadır.
Tek gişe hizmetleri
Aracılar varış yeri, hastaneler, süreçler ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye
sahip olurlar. Aracıların hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta ve yakınları
aracının web sayfasından gerekli bilgilerle birlikte belirli tedavilerin hangi hastane
veya klinikte ne kadara yapıldığına ilişkin verileri alabilir. Buna göre hangi sağlık
sunucusunun ne gibi hizmeti kaça sunduğunu öğrendikten sonra tercih ve seçimini
yapabilir. Bölgeler arasında zaman farkı, dil engelleri ve kültürel farklılıklar
nedeniyle uluslararası sağlık sunucularıyla iletişim kurmak epey bir gayret
gerektirebilir. Tıbbi aracı Kuruluşlar daha önce kurdukları irtibatlarını kullanarak
cevaplanması gereken sorulara daha erken cevap verebilir ve tüm süreçler boyunca
yapılması gerekenleri daha iyi organize edebilirler (SB, 2012, s.76).
Buna ilaveten, hasta nereye gideceğine yönelik kararını verdikten sonra aracı
kurum genel olarak uçuş, konaklama ve transfer gibi tüm seyahat lojistiğini üstlenir.
Bu durum işe büyük katkı sağlayarak hastane UHAB’ının yükünü azaltabilir.
Hastaneyle kurulan ilişki
Aracı kurum ve hastane daha önce yapılan ziyaretler ve karşılaşmalar
nedeniyle birbirlerini tanırlar. Böylece bunlar arasında uluslararası hastalar
konusunda sistematik bir yönetim süreci kurulmuş ve rutin hale gelmiş olur.
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Tıbbi bilginin nakli
Hastaneyle yapılan ilk anlaşmadan başlamak üzere MRI veya CT scan gibi
büyük dosyalarda dâhil olmak üzere uluslar arası standartlara uygun olarak güvenli
bir tıbbi ve hasta veri transferi gerçekleştirilir.
Hastane, stratejik bir uyum ve politika çerçevesinde hangi hizmetlerin kendi
personeli tarafından hangi hizmetlerin ise ilgili aracı kurum ve üçüncü şahıslar
tarafından sunulması gerektiği konusunu tartışır ve bir karar bağlar. Bu durum sahip
olunan altyapı ve öz kaynak durumuna bağlı olarak her hastane için farklılıklar
gösterebilir. Resmi organ ve stratejik denetçi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık
turizmi programının çerçevesinin belirlenmesinde ve düzenlenmesinde destek ve
bilgi sunar (SB, 2012, s.76).
Aracı kurumun gayretlerinin karşılığını bulması genellikle hastane tarafından
belirli bir komisyon veya oran şeklinde gerçekleşir. Bu durum aracı kurumla hastane
veya hastanın ödeme konusunda bizzat kendisinin devreye girmesi durumunda hasta
ile yapılacak anlaşamaya göre değişebilir.
3.5.

HASTA

AÇISINDAN

ARACI

KURUM

KULLANMANIN

AVANTAJLARI
Genel Bilgi: Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde yeterli
tecrübeye sahip olup, hastaların ödeme, sigorta, konaklama, hastaneye ve hastaneden
transfer gibi konularda kaygı ve sorularını gidermede yardımcı olurlar.
Tek -Elden Tıp Turizmi Alışverişi: Hastane, gidilecek ülke, tıbbi süreçler ve
sunulan yardımcı servisler konusunda tek bir yer aracılığı ile bilgi edinip seçim
yapmak çok daha elverişlidir. Gitmeye karar verildiğinde, danışman firma geri kalan
tüm işlemleri hasta adına yapar; doktor ve ameliyat için randevu ayarlanması,
havaalanı, konaklama ve otel-hastane transferleri gibi.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Avantajı: Tıp turizmi aracı Kuruluşları o
ülkedeki sağlık hizmetlerinin sunumuna oldukça aşina olup, tedaviyi uygulayacak
doktor

ve

sağlık

çalışanları

ile

doğrudan

iletişim

içerisindedirler.

İlgili

sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu türü ve bir medikal merkez seçiminde kritik öneme
sahip diğer faktörler hakkında bilgi sahibidirler.
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Tıbbi Verilerin Kolay Transferi İmkânı: Pek çok tıp turizmi aracı kuruluşu
oldukça yer kaplayan Tomografi (BT) ve MR görüntülerini çabuk bir şekilde hastane
ve/veya doktora transfer etme alt yapısına sahiptir.
Dil ve Kültür Farklılığı Temelli Hafifletilmiş Zorluk: İngilizce danışman
firmalar tarafından kullanılan dominant bir dildir. Danışman firmalar o ülkenin dilini,
kültürünü, doktor ve bölge insanı ile iletişim kurma yollarını bilirler.
Avantajlı Hepsi bir Arada Tıp Turizmi Paketlerine Erişim: Bazı aracı
firmalar, hastalar kendileri yaptırdıklarında ödeyecekleri normal fiyata göre daha
ucuz olan hepsi bir arada tıp turizmi paketleri sunarlar (SB, 2012, s.77).
3.6.

HASTA

AÇISINDAN

ARACI

KURUM

KULLANMANIN

DEZAVANTAJLARI
Hizmet Kalitesinde Değişkenlik: Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla
ilgili gözetim ve sertifikasyon uygulama eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir
ortam oluşmasına yol açıyor. Bu sebepten, firmaların misyon, vizyon ve
büyüklüklerine bağlı olarak, hizmet kalitesi farklılıklar gösterir.
Sınırlı Sayıdaki Anlaşmalı Sağlık Kuruluş Ağı: Her tıp turizmi şirketinin
irtibat ağında anlaşmalı olduğu belirli sayıda hastane vardır. Bu da, yurtdışından
tedavi amaçlı gelecek olan hastanın, rahatsızlığına en uygun tedavi merkezi seçimi
sırasında, aracı kuruluşun hastanın tedavisini kendi anlaşmalı olduğu hastanelerden
birisinde yaptırmak yönündeki yanlı tutumunun öne çıkması sonucunu doğurur.
İletişimsizlik Riski: Taraflar arasında aracı kişi ve Kuruluşların kullanılması,
sadece tıp alanında değil, günlük ya da iş hayatının diğer alanlarında da, hata ve
yanlış bilgilendirilme riskini her zaman artırmaktadır; burada, hasta ve sağlık hizmeti
sunucusu (doktorlar, sağlık çalışanları) arasında olabileceği gibi (SB, 2012, s.77).
Ayrıca, medikal verilerin gönderimi sonrasında iletinin kalitesi hakkında
danışman firma ile karşılıklı kontrol etmek daha iyi olur. Sonuçta, bütün kayıtların
okunaklı bir şekilde iletildiğinden emin olunup, ameliyat gibi önemli karar verme
süreçlerinde herhangi önemli bir bilginin eksikliğinin önüne geçilmiş olur.
Hasta için Ek Ödeme: Danışman firmalar hizmetleri için bir ücret alırlar. Vaka
başına sabit fiyat ($1,500 ile $2,500 arasında) ya da tedavi toplam ücretinin belli bir
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oranıdır (15% ile 25% arasında). Bu miktar bütün tedavi ve seyahat masraflarından
ayrı olarak hastanın ödemesi gereken tutardır.
3.7. ARACI KURUMLARDAN İSTENEN ÖZELLİKLER/ŞARTLAR
İnsan sağlığı ile ilgili faaliyet gösteren her işletme ciddi olarak yönetilmeli ve
sadece uygulanan medikal tedavilerden olumlu sonuç almaya odaklanmış olmalıdır.
Onun için, tıp turizmi danışmanlığı sadece sağlık hizmetlerinin kendine özgü
disiplinler arası çalışma ortamını anlayan profesyoneller tarafından yapılmalıdır;
örneğin, hastanın özeline verilen önem (HIPAA konusunda bilgi sahibi olması),
hasta güvenliği ve memnuniyeti ve tıpta medikal teknolojilerden yararlanmadaki
incelik gibidir.
Bu hem sağlık kuruluşlarında iş tecrübesini hem de sağlık hizmet sunucusu
kuruluşlara aşina olmayı gerektirir. Tıp turizm danışmanı kişilerin tıp alanında, hasta
koordinasyon ve hizmetlerinde eğitimli olmaları tercih sebebidir, fakat bununla
beraber, eğer sağlık konusunda pratik bilgileri varsa, tıp diploması zorunlu değildir
(Munro, 2009, s.24; Akt. SB, 2012, s.77).
Özetle, sağlık sektöründeki büyük resmi anlayabilmeli, kalite ve riskler
açısından verilen tıbbi hizmetlerin kritiğini, yerel alışkanlıklar, sağlık kuruluşunun
ilişkili olduğu diğer marka sahibi kuruluşlar ve sistem düzeyindeki akreditasyon
unsurlarından arındırılmış olarak yapabilmelidir (Beichl, 2009; Akt. SB, 2012, s.77).
Ayrıca, sağlıkla ilgili kanun ve düzenlemeler ile sağlık çalışanları standartları ile
ilgili güncel bilgiye sahip olmalıdırlar. Hem Türkiye’nin imajını korumak hem de
Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen hastaların güvenliği açısından, aracı kuruluşlar
yukarıda bahsi geçen standartlarla ilgili sorumlu tutulmalıdırlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURUMLARIN ROLÜ
4.1. SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURUMLARIN ROLÜ (BURSA
ÖRNEĞİ)
Sağlık turizminin en önemli ayaklarından birisi de aracı kurumlardır. Yabancı
ülkelerdeki insanlarla hastaneler arasında bir köprü ve koordinasyon görevi gören
aracı kurumların son derece donanımlı olmaları ve titiz çalışmaları gerekmektedir.
Sağlık turizminde iki faktör ön plana çıkmaktadır: Bunlardan birincisi seyahat
acenteleri, diğeri ise medikal turizm danışmanlık ve aracılık hizmetleri veren
kurumlardır.
Sağlık turizmi alanında hizmet veren medikal kurumlar hasta transferini
seyahat acenteleri vasıtasıyla yapmak durumundalar. Sağlık seyahati organizasyonu
için, en azından Türkiye’de, seyahat acentesi belgesinin olması gerektirmektedir.
Dolayısıyla sağlık seyahati ile ilgili hizmetlerin seyahat acentelerinden alınması
gerekmektedir (Küçükaltan, 1991, s.45).
Sağlık turizmi tercihlerinde insanların en çok dikkate aldıkları şey, bu hizmeti
alacakları ülkeye o ülkenin medikal sektörüne dair geniş bir bilgiye sahip olmak, bu
da ülkelerin ciddi bir tanıtım yapmalarını zorunlu kılmaktadır.
Ülke, doktor ve hastaneye karar verdikten sonra, işin seyahat organizasyonu
kısmı ve hastaların kendilerini güvenceye alma istekleri devreye giriyor ve
bilmedikleri bir ülkede sağlık hizmeti alacak olmanın riski, insanları değişik
arayışlara sürüklemektedir. Bu noktada son dönemde özellikle Medical Tarvel
Insurence olarak adlandırılan poliçeler devreye girmeye başlamıştır. Özellikle
İngiltere ve ABD’deki sigorta şirketleri tamamen medikal turizme yönelik sigorta
poliçeleri oluşturmaya başlamışlardır (Küçükaltan, 1991, s.47).
Medikal aracı kurumlar aynı zamanda kendi ülkelerini temsil etmektedirler. Bu
yüzde hizmeti verirken çok dikkatli olmak durumundalar yani yapılacak bir hata
sadece kurumun ticari geleceğini değil, ülkede bu alanda faaliyet gösteren başka
aracı kurumları da zor durumda bırakacaktır.
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Sağlık turizmi sektöründeki en önemli problemlerden birisi de ‘ehliyetsiz çok
sayıda kişi ve kurumun sağlık turizmi alanında faaliyet göstermeye başlamasıdır. Bu
durumun önüne geçmek için Turizm ve Sağlık bakanlıklarının belli çalışmaları
mevcuttur. Her önüne gelenin “biz aracı kurumuz hasta getiririz” deme lüksünün
olmaması gerekirken bu konuda bir sertifikalandırmaya gidilmelidir (Küçükaltan,
1991, s.50).
4.1.1. Araştırmanın amacı
Bursa ilindeki aracı sağlık kurumlarının rolü ve sağlık turizminde eksik olan
sigorta acentalarının yetersizliği belirlenmeye çalışılacaktır.
Sağlık turizmi, dünya ülkelerinin neredeyse tamamının odak noktasına oturmuş
bir kavram olmakla beraber, uluslararası kültürel paylaşım, karşılıklı fayda kazanımı,
sağlık ve turizm alanlarında gelişmişlik sağlayan bir akım haline gelmiştir. Bu akım
ile sağlık turizmi hizmeti alan ülkeler de, hizmet veren ülkeler de kazanç
sağlamaktadır ve bu kazanç her geçen gün artarak büyümektedir. Bu büyüme devam
ederken ülkelere düşen en akıllıca hareket, bu akım içerisinde yer ve pay almaktır.
Türkiye; dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada yer alan termal
kaynaklarıyla, ileri düzey teknolojilerle donatılmış hastaneleriyle, doğal ve kültürel
güzellikleriyle sağlık turizmi pastasından en büyük payı almayı hak eden ülkeler
arasındadır. Dolayısıyla sağlık turizmi alanında ülke olarak hak ettiğimiz değeri elde
edebilmek ve kazanç sağlamak için çalışmalı, değerlendirmeler yapmalı, eksik
yönlerimizi tespit ederek hızlı bir şekilde eksikliklerimizi gidermeliyiz. Bu
araştırmada da amaçlanan şey aynıdır. Bursa ilini sağlık turizmi yönünden
değerlendirmek, eksiklikleri tespit edip, öneriler oluşturmak hedeflenmektedir.

4.1.2. Problem ve alt problemler
Araştırmanın problem cümlesini; “Sağlık turizminde aracı kurumların rolünü
tespit etmektir.”
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4.1.3. Hipotez
Araştırmanın amaçlarına göre aşağıdaki hipotezlerin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır:
H1: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların yöneticilerin sektörde kaç yıldır
çalıştıkları değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H2: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların hastane statüsü değişkenine göre anlamlı
bir farklılık göstermektedir.
H3: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların yöneticilerin çalışmakta olduğu kurumun
faaliyet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H4: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci
eksikliğinin söz konusu olup/olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H5: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların hastaneye tedavi olmak amacıyla gelen
yurt dışında yaşayan hastalarla iletişim kurmak için hastanede yeterli sayıda yabancı
dil

bilen personel

olup/olmaması

değişkenine göre anlamlı

bir farklılık

göstermektedir.
H6: Hastane yönetici ve idarecilerinin aracı kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketine verilen cevapların sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan
eksiklikler nedeniyle sekteye uğrama değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H7: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların yöneticilerin sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
H8: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların yöneticilerin çalışmakta olduğu kurumun faaliyet süresi değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir.
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H9: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların çalışılmakta olunan kurumun yıllık müşteri sayısı değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H10: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliğinin söz konusu
olup/olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H11: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların yeterli düzeyde ve sayıda yabancı dil bilen personelin bulunması
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H12: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye
uğrama değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H13: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H14: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların bulunulan bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak
çalışmalar bulunmanın faydası değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H15: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların yurt dışı müşterilerini arttırmaya yönelik çalışmalar değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H16: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların anlaşmalı olunan yurt dışı sigortaları değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H17: Aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine verilen
cevapların müşterilerin tercih etme sebepleri değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
4.1.4. Sınırlılıklar
Bu çalışma zaman ve maddi imkânsızlıklar nedeni ile Bursa ilinde ki sağlık
kuruluşları ve aracı kuruluşlar ile sınırlı tutulmuştur.
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4.2. MODEL, EVREN, ÖRNEKLEM, VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE
VERİLERİN ANALİZİ
4.2.1. Model
Bu araştırma questionare (anket) ve gözlem modeline dayalıdır.
4.2.2. Evren ve örneklem
Bu araştırmanın evrenini Bursa ili sınırları içindeki sağlık turizmi hizmeti
veren 20 kamu 24 özel hastane ve 56 aracı kurumdaki yönetici ve idarecileri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 38
hastanedeki 312 yönetici/idareciden 200 hastane yönetici/idareci ve 32 aracı
kurumdaki 248 çalışandan ise 222 çalışan oluşturmaktadır.
Araştırmaya toplam 422 kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Sonuç olarak
araştırma bulgularının %95 güven aralığında, ±%5 örnekleme hatası ile büyük ölçüde
genellenebileceği söylenebilir. Araştırma sonrasında geçersiz anketlerin olacağı göz
önünde bulundurularak hesaplanan örneklem miktarından fazla anket dağıtılması
planlanmıştır.
4.2.3. Veri toplama araçları
Araştırma da veri kaynağı olarak anket tekniğinden yararlanılacaktır. Ankette
yer alan sorular literatür taraması ve araştırmacı tarafından danışman Prof. Dr.
Dilaver TENGİLİMOĞLU’nun görüşleri doğrultusunda hazırlanmış, soruların
anlaşılır ve kısa olmasına özen gösterilmiştir. Böylece kurum yönetici ve
idarecilerinin fazla zamanlarını almadan samimi cevaplar vermeleri sağlanmıştır.
Hastane yönetici ve idarecilerine yönelik anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde yönetici ve idarecilerin demografik bilgilerine yönelik 16 soru ikinci
bölümde ise sağlık turizminde aracı kurumların rolü algılarına yönelik 27 soru
bulunmaktadır.
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Aracı kurumlara yönelik anket formu ise iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde aracı kurum çalışanlarının demografik bilgilerine yönelik 16 soru ikinci
bölümde ise sağlık turizminde aracı kurumların rolü algılarına yönelik 27 soru
bulunmaktadır.

4.2.4. Verilerin analizi
Çalışmada elde edilen veriler, SPSS 22,0 programı ile değerlendirilecek ve
analiz edilecektir. Ayrıca araştırma amaçlarını test etmek için tanımlayıcı istatistikler
(frekans, aritmetik ortalama, yüzdelik dağılım, standart sapma) den yararlanılacaktır.
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4.3. BULGULAR VE YORUMLARI
Aşağıda araştırmaya katılan katılımcıların sosyodemografik özellikleri
sunulmuştur.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Hastane Yöneticilerine Yönelik Bilgiler

1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla
Kamu
Hastane Statüsü
Özel
Çalışmakta olduğunuz kurumun yıllık sağlık turizmi 1–1.000
amacıyla gelen hasta sayısı belirtiniz.
1 Yıldan az
1–5 Yıl
Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet süresini
belirtiniz
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla
Lisans
Eğitim durumunuz?
Yüksek lisans ve
doktora
Sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliği söz Evet
konusu mudur?
Hayır
Sağlık turizmi konusunda aracı bir kuruluşla
Hayır
çalışıyor musunuz?
Bulunduğunuz bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer
Evet
kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak sizce
fayda sağlar mı?
Hastanenize tedavi olmak amacı ile gelen/gelecek yurt
Evet
dışında yaşayan hastalarla iletişim kurmak için
hastanenizde yeterli sayıda yabancı dil bilen personel
Hayır
var mı?
Sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler
Evet
nedeniyle sekteye uğruyor mu?
Hayır
Hastanenizde pazarlama departmanı var mı?
Evet
Sağlık Bakanlığınca Aracı kurumların
sertifakasyonuna yönelik hazırlanmakta olan yönerge
Hayır
hakkında bilginiz var mı?
Sağlık Bakanlığınca Aracı kurumların
sertifakasyonuna yönelik hazırlanmakta olan
Evet
yönergenin sektör açısından yararlı olacağını
düşünüyor musunuz?
Kaç yıldır sektörde çalışmaktasınız, belirtiniz?

Örneklem Yüzde
Sayısı(N)
(%)
10
5
66
33
124
62
108
54
92
46
200

100

8
14
64
114
36

4
7
32
57
18

164

82

184
16

92
8

200

100

200

100

176

88

24

12

200

100

200
11

100

189

200

100

Tablo 1’e göre hastane yöneticilerin özellikleri incelendiğinde araştırmaya
katılan yöneticilerin; 124’ü 10yıldan fazla (%62), 66’sı 6-10yıl (%33), 10’u (%5) 15yıldır sektörde çalışmaktadır. Katılımcı yöneticilerin %54’ü (n=108), kamu
hastanesinde, %46’sı (n=92) özel hastanede görev almaktadır. Yöneticilerin tamamı
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çalışmakta oldukları kurumun yıllık sağlık turizmi amacıyla gelen hasta sayısının 11000kişi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yöneticiler, sağlık turizmi kapsamında
bakım gören yabancı uyruklu hastalarında mevcut olduğunu belirtmişlerdir.
Yöneticilerin çalışmakta oldukları kurumun faaliyet süresi genel olarak 10yıldan
fazla olarak görülmektedir. Ayrıca yöneticilerin çoğunluğu Yükseklisans ve doktora
mezunlarından oluştuğu görülmektedir (n=164, %82).
Yöneticiler, sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksiliği olduğunu
belirtirken (n=184, %92), yöneticilerin tamamı sağlık turizmi konusunda herhangi bir
aracı kurumla çalışmadıklarını da belirtmişlerdir (n=200, %100). Yöneticiler,
bulundukları bölge de sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlar ile çalışmanın
kendilerine fayda sağlayacağı görüşünde iken, hastanelerine tedavi olmak amacı ile
gelen yurt dışında yaşayan hastalarla iletişim kurmak için hastanelerinde yeterli
sayıda yabancı dil bilen personelin olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, sağlık turizmi
mevzuatından kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sağlık turizminin sekteye uğradığını
ifade etmişlerdir.
Yöneticiler, hastanelerinin pazarlama departmanının olmadığını, Sağlık
Bakanlığınca aracı kurumların sertifakasyonuna yönelik hazırlanmakta olan yönerge
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını fakat bu yönergelerin sektör açısından faydalı
olacağını düşünmektedirler.
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2: Hastane Yöneticilerinin Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
Anketine İlişkin Betimsel İstatikleri
Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
Anketi

N

( )

200

4,028

Tablo 2’de görüldüğü üzere; yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların
rolü anketine verdiği yanıtların ortalaması 4,028 düzeyinde olduğu bulunmuştur.
Tablo 3 incelendiğinde; En fazla doğru bulunan cevap “ilgili sertifikasyonlar,
sağlık kuruluşu türü ve bir medikal merkez seçiminde kritik öneme sahip diğer
faktörler hakkında bilgi sahibidirler” sorusuna verilmiştir.
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Tablo 3: Hastane Yöneticilerinin Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
Anketine Verdikleri Cevapların Sonuçları
Maddeler
Bursa da Dünya kalite standartlarında hastaneler bulunmaktadır.
Bursa da Dünya kalite standartlarında doktorlar bulunmaktadır.
Sağlık işletmeleri tıbbi turizm açısından hizmet verebilecek kapasiteye
sahiptir.
Uluslararası zincir sağlık işletmeleriyle anlaşmalı sağlık tesisleri
mevcuttur.
Sağlık turizmi için devletten destek görmektedir.
Sağlık tesislerinde tanı ve tedavi ücretleri diğer ülkelere göre ucuzdur.
Hastalar sigorta şirketleri ile sorun yaşamaktadır.
Tıp turizminde seyahat acentaları ve danışman firmalar arasında yeterli
koordinasyon yoktur.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha
iyi karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer katan kesintisiz hizmet
için Yerli Tıp Turizmi Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler,
sigorta şirketleri ve/veya işverenlerle stratejik ortaklık içerisindelerdir.
Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla ilgili gözetim ve sertifikasyon
uygulama eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir ortam oluşmasına yol
açmaktadır.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha
iyi karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Danışman firmalar; hasta güvenliğini arttırmada, ülkenin ve o ülkede yer
alan sağlık kuruluşlarının tıp turizminde imajını geliştirmede yardımcı
olurlar.
Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde yeterli tecrübeye sahip
olup, hastaların ödeme, sigorta konaklama, hastaneye ve hastaneden
transfer gibi konularda kaygı ve sorularını gidermede yardımcı olurlar.
İyi bir aracı kurum, sağlık sigortaları, şirket tarafından çalışanlara
sağlanan imkân ve olanaklar ve şu andaki ve yakında ortaya çıkacak
piyasa eğilimlerini teşhis edebilmeli ve yakından takip etmelidir.
İlgili sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu türü ve bir medikal merkez
seçiminde kritik öneme sahip diğer faktörler hakkında bilgi sahibidirler.
Pek çok sağlık turizmi aracı kuruluşu ileri teknolojiye sahip hastaneler ile
çalışmaktadır.
Danışman firmalar çalışan personel o sağlık turisti getirdiği ülkenin
dilini, kültürünü, doktor ve bölge insanı ile iletişim kurma yollarını bilir.
Firmaların misyon, vizyon ve büyüklüklerine bağlı olarak, hizmet
kalitesi farklılıklar gösterir.
Sigorta sektörü sağlık turizmin önemli bir paydaşı haline gelmiş
bulunmaktadır.
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında
yeterince bilgi sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir.
Gidilecek ülkeye, kültüre ve diline aşina olan hastalar sağlık turizminde
seyahat acentelerini seçmeye meyillidirler.
AB mevzuatı çerçevesinde doğan hastaların serbest dolaşım hakkı
yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Başta özel sektör olmak üzere sektörün birlikte tanıtım kampanyaları
organize etmesi gerekir.
Sağlık turizminde yer alan aracı kurumlar hastanelerden zamanında ve
doyurucu cevap alamamakta ve müşteri kaybedebilmektedir.
Hastanelerin İngilizce web sayfaları profesyonel tercümanlara
yaptırılmadığından amatör bir hava yansıtmaktadır.
Profesyonel aracı kurum sayısındaki eksiklik Türkiye’nin uluslararası
sağlık turizminden hak ettiği payı almasını engellemektedir.

N
200
200
200
200
200
200
200
200
200

2,5976
2,6967
2,6456
2,4715
2,5586
2,6036
2,6276
2,5315
2,7117

200
2,8589

200
2,8408

200

2,8739

200

2,6426

200
2,6036

200
2,7387

200

2,8859

200

2,7778

200

2,6366

200

2,8228

200

2,7387

200

2,3724

200

2,8799

200

2,8739

200

2,6907

200

2,7568

200

2,5676

200

2,7748
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Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 4.’de verilmiştir.
Tablo 4: Hastane Yöneticilerinin Sektörde Kaç Yıldır Çalıştıkları Değişkenine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar

N

1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla

10
66
124

ANOVA Sonuçları
F
p
2,7384
2,8697
2,6777

,207

2,584

Yöneticilerin sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkeninin ikiden fazla
kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 4'de özetlenmiştir. Örneklem
grubunu oluşturan yöneticilerin; sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi
ortalamalarının yöneticilerin sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkenine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tekyönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık
anlamlı bulunamamıştır (p=,207; p>.05) (Tablo 4). Bu durumda H1 hipotezi red
edilmiştir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine

ilişkin

puanlarının

hastane

statüsü

değişkenine

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo
5.’de verilmiştir.
Tablo 5: Hastane Yöneticilerinin Hastane Statüsü Değişkenine Göre T Testi
Sonuçları
t Testi
Puan
Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar
Kamu
Özel

N
108
92

t
1,7705
1,2667

,851

p
,467

64

Yöneticilerin çalıştıkları hastane statüsü değişkeninin ikiden fazla kategorisi
bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 5'de özetlenmiştir. Örneklem grubunu
oluşturan

yöneticilerin;

sağlık

turizminde

aracı

kurumların

rolü

anketi

ortalamalarının yöneticilerin çalıştıkları hastane statüsü değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunamamıştır
(p=,467; p>.05) (Tablo 5). Bu durumda H2 hipotezi red edilmiştir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının yöneticilerin çalışmakta olduğu kurumun faaliyet süresi
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 6.’da verilmiştir.
Tablo 6: Hastane Yöneticilerinin Yöneticilerin Çalışmakta Olduğu Kurumun
Faaliyet Süresi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar
1yıldan az
1-5yıl
6-10yıl
10yıldan fazla

ANOVA Sonuçları
F
p

N
8
14
64
114

3,7302
3,9439
4,0800
3,7172

2,309

,076

Yöneticilerin çalıştıkları kurumun faaliyet süresi değişkeninin ikiden fazla
kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 6'da özetlenmiştir. Örneklem
grubunu oluşturan yöneticilerin; sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi
ortalamalarının yöneticilerin çalıştıkları kurumun faaliyet süresi değişkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tekyönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki
farklılık anlamlı bulunamamıştır (p=,076; p>.05) (Tablo 6). Bu durumda H3 hipotezi
red edilmiştir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliğinin söz
konusu olup/olmaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 7.’de verilmiştir.
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Tablo 7: Hastane Yöneticilerinin Sağlık Turizminde Uzmanlaşmış Turizmci
Eksikliğinin Söz Konusu Olup/Olmaması Değişkenine Göre T Testi
Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Sağlık

turizminde

Evet
Hayır

184
16

uzmanlaşmış

61,66
66,12

turizmci

p

,732

,031

eksikliğinin

söz

konusu

olup/olmaması değişkeninin iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo
7'de özetlenmiştir. Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının
uzmanlaşmış turizmci eksikliğinin söz konusu olup/olmaması değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,31; p<.05)
(Tablo 7). Bu durumda H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Türkiye de maddi getirisi çok yüksek olan bu turizm pastasından, kendi üzerine
düsen payı almak için çalışmalar yürütmektedir. Sahip olduğu dünya kalite
standartlarına uygun hastaneleri, alanında uzmanlaşmış deneyimli doktorları, tedavi
bekleme sürelerinin kısa oluşu ve fiyatlarının ucuz olması, doğal güzellikleri,
misafirperverliği gibi özellikleri de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin bu
pastadan payını alabilmesi hiç de zor değildir.
Türkiye’deki doktor sayısının yetersiz oluşu ve uygulamalarda görevli olan
eğitilmiş

personelin

azlığı

sebebi

ile

bazı

branşlarda

yetersiz

kalındığı

değerlendirilmektedir. Eğitimin arttırılması ve yetişen yeni nesilin sağlık turizmi
sektörüne yönlendirilmesi ve bu konudaki eksikliğin giderilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin turizmde güçlü bir konumda olmasının sağlık turizmine büyük
etkisi olacağı düşünülmektedir. Yapılan turizmle ilgili pazarlama ve reklâmlarda
Türkiye’nin sağlık turizmi sektörün de de güçlü bir konuma sahip olduğunun
açıklanmasının büyük etkisi olacağı değerlendirilmektedir
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının hastaneye tedavi olmak amacıyla gelen yurt dışında
yaşayan hastalarla iletişim kurmak için hastanede yeterli sayıda yabancı dil bilen
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personel olup olmaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 8.’de verilmiştir.
Tablo 8: Hastane Yöneticilerinin Hastaneye Tedavi Olmak Amacıyla Gelen Yurt
Dışında Yaşayan Hastalarla İletişim Kurmak İçin Hastanede Yeterli
Sayıda Yabancı Dil Bilen Personel Olup/Olmaması Değişkenine Göre T
Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

176
24

90,36
94,60

,206

p
,034

Hastaneye tedavi olmak amacıyla gelen yurt dışında yaşayan hastalarla iletişim
kurmak için hastanede yeterli sayıda yabancı dil bilen personel olup olmaması
değişkeninin iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 8'de özetlenmiştir.
Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının hastaneye tedavi olmak
amacıyla gelen yurt dışında yaşayan hastalarla iletişim kurmak için hastanede yeterli
sayıda yabancı dil bilen personel olup/olmaması değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların
aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,034; p<.05) (Tablo
8). Bu durumda H5 hipotezi kabul edilmiştir.
Özel sektör hastanelerinde yeterli miktarda olan yabancı dil bilen personel
sayısının kamu hastanelerinde yetersiz sayıda olduğu değerlendirilmiştir. Kamu
hastanelerinde çalışan personelin yabancı dil öğrenmesi için tevsik edici uygulamalar
yapılması ve kurslar açılmasının daha fazla turisti cezp edeceği düşünülmektedir.
Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının sağlık turizmi
mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye uğruyor mu göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların
aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,029; p<.05). Bu
durumda H6 hipotezi kabul edilmiştir.
Sağlık turizmi açısında teşvikin yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu
konudaki teşvikin arttırılması ile daha büyük bir gelişme kaydedilebileceği
düşünülmektedir.
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Tablo 9: Araştırmaya Katılan Aracı Kurumlara Yönelik Bilgiler

Kaç yıldır sektörde çalışmaktasınız, belirtiniz?

Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet süresini
belirtiniz.
Çalışmakta olduğunuz kurumun yıllık müşteri
sayılarını belirtiniz.
Eğitim durumunuz?

1 Yıldan az
1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla
1 Yıldan az
1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla
1–10.000
10.001–20.000
Lise ve dengi
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans ve doktora
Evet
Hayır

Sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliği
söz konusu mudur?
Bulunduğunuz bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer Evet
kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak sizce
Hayır
fayda sağlar mı?
Ulaşım kolaylığı
Kaliteli hizmet
Reklam çalışmaları
Müşterilerin sizi tercih etme sebeplerini sıralayınız.
Ucuzluk
Hastanelerin
yönlendirmesi veya önerisi
Evet
Yurt dışı müşterilerinizi artırmaya yönelik
çalışmalarınız var mı?
Hayır
Sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler Evet
nedeniyle sekteye uğruyor mu?
Hayır
Evet
Anlaşmalı olduğunuz yurt dışı sigortalar var mı?
Hayır
Evet
Yeterli düzeyde ve sayıda yabancı dil bilen
personeliniz var mı?
Hayır

N
40
58
101
23
12
34
128
48
158
64
40
73
95
14
184
38

(%)
18,01
26,12
45,49
10,38
5,4
15,31
57,65
21,62
71,18
28,82
18,01
32,88
42,79
6,32
82,88
17,12

202

90,99

20
23
120
30
19

9,01
10,36
54,05
13,51
8,57

30

13,51

176
46
198
24
144
78
153
69

79,28
20,72
89,19
10,81
64,86
35,14
68,91
31,09

Tablo 9’a göre aracı kurumların özellikleri incelendiğinde araştırmaya katılan
kurumların; 101’i 6-10yıl (%45,49), 58’i 1-5yıl (%26,12), 10’ı (%18,01) 1-5yıl, 23’ü
(%10,38) 10yıldan fazladır sektörde çalışmaktadır. Katılımcıların çalışmakta
oldukları kurumun faaliyet süresi %57,65’i (n=128), 6-10yıl, %21,62’sı (n=48)
10yıldan fazla, %15,31’i (n=34) 1-5 yıl, %5,4’ü (n=12) 1yıldan daha az süredir
faaliyettedir. Kurum çalışanları çalışmakta oldukları kurumun yıllık müşteri sayısını,
%71,18’i (n=158) 1-10.000, %28,82’si ise (n=64) 10.001-20.000 kişi olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca aracı kurumlar, müşterilerin kendilerini tercih etme sebebi
olarak çoğunlukla (%54,05, n=120) kalite hizmet olduğunu belirtmişlerdir.
Katılımcılar ayrıca yurt dışı müşterilerini arttırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu
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belirtmişlerdir (%79,28, n=176). Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun lisans ve
önlisans mezunlarından oluştuğu görülmektedir (n=168, %75,67). Katılımcılar,
sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksiliği olduğunu belirtirken (n=184,
%82,88), bulundukları bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak
çalışmalarda bulunmanın kendilerine fayda sağlayacağını belirtmişlerdir (n=202,
%90,99).
Ayrıca, sağlık turizmi mevzuatından kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sağlık
turizminin sekteye uğradığını ifade etmişlerdir (%89,19, n=.198). Kurumlar,
anlaşmalı oldukları yurt dışı sigortaları olduklarını belirtirken, yeterli düzeyde ve
sayıda yabancı dil bilen personellerinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 10.’da verilmiştir.
Tablo 10: Aracı Kurumların Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü Anketine
İlişkin Betimsel İstatikleri
Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
Anketi

N

( )

222

3,697

Tablo 10’da görüldüğü üzere; yöneticilerin sağlık turizminde aracı kurumların
rolü anketine verdiği yanıtların ortalaması 3,697 düzeyinde olduğu bulunmuştur.

69

Tablo 11: Aracı kurumların Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü Anketine
Verdikleri Cevapların Sonuçları
Maddeler

Dünya kalite standartlarında hastaneler bulunmaktadır.
Dünya kalite standartlarında doktorlar bulunmaktadır.
Sağlık işletmeleri tıbbi turizm açısından hizmet verebilecek kapasiteye
sahiptir.
Uluslararası zincir sağlık işletmeleriyle anlaşmalı sağlık tesisleri
mevcuttur.
Sağlık turizmi için devletten destek görmektedir.
Sağlık tesislerinde tanı ve tedavi ücretleri diğer ülkelere göre ucuzdur.
Hastalar sigorta şirketleri ile sorun yaşamaktadır.
Tıp turizminde seyahat acentaları ve danışman firmalar arasında yeterli
koordinasyon yoktur.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha
iyi karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer katan kesintisiz hizmet
için Yerli Tıp Turizmi Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler,
sigorta şirketleri ve/veya işverenlerle stratejik ortaklık içerisindelerdir.
Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla ilgili gözetim ve
sertifikasyon uygulama eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir ortam
oluşmasına yol açmaktadır.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha
iyi karar verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Danışman firmalar; hasta güvenliğini arttırmada, ülkenin ve o ülkede yer
alan sağlık kuruluşlarının tıp turizminde imajını geliştirmede yardımcı
olurlar.
Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde yeterli tecrübeye sahip
olup, hastaların ödeme, sigorta konaklama, hastaneye ve hastaneden
transfer gibi konularda kaygı ve sorularını gidermede yardımcı olurlar.
İyi bir aracı kurum, sağlık sigortaları, şirket tarafından çalışanlara
sağlanan imkân ve olanaklar ve şu andaki ve yakında ortaya çıkacak
piyasa eğilimlerini teşhis edebilmeli ve yakından takip etmelidir.
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında
yeterince bilgi sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir.
Gidilecek ülkeye, kültüre ve diline aşina olan hastalar sağlık turizminde
seyahat acentelerini seçmeye meyillidirler.
AB mevzuatı çerçevesinde doğan hastaların serbest dolaşım hakkı yaygın
olarak kullanılmamaktadır.
Başta özel sektör olmak üzere sektörün birlikte tanıtım kampanyaları
organize etmesi gerekir.
Sağlık turizminde yer alan aracı kurumlar hastanelerden zamanında ve
doyurucu cevap alamamakta ve müşteri kaybedebilmektedir.
Hastanelerin İngilizce web sayfaları profesyonel tercümanlara
yaptırılmadığından amatör bir hava yansıtmaktadır.
Profesyonel aracı kurum sayısındaki eksiklik Türkiye’nin uluslararası
sağlık turizminden hak ettiği payı almasını engellemektedir.

N
222
222
222

3,6276
3,6156
4,2192

222
222
222
222
222

222

3,8979
3,9069
3,8414
3,7077
4,4667
3,8867

222

3,8642

222

3,6571

222

3,9929

222

4,4667

222

3,6755

222

3,8319

222

3,4130

222
222

3,7326

222

222
222

222

3,8431
3,8698
3,7287
3,9043
4,0971
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Tablo 11 (Devam): Aracı kurumların Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
Anketine Verdikleri Cevapların Sonuçları
Maddeler

İlgili sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu türü ve bir medikal merkez seçiminde
kritik öneme sahip diğer faktörler hakkında bilgi sahibidirler.
Pek çok sağlık turizmi aracı kuruluşu ileri teknolojiye sahip hastaneler ile
çalışmaktadır.
Danışman firmalar çalışan personel o sağlık turisti getirdiği ülkenin dilini,
kültürünü, doktor ve bölge insanı ile iletişim kurma yollarını bilir.
Firmaların misyon, vizyon ve büyüklüklerine bağlı olarak, hizmet kalitesi
farklılıklar gösterir.
Sigorta sektörü sağlık turizmin önemli bir paydaşı haline gelmiş bulunmaktadır.

N
222
222
222
222
222

3,9587
3,7988
3,6973
4,3345
4,0082

Tablo 11 incelendiğinde; En fazla doğru bulunan cevap “Tıp turizminde
seyahat acentaları ve danışman firmalar arasında yeterli koordinasyon yoktur”
sorusuna verilmiştir. Katılımcıların en yetersiz buldukları madde ise “Gerek
hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında yeterince bilgi
sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir”dir.
Turistlerin sağlık konusunda özel sektörü daha fazla tercih ettiği
görülmektedir. Bu tercihin sebebinin ise kamu kuruluşlarının özel sektöre göre daha
yetersiz kalması sebebi ile olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebebin kaynağı kamu
sektöründe çalışan doktorların aldıkları ücretin azlığı sebebi ile özel sektöre geçtiği
ve branşların kamu sektöründe eksik kaldığı değerlendirilmektedir.
Sağlık turizmi sektörü Türkiye için daha çok yeni bir konu olması sebebi ile
gereken ilginin gösterilmemesi sonucu kayıt ve denetim sisteminin var olmayışı
yüzünden işlerliğinin azaldığı ve standart oluşturulamadığı değerlendirilmektedir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

71

Tablo 12: Aracı Kurumların Yöneticilerin Sektörde Kaç Yıldır Çalıştıkları
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar

N

1 Yıldan az
1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla

40
58
101
23

ANOVA Sonuçları
F
p
3,0303
3,3550
2,8864
3,2452

2,558

,049

Yöneticilerin sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkeninin ikiden fazla
kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 12'de özetlenmiştir. Örneklem
grubunu oluşturan aracı kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi
ortalamalarının aracı kurum çalışanlarının sektörde kaç yıldır çalıştıkları değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan
tekyönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p=,049; p<.05) (Tablo 12). Bu durumda
H7 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının çalışılmakta olunan kurumun faaliyet süresi değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 13’de verilmiştir.
Tablo 13: Aracı Kurumların Çalışılmakta Olunan Kurumun Faaliyet Süresi
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar

N

1 Yıldan az
1–5 Yıl
6–10 Yıl
10 Yıldan fazla

12
34
128
48

ANOVA Sonuçları
F
p
3,3877
3,2920
2,7474
2,9602

,580

,010

Araştırmaya katılan kurumların çalışılmakta olunan kurumun faaliyet süresi
değişkeninin ikiden fazla kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 14'de
özetlenmiştir. Örneklem grubunu oluşturan kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketi ortalamalarının çalışılmakta olunan kurumun faaliyet süresi
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
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yapılan tekyönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p=,010; p<.05) (Tablo 13). Bu
durumda H8 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının çalışmakta olunan kurumun yıllık müşteri sayısı
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 14.’de verilmiştir.
Tablo 14: Aracı Kurumların Çalışmakta Olunan Kurumun Yıllık Müşteri Sayısı
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Puan

Gruplar

N

t Testi
t

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

1–10.000
10.001–20.000

158
64

p

1,8723
1,7474

,030

2,140

Araştırmaya katılan kurumların çalışmakta olunan kurumun yıllık müşteri
sayısı değişkeninin ikiden fazla kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo
14'de özetlenmiştir. Örneklem grubunu oluşturan kurumların sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketi ortalamalarının yöneticilerin çalışmakta olunan kurumun
yıllık müşteri sayısı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere
yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki
fark anlamlı bulunmuştur (p=,030; p<.05) (Tablo 14). Bu durumda H9 hipotezi kabul
edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliğinin söz
konusu olup/olmaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 15’da verilmiştir.
Tablo 15: Aracı Kurumların Sağlık Turizminde Uzmanlaşmış Turizmci Eksikliğinin
Söz Konusu Olup/Olmaması Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

184
38

54,70
75,71

2,119

p
,035
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Sağlık

turizminde

uzmanlaşmış

turizmci

eksikliğinin

söz

konusu

olup/olmaması değişkeninin iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo
16'da özetlenmiştir. Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketine puanlarının
sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliğinin söz konusu olup/olmaması
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız
grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmuştur (p=0,35; p<.05) (Tablo 15). Bu durumda H10 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının yeterli düzeyde ve sayıda yabancı dil bilen personelin
bulunması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek
yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 16.’da verilmiştir.
Tablo 16: Aracı Kurumların Yeterli Düzeyde Ve Sayıda Yabancı Dil Bilen
Personelin Bulunması Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

153
69

53,57
63,96

p

,510

,035

Yeterli düzeyde ve sayıda yabancı dil bilen personelin bulunması değişkeninin
iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 17'de özetlenmiştir. Sağlık
turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının yeterli düzeyde ve sayıda
yabancı dil bilen personelin bulunması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,035; p<.05) (Tablo 16). Bu
durumda H11 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan
eksiklikler

nedeniyle

sekteye

uğruyor

mu

değişkenine

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo
17.’de verilmiştir.
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Tablo 17: Aracı Kurumların Sağlık Turizmi Mevzuattan Kaynaklanan Eksiklikler
Nedeniyle Sekteye Uğruyor Mu Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

198
24

58,88
64,61

p

2,170

,045

Sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye uğruyor
mu değişkeninin iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 18’de
özetlenmiştir. Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının sağlık
turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye uğruyor mu göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,045;
p<.05) (Tablo 17). Bu durumda H12 hipotezi kabul edilmiştir.
Sağlık turizmi sektörü Türkiye için daha çok yeni bir konu olması sebebi ile
gereken ilginin gösterilmemesi sonucu kayıt ve denetim sisteminin var olmayışı
yüzünden işlerliğinin azaldığı ve standart oluşturulamadığı değerlendirilmektedir.
Mevzuatın sık sık değişmesi sebebi ile sağlık kuruluşları değişen mevzuata uyum
sağlama konusunda zorluklar yaşamakta bu da verilen hizmetin kalitesinin ve hızını
düşürmektedir. Yapılan değişikliklerin kalıcı ve kesin olmasının bu konuda büyük
yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Mevzuata yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Sadece devletten devlete yapılan
ikili anlaşmaların yanı sıra özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri
muhatapları ile anlaşma ve protokoller düzenleyerek karmaşıklığı bir düzene
sokmalıdırlar. Devlet bu alanda çalışanları başarı için teşvik etmelidir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine

ilişkin

puanlarının

eğitim

durumu

değişkenine

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo
18.’da verilmiştir.
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Tablo 18: Aracı Kurumların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

Gruplar

N

Lise ve dengi
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans ve doktora

40
73
95

ANOVA Sonuçları
F
p
3,0915
3,3109
3,3451
3,2154

14

,302

,019

Eğitim durumu değişkeninin ikiden fazla kategorisi bulunmaktadır. Analiz
sonuçları Tablo 18'de özetlenmiştir. Örneklem grubunu oluşturan katılımcıların
Sağlık turizminde aracı kurumların rolü anketi ortalamalarının eğitim durumu
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
yapılan tekyönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (p=,019; p<.05) (Tablo 18). Bu
durumda H13 hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların bulundukları bölgede sağlık turizmi ile ilgili
diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmanın faydası olur mu değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 19.’da verilmiştir.
Tablo 19: Aracı Kurumların Bulundukları Bölgede Sağlık Turizmi İle İlgili Diğer
Kuruluşlarla Ortak Çalışmalarda Bulunmanın Faydası Olur Mu
Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

202
20

53,76
73,01

,212

p
,079

Aracı kurumların bulundukları bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer
kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmanın faydası olur mu değişkenine iki
kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 19’da özetlenmiştir. Sağlık
turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının bulundukları bölgede sağlık
turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmanın faydası olur mu
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız
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grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p=0,079; p>.05) (Tablo 19). Bu durumda H14 hipotezi red edilmiştir.
Sağlık turizmi alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Yatırımcının ilgi
alanının termal turizmi, yaşlı veya engelli turizmi, medikal turizmi, hatta medikal
turizm içinde ileri teknolojideki tedaviler, kısırlık, göz hastalıkları, estetik cerrahi
hizmetlerinden hangisi olduğu tespit edilmelidir.
Araştırmaya katılan kurumların yurt dışı müşterilerinizi artırmaya yönelik
çalışmalarınız var mı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere
yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 20.’de verilmiştir.
Tablo 20: Aracı Kurumların Yurt Dışı Müşterilerinizi Artırmaya Yönelik
Çalışmalarınız Var Mı Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

176
46

65,51
69,15

3,214

p
,056

Yurt dışı müşterilerinizi artırmaya yönelik çalışmalarınız var mı değişkenine
iki kategorisi bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 20’de özetlenmiştir. Sağlık
turizminde aracı kurumların rolü anketi puanlarının yurt dışı müşterilerinizi
artırmaya yönelik çalışmalarınız var mı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0,056; p>.05) (Tablo 20). Bu
durumda H15 hipotezi red edilmiştir.
Yurt dışında satış ağının kurulması amacıyla; tur operatörlerinin, uzman
acentelerin ve sağlık kuruluşlarının bu konuya özendirilmesi gerekmektedir. Turizm
Bakanlığının da konuya özel bir önem vererek medikal turizmin en etkin
pazarlanması nasıl olmalıdır sorusuna yanıt aranmalıdır. İlgili özel kuruluşların yurt
dışındaki turizm ve sağlık ile ilgili fuarlara etkin bir şekilde katılmaları için teşvik
edilmeli, destek sağlanmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde ve medikal turizmde kalitenin arttırılmasında ve
devamlılığın sağlanmasında uzman personel istihdamının önemli bir etken olduğu
düşünülmektedir. Bu kapsamda yabancı dil bilgisi yeterli uzman doktor ve sağlık
personeli istihdamı yapılmalı ve mevcut personele konuyla ilgili eğitim olanakları
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sunulmalıdır. Ayrıca hastanelerde yabancı uyruklu hastalara yönelik yabancı hasta
bölümü ve halkla ilişkiler bölümlerinin kurulmasının ve buralarda, alanında tecrübeli
ve yabancı dil bilgisi yeterli olan personel istihdamının sağlanmasının müşteri
memnuniyetini arttıracağı düşünülmektedir
Araştırmaya katılan kurumların anlaşmalı olduğunuz yurt dışı sigortalar var mı
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 21.’de verilmiştir.
Tablo 21: Aracı Kurumların Anlaşmalı Olduğunuz Yurt Dışı Sigortalar Var Mı
Değişkenine Göre T Testi Sonuçları
Puan

Gruplar

N

%

t Testi
t

Sağlık Turizminde Aracı
Kurumların Rolü Anketi

Evet
Hayır

144
78

83,33
78,92

p

,851

,059

Anlaşmalı olduğunuz yurt dışı sigortalar var mı değişkenine iki kategorisi
bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 21’de özetlenmiştir. Sağlık turizminde aracı
kurumların rolü anketi puanlarının anlaşmalı olduğunuz yurt dışı sigortalar var mı
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız
grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır (p=0,059; p>.05) (Tablo 21). Bu durumda H16 hipotezi red edilmiştir.
Araştırmaya katılan kurumların sağlık turizminde aracı kurumların rolü
anketine ilişkin puanlarının müşterilerin tercih etme sebeplerini değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 22.’de verilmiştir.
Tablo 22: Aracı Kurumların Müşterilerin Tercih Etme Sebeplerini Değişkenine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
f,

ve ss Değerleri
Puan

Sağlık Turizminde
Aracı Kurumların
Rolü Anketi

ANOVA Sonuçları
F
p

Gruplar

N

Ulaşım kolaylığı
Kaliteli hizmet
Reklam çalışmaları
Ucuzluk
Hastanelerin yönlendirmesi
veya önerisi

23
120
30
19

2,6232
2,8414
2,9084
2,9455

30

2,5600

,851

,059

78

Müşterilerin tercih etme sebeplerini değişkeninin ikiden fazla kategorisi
bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 19'da özetlenmiştir. Örneklem grubunu
oluşturan

katılımcıların

sağlık

turizminde

aracı

kurumların

rolü

anketi

ortalamalarının müşterilerin tercih etme sebeplerini değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tekyönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık
anlamlı bulunamamıştır(p=,059; p>.05) (Tablo 22). Bu durumda H17 hipotezi red
edilmiştir.
Türkiye çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özeliği yüksek
termal sulara sahip olmasına rağmen kür parkı, kür merkezi ve konaklama tesisi
bütünlüğü sağlayan tesislerin nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği, uluslar arası
standartlarda ve akredite olmuş termal tesislere sahip termal kent niteliğindeki
destinasyonların oluşturulamaması nedenleriyle Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı
sağlanamamıştır.
Türkiye diğer sektörlerde olduğu gibi sadece üretime yoğunlaşmakta reklâm
ve pazarlama gibi iki önemli fonksiyona önem göstermemektedir. Bu da sağlık
turizm gelirlerine yansımaktadır. Türkiye’nin sağlık turizmi açısından güçlü bir ülke
olduğu etkili bir reklam ile diğer ülkelere tanıtılmasının öneminin büyük olduğu
değerlendirilmektedir.
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3.4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünya ülkeleri açısından önemli bir gelir kaynağı olan turizm, insan
ihtiyaçları, artan teknolojik olanaklar vb. faktörler sebebi ile süreli bir değişim
içindedir. Yakın zamana kadar turistlerin yaptıkları seyahatlerin ana maksadını yeni
yerler görmek, doğal güzelliklerini gezmek, denize girmek v.b. gibi faktörler
oluştururken günümüze doğru gelindiğinde bu maksatların yerini hastalıkların
tedavilerinin yapılması, iklim ve hava şartlarından faydalanmak ile o ülkenin sağlık
konusundaki yeraltı kaynakları ve teknolojilerinden faydalanarak iyileşmek bu
suretle daha zinde ve sağlıklı bir yaşam sürme amacı yer almıştır. Turizm
sektöründeki bu amaç değişikliğinin sebeplerinin başında artan ileri yaş nüfusu ve
bazı hastalıkların iyileşme süreçlerinde belli yörelerdeki faktörlerin çözüm olması
gelmektedir. Bu sebeple ülkeler turizm sektöründeki paylarını arttırmak ve ülke
gelirine katkıda bulunması maksadı ile bu sektörde büyük gelişme kat etmişlerdir.
Turizm ekonomik ve sosyal yönlerden ülkeler için giderek önemi daha da artan
sektör durumuna gelmektedir.
Türkiye’de sunulan sağlık hizmetlerinin kaliteli olması, maliyetlerin diğer
ülkelere kıyasla düşük olması, iklim koşullarının uygunluğu, tatil fırsatlarının
çokluğu, kısa bekleme süreleri, uzman hastane ve yeterli teknolojik donanım
sahipliği gibi etkenler göz önünde bulundurularak plan ve stratejilerin belirlenmesi
gerekmektedir. Uygulanabilir planların ve stratejilerin Türkiye’nin mevcut medikal
turizm faaliyetlerini arttıracağı ve medikal turizmde rakip ülkelerin önüne geçmesine
yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Sağlık turizmde hızlı bir şekilde ilerleyen Türkiye’nin fiyat avantajı, hasta
bekleme sırasının olmaması, tedavi hizmetleri yanında tatil olanaklarının olması, ileri
teknoloji tıbbi aletleri bulunması, kaliteli sağlık hizmetleri ve tecrübeli hekimleriyle
medikal turizmde büyük bir avantajı bulunmaktadır. Dünya genelindeki ulaşım ve
bilişim alanındaki gelişmeler bu turizm türünün daha hızlı bir şekilde gelişmesini
sağlamıştır. Dünyanın bir ucundaki bir sağlık turisti, fiyat avantajı olan, bekleme
listesi olmayan, mahremiyet konularına özen gösteren, tıp konusunda ilerlemiş bir
ülkeye medikal hizmet almak için gidebilmektedir.
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Türkiye’nin medikal turizm kapsamında gelen hastalara sunulan hizmetlerde
karşılaştıkları sorunların başında tanıtım eksikliği ve Türkiye’nin sahip olduğu
olumsuz imaj ve finansman sorununun geldiği görülmektedir. Sağlık insanın sahip
olduğu en değerli varlığıdır ve dolayısıyla tedavi olmak için seçilen ülke ve
hastanenin güvenilir olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’nin sahip
olduğu olumsuz imajın düzeltilmesine yönelik çalışmalar Türkiye’nin medikal
turizm kapsamında daha çok tercih edilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte
kurumsal olarak yapılan tanıtım faaliyetlerinin etkisinin sınırlı olduğu ve daha az
kitleye ulaşılabildiği

düşüncesiyle Türkiye’nin

turistik

reklam ve tanıtım

faaliyetlerinde medikal turizme yönelik tanıtımların arttırılmasının mevcut medikal
turizm hareketlerinin ve medikal turizmden elde edilen gelirin de artmasını
sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de medikal turizmin yeri, önemi ve gelişimi
yurt içi ve yurtdışında tüm ilgililerin dikkatini çekecek şekilde anlatılmalıdır. Bu
kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özel sektör işbirliği
içerisinde

yazılı

ve

görsel

basında

reklam

ve

tutundurma

faaliyetlerini

gerçekleştirebilir, medikal turizm ile ilgili kongre, fuar ve konferanslara katılım
arttırılabilir ve Türkiye’nin sahip olduğu olanakları ön plana çıkarmaya yönelik
fuarlar düzenlenebilir.
2015 yılı sağlık turizmine yönelik 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet
Ticareti’nin desteklenmesi hakkında karar gereğince sağlık turizmi destekleri
yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı’nca
ruhsatlandırılmış özel hastaneler ya da üniversiteler ile sağlık turizmi firmaları,
Türkiye’de döviz kazandırma potansiyelinde ki hizmet gelirlerinin arttırılması ve
sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de
yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri
faaliyetlere ilişkin giderler kısmı olarak destek kapsamındadır. Bu destekler geri
ödemesiz hibe niteliğindedir. Destekleri kısaca özetlemek gerekirse;
- Tescil ve koruma desteği,
- Rapor ve yurtdışı şirket alınıma yönelik danışmanlık desteği,
- Belgelendirme desteği,
- Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği,
- Yurt dışı birim desteği,
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- Danışmanlık desteği,
- Acenta komisyon desteği;
- Tercümanlık hizmetleri desteği,
- Hasta yol desteği;
- Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve
eğitim faliyetlerinin desteklenmesidir.
Ekonomi Bakanlığınca sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün
geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi kuruluşlarının faaliyetlerine
ilişkin giderlerinin bir kısmı hibe destek olarak sağlanmaktadır.
Sağlık turizmi hibe destekleri Ekonomi Bakanlığı 2012/4 sayılı Döviz
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
Tüm başvurular Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
Bakanlığa iletilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz. Tüm ödemeler
bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Nakit ödemeler kabul edilmemektedir. Destek
başvurularında eksik belge olması durumunda eksikler eksik belge yazısı tarihinden
itibaren 3 ay içerisinde tamamlanmalıdır.
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların;
- Pazara giriş,
- Yurt dışı tanıtım,
- Yurt dışı birim,
- Belgelendirme,
- Ticaret heyeti,
- Alım heyeti,
- Danışmanlık ana başlıklarında yapacakları harcamalarının bir kısmı Ekonomi
Bakanlığı’nca karşılanmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre sağlık aracı kurumların rolüne ilişkin şu öneriler
geliştirilebilir:
- Sağlık turizmde hizmet veren sağlık kuruluşları için web sitesi önemli bir
iletişim aracı haline gelmiştir. Dünyanın bir ucundaki bir sağlık turisti almak istediği
sağlık hizmeti için araştırma yapmakta ve gideceği ülkedeki sağlık kuruluşunu
internet üzerinden incelemektedir. O hastaya internet üzerinden sağlanan, hastanede
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bulunan hizmetler ve tüm konularla ilgili bilgiler incelenmektedir. Hastaneler, web
siteleri sayesinde hizmetler, hastaneye yönelik bilgiler ve haberler gibi birçok konuda
sağlık turistleriyle daha hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedir.
- İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya genelinde birçok insan
bilgi teknolojisini yoğun bir şekilde kullanmakta ve dünyanın bir diğer ucundaki
bilgiye saniyeler içinde ulaşabilmektedir. Bu bakımdan hastanelerin sahip oldukları
web sitelerinin iyi tasarlanması ve sağlık turizmde ayrıcalık yaratan tüm bilgileri
sunması gerekmektedir.
- Ulusalar arası tanıtım ve pazarlama konusunda devletin desteği sağlanarak,
fuar veya kongre düzenlenerek Türkiye’nin sağlık sistemi hakkında bilgilendirme
yapılmalıdır.
Medikal turizm çerçevesinde Türkiye’de görev yapan doktorların, hedef olarak
belirlenen ülkelere gönderilmesi sağlanarak ülkeye yabancı hasta getirimi
sağlanmalıdır. Medikal turizmin önünü açabilmek için yabancı doktorların da
çalışmasına izin verilecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Turizm Bakanlığı, hedef olarak seçilecek ülkelerde medikal turizm ile ilgili
şubeler kurmalı ve çalışmalarını Türkiye ile ortaklaşa sürdürmelidir.
- Medikal turizm kapsamında gelen hastalara yönelik paket turların
hazırlanması Türkiye’nin medikal turizm konusunda cazibesini arttıracak önemli bir
faaliyet olacaktır. Bu paket turlarda öncelikle tedavi başta olmak üzere ulaşım,
konaklama, turistik gezi, dil probleminin aşılması için konusunda uzman personel
desteği gibi unsurların uzmanlarla birlikte dikkatlice planlanması ve ilgili pazarda
tanıtımının eksiksiz yapılması gerekmektedir. Diğer turizm türlerinde olduğu gibi
hazırlanan bu paket turlara yönelik ücretsiz tanıtım turlarının, indirimli turların
düzenlenmesinin tanıtım açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
- Hastanelerin fiyat konusunda avantajının yanında hastanelerde sunulan
tedaviye erişilebilirliğinin kolay olması, herhangi bir bekleme süresine gerek
olmaksızın tedaviye başlanabilmesi medikal turizm açısından önemli bir avantaj
sunmaktadır. Hastanelerin bekleme listesi konusunda vereceği bilgi yurt dışından
gelecek bir sağlık turisti için önem arz etmektedir ki bu avantaj onun hastaneyi tercih
sebebi olabilecektir. Hastanelerin bu konuda sitelerinde bilgi sunması hastaneler için
önerilecek konular arasında gösterilebilir.
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- Sağlık turizmde ülkelerin ön plana çıkmasının önemli sebeplerinden birisi de
fiyat avantajıdır. Hastanelerin verdikleri hizmetler için fiyat listesini, ödeme
bilgilerini belirtmesi internet sitesini inceleyen bir sağlık turisti için önem arz
etmektedir. Bu tür bilgiye ulaşan sağlık turisti fiyat konusunda karşılaştırma yapma
imkanı bulacağından hastanelerin bu tür bilgiyi sağlaması gerekmektedir.
- Sağlık turizmi alanında çalışmakta olan kurum ve kuruluşların belirlenmesi
ve belgelendirilmesi sağlanmalıdır. Sağlık turizm aracılarının seyahat düzenlemeleri
hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar gecen tüm süreçleri
kapsamalıdır. Mevcut termal kaynaklar iyi değerlendirilmeli, mutlaka modern
tesislere kavuşturularak, ehil işletmecilerin eline bırakılmalıdır.
- Medikal turizmin gelişimi için uluslararası akreditasyon ve yabancı dil
konularına önem verilmeli, bu alanda hizmet sunacak personel mutlaka eğitilmelidir.
- Medikal turizme yönelik çalışacak hastanelerin sahip olması gereken kriterler
belirlenmeli; hijyen, teknoloji, dil bilen personel sayısının fazlalığı, güler yüzlü
çalışan vb. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denetlenmeli ve bu müdürlük
bünyesinde bir birim kurulmalıdır.
- Medikal turizm amacıyla Türkiye’ye gelecek hastaların sağlık güvencesi ile
ilgili problemlerini ve kuşkularını en aza indirerek, sigorta şirketleriyle koordinasyon
sağlanmalıdır.
- Türkiye’de ve diğer ülkelerde hizmet sunacak olan sigorta şirketleri
denetlenmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Yurt dışında yaşayan hastalara Türkiye’de tedavi olmaları cazip hale
getirilmeli, özel sağlık turizm paketleri hazırlanmalıdır. Hazırlanacak bu sağlık
paketinin içerisinde; ulaşım, konaklama, tedavi sonrası bakım, ücretlendirme vb.
konularda bilgiler verilmeli, endişeye yer verilmemelidir.
- İlk sağlık müdürlüklerinde, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren
hastanelerin yoğun olduğu bölgelerde özel hastaneleri koordine edecek birimler
oluşturulmalıdır.
- Diğer ve hedef ülkelere Sağlık Bakanlığı ateşesi görevlendirilmelidir.
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EKLER
EK1-: Araştırma Formu
Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü’ne Yönelik Anket Formu
Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
(Hastane Yönetici ve İdarecilerine Yönelik)
Bu anket çalışması Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim
Dalında ‘Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü’ adlı yüksek lisans tez çalışmasına veri
sağlamak üzere hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Atılım Üniversitesi- İşletme Fakültesi

1. Kaç yıldır sektörde çalışmaktasınız, belirtiniz?
1.( ) 1 Yıldan az
2.( ) 1–5 Yıl
3.( ) 6–10 Yıl
4.( ) 10 Yıldan fazla
2. Hastanenin Statüsü
( ) Kamu
3. Göreviniz?

( ) Özel

( ) Üniversite

…………………..

4. Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet süresini belirtiniz.
1.( ) 1 Yıldan az
2.( ) 1–5 Yıl
3.( ) 6–10 Yıl
4.( ) 10 Yıldan fazla
5. Çalışmakta olduğunuz kurumun yıllık müşteri sayılarını belirtiniz.
1.( ) 1–10.000
2.( ) 10.001–20.000
3.( ) 20.001–30.000
4.( ) 30.001–40.000
5.( ) 50.000 ve üzeri
6. Eğitim durumunuz?
1.( ) Lise ve dengi

Sinan Emre
Atılım Üniversitesi
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2.( ) Önlisans
3.( ) Lisans
4.( ) Yüksek lisans ve doktora
7. Sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliği söz konusu mudur?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

8. Sağlık turizmi konusunda aracı bir kuruluşla çalışıyor musunuz?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

 Danışman Firmalar

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

 Seyahat Acenteleri ve/veya Hasta Yönlendiricileri

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

 Yardımcı (Asistan) Firmalar

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

 Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Gruplar

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

9. Hangi kurumlarla çalışıyorsunuz?

10. Bulunduğunuz bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda
bulunmak sizce fayda sağlar mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

11. Hastanenize tedavi olmak amacı ile gelen/gelecek yurt dışında yaşayan hastalarla
iletişim kurmak için hastanenizde yabancı dil eğitimi yeterli yeterince personel var mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

12. Sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye uğruyor mu?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

13. Hastanenizde pazarlama departmanı var mı?

14. Sizce sağlık turizminde aracı kurumların devreye girmesinin avantajları nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
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15. Sizce sağlık turizminde aracı kurumların devreye girmesinin dezavantajları
nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
16. Sizce Türkiye de sağlık turizminin gelişmesi için aracı kurumların neler yapması
gerekmektedir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

standartlarında

hastaneler

( )

( )

( )

( )

( )

standartlarında

doktorlar

( )

( )

( )

( )

( )

Sağlık işletmeleri tıbbi turizm açısından hizmet
verebilecek kapasiteye sahiptir.
Uluslararası zincir sağlık işletmeleriyle anlaşmalı
sağlık tesisleri mevcuttur.
Sağlık
turizmi
için
devletten
destek
görmektedir.
Sağlık tesislerinde tanı ve tedavi ücretleri diğer
ülkelere göre ucuzdur.
Hastalar
sigorta
şirketleri
ile
sorun
yaşamaktadır.
Tıp turizminde seyahat acentaları ve danışman
firmalar arasında yeterli koordinasyon yoktur.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya
uzman hekim seçiminde daha iyi karar
verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer
katan kesintisiz hizmet için Yerli Tıp Turizmi
Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler,
sigorta şirketleri ve/veya işverenlerle stratejik
ortaklık içerisindelerdir.
Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla
ilgili gözetim ve sertifikasyon uygulama
eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir ortam
oluşmasına yol açmaktadır.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman
hekim seçiminde daha iyi karar verebilmeleri için
kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Danışman
firmalar;
hasta
güvenliğini
arttırmada, ülkenin ve o ülkede yer alan sağlık
kuruluşlarının
tıp
turizminde
imajını
geliştirmede yardımcı olurlar.
Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde
yeterli tecrübeye sahip olup, hastaların ödeme,
sigorta konaklama, hastaneye ve hastaneden
transfer gibi konularda kaygı ve sorularını
gidermede yardımcı olurlar.
İyi bir aracı kurum, sağlık sigortaları, şirket
tarafından çalışanlara sağlanan imkân ve
olanaklar ve şu andaki ve yakında ortaya
çıkacak piyasa eğilimlerini teşhis edebilmeli ve
yakından takip etmelidir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Dünya kalite
bulunmaktadır.
Dünya
kalite
bulunmaktadır.

Kararsızım

Tamamen
Katılıyorum

3

Kısmen
Katılıyorum

2

Kısman
Katılmıyorum

1

Hiç
Katılmıyorum

Aşağıdaki ifadeleri lütfen Bursa İlini düşünerek
cevaplandırınız. Verilen ifadelere Hiç Katılmıyorum
İle Tamamen Katılıyorum Arasında Değerlendiriniz
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16

İlgili sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu türü ve bir
medikal merkez seçiminde kritik öneme sahip
diğer faktörler hakkında bilgi sahibidirler.

17

Pek çok sağlık turizmi aracı kuruluşu ileri
( )
teknolojiye sahip hastaneler ile çalışmaktadır.
Danışman firmalar çalışan personel o sağlık turisti ( )
getirdiği ülkenin dilini, kültürünü, doktor ve bölge
insanı ile iletişim kurma yollarını bilir.
Firmaların misyon, vizyon ve büyüklüklerine
( )
bağlı olarak, hizmet kalitesi farklılıklar
gösterir.
Sigorta sektörü sağlık turizmin önemli bir paydaşı
( )
haline gelmiş bulunmaktadır.
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi
( )
ve Kuruluşlar hakkında yeterince bilgi sahibi
olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi
gerekir.
Gidilecek ülkeye, kültüre ve diline aşina olan
( )
hastalar sağlık turizminde seyahat acentelerini
seçmeye meyillidirler.
AB mevzuatı çerçevesinde doğan hastaların
( )
serbest dolaşım hakkı yaygın olarak
kullanılmamaktadır.
Başta özel sektör olmak üzere sektörün birlikte
( )
tanıtım kampanyaları organize etmesi gerekir.

18

19

20
21

22

23

24
25

26

27

Sağlık turizminde yer alan aracı kurumlar
hastanelerden zamanında ve doyurucu cevap
alamamakta ve müşteri kaybedebilmektedir.
Hastanelerin İngilizce web sayfaları profesyonel
tercümanlara yaptırılmadığından amatör bir hava
yansıtmaktadır.
Profesyonel aracı kurum sayısındaki eksiklik
Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminden
hak ettiği payı almasını engellemektedir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü’ne Yönelik Anket Formu
Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü
(Aracı Kurumlara Yönelik)
Bu anket çalışması Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında
‘Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü’ adlı yüksek lisans tez çalışmasına veri sağlamak üzere
hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Yardımlarınız için
şimdiden teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Atılım Üniversitesi- İşletme Fakültesi

Sinan Emre
Atılım Üniversitesi

1. Kaç yıldır sektörde çalışmaktasınız, belirtiniz?
1.( )1 Yıldan az
2.( )1–5 Yıl
3.( ) 6–10 Yıl
4.( )10 Yıldan fazla
2. Çalışmakta olduğunuz kurumun faaliyet süresini belirtiniz.
1.( )1 Yıldan az
2.( )1–5 Yıl
3.( ) 6–10 Yıl
4.( )10 Yıldan fazla
3. Çalışmakta olduğunuz kurumun yıllık müşteri sayılarını belirtiniz.
1.( )1–10.000
2.( )10.001–20.000
3.( ) 20.001–30.000
4.( )30.001–40.000
5.( )50.000 ve üzeri
4. Göreviniz?

…………………..

5. Eğitim durumunuz?
1.( ) Lise ve dengi
2.( ) Önlisans
3.( ) Lisans
4.( ) Yüksek lisans ve doktora

95
6. Sağlık turizminde uzmanlaşmış turizmci eksikliği söz konusu mudur?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

7. Bulunduğunuz bölgede sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda
bulunmak sizce fayda sağlar mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

8. Müşterilerin sizi tercih etme sebeplerini sıralayınız.
1.( ) Ulaşım kolaylığı
2.( ) Kaliteli hizmet
3.( ) Reklam çalışmaları
4.( ) Ucuzluk
5. ( ) Hastanelerin yönlendirmesi veya önerisi
9. Sağlık turizmi mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle sekteye uğruyor mu?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

10. Yurt dışı müşterilerinizi artırmaya yönelik çalışmalarınız var mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

11. Yabancı uyruklu müşterileriniz için özel kampanyalar hazırlıyor musunuz?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

12. Anlaşmalı olduğunuz yurt dışı sigortalar var mı?

13. Yeterli düzeyde ve sayıda yabancı dil bilen personeliniz var mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

14. Yabancı uyruklu müşterileriniz için farklı dillerde yönlendirme levhalarınız var mı?
1.( ) Evet

2.( ) Hayır

15. Sizce sağlık turizminde aracı kurumların devreye girmesinin avantajları nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……
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16. Sizce Türkiye de sağlık turizminin gelişmesi için aracı kurumların neler yapması
gerekmektedir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

standartlarında

hastaneler

( )

( )

( )

( )

( )

standartlarında

doktorlar

( )

( )

( )

( )

( )

Sağlık işletmeleri tıbbi turizm açısından hizmet
verebilecek kapasiteye sahiptir.
Uluslararası zincir sağlık işletmeleriyle anlaşmalı
sağlık tesisleri mevcuttur.
Sağlık
turizmi
için
devletten
destek
görmektedir.
Sağlık tesislerinde tanı ve tedavi ücretleri diğer
ülkelere göre ucuzdur.
Hastalar
sigorta
şirketleri
ile
sorun
yaşamaktadır.
Tıp turizminde seyahat acentaları ve danışman
firmalar arasında yeterli koordinasyon yoktur.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya
uzman hekim seçiminde daha iyi karar
verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri
sunulmaktadır.
Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer
katan kesintisiz hizmet için Yerli Tıp Turizmi
Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler,
sigorta şirketleri ve/veya işverenlerle stratejik
ortaklık içerisindelerdir.
Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla
ilgili gözetim ve sertifikasyon uygulama
eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir ortam
oluşmasına yol açmaktadır.
Hastaların sağlık kuruluşu hastane ve/veya uzman
hekim seçiminde daha iyi karar verebilmeleri için
kişisel asistanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Danışman
firmalar;
hasta
güvenliğini
arttırmada, ülkenin ve o ülkede yer alan sağlık
kuruluşlarının
tıp
turizminde
imajını
geliştirmede yardımcı olurlar.
Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde
yeterli tecrübeye sahip olup, hastaların ödeme,
sigorta konaklama, hastaneye ve hastaneden
transfer gibi konularda kaygı ve sorularını
gidermede yardımcı olurlar.
İyi bir aracı kurum, sağlık sigortaları, şirket
tarafından çalışanlara sağlanan imkân ve
olanaklar ve şu andaki ve yakında ortaya
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( )
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( )

( )

( )
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Dünya kalite
bulunmaktadır.
Dünya
kalite
bulunmaktadır.

Kararsızım

Tamamen
Katılıyorum

3

Kısmen
Katılıyorum

2

Kısman
Katılmıyorum

1

Hiç
Katılmıyorum

Aşağıdaki ifadeleri lütfen Bursa İlini düşünerek
cevaplandırınız. Verilen ifadelere Hiç Katılmıyorum
İle Tamamen Katılıyorum Arasında Değerlendiriniz
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16

17
18

19

20
21

22

23

24
25

26

27

çıkacak piyasa eğilimlerini teşhis edebilmeli ve
yakından takip etmelidir.
İlgili sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu türü ve bir
medikal merkez seçiminde kritik öneme sahip
diğer faktörler hakkında bilgi sahibidirler.
Pek çok sağlık turizmi aracı kuruluşu ileri
teknolojiye sahip hastaneler ile çalışmaktadır.
Danışman firmalar çalışan personel o sağlık turisti
getirdiği ülkenin dilini, kültürünü, doktor ve bölge
insanı ile iletişim kurma yollarını bilir.
Firmaların misyon, vizyon ve büyüklüklerine
bağlı olarak, hizmet kalitesi farklılıklar
gösterir.
Sigorta sektörü sağlık turizmin önemli bir paydaşı
haline gelmiş bulunmaktadır.
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi
ve Kuruluşlar hakkında yeterince bilgi sahibi
olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi
gerekir.
Gidilecek ülkeye, kültüre ve diline aşina olan
hastalar sağlık turizminde seyahat acentelerini
seçmeye meyillidirler.
AB mevzuatı çerçevesinde doğan hastaların
serbest dolaşım hakkı yaygın olarak
kullanılmamaktadır.
Başta özel sektör olmak üzere sektörün birlikte
tanıtım kampanyaları organize etmesi gerekir.
Sağlık turizminde yer alan aracı kurumlar
hastanelerden zamanında ve doyurucu cevap
alamamakta ve müşteri kaybedebilmektedir.
Hastanelerin İngilizce web sayfaları profesyonel
tercümanlara yaptırılmadığından amatör bir hava
yansıtmaktadır.
Profesyonel aracı kurum sayısındaki eksiklik
Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminden
hak ettiği payı almasını engellemektedir.
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