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ÖZ
ÖZTÜRK, Gülay. Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Etik Sorunsalı
Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2019.
Sağlık turizmi, insanları turistik amaçlı seyahat etmeye yönelten en önemli
neden

olarak

değerlendirilen

“sağlık”

kapsamında

gerçekleştirilen

turizm

etkinliklerini ifade etmektedir. Bu etkinlikler dâhilinde bireyler, ya kaybolan
sağlıklarını tekrar kazanabilmek adına ya da sağlıklarını çok daha uzun süreli
koruyabilmek için taleplerinin karşılanmasını beklemektedirler. Sağlık ve turizm
ilişkisi, hem olumlu hem olumsuz yönleri olan bir ilişki olarak değerlendirilmektedir.
Sağlık turizmi, hem somut hem de soyut anlamda ülkelere birçok fayda
sağlamaktadır.Sağlık turizminin önündeki en büyük engellerden biri de, “duygusal
güvenlik” ihtiyacı olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak sağlık turizmi hasta
gönderen ve hasta tedavi eden ülkeler için etik sorumluluklar gerektiren bir hizmet
faaliyetidir. Bu bağlamda da sağlık turizminde etik; saygı, bilerek zarar vermeme,
iyilik yapma ve adalet gibi temel prensiplerin gözetilmesini gerektirmektedir.
Bu araştırmanın temel amacı, “Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Etik
Sorunsalı” bağlamında; sağlık, turizm, sağlık turizmi ve uluslararası sağlık hizmetleri
kavram ve süreçlerinin belirli boyutları ile belirlenmesi, dünya örnekleri kapsamında
sağlık turizminin değerlendirilmesi ve sağlık turizminde hasta haklarının ve etik
değerlerin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla tasarlanan çalışmada
betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamada temel araç olarak
uygulanan anket; biri sağlık turizminde hasta hakları ile ilgili görüşleri ölçmek,
diğeri sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili görüşleri ölçmek amacıyla iki farklı
ölçek kullanılarak hazırlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini sağlık turizmi kapsamında
Türkiye’de tedavi gören hastalar oluşturmaktadır. Örneklemine ise araştırmaya
katılmayı kabul eden 125 sağlık turizmi hastası alınmıştır. Çalışmada “yaş grubu” ile
“hasta hakları” ve “etik sorunsalı” arasında ve “hastane türü” ile “hasta hakları” ve
“etik sorunsalı” arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Diğer
taraftan, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu ile bağımlı değişkenler
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.
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Hasta hakları konusunda geliştirilmesi gereken konular; hastaların sorularına
yeterli cevaplar verilmesi ve bilgilendirmeleridir. Bu çerçeve de personelin nitelikleri
önem arzetmektedir. Sağlık kurumuna gelmeden önce alınan bilgilerin uyuşmazlığı,
aracı kuruluşların sağladığı yetersiz ve etik olmayan bilgiler, inanç ve değerlere
uygun olmayan tıbbi uygulamalar, sağlık turizminin geliştirilmesi için çözülmesi
gereken etik problemler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Hasta Hakları, Etik
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ABSTRACT
ÖZTÜRK, Gülay. A Research on Patient Rights and Ethical Issues in
Health Tourism. Master's Thesis. Ankara, 2019.
Health tourism refers to the tourism activities performed within the scope of
"health" which is evaluated as the most important reason directing people to travel
for touristic purpose. Within the scope of these activities, individuals expect the
meeting of their demands to regain their lost health or to protect their health for much
longer. The relationship between health and tourism is considered as a relationship
with both positive and negative aspects. Health tourism provides many benefits to
countries both in concrete and abstract terms. One of the biggest obstacles to health
tourism is expressed as the need for "emotional security".As a result, health tourism
is a service activity that requires ethical responsibilities for the two countries which
both send patient and treat patient. In this context, fundamental principles such as
ethics, respect, not giving harm, doing favor and justice should be considered in
health tourism.
The main purpose of this research, within the context of the "Patient Rights and
Ethical Issues in Health Tourism", is to determine the concepts and processes of
health, tourism, health tourism and international health services with certain
dimensions, to evaluate health tourism within the scope of world samples and to
examine patient rights and ethical values in health tourism. In this study, descriptive
research method was used. The questionnaire applied as the main tool in data
collection has two different scales; one was used to measure views on patient rights
in health tourism, and the other was used to measure views on ethical issues in health
tourism. The population of this study included medical tourism patients in Turkey.
Among these medical tourism patients, 125 who agreed to participate in the study
comprised the study sample. It was found that there were significant relations with
between “age group”, and “patients rights” and “ethical issues”, and between
“hospital type”, and “patients rights” and “ethical issues”. On the other hand, there
was no relation between these aforementioned dependent variables and sex, marital
status, and education level.
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The issues that need to be developed regarding patient rights are; informing
and providing adequate answers to the questions of the patients. The mismatch of
information received before coming to the health institution, insufficient and
unethical information provided by the intermediary institutions, the medical practices
that are not in accordance with the beliefs and values are among the ethicalproblems
to be solved for the enhancement of health tourism.
Keywords: Health Tourism, Patient Rights, Ethics
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BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1.1. Problem Durumu
Genel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm sektörünün
gelişmesi ile birlikte, alternatif turizm seçenekleri gündeme gelmiş ve bu doğrultuda
on iki aylık dönemi kapsayan sağlık turizmi önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık
turizmi, insanları turistik amaçlı seyahat etmeye yönelten en önemli neden olarak
değerlendirilen “sağlık” kapsamında gerçekleştirilen turizm etkinliklerini ifade
etmektedir. Bu etkinlikler dâhilinde bireyler, ya kaybolan sağlıklarını tekrar
kazanabilmek adına ya da sağlıklarını çok daha uzun süreli koruyabilmek için
taleplerinin karşılanmasını beklemektedirler.
Bu belirlemeler çerçevesinde, “sağlık turizmi” ve “turizm sağlığı” kavramları
girift kavramlar olarak değerlendirilmekle birlikte, iki ayrı kavram olarak ele
alınmalıdır. “Turizm sağlığı” ya da aynı yönde “turist sağlığı”; turistik yaşamla ilgili
her türlü sağlık problemlerinin (temel sağlık hizmetleri, ilkyardım, acil müdahale ve
tedavi, yoğun bakım hizmetleri vb. gibi), tedavi hizmetlerinin ve her çeşit kaza ve
bulaşıcı hastalıktan korunmak adına uygulanan önlemlerin, turistin ruh ve beden
bütünlüğünü bozan bir duruma maruz kalması durumunda ona verilen tıbbi ve tedavi
amaçlı hizmetlerin bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirilmesini içermektedir (Getz,
2008, s. 408).“Sağlık turizmi” ise; birinci amacı sağlığın geliştirilmesi, korunması ya
da bir sağlık sorununa çare bulunması amacıyla gerçekleştirilen her türlü seyahat
faaliyetlerini kapsamaya yönelik olarak kullanılan bir ifadedir(Connell, 2006, s.
1096).
Sağlık turizmi bağlamında sağlık ve turizm ilişkisi, hem olumlu hem olumsuz
yönleri olan bir ilişki olarak değerlendirilmektedir. Sağlık – turizm ilişkisinin olumlu
yönü, turistlerin sağlık amacı temelinde seyahat etmeleri ve tedavi olanağı
bulabilmeleri olarak ifade edilmektedir (Smyth, 2005, s. 489). Sağlık – turizm
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ilişkisinin olumsuz yönü ise; turist sağlığını tehdit eden durumların ortaya
çıkabilmesidir ki, bu durum sağlık turizminin gelişmesini önleyen en önemli
etmenler arasında değerlendirilmektedir (Kuo ve diğerleri, 2008, s. 920).
Sağlık turizmi, hem somut hem de soyut anlamda ülkelere birçok fayda
sağlamaktadır. Sağlık turizminin somut faydaları; yabancı turistlerin ziyaretleri
doğrultusunda elde edilen gelirlerin ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlaması,
ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını olanaklı kılması, stratejik ortaklıkların
geliştirilmesini desteklemesi, ülkeler arasında teknoloji ve bilgi transferinde
bulunulması sürecine temel teşkil etmesi ve yabancı hastalara uluslararası rekabet
koşulları gözetilerek yeni fırsatlar sunulmasını mümkün kılması vb. şeklinde ifade
edilebilmektedir (De Arellano, 2007, s. 195).
Sağlık turizminin soyut faydaları ise; sosyal ve kültürel deneyimlerin
paylaşılmasını, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesini, küresel pazarlamanın ve tıbbi
ticaretin gelişmesini, sağlık bakım hizmetlerinin belirli bir kalite ve imaj kapsamında
verilmesini, rekabet avantajı elde edilmesini, sağlık alanında kamu ve özel sektör
ortaklığının güçlendirilmesini ve birçok açıdan hasta memnuniyet ve tatmin
düzeylerinin artırılmasını sağlamak olarak özetlenebilmektedir (Kaşlı ve Öztürk, “An
2014, s. 15).
Sağlık turizmi, söz konusu edilen bu somut ve soyut faydalar yanında ülkeler
için birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bazı hükümetlerin
ve/veya sağlık sigortası sistemlerinin yurtdışından alınan sağlık hizmetlerini
ödememesi doğrultusunda hastaların bu kapsamında aldıkları hizmeti kendilerinin
ödemek durumunda kalmaları, sağlık turizmi kapsamında bir başka ülkede geçirilen
operasyonun ardından uluslararası hastaların bazı komplikasyonlarla karşılaşmaları
ve/veya bu süreçte kullanılmaya başlanılan ilaçların bazı yan etkilerinin ortaya
çıkması, operasyon sonrası bakım ihtiyacının gündeme gelmesi doğrultusunda
hastanın ek ödeme yaparak bu hizmeti ülkesinde satın almak durumunda kalması vb.
gibi nedenler bu bağlamda sağlık turizminin olumsuz sonuçları arasında
değerlendirilebilmektedir (Garcia – Altes, 2005, s. 263).
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Hatta bazı durumlarda, sağlık turizmi kapsamında uluslararası hastalara yanlış
tedaviler uygulanabilmekte ve birçok ülkenin malpraktis konusunda yeterli yasal
düzenlemeye sahip olmaması nedeniyle, sakatlığa ve hatta ölüme neden olabilecek
bu yöndeki durumlar karşısında hastalar ve/veya hasta yakınları mağduriyetlerini
giderememekte ve yeterli destek görememektedirler (Borman, 2004, s. 62).
Bu olumsuzlukları yanında sağlık turizminin birçok başka engelle karşı karşıya
olduğu da görülmektedir. Sağlık sistemlerinin ülkelere göre farklılık göstermesi,
hastaların

uluslararası

sağlık

turizmi

hizmetlerinden

yararlanmalarını

engelleyebilmektedir (Demir ve Sarıbaş, 2012, s. 197).Bununla birlikte ülkeler
arasında siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve dinsel farklılıkların
bulunması, ulusal sağlık sistemlerinin hizmet sunumu standartlarının farklılığı, dil
farklılıkları, sağlık bakım malzemeleri ve teknolojilerindeki hizmet standartlarının
ülkelere göre değişiklik göstermesi vb. nedenler de, sağlık turizminin önündeki diğer
engeller arasında değerlendirilmektedir(Oğuz, Külekçi ve Akpınar, 2010, s. 821).
Sağlık turizminin önündeki en büyük engellerden biri de, “duygusal güvenlik”
ihtiyacı olarak ifade edilmektedir (Blouin, 2013, s. 181).Zira özellikle uluslararası
sağlık turizmi kapsamında hizmet satın alan hastalar, daha öncesinde hiç bilmedikleri
bir ülkeden sağlık hizmeti satın almak adına hareket etmek istemeyebilmekte ve hatta
doğal olarak ailelerinin ve/veya arkadaşlarının yakın çevresi içerisinde tedavi almak
yönünde talepte bulunabilmektedirler.
Sonuç olarak sağlık turizmi gerek tedavi sunmak şeklinde hizmet sağlayan ülke
itibariyle gerekse de hizmet talebinde bulunmak üzere hasta gönderen ülke itibariyle
bir takım etik sorumluluklar ihtiva etmektedir. Bu bağlamda sağlık turizmi
çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet faaliyetlerinin adalet, saygı, iyilik yapma ve
bilerek zarar vermeme gibi asli faktörler ile şekillendirilen bir etik anlayışı
çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Hasta hakları konusunda dünya genelinde söz konusu olan gelişmeler, sağlık
turizmi kapsamındaki hizmetlerin sunumunda hasta haklarının gözetmesini
beraberinde getirmiştir. Konu ile ilgili olarak “tıbbi kötü uygulama” anlamına gelen
malpraktis anlamındaki ve sağlık personelinin standart tıbbi uygulamaları
gerçekleştirmemesi doğrultusunda söz konusu olan zararlar bugün itibariyle sağlık
turizmi kapsamında hizmet veren birçok ülkede giderilmektedir (Scheres, 2003, s.
12).Uluslararası hastaların en fazla karşı karşıya kaldıkları zararlar ise, düşük kaliteli
bakım hizmetleri ve ağır riskler içeren uygulamalarda bulunulması olarak ifade
edilmektedir (Mueller ve Kaufmann, 2004, s. 16).
Hastaların yasal olarak haklarını aramaları süreci ülkeler itibariyle değişiklik
içermekle birlikte özellikle de hastaların maruz kaldıkları yabancı dil sorunu, kültürel
farklılıklar ile sorunun adli mercilere taşınması durumunda maruz kalacakları yargı
ve seyahat masrafları gibi hususlardan kaynaklanan birçok başka sorun
yaşanabilmektedir (Coheur, 2003, s. 14). Bu nedenle de dünya genelinde konunun
çözümlenmesi amacıyla “zorunlu tıbbi malpraktis sigorta sistemi” uygulamasına
geçilmesi önemli bir alternatif olarak değerlendirilmekte ve konu ile ilgili yasal
düzenlemelerde bulunulması adına çalışmalar yapılmaktadır (Mueller ve Kaufmann,
2004, s. 17).
Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, sağlık turizmi kapsamında hasta
hakları ve etik sorunlar ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir.
Araştırmanın da bu çerçevede; konusu doğrultusunda ve sağlık, turizm, sağlık
turizmi ve uluslararası sağlık hizmetleri kavram ve süreçlerinin belirli boyutları ile
belirlenmesi, dünya örnekleri kapsamında sağlık turizminin değerlendirilmesi ve
sağlık turizminde hasta haklarının ve etik değerlerin incelenmesi bağlamında konu
ile ilgili önerilerde bulunulması ile yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlanması ve
kaynak oluşturması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. Literatürde bu
konuya ilişkin yapılmış çalışmaya rastlanılmamış olup, araştırma bu boşluğu
tamamlaması açısından önemlidir.
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1.3. Yöntem
Araştırmada; “Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Etik Sorunsalı” ile ilgili
belirlemelerde bulunulabilmesi amacıyla, “Tarama Modeli” çerçevesinde “Betimsel
Yöntem” kullanılmış ve veri toplama tekniği olarak “Anket Tekniği” uygulanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi kapsamında, 06/05/2019 – 10/06/2019 tarihleri
arasında Ankara’da sağlık turizmi kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanan
125hasta ile gönüllülük esasına göre görüşülmüş ve yanıtlar alınmıştır. Anket
formları Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Fransızca olarak hazırlanmıştır.
Araştırmada hasta hakları ve etik sorunsalına ilişkin bilgi hastaların
beyanlarına göre değerlendirilmiştir. Ancak hastaların içinde bulundukları psikolojik
durum itibariyle, yaşamış oldukları hizmet alım sürecinin her aşamasını hasta
olmayan kişilere kıyasla daha öznel nitelikte değerlendirebilmeleri büyük bir olasılık
dahilindedir.
Sağlık Bakanlığı verilerine (Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı
Kuruluşlar, 2019) göre Ankara’da sağlık turizmi alanında yetki sahibi olan toplam 86
kurum ve kuruluş söz konusudur. Bu kuruluşların sayı itibariyle büyük çoğunluğu
özel sağlık kuruluşu niteliğinde olup Ankara genelinde 61 adet özel sağlık kuruluşu
sağlık turizmi alanında yetkilidir. Ankara genelinde sağlık turizmi alanında yetkili
olan sağlık kuruluşlarının nitelikleri itibariyle gösterim Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Sağlık Turizmi Konusunda Ankara’da Yetkili Kurum ve Kuruluş
Sayıları
KURULUŞ TÜRÜ
Kamu Üniversiteleri Hastaneleri
Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri
Aracı Kuruluşlar
Özel Sağlık Tesisleri
Kamu Sağlık Tesisleri
TOPLAM

SAYI
2
1
14
61
8
86

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)
Araştırmada sağlık turizminde hasta hakları ile ilgili katılımcıların görüşlerinin
belirlenebilmesine yönelik olarak kullanılan “Sağlık Turizminde Hasta Hakları Anket
Formu” Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu (2013) tarafından kullanılan “Hasta
Hakları Anket Formu” baz alınarak hazırlanmıştır.
Araştırmada sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili katılımcıların görüşlerinin
belirlenebilmesine yönelik olarak kullanılan “Sağlık Turizminde Etik Sorunsalı Anket
Formu” da; Yirik ve Ekici (2014)tarafından kullanılan “Medikal Turizmde Etik
Sorunlar Görüşme Formu” baz alınarak hazırlanmıştır. Anket uygulaması ile ilgili
gerekli izinler alınmış ve hastalara uygulanmasında ise mahremiyet ve etik kurallara
uyulacağı taahhütü yazılı olarak verilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİ KAVRAMI VE ULUSLARARASI SAĞLIK
HİZMETLERİ KAVRAMI VE KAPSAMI
2.1. Sağlık Turizmi Kavramı ve Kavramı ve Kapsamı
2.1.1. Sağlık, turizm, sağlık turizmi ve sağlık turisti kavramlarının tanımı
Sağlık ve turizm kavramları bağlamında ve sağlık turizmi kapsamında sağlık
hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretilmesi, tüketilmesi ve buna yönelik olarak
hasta ya da sağlıklı sağlık turistlerinin uluslararası dolaşımı, tarihsel süreç içerisinde
her dönemde söz konusu olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte
sağlık turizmine yönelik uluslararası dolaşım, bilgi ve iletişim teknolojilerinde
görülen gelişmeler doğrultusunda ve küreselleşme süreci ile birlikte özellikle son
dönemlerde yoğunluk kazanmaya başlamış ve önemli bir pazar alanı haline gelmiştir.
Bu gelişmeler bugün itibariyle, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı sağlık
turistlerinin uluslararası dolaşımı pastasından daha büyük pay alınabilmesine yönelik
olarak konu ile ilgili ciddi çalışmalarda bulunulmasını da beraberinde getirmiş
durumdadır.
“Sağlık” kavramı, “insan” olmak bakımından her bireyin doğuştan elde ettiği
bir hak olarak kabul edilmesi doğrultusunda “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)”
tarafından yapılan genel bir tanımlama ile “fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır (Birch, 2010, s. 605). Bu temelde fiziksel, ruhsal
ve sosyal yönden iyi olmanın sağlanmasına yönelik sağlık amaçlı turizm hareketleri,
genel turizm hareketleri ya da türleri içerisinde değerlendirilmektedir.
Sağlık turizmi, belirtildiği üzere öncelikli olarak bir turizm hareketi olarak ve
“özel ilgi turizmi” kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda “turizm” kavramı;
birçok farklı disiplin ve sektörle ilişkili olmak bakımından turistlerin seyahat
sürelerine, amaçlarına, seyahat edilen mesafenin uzaklığına, turizm hareketliliğinin
ekonomik ve sosyal yönüne göre farklı birtakım tanımlamalarla karşılanabilmekle
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birlikte, genel olarak “sürekli ikamet edilen bir yer dışında eğlence, dinlenme, spor,
kültür, din vb. gibi ihtiyaçların giderilmesine yönelik gerçekleştirilen seyahatler ve
konaklama faaliyetleri” olarak tanımlanabilmektedir (Goodrich ve Goodrich, 1987, s.
218).
Bir başka tanımlama çerçevesinde de “turizm” kavramı; “kültür, spor, merak,
sağlık, iş, macera ve din gibi farklı nedenlerle kişilerin tüketici olarak yer
değiştirmeleri ve konaklamalarından doğan olay ve ilişkiler bütünü” olarak
değerlendirilmektedir (Kangas, 2007, s. 295). Bu yönüyle de turizmin, bireylerin
farklı nedenlerden dolayı geçici süreli olarak asli ikamet yerlerinden ayrılmalarını ve
yer değiştirmelerini gerektirdiği görülmektedir.
“Özel ilgi turizmi” kavramı ise; “ilgileri belirli bir alan üzerine yoğunlaşan ve
bu ilgilerini tatmin etmek isteyen bireylerin, bu amaçları doğrultusunda ilgilerine
yönelik belirli bölgelere ya da çekim merkezlerine seyahat etmeleri ya da bu
seyahatlerin ortak biçimi” olarak tanımlanabilmektedir (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003,
s. 10).
DSÖ tarafından yapılan tanımlama kapsamında “özel ilgi turizmi”; “belirli bir
temaya sahip turistik merkezlerin ziyaret edilmesine yönelik gerçekleştirilen ve bu
temaya uygun ilgilerinin tatmin edilmesi amacını taşıyan kişilerin içerisinde yer
aldıkları uzmanlaşmış bir turizm türü” olarak tanımlanmaktadır(Wilson, 2011, s.
123). Bu belirlemeler çerçevesinde özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilen
sağlık turizminin ve özel ilgi turistleri olarak değerlendirilen sağlık turistlerinin,
öncelikli olarak destinasyona değil ilgi alanlarına hitap eden aktivitelerle
ilgilendikleri ve bu aktivitelere yönelik seyahatler gerçekleştirdikleri söylenebilir.
“Sağlık turizmi” kavramı ise; “sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacının
sağlanmasına yönelik olarak geçici süreli yer değiştiren bireylerin, doğal kaynakları
bulunan turistik bir tesiste konaklayarak kür uygulaması, beslenme, dinlenme ve
eğlenme gereksinimlerini karşılamaları olayı” olarak tanımlanabilmektedir (Leahy,
2008, s. 260).Bu yönüyle de sağlık turizmi, bir bölgenin ve/veya bir ülkenin özellikle
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mineral su ve iklim gibi doğal kaynaklarının sağlığın korunmasına ve/veya
iyileştirilmesi kapsamında kullanılmasını içermektedir.
Hunter – Jones’a (2005, s. 73) göre “sağlık turizmi”; sağlık motivasyonu ile
boş zamanlarda gerçekleştirilen turizm hareketi olarak değerlendirilmektedir ve
genel olarak “tedavi motivasyonu” temelinde gerçekleştirilen sağlık turizmi
hareketliliği, değişen turizm eğilimleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
İlgili literatürde sağlık turizmi kavramının tanımlanması ve kapsamının
belirlenmesi konusunda birçok başka yaklaşım ortaya konulduğu görülmekte ve bu
durumun konu ile ilgili yeterli sayıda bilimsel araştırma yapılmamış olmasından
kaynaklandığı belirtilmektedir. Bununla birlikte ilgili literatürde sağlık turizmi
kavramının; “dört mevsim gerçekleştirilebilir olma”, “ortalama 8 ile 10 gün arası
olması doğrultusunda konaklama süresinin uzun olması” ve “günlük turizm
harcamalarının diğer turizm hareketliliklerine göre daha fazla yapılması” gibi
birtakım avantajları doğrultusunda tanımlandığı görülmektedir (Hall, 2011, s. 6).
Sağlık turizmi olgusu, bir bölgenin ve/veya ülkenin doğal kaynaklarının
korunmasına

yardımcı

olması

ve

turizm

hareketliliği

bağlamında

ürün

çeşitlendirmesi sağlaması açısından önem taşımaktadır. Zira sağlık turistleri, ürün
çeşitliliğinin genişliğine göre tercihte bulunabilmektedirler. Bu kapsamda “sağlık
turisti” kavramı da; “bir ülkeye sağlık amacıyla ve belirli bir süre kalmak adına
seyahat eden kişi” olarak tanımlanmaktadır (Kaufmann ve Hansruedi, 2001, s. 17).
Bu tanımlama kapsamında sağlık turistleri aşağıda verildiği şekilde iki grup
bağlamında sınıflandırılabilmektedir (Becheri, 1989, s. 16);


1. Grup Sağlık Turistleri

1. Grup Sağlık Turistleri; 35 – 50 yaş arasında bulunan, ekonomik özgürlüğe
sahip, bağımsız hareket edebilme yetisinde, profesyonel bir uzmanlık alanı bulunan,
kendi işini yapan ya da üst düzey yönetici pozisyonunda olarak aktif iş yaşamının
içerisinde yer alan, kariyer sahibi ve yeteri kadar başarılı olduğunu düşünen ve artık
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kendisine zaman ayırması gerektiğine kanaat getirmesi adına bir anlamda fiziksel ve
ruhsal durumunu yenilemek isteyen insan grubunu ifade etmektedir.
 2. Grup Sağlık Turistleri
“Termal Hastaları” olarak da adlandırılan 2. Grup Sağlık Turistleri; 1. Grup
Sağlık Turistleri’ne göre daha alt gelir düzeyinde bulunan, bununla birlikte kronik bir
hastalıkları olması açısından tedavilerini yıllık olarak ve aksatmadan yaptırmak
durumunda olan insan grubunu ifade etmektedir.
Bir başka belirleme doğrultusunda sağlık turistleri demografik özelliklerine
göre aşağıda verildiği şekilde dört grup bağlamında sınıflandırılmaktadır (Bies ve
Zacharia, 2007, s. 1149);
1. Grup: 20 – 24 Yaş Arası Gençler
Bu grupta yer alan sağlık turistleri; genel olarak fitness ve wellness bağlamında
sunulan sağlık turizmi hizmetlerinden yararlanma amacını taşımaktadırlar ve orta
düzeyde bir gelir seviyesine sahiptirler.
2. Grup: Küçük Çocuklu Genç Aileler
Bu grupta yer alan sağlık turistleri; genel olarak su parklarına sahip SPA
merkezlerini ve termal tesisleri tercih eden sağlık turistlerini içermektedir.
3. Grup: 40 – 50 Yaş Arası Yetişkinler
Bu grupta yer alan sağlık turistleri; genel olarak SPA merkezleri kapsamında
sunulan koruyucu kür programlarını ve bu kapsamda sunulan hizmetleri ve
rahatlatıcı ürünleri tercih etmektedirler ve sağlık turistlerinin büyük bir bölümünü
oluşturmaları bakımından sağlık turizmi içerisindeki en önemli yaş grubu olarak
değerlendirilmektedir.
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4. Grup: 50 – 60 Yaş Arası Yetişkinler
Bu grupta yer alan sağlık turistleri; genel olarak tedavi amaçlı kür
programlarını ve bu yönde bu kapsamda sunulan hizmetleri ve ürünleri tercih
etmektedirler. Tedavilerinin iki ile üç hafta arasında değişen süreleri içermesi
bakımından, diğer sağlık turistlerine göre göreli daha uzun süreli konaklama
yapmaları nedeniyle bu grupta yer alan sağlık turistleri, sağlık turizmi kapsamında en
uzun süreli hizmet satın alan sağlık turistleri olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak sağlıklı yaşam motivasyonu ve tedavi motivasyonu temelinde
sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanma amacı taşıyan sağlık
turistlerinin, sunulan hizmetlerin göreli daha yüksek maliyetler gerektirmesi
dolayısıyla genel olarak üst düzey gelir grubunda yer aldıkları görülmektedir. Aynı
temelde genç yaş grubunda yer alan sağlık turistlerinin genel olarak sağlıklı yaşam
motivasyonu ile daha üst yaş grubunda yer alan sağlık turistlerinin de tedavi
motivasyonu sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerden yararlanma amacı taşıdıkları
söylenebilir. Bu nedenle de sağlık turizmine yönelik hizmet sunumunda, sağlık
turistlerinin söz konusu edilen bu niteliklerinin göz önünde bulundurulması önemli
olacaktır.
2.1.2. Sağlık turizminin tarihsel gelişimi
Sağlık turizmine ilginin günümüz itibariyle çok daha fazla olması söz konusu
olmakla birlikte, sağlık turizmi olgusu tarihsel kökenleri olan bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu temelde bireylerin fiziksel ve ruhsal denge ve uyumlarını
sağlamaya yönelik seyahat etmeleri dünyanın en eski seyahat motivasyonları
arasında değerlendirilmektedir. Bugün olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde de sağlık
turizmi kapsamındaki seyahatler, sağlıklı yaşam motivasyonu ya da tedavi
motivasyonu gibi farklı motivasyonlara endeksli olarak gerçekleştirilmiş ve buna
yönelik olarak fiziksel tedavi ve ruhsal sağlığın desteklenmesi motivasyonları sağlık
turistlerinin sağlık turizmi hareketliliğinin içerisinde yer almasını sağlamıştır.
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Bu belirlemeler çerçevesinde sağlık turizmi olgusunun temellerinin M.Ö.
500’lü yıllara dek uzandığı görülmektedir. Doğu felsefesi içerisinde değerlendirilen
Hint felsefesinde ve Budizm dini öğretisinde önemli bir yer tutan Buda’nın ruhsal
denge ve uyum sağlamaya yönelik olarak bir gezgin olarak tüm Hindistan’ı gezmeye
başlaması, bu olgunun ilk örnekleri arasında gösterilmektedir. Bununla birlikte M.Ö.
200’lü yıllar itibariyle de, askerlerin zindelik kazanmalarını sağlamaya yönelik
olarak kurulan ilk tesisinin “SPA (Salus Per Aquam – Su İle Gelen Sağlık) Tesisi”
olarak adlandırıldığı görülmektedir (Naranong ve Naranong, 2011, s. 339).
Hint felsefesi haricinde Çin felsefesi kapsamında yer alan dini öğretilerde de
ruh ve bedenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği anlayışından hareketle, bu
bütünlüğün sağlanabilmesi için öncelikli olarak ruhsal ve bedensel anlamda sağlıklı
olunması gerektiği kabul edilmiş ve bunun sağlanabilmesi adına da kutsal yerlerin
ziyaret edilmesi ile denge ve uyumun sağlanabileceği düşünülmüştür (Hopkins ve
diğerleri, 2010, s. 189).
Tedavi amaçlı sağlık turizmi hareketliliğinin ise ilk olarak Romalılar
Dönemi’nde görülmesi söz konusudur. M.Ö. 33 yılında Roma’da, insanların ruhsal
ve fiziksel anlamda yenilenmelerini sağladığı kabul edilen ve “evden bağımsız
mimari yapı” anlamına gelen “hamam” olgusu gündeme gelmiştir. Bu anlayışa
hizmet etmek amacıyla Roma’da 170 hamam inşa edilmiştir. Aynı şekilde Roma’da
şifalı suların değerlendirilmesine yönelik olarak Roma İmparatorluğu sınırları
boyunca termal tesisler kurulmuş ve bu tesislerde İmparatorluk yurttaşlarının yanı
sıra başka ülke ve bölgelerden gelen kişilerin fiziksel rahatsızlıklarının tedavi
edilmesi amacıyla hizmet verilmiştir (Hall, 2011, s. 7).
1700’lü ve 1800’lü yıllar itibariyle de Avrupa’da ve özellikle de İngiltere’de ve
ABD’de, seçkin sınıfın dönem itibariyle önemli bir sağlık turizmi merkezi olarak
kabul edilen Almanya’ya seyahat ettikleri görülmektedir. 19. yüzyıl itibariyle de
İngiliz ve Fransızların Nil Nehri’nin tropikal ikliminde tedavi görmek amacıyla
Mısır’a seyahat etmeye başlamaları söz konusudur (Connell, 2013, s. 3).
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19. yüzyılın sonlarına doğru ise sağlık turizmi kapsamındaki seyahatlerin
artmaya başladığı görülmektedir. Bu döneme kadar bu yöndeki seyahatler sadece
seçkin ve üst düzey kesim tarafından gerçekleştirilmekteyken, bu dönemden itibaren
Avrupa’da orta sınıf kentliler de nüfus yoğunluğundan ve çevre kirliliğinden
uzaklaşmak adına temiz dağ ve deniz havasından faydalanmaya yönelik seyahatler
gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle de dönem itibariyle özellikle
İngiltere’de dağ ve deniz kenarında hizmet veren tesisler kurulmaya başlanmış ve
termal bölgelere seyahatler artmıştır (Heung, Küçükusta ve Song, 2011, s. 998).
20. yüzyılın başları itibariyle sağlıklı beslenme çiftliklerinin kurulması ile
sağlık turizmi kapsamında farklı yönde hizmetler verilmeye başlanmıştır. Günümüz
itibariyle sağlık turizmi hizmetlerinin geldiği noktanın ilk temellerinin ise; 1939
yılında Deborah ve Edmond Szekely çifti tarafından kurulan, dönem itibariyle
haftalık 17 ABD Doları üzerinden hizmet veren ve süreç içerisinde “Rancho La
Puerta Sağlık Merkezi” adı ile hizmet vermeye devam eden sağlık merkezinin
açılması ile atıldığı kabul edilmektedir (Lunt ve Carrera, 2010, s. 29).
Sağlıklı beslenme, spor aktiviteleri ve rekreasyon aktiviteleri kapsamında
hizmet veren Rancho La Puerta Sağlık Merkezi, insanlara sağlıklı yaşamın yollarını
öğretme ve iklimin tedavi edici özelliklerinden yararlanılmasını sağlamak amacı ile
kurulmuştur. Aynı amaç doğrultusunda 1979 yılında ABD’de Arizona Kanyonu’nda
yeni bir sağlık merkezi açılmıştır ki, bugün için bu iki merkezin önem taşımasının en
önemli nedeni her iki merkezin de hizmet vermeye devam etmesidir (Cohen, 2006, s.
89).
Bugün itibariyle tüm dünyada sağlık turizmi pazarının 100 Milyar ABD
Dolarlık bir hacme ulaştığı kabul edilmektedir ve sağlık turizmi harcamalarının her
yıl % 20 oranında artış gösterdiği belirtilmektedir (IMPLANTDER, 2019). Bu durum
sağlık turizmi kapsamında hizmet veren işletmelerin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde
büyük yatırımlar yapılmasını beraberinde getirmektedir.
Bununla birlikte sağlık turizmine yönelik günden güne artan talebin
karşılanabilmesi için mevcut merkezlerin modernize edilmesi adına hareket
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edilmektedir. Aynı şekilde bugün itibariyle birçok ulusal turizm örgütü sağlık
turizminin uluslararası kapsamda tanıtılmasına yönelik olarak çalışmalarda
bulunmakta ve kampanyalar yürütmektedir.
Sağlık turizmi olgusu, konu ile ilgili gelişmelerin özellikle günümüz itibariyle
söz konusu olmasının temel birtakım nedenleri olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda
sağlık turizmi alanındaki gelişmelerin aşağıda verilen dört temel neden bağlamında
değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Garcia – Altes, 2005, . 263);
1. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmaya başlaması, sağlık turizmi
kapsamında sunulan hizmetlere daha fazla ihtiyaç duyulmasını beraberinde
getirmektedir.
2. Değişen yaşam tarzı doğrultusunda insanların fiziksel ve psikolojik sağlık
durumlarını daha fazla gözetme ihtiyacı içerisinde yer almaya başlamaları,
sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlere daha fazla ihtiyaç
duyulmasını beraberinde getirmektedir.
3. Turizm alternatiflerinin artması doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında
yer alan alternatiflerin de artmaya başlaması, sağlık turizmi kapsamında
sunulan

hizmetlere

daha

fazla

ihtiyaç

duyulmasını

beraberinde

getirmektedir.
4. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin mevcut potansiyeli karşılama
konusunda yetersizlikler yaşamaya başlaması, sağlık turizmi kapsamında
sunulan

hizmetlere

daha

fazla

ihtiyaç

duyulmasını

beraberinde

getirmektedir.
Bu dört temel neden haricinde günümüz itibariyle sağlık turizmine olan ilginin
artmış olmasının; ulaşım olanaklarındaki gelişmeler, küreselleşme, insan sağlığına ve
çevreye duyarlılığın artması ve yeni yaşam algısı doğrultusunda bireyin kendisine
daha fazla değer vermesi gerektiği anlayışının yaygınlaşması bağlamında
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (De Arellano, 2007, s. 195).
Bu belirlemeler doğrultusunda sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmelerin
temel nedenlerinin “Demografik Nedenler”, “Sosyolojik Nedenler”, “Psikolojik
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Nedenler”, “Ekonomik Nedenler” ve “Teknolojik Nedenler” olarak beş başlık altında
toplanması gerektiği belirtilmektedir.
“Sağlık Turizminin Gelişim Nedenleri” ile ilgili olarak söz konusu edilen bu
nedenler Şekil 1.’de yer almaktadır.

DEMOGRAFİK
NEDENLER

TEKNOLOJİK

SOSYOLOJİK

NEDENLER

NEDENLER

SAĞLIK
TURİZMİ

PSİKOLOJİK

EKONOMİK

NEDENLER

NEDENLER

Şekil 1. Sağlık Turizminin Gelişim Nedenleri
Sağlık turizminin gelişim nedenleri bağlamında söz konusu edilen bu nedenler
ayrıntılı olarak aşağıda verildiği gibi değerlendirilmektedir;
1. Demografik Nedenler
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmaya başlamış olması, demografik nedenler
içerisinde değerlendirilebilecek niteliktedir. “Ekonomik İşbirliği ve Gelişme
Teşkilatı (OECD)” tarafından yapılan belirlemeler doğrultusunda, 2020 yılında 60
yaş üzeri nüfusun 1 milyar seviyesine ulaşmasının ve OECD Üyesi Ülkelerde de her
üç insan birinin 60 yaşın üzerinde olmasının beklendiği ifade edilmektedir (Spivack,
2005, s. 67).
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Yine demografik nedenler bağlamında değerlendirilmesi gereken bir diğer
neden de, 21. yüzyıl insanının ortalamanın üzerinde bir gelire sahip olmaya
başlaması olarak ifade edilmektedir (Garcia – Altes, 2005, s. 263). Gelir düzeylerinin
artması ile birlikte artık bireyler dış görünümlerine çok daha fazla önem vermeye
başlamışlar ve fiyata daha az ve pazarlama karmasının yer, destinasyon, kalite vb.
gibi unsurlarına daha fazla duyarlı, sağlıklarına daha fazla dikkat eden bireyler olarak
sağlık turizmine daha çok ilgi gösterir hale gelmişlerdir.
Nüfusun yaşlanmaya başlaması, emekli insan sayısının artması anlamında
sağlık turizminin gelişimini etkileyen bir başka demografik neden olarak kendisini
ortaya koymaktadır (Banu, 2012, s. 21). Özellikle de belirli bir gelir düzeyinin
üzerinde olan emekli bireyler, tanıtım faaliyetleri ile de bilinçlendirilebildikleri ve
bilgilendirilebildikleri oranda sağlık turizmine daha fazla ilgi göstermektedir.
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması, aynı zamanda çalışan nüfusun
azalmasını da beraberinde getirdiğinden, birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinde
sorunlar yaşanması söz konusu olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda en fazla sorun
yaşamaya başlayan ülkenin İngiltere olduğu belirtilmektedir. Zira İngiltere’de bir
kalça protezinin randevu süresinin 1 yıla kadar uzayabildiği belirtilmektedir. Bu
nedenle de İngiliz hastaların, Hindistan gibi kısa sürede hizmet verme potansiyeline
sahip olan ülkelere yöneldikleri ve bu durumun da söz konusu ülkelerin özellikle
medikal turizm alanında gelişme göstermesini sağladığı ifade edilmektedir (Hunter
ve Oultram, 2010, s. 299).
2. Psikolojik Nedenler
21. yüzyıl insanının hem fiziksel hem de psikolojik anlamda sağlığına çok daha
fazla önem vermeye başlaması ve de en önemlisi psikolojik bozuklukların birçok
fiziksel hastalığın temelinde yer aldığının çok daha iyi anlaşılmış olması
doğrultusunda sağlık turizmine olan ilginin de artmaya başladığı görülmektedir
(Tavmergen ve Özdemir – Meriç, 2002, s. 70).
Günümüzde söz konusu olan hızlı yaşam temposu, bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler ve küreselleşme neticesinde ortaya çıkan
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radikal değişim süreci, iletişim eksikliği, çalışma yaşamının bireyler üzerinde artarak
devam eden baskısı vb. birçok neden bireyler üzerinde stresin etkilerinin de daha
fazla görülmeye başlanmasına neden olmuş ve dolayısıyla da stresten bir nebze olsun
uzaklaşmak ve rahatlamak isteyen bireyler, tatillerini sağlık turizmi hizmetlerinden
faydalanarak geçirmeyi tercih eder hale gelmişlerdir.
3. Sosyolojik Nedenler
21. yüzyıl itibariyle bireysel yaşama yönelik algıların değişmesi gibi, sosyal
yaşama yönelik algıların da değiştiği görülmektedir. Bu temelde kadının sosyal
yaşamdaki rolünün ve anlamının değişmesi ile birlikte çalışma yaşamında çok daha
fazla yer almaya başlayan kadınlar, hem ekonomik özgürlükleri çerçevesinde hem de
yaşam amaçlarının kendilerini sadece ailelerine adamak olmadığını anlamaları
doğrultusunda kendilerine daha fazla zaman ayırmaya başlamışlardır (Garcia – Altes,
2005, s. 264).Bu bağlamda artık kadınlar, sağlık turistleri içerisinde en büyün oranı
teşkil eden kesimler arasında yer almaya başlamış ve özellikle de güzellik ve sağlık
ürünleri ve hizmetleri kapsamlı sağlık turizmi merkezlerine ilgi gösterir hale
gelmişlerdir.
4. Ekonomik Nedenler
Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmeti sunumunun yüksek maliyetler gerektirmesi
ve sigorta şirketlerinin maliyetleri düşürmek adına hastalarını sağlık turizmi hizmeti
sunan daha düşük maliyetli ülkelere yönelmek istemeleri, sağlık turistlerinin
ekonomik nedenler temelinde sağlık turizmi hareketliliğinin içerisinde yer almalarını
beraberinde getirmektedir (Tavmergen ve Özdemir – Meriç, 2002, s. 72). Bu
kapsamda bilinçli sağlık turistleri, daha düşük maliyetlerle ve aynı kalitede sunulan
sağlık hizmetlerinden yararlanmak adına sağlık turizmi merkezlerine seyahat
etmektedir.
5. Teknolojik Nedenler
21. yüzyıl itibariyle etkisini çok daha fazla göstermeye başlayan hızlı
teknolojik değişim süreci, insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik birçok teknolojik
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araç – gerecin üretilmesini sağlamış olmakla birlikte, insan sağlığını olumsuz
etkileyen birçok üretimin yapılmasını da beraberinde getirmiştir (Öztaş, 2002, s. 24).
Bu nedenle de artık bireyler; gerek mevcut sağlık düzeylerini korumak ve
devamlılığını sağlamak ve gerekse de hastalıklarını tedavi ettirmek ve eski
sağlıklarına kavuşmak adına sağlık ve tedavi saikiyle seyahatler yapmaya
başlamışlardır.
Teknolojinin sağlık turizminin artması üzerindeki etkileri bağlamında internet
kullanımının yaygınlaşması da önem taşımaktadır. Zira internetin bir enformasyon
aracı olarak genel anlamda turizm ve özel anlamda sağlık turizmi alanında
kullanılmaya başlanması, sağlık turizmi endüstrisinde değişim yaşanmasını
sağlamıştır (Sobo, Herlihy ve Bicker, 2011, s. 123).
2.1.3. Sağlık turizminin ana unsurları
Sağlık turizminin ana unsurları bağlamında sağlık turizmi çeşitleri
aşağıda verilen alt başlıklar doğrultusunda incelenebilmektedir:
2.1.3.1. Kaplıca turizmi
“Termal Turizm” ya da “Kaplıca Turizmi”; mineralize termal su banyosu, içme,
inhalasyon ve çamur banyosu gibi farklı türlerde sunulan hizmetlerin yanı sıra iklim
kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi ve diyet gibi destek
tedavilerinin birleştirilmesi ile uygulanan kür ya da tedavileri kapsayan sağlık
turizmi hareketliliğini ifade etmektedir. Bu uygulamaların gerçekleştirildiği sağlık
turizmi merkezlerine ise, “Termal Kür Merkezi” ya da “Kaplıca Tedavi Merkezi” adı
verilmektedir (Emir ve Arslantürk, 2015, s. 566).
Sağlık turizmi bağlamında kaplıca turizmi, aşağıda verilen kapsamlar dâhilinde
hizmet sunumunu içermektedir (Aydın, 2009, s. 61);
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1. Klimatizm
Açık ve temiz havanın şifa verici etkisinden yararlanılması doğrultusunda, dağ
istasyonlarında ve deniz kenarlarında uygulanan bir tedavi yöntemini ifade
etmektedir.
2. Uvalizm
Bazı yörelerin sağlığın korunmasını destekleyen ve/veya şifa kaynağı olan
meyve ve/veya sebzelerinin kullanılması doğrultusunda uygulanan tedavi yöntemini
ifade etmektedir.
3. Termalizm
Kaplıca, ılıca ve içmeler gibi şifalı doğal su kaynaklarının sağlık kurallarına
uygun bir tedavi aracı olarak kullanılması doğrultusunda uygulanan tedavi
yöntemlerini ifade etmektedir.
Ülkemizde sağlık turizmi kapsamında söz konusu edilen termal turizm
uygulamaları ise aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir (Çetinkaya ve Zengin,
2009, s. 172 vd.);


Kür

Tedavi sürecinde kullanılan etken maddenin belirli dozlarda, seri olarak ve
periyodik aralıklarla tekrarlanması doğrultusunda uygulanan tedavi yöntemlerini
ifade etmektedir.


Kaplıca Tedavisi

Toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peliodler ve iklimsel
unsurlar gibi doğal tedavi yöntemlerinin, bölgenin iklim olanakları ile desteklenmesi
ve uzman hekimler tarafından gerekli ve uygun görülen diğer tedavilerle birlikte ve
bir anlamda kür şeklinde uygulanan tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.
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Balneoterapi

Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo,
içme ve inhalasyon yöntemleri ve yine kür tarzında uygulandığı tedavi yöntemlerini
ifade etmektedir.


İnhalasyon Uygulamaları

Termomineral su zerreciklerinin kullanılması doğrultusunda yapılan soluma
uygulamalarını içeren tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.


İçme Kürleri

Mineral sular ile kaplıcalarda uygulanan ya da bireylerin yaşadıkları yerlerde
uygulayabildikleri içme kürlerini içeren tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.


Peloidterapi

Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar neticesinde oluşan organik ve/veya
inorganik maddeler olarak nitelendirilen peloidlerin, bir balneoterapi yöntemi olarak
kullanılmasını ifade etmektedir.


Klimaterapi

Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ısınımı vb. iklimsel
etmenlerin sistematik olarak kullanılmasını ve belirli dozlardaki kürler olarak
uygulanmasını içeren tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.


Talassoterapi

Termomineral sular ile yapılan yıkamaları, duşları ve/veya su dökmelerini
içeren tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.
Talassoterapi ülkemizde; her birey için içeriği özel olarak hazırlanabilen
havuzlarda

ve

bireylere

yönelik

spesifik

tedavi

yöntemleri

kapsamında

uygulanabilmesi dolayısıyla, özellikle sinir – kas – iskelet sistemi ile ilgili fonksiyon
bozukluklarına maruz kalan uluslararası sağlık turizmi hastaları için önemli bir
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çekim merkezi olarak değerlendirilmektedir. Buna yönelik olarak ülkemizde, “Havuz
Tedavi Programları” anlamında programlar düzenlenmekte ve uluslararası sağlık
turizmi anlamında bu yönde tanıtımlarda bulunulmaktadır.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kaplıca tedavisi kapsamında uygulanan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj
ve diğer tedavi yöntemlerini ifade etmektedir.


Medikal Tedavi

Kaplıca tedavisi esnasında uzman hekimlerin kontrolünde ve onların tavsiyesi
ile hastalara lokal ya da sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemlerini ifade
etmektedir.

Bireylerin

Destek Uygulamaları
sağlık

konusunda

eğitilmeleri,

bilgilendirilmeleri

ve

bilinçlendirilmeleri, diyet uygulamaları yapılması, günlük yaşam aktivitelerinin
düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimlerinin verilmesi ve psikolojik destek
sağlanması gibi yöntemler kapsamında gerçekleştirilen yöntemleri ifade etmektedir.
Ülkemiz sağlık turizmi bağlamında kaplıca turizmi hizmeti sunumunda dünya
genelinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, Türkiye’de bulunan 1.500 termal su
kaynağının ancak % 5’inin kullanıldığı da bilinmektedir. Bu durum sağlık turizmi
açısından hem ulusal hem de uluslararası açıdan büyük bir değer kaybı olarak
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte ülkemizde aktif olarak hizmet veren termal
tesislerin birçoğunun da uluslararası standartlardan uzak olduğu ve yeterli yatak
kapasitesine sahip olmadığı belirtilmektedir (Çetinkaya ve Zengin, 2009, s. 174).
2.1.3.2. Spa – Wellness
“Su ile gelen iyilik” ya da “su ile gelen sağlık” anlamına gelen ve Latince bir
ifade olan “Salus Per Aquam” sözcüklerinin kısaltması olan “SPA” kapsamındaki
uygulamalar, ilk olarak 19. yüzyılın başlarında kullanılmıştır (Türksoy ve Türksoy,
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2010, s. 706). Bu bağlamda SPA; suyu içerek ve/veya sıcak – soğuk suyun akıtma,
damlatma, duşlama ve püskürtme gibi yöntemler doğrultusunda uygulanarak
kullanılması neticesinde iyileşme sağlanmasının amaçlandığı bir tedavi yöntemini
ifade etmektedir (Taş, 2012, s. 142). SPA, kelime anlamına uygun olarak suyun
kullanımından gelen sağlık ve su kullanımı yoluyla kazanılan dinlenme ve ferahlama
anlamındaki bütünleyici tedavi yöntemlerini içermektedir (Sandıkçı ve Özgen, 2013,
s. 59).
Bununla birlikte SPA, günümüz itibariyle sadece su ve çamur terapileri
şeklinde değil; sıcak su havuzu, çeşitli masaj terapileri, aroma terapileri, güzellik ve
bakım hizmetlerini kapsayan kür tedavileri vb. şeklinde de uygulanabilmektedir.
Ülkemizde de bu yönde hizmet veren tesisler, uluslararası sağlık turizmi kapsamında
faaliyet göstermektedirler (İlban, Köroğlu ve Bozok, 2008, s. 109).
“Wellness” kelimesi ise; bedenen, ruhen ve zihnen iyi durumda ve zinde
olmayı ifade etmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Bireylerin kendilerini bedenen,
ruhen ve zihnen iyi ve zinde hissetmelerini sağlamaya yönelik olarak uygulanan her
türlü masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun banyoları, küvet bakımları ve talassoterapi
gibi doğal bakım ürünleri ve yöntemleri ile uygulanan sağlıklı yaşam yöntemleri
wellnes kapsamında değerlendirilmektedir (Akbulut, 2010, s. 38).
“Türkiye Jeotermal Kaynaklar Haritası” Şekil 2.’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Türkiye Jeotermal Kaynaklar Haritası
(Kaynak: Türkiye’de Sağlık ve Termal Turizm, 2019)
Türkiye’de her yıl 250 adet kaplıcadan 10 milyonun üzerinde yerli turist ve 300
binin üzerinde tabancı turist hastalık tedavisi, rehabilitasyon ve dinlenme amacıyla
faydalanmaktadır. Günümüz itibariyle termal turizm bağlamında Türkiye’den sonra
Avrupa ülkeleri içerisinde Almanya da önemli bir ülke olarak görülmektedir.
Almanya’nın da ziyaretçi sayısının 10 milyonun üzerinde olduğu belirtilmektedir.
Ancak Türkiye’de konu ile ilgili bilgi ve altyapı eksikliği dolayısıyla, Almanya’nın
termal turizme ilişkin yıllık kazancı 30 Milyar ABD Doları düzeyinde
gerçekleşmekteyken, Türkiye için aynı düzeyde bir kazançtan söz edilememektedir.
Türkiye’nin yeterli düzeyde tanıtım yapmadığı belirtilmektedir (Türkiye’de Sağlık ve
Termal Turizm, 2019).
2.1.3.3. Yaşlı turizmi
Toplam nüfus artış hızı ile karşılaştırıldığında yaşlı nüfusun artış hızı dünya
geneli itibariyle daha yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Avrupa günümüz itibariyle
dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip olan bölgesi olarak değerlendirilmektedir ve
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önümüzdeki 50 yıl içerisinde de bu şekilde kalmaya devam edeceği belirtilmektedir.
Hatta 2000 yılı itibariyle Avrupa nüfusunun % 20’sinin 60 yaş ya da üstü olması söz
konusu iken, bu oranın 2050 yılında % 37 olmasının beklendiği ifade edilmektedir
(People having a Long – Standing Illness or Health Problem, 2019).
EUROSTAT verilerine göre, 65 yaş ve üstü bireyler, diğer yaş grubunda
bulunan bireylere göre çok daha fazla seyahat etmekte ve bu seyahatlerinde çok daha
fazla harcama yapmaktadırlar. EUROSTAT 2018 verileri doğrultusunda; seyahat
eden bireylerin % 19’unu 65 yaş ve üstü bireylerin oluşturduğu ve Avrupa ülkeleri
vatandaşlarının yapmış oldukları toplam turizm harcamalarının da % 20’sinin yine
bu yaş grubundaki bireyler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 65 yaş ve üstü
bir turistin bir seyahatinde ortalama 1.344 Euro harcadığı, diğer yaş grubundaki
bireylerin bir seyahatlerinde yaptıkları harcamanın ise ortalama 1.203 Euro
düzeyinde kaldığı belirlenmiştir (Self – Perceived Long – Standing Limitations,
2019).
Yaşlanma olgusu ile birlikte artmaya başlayan sağlık ve bakım masrafları artık
bir yük olarak addedildiği için, ileri yaş turizmi ve sağlıklı yaşlanma bağlamında bu
ülkeler alternatif çözüm yolları arar hale gelmişlerdir. Bu doğrultuda özellikle de
sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ülkelerdeki 65 yaş ve üstü grupta yer alan
hastalar; tedavi, bakım ve sağlıklı yaşam amacıyla maliyetlerin daha düşük olduğu
ülkelere seyahat etmektedir (Kulisch ve diğerleri, 2009, s. 75)
65 yaş ve üstü grubun en sık karşılaştıkları hastalıklar, genel olarak bulaşıcı
olmayan ancak uzun dönemli bakım gerektiren hastalıklar olarak ifade edilmektedir
(Hinman ve diğerleri, 2014, s1316).Bu yaş grubunda en çok kardiyovasküler
hastalıkların, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu rahatsızlıklarının görüldüğü
bilinmektedir. Bu çerçevede bakıma yönelik tedaviler, gezi turları, rehabilitasyon ve
fizik tedavi hizmetleri, termal terapiler ve bakımevlerinde yaşayan yaşlı ve engelli
bireyler için düzenlenen özel geziler ileri yaş turizminin kapsamını oluşturmaktadır
(Yurtkuran ve diğerleri, 2006, s. 21).Bu nedenle de sağlık turizmi kapsamında hizmet
veren işletmelerin, yaşlılara ve engellilere özgü hizmet sunumunda bulunmaları ve
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bu sunuma yönelik uzman personel istihdam etmeleri ileri yaş turizminde söz sahibi
olunabilmesi için önemli bir unsur olarak görülmelidir.
Sağlık turizminin ana unsurları arasında değerlendirilen yaşlı turizmi, bakıma
muhtaç yaşlıların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak bu yönde
hizmet veren ülkelere seyahat etmelerini ifade etmektedir (Aslanova, 2013, s. 134).
Dünya genelinde yaşlı turizminin büyük bir potansiyele sahip olması dolayısıyla,
ülkemizde de bu yönde hizmet verecek yeni yatırımların yapılması adına hareket
edilmektedir.
2.1.3.4. Engelli turizmi
Engellilik kavramı; bireylerin yaşama ilişkin ana aktivitelerini büyük ölçüde
sınırlayan bir ya da daha fazla fiziksel ve/veya zihinsel bozukluğa sahip olmalarını
ya da bu tarz bir bozukluğu olduğu resmi olarak kabul edilenleri ifade etmeye
yönelik kullanılan bir kavramdır (Burnett ve Baker, 2001, s. 5). “Engelli birey”;
genel olarak fiziksel ve/veya zihinsel bütünlüğü geçici ya da daimi olarak, doğuştan
ya da yaşlılık nedeniyle azalmış olan kişiyi ifade etmektedir (Smith ve Hughes, 1999,
s. 125).
Bu bireylerin yaşadıkları toplumla uyuşmalarını sağlayacak düzenlemelerde
bulunulmaması, engellerinin çok daha fazla ön plana çıkmasına neden olmaktadır.
Bu bağlamda bilinmesi gerekir ki; bireyler doğuştan getirdikleri birtakım engellere
sahip olmasalar da, her an karşı karşıya kalınabilecek olan doğal afetler, trafik ya da
iş kazaları, terör eylemleri vb. gibi nedenler doğrultusunda engelli olabilme ihtimali
ile karşı karşıyadırlar.
“Birleşmiş Milletler (BM)” 2013 yılı verilerine göre, dünya genelinde 500
milyonun üzerinde kişi fiziksel ve/veya zihinsel bir engel ile yaşamını devam
ettirmek durumundadır (Daştan, 2014, s. 147). Son dönemlere kadar engelli
bireylerin bir anlamda sosyal yaşamdan tecrit edilmeleri söz konusu iken, günümüz
itibariyle bu bireylerin de sosyal yaşamda ve çalışma yaşamında variyet
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gösterebilmeleri adına birtakım düzenlemelerde bulunulmakta ve kendi yaşamlarının
sorumluluğunu almaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
EURASTAT 2018 verilerine göre; Avrupa’da toplam 50 milyon engelli birey
yaşamakta, bu bireylerin her yıl 8 milyonu en az bir kez yurt dışı seyahat
gerçekleştirmekte, 15 milyonu kendi ülkesi içerisinde seyahat etmekte ve 22 milyon
engelli günübirlik turizm faaliyetlerinin içerisinde yer almaktadır. Bu yönde turizm
aktivitesi

gerçekleştiren

engelli

bireyler

yanlarında

en

az

bir

refakatçi

bulundurmaktadır ki, sadece Avrupa’da yaşayan engelli bireylerin toplamda yaklaşık
35 milyon seyahat ve 630 milyon geceleme ürettikleri görülmektedir (Self –
Reported Unmet Needs for Medical Examination, 2019).
ABD’de ise toplam 50 milyon engelli birey yaşadığı belirtilmektedir ve bu
rakam toplam ABD nüfusunun yaklaşık % 20’sini ifade etmektedir. Bununla birlikte
yaşam süresinin uzaması doğrultusunda engelli birey sayısının artması ve 2030 yılı
itibariyle sadece ABD’de yaklaşık 100 milyon civarında engelli birey olacağı
beklenmektedir (Tantawy, Kim ve Pyo, 2004, s. 93).Belirtildiği üzere bu bireylerin
aile ve arkadaşları anlamında en az bir refakatçi ile seyahat ettikleri göz önünde
bulundurulduğunda, oldukça dikkat çekici ve genellikle de görmezden gelinen bir
sağlık turizmi pazarının söz konusu olduğu çok daha iyi anlaşılabilecektir.
Konu ile ilgili olarak İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi tarafından
yürütülen çalışma kapsamında; Avrupa’da yaşadığı belirtilen toplam 50 milyon
engelli bireye hareket zorluğu yaşayan hamile kadınlar ve 65 yaş ve üzeri grupta yer
alan bireyler eklendiğinde, en az bir refakatçi ile seyahat etmek durumunda olan
bireylerin sayısının yaklaşık 130 milyonu bulduğu belirlenmiştir (OSSATE, 2019).
Konunun söz konusu edilen bu boyutları haricinde, dünya genelinde insan
hakları ve yasal yaptırım boyutları ile de değerlendirildiği görülmektedir. Bu
bağlamda engelli bireylerin de tıpkı herhangi bir engele sahip olmayan bireyler gibi;
aileleri, iş ve sosyal yaşamdaki arkadaşları ile turizm hareketliliği içerisinde yer alma
hak ve özgürlükleri bulunmaktadır (Darawulla veDarcy, 2005, s. 564).Oysa genel
anlamda turistik tesisler değerlendirildiğinde, engelli bireylerin bu tesislerdeki
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yetersizlikler

dolayısıyla

sunulan

hizmete

erişmede

sorunlar

yaşadıkları

görülmektedir.
Türkiye’de ise engelli turizmi yeni bir olgudur. Zira ülkemizde engelli
bireylerin hak ve özgürlüklerinin gözetilmesine yönelik özellikle son dönemlerde
birtakım yasal düzenlemelerde bulunulduğu görülmekle birlikte, bu yasal
düzenlemelerin gerektirdiği şekilde sosyal yaşam içerisinde daha fazla yer almaya
başlayan engelli bireylerin turizm etkinlikleri içerisinde aynı oranda yer almadıkları
ya da alamadıkları görülmektedir.
Bu durumun bertaraf edilmesine yönelik olarak ülkemizde, engelli bireylerin
sosyal yaşam içerisinde daha fazla yer almalarına paralel olarak turizm alanında da
aynı gelişmelerin sağlanabilmesi için birtakım gelişmeler yaşanması gündeme
gelmiştir. Bu doğrultuda “Türkiye Sakatlar Derneği” öncülüğünde yürütülen ve bazı
yerel yönetimler tarafından da desteklenen organizasyonlarla, engelli bireyler için
alternatif kamp seçenekleri oluşturulmuş ve yine engelli bireylere yönelik gezi
aktiviteleri hazırlanmıştır (Türkiye Sakatlar Derneği Faaliyetleri, 2019).Yine de sayı
olarak çok az olarak nitelendirilebilecek bu etkinliklerin çok yeterli olduğu
söylenemez.
Türkiye için konu ile ilgili yetersizliklerin belirlenebilmesine yönelik olarak 15
Haziran 2006 itibariyle “Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)” tarafından;
Türkiye’nin

turizm

potansiyelinin

engelli

pazarına

sunduğu

ürünlerin

belirlenebilmesi, bu alanda yaşanan sıkıntıların tespit edilebilmesi ve yerli ve yabancı
engelli turistlerin “engelsiz seyahat” edebilmelerinin sağlanabilmesi için “Herkes
İçin Engelsiz Turizm Komitesi” oluşturulmuştur. (Herkes İçin Engelsiz Turizm,
2019).
Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi; hem sağlık turizmi alanında hizmet
veren turistik işletmelere hem de genel anlamda diğer turistik işletmelere ziyaretler
gerçekleştirerek, engelsiz turizm bakış açısıyla altyapı olanaklarını değerlendirmekte
ve bu ziyaretlerde dikkat çeken hususlar işletmelere bir rapor olarak sunulmaktadır.
Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi, bu ziyaretlerini aynı zamanda yıllık rapor
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olarak yayımlamaktadır. Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi 2014 Raporu’na
göre; ülkemizde 1179 adet engellilere hazırlandığı ifade edilen özel oda
bulunmaktadır ki, özde bu özel odalar dahi engellilerin kullanımda sorunlar
yaşamalarına neden olmaktadır (Herkes İçin Engelsiz Turizm, 2019).
2.1.3.5. Medikal turizm
Medikal turizm; genel olarak cerrahi müdahale ya da özel uzmanlık bilgisi
gerektiren diğer müdahaleleri içeren uygulamaların, ihtiyaç gösteren hastalara
sunumunu içermektedir. Bu kapsamda hasta taleplerinin karşılanmasına yönelik
olarak, maliyet etkili özel tıbbi bakım hizmeti verilmesi adına programlar
düzenlenmekte ve bu süreçte turizm endüstrisi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde
çalışmalarda bulunulmaktadır (Kantarcı ve Kurban, 2014, s. 419). Bu nitelikleri
doğrultusunda hem sağlık sektörünün hem de turizm sektörünün etkinliğinin
artırılmasını sağlayan medikal turizm, özellikle denizaşırı ülkelerde tıbbi tedavilerin
uygulanması ile tatil olanağı da sağlayan yaklaşımları içermektedir (Connell, 2006, s.
1095).
Medikal turizm, hastaların ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanmasına
yönelik olarak tıbbi seçenekler yanında rahatlık sağlanmasını da amaçlamaktadır.
Hem tıbbi seçenekler sunması hem de diğer beklentilerin karşılanmasını sağlaması
bakımından medikal turizm hizmetleri, özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek
maliyetlerle sunulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genel olarak sağlık hizmeti sunum
maliyetlerinin de yüksek olmasından kaynaklanan bu durum, medikal hizmet talep
eden hastaların bu hizmetleri aynı kalitede, daha uygun maliyetle ve daha kısa
bekleme süresi ile sunan ülkelerden almalarını sağlamaktadır (Sheppard ve diğerleri,
2014, s. 744).
Medikal turizmin maliyetleri kapsamında; bir Amerikalının kendi ülkesi yerine
Brezilya’da medikal hizmet almasının % 25 ile % 40 arasında değişen oranlarda,
Hindistan’da medikal hizmet almasının % 65 ile % 90 arasında değişen oranlarda,
Malezya’da medikal hizmet almasının % 65 ile % 80 arasında değişen oranlarda,
Tayvan’da medikal hizmet almasının % 40 ile % 55 arasında değişen oranlarda ve
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Türkiye’de medikal hizmet almasının % 50 ile % 60 arasında değişen oranlarda
farklılık gösterebildiği ve bu oranlarda tasarruf edebildiği belirtilmektedir (Daştan,
2014, s. 148).
Aynı şekilde ABD’de karaciğer nakil fiyatı 300 bin ABD Doları civarında bir
maliyetle gerçekleştirilmekteyken, bu yönde bir operasyonun Tayvan’da ortalama 90
bin ABD Doları’na gerçekleştirilebildiği belirtilmektedir. Tüp bebek tedavisi söz
konusu olduğunda da, bu yönde bir tedavinin ABD’de 15 bin ABD Doları gibi bir
maliyetle yapılması söz konusu iken, aynı tedavinin Türkiye’de ortalama 3 bin ABD
Doları gibi bir maliyetle gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir (Daştan, 2014,
s. 149).
Bu belirlemeler doğrultusunda görülmektedir ki, ülkemiz medikal turizm
bağlamında dünya genelinde önemli bir alternatif ülke olarak değerlendirilmektedir.
Medikal turizmin uygun maliyet haricinde, teknik anlamda gerekli sağlık donanımı
ve kalifiye işgücü ile hizmet sunumunda bulunması gerekmektedir. Bu nedenle de
ülkemizde,

hizmet

kalitesi

açısından

sağlık

kuruluşlarının

uluslararası

standardizasyonu gerçekleyecek donatımda olması ve bu kurumlarda yabancı dil
bilen uzman personel istihdam edilmesi adına hareket edilmelidir.
2.1.4. Sağlık turizminin faydaları ve olumsuz yönleri
Sağlık turizminin hastalara, sağlık turizmi alanında hizmet veren sağlık
işletmelerine ve turistik işletmelere, sigorta şirketlerine ve genel anlamda tüm sağlık
sistemine birtakım faydalar sağladığı belirtilmekte ve bu faydalar söz konusu edilen
bu dört ana başlık altında değerlendirilebilmektedir. Bununla birlikte “sağlık
turizminin somut faydaları” ve “sağlık turizminin soyut faydaları” bağlamında da
konu ile ilgili belirlemelerde bulunulabilmekte ve bu faydaların sağlık turizminin
tüm paydaşları için geçerlilik taşıdığı ifade edilmektedir.
Sağlık turizminin somut faydaları aşağıda verildiği gibi özetlenebilmektedir;
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 Sağlık turizmi kapsamında özellikle yabancı sağlık turistlerinden
elde edilen gelirler, ülkelerin ekonomik refahına büyük katkı
sağlamaktadır (Horowitz ve Rosensweig, 2007, s. 26).
 Sağlık turizmi, fiyat tarifelerinde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş
ülkelere karşı maliyet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır
(Schiano ve Rhodes, 2010, s. 246).
 Sağlık turizmi; sektör bağlamında bölgesel, ülkesel ve/veya küresel
stratejik ortaklıkları kurulmasını sağlamaktadır (York, 2008, s. 100).
 Sağlık turizmi; küresel pazarlama ve tıbbi malzeme, araç – gereç ve
teçhizat ticaretinde hareketlilik sağlamak bakımından ekonomik
yaşamı desteklemektedir (Wang, 2012, s. 469).
 Sağlık turizmi, ülkelerarasında konu ile ilgili bilgi paylaşımının
artmasını sağlamaktadır (Yu ve Ko, 2012, s. 81).
 Sağlık turizmi, ülkelerarasında teknoloji transferi yapılmasını
sağlamaktadır (Horowitz ve Rosensweig, 2007, s. 27).
 Sağlık turizmi, sağlık turistlerinin başka ülkelere yönelmelerinin
önüne geçilebilmesi bağlamında, her ülkenin sağlık hizmetlerinde
kalite ve standardın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmasını
olanaklı kılmaktadır (Wang, 2012, s. 470).
Sağlık

turizminin

soyut

faydaları

ise

aşağıda

verildiği

gibi

değerlendirilebilmektedir;
 Sağlık turizmi, bu alanda kalite ve standartlar belirleyen ve bu
belirlemelere göre hizmet veren ülkelerin uluslararası anlamda ön
plana çıkmasını ve kabul görmesini sağlamaktadır (Ünlüönen,
Tayfun ve Kılıçlar, 2007, s. 21).
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 Sağlık turizmi, ülkelerarasında sosyal ve kültürel paylaşımların
desteklenmesini sağlamaktadır (Schiano ve Rhodes, 2010, s. 247).
 Sağlık

turizmi,

uluslararası

ilişkilerin

gelişmesine

katkıda

bulunmaktadır (Roney – Akış, 2007, s. 32).
 Sağlık turizmi, ülkesel imajın uluslararası anlamda geliştirilmesine
katkıda bulunmaktadır (York, 2008, s. 100).
 Sağlık turizmi ülkelere rekabet avantajı sağlamaktadır (Küçükaslan,
2006, s. 7).
 Sağlık turizmi, bu alanda hizmet veren sağlık işletmeleri ve turistik
işletmeler arasında destek hizmetlerine yönelik koordinasyonun
geliştirilmesini sağlamaktadır (Yu ve Ko, 2012, s. 82).
 Sağlık turizmi, konu ile ilgili olarak kamu ve özel sektör arasında
ortaklıklar kurulmasını, işbirliği ve koordinasyon çalışmalarında
bulunulmasını sağlamaktadır (Kiper, 2006, s. 63).
Sağlık turizminin faydaları hizmet alan hastalar açısından değerlendirildiğinde,
hastaların kendi ülkelerinde alma olanağı bulamadıkları hizmetleri başka ülkelerden
alma fırsatına kavuşmaları öncelikli fayda olarak belirtilebilir (Gümüş ve Büyük,
2008, s. 434). Bu temelde özellikle yeni teknolojik gelişmelerin takip edilemediği ya
da hem tıbbi ekipman, teçhizat, araç – gereç bağlamında hem de yetişmiş eleman
anlamında eksikliklerin görüldüğü ülke vatandaşlarının, belirtilen hususlarda
kendisini geliştirebilmiş ülkelere yönelerek ilgili sağlık hizmetine ulaşabilmeleri
önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.
Sağlık turistlerinin hizmet alımında kendi ülkelerinde söz konusu edilen
yüksek maliyetlere alternatif daha düşük maliyet sunumları anlamında maliyet
avantajı elde etmeleri de önemli bir başka olarak değerlendirilmektedir (Aydın, 2008,
s. 7). Zira sağlık turizmi sayesinde uluslararası hastalar, kendi ülkelerinde büyük
maliyetlerle gerçekleştirilen birçok operasyonu bir başka ülkede aynı kalitede ve çok
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daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebilmekte ve bu da neticesinde maddi kazanç
elde edilmesini sağlamaktadır.
Sağlık turizminin önemli bir başka faydasının da, bu alanda hizmet veren ve ön
plana çıkan ülkelerin vatandaşları bağlamında olduğu belirtilmektedir (Kiper, 2006,
s. 65). Bu doğrultuda sağlık turizmi gelişime en açık ve potansiyeli en yüksek turizm
sektörü olarak nitelendirilmektedir ve özellikle tıbbi tedavi süreçlerinin yüksek
maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, sağlık turizmine yönelik hizmetlerin
ülke ekonomilerine ne denli büyük katkılar sağlayabileceği çok daha iyi
anlaşılabilecektir. Ülke ekonomilerinin sağlık turizmi ile desteklenmesi neticesinde
ülkelerin milli gelirinde de aynı oranda artış söz konusu olmakta ve bu katkı dolaylı
yollardan ülke vatandaşlarının yaşam standartlarına yansımaktadır.
Bununla birlikte sağlık turizminin, uluslararası hastalar anlamında farklı
kültürlerle etkileşim sağladığı ve bu doğrultuda uluslararası anlamda kültür
paylaşımını desteklediği belirtilmektedir (Aydın, 2008, s. 7).Ülkemiz bağlamında
değerlendirildiğinde ise; sağlık turizmi sayesinde özel anlamda gençlerin ve genel
anlamda da tüm ülke vatandaşlarının farklı dil ve kültürlerle ilişki ve etkileşim
içerisinde bulunmaları doğrultusunda yabancı dil, vizyon ve yaşama bakış açısı vb.
anlamında kendilerini geliştirmelerinin olanaklı olabileceği söylenebilir.
Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren uzman personelin de mevcut
potansiyeli karşılayabilmek adına kendisini sürekli geliştirmek ve hazır tutmak
durumunda olması da, sağlık turizminin sosyal yaşama ve sektörel yapılanmaya katkı
sağlamasını beraberinde getirmektedir (Karagülle, 2008, s. 2).Bu şekilde kendisini
geliştirebilen sağlık turizmi sektörü, konumlandırılan ülkenin uluslararası anlamda
kabul görmesini sağlayacak ve bu durum söz konusu ülkenin imajının
yükseltilmesini destekleyecektir.
Sağlık turizminin, hem sigorta şirketleri hem de turizm acenteleri açısından da
birtakım faydaları beraberinde getirmesi söz konusudur. Bu bağlamda sağlık turizmi,
yeni pazarların ve turizm olanaklarının gündeme gelmesini sağlayarak, uluslararası
anlamda turizm hareketliliğini desteklemektedir (Roney – Akış, 2007, s. 34). Sonuç
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olarak bu belirlemeler kapsamında bir bütün olarak sağlık sistemi için
düşünüldüğünde; sağlık turizminin hem hizmet alımlarında dublikasyonların
önlenmesinde hem de maliyetlerin, kaynakların ve hizmetlerin paylaşılması
temelinde ekonomiye katkı sağlanmasında önem taşıdığı görülmektedir.
Söz konusu edilen bu faydaları yanında sağlık turizminin birtakım olumsuz
yönlerinin de olduğu belirtilmektedir. Özellikle ülke imajını zedeleyecek ve ülkenin
turizm potansiyeline direkt olarak yansıyacak bu olumsuzluklar aşağıda verildiği gibi
özetlenebilmektedir (Marlowe veSullivan, 2007, s. 9);
 Sağlık turizmi hizmet ya da tedavileri kapsamında sağlık turistlerinin
zarar görmeleri söz konusu olabilmektedir.
 Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmet ya da tedaviler
doğrultusunda hastalarda birtakım komplikasyonlar gelişebilmekte
ve bu durum bazı hastalarda ölüme dahi neden olabilmektedir.
 Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmet ya da tedavilerde görülen
olumsuzluklar

ya

da

taahhüt

edilen

hizmet

sunumunda

bulunulmaması yasal birtakım sorunların yaşanmasına neden
olabilmektedir.
Belirtilen bu olumsuzluklar, kaplıca turizmi ve SPA – Wellness gibi sağlık
turizmi hizmetlerinde çok fazla söz konusu olmamakla birlikte, özellikle cerrahi
tedavilerin ya da ağır ilaç tedavilerinin uygulandığı durumlarda komplikasyon
riskinin yüksek olması nedeniyle görülebilmektedir. Zira cerrahi bir operasyonun
ardından komplikasyonlar kısa vadeli olarak ortaya çıkabildiği gibi, haftalar ve hatta
aylar sonrasında dahi yaşanabilmektedir.
Bu tür durumlarda sağlık turizmi kapsamında hizmet alınan ülke, sağlık
işletmesi ya da hekim ile irtibata geçilmesi zaman alabilmekte ve bu süreç hastanın
aleyhine işleyebilmektedir (Mason ve Wright, 2011, s. 167). Aynı kapsamda
uluslararası sağlık turistlerinin “malpraktis” anlamındaki haklarının yaptırım gücü
kısıtlı

olabilmekte

ve

hastaların

maddi

ve

manevi

mağduriyetleri
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giderilemeyebilmektedir (Forgione ve Smith, 2007, s. 29).Bu nedenle de sağlık
turistlerine, öncelikli olarak sağlık turizmi hizmeti alınacak ülkenin konu ile ilgili
yasal düzenlemeleri hakkında bilgi edinmeleri önerilmektedir (Marlowe ve Sullivan,
2007, s. 10).
Sonuç olarak uluslararası sağlık turistlerinin sağlık turizmi kapsamında
aldıkları hizmetten doğan zararlar ve bu zararlara yönelik başvurulan yasal yollardan
bir sonuç alınamaması o ülkenin hem sağlık turizmi açısından hem de genel imajı
noktasında sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Özellikle de günümüz itibariyle
medyanın ve internetin gücü anlamında kulaktan kulağa pazarlamanın ne denli
yaygın olduğu düşünüldüğünde, söz konusu olabilecek sorunların boyutlarının da
genişleyebileceği çok daha iyi anlaşılabilecektir.
2.1.5. Sağlık turizminin temel faktörleri
Sağlık turizminin temel faktörleri, sağlık turizmi talebini şekillendiren unsurlar
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Sağlık turizminin çok daha fazla önem
kazanmaya başladığı günümüzde internet, bilgi ve ulaşım teknolojilerinde söz
konusu olan hızlı değişim ve gelişim süreci, ortalama yaşam seviyesinin artması
doğrultusunda sağlık ve sigorta sistemlerinin sorunlar yaşamaya başlaması,
insanların bilinçlenmeleri doğrultusunda fiziksel ve psikolojik sağlıklarına daha fazla
önem vermeye başlamaları vb. hususlar sağlık turizmine yönelik talebin
şekillenmesini sağlayan temel unsurlar arasında ifade edilmektedir.
Sağlık turizmine yönelik talebin şekillenmesini sağlayan bu ve benzeri temel
faktörler aşağıda verilen alt başlıklar doğrultusunda değerlendirilecektir.
1.

Bilgi – İletişim ve Ulaşım Teknolojilerinde Yaşanan Değişimler

İnternet, medya ve diğer kitle iletişim araçlarında söz konusu olan değişim ve
gelişim sürecinin küreselleşme ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alması, alternatif
tıp olanakları ya da kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunan ülkelerin bu
hizmetlerini sınır ötesi boyutlarda sunabilmelerini sağlamıştır (Soyak, 2005, s. 61).
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Dünyanın herhangi bir başka yerindeki sağlık turizmi olanaklarından haberdar
olunabilmesini ve yararlanılabilmesini sağlayan bu olanaklar, özellikle de gelişmiş
ülke vatandaşlarının tercihlerini belirlemelerinde etkili olmaktadır. Bu temelde
internet, medya ve diğer kitle iletişim araçlarında söz konusu olan gelişmeler, sağlık
turizmi talebini direkt olarak etkileyen bir etmen olarak kendisini ortaya
koymaktadır.
Aynı şekilde ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda uluslararası
seyahat daha kolay ve ekonomik gerçekleştirilebilir hale gelmiştir ki, bu da
neticesinde

bir

avantaj

olarak

sağlık

turizmine

yönelik

organizasyonlar

düzenlenmesini sağlayarak sağlık turizmi talebini artırmaktadır (Koyunoğlu, 2003, s.
22).Özellikle de uluslararası hastaların daha konforlu ve kısa süreli seyahat
etmelerine olanak sağlaması açısından ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, seyahat
esnasında birtakım sorunlar yaşanmasının da önüne geçilebilmesini mümkün
kıldığından önem taşımaktadır.
2.

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Talebin Artması

Dünya genelinde nüfusun artması ve beklenen ortalama yaşam süresinin
uzaması doğrultusunda nüfusun yaşlanması, kişi başına düşen gelir düzeyinin ve
genel anlamda refah düzeyinin yükselmesi, eğitim ve kültür seviyesinin ve bireylerde
sağlıklı olma bilincinin artması vb. nedenler, sağlık hizmetlerine yönelik talebin
artmasına neden olmaktadır (Asadi ve Daryaei, 2011, s. 334).
Sağlık hizmetlerine yönelik talebin artması, ülkelerin gelişmişlik seviyesine
göre değişiklik göstermekle birlikte kişi başı sağlık harcamalarının da artmasını
sağlamıştır. Bu durum da neticesinde sağlık turizmi pazarının da günden güne
gelişmesini ve çok daha geniş kitleler tarafından tercih edilmesini sağlayan bir unsur
olarak değerlendirilmektedir.
3.

Sağlık ve Sigorta Sistemlerinden Kaynaklanan Sorunlar

Gelişmiş ülkelerin demografik yapılarını şekillendiren yaşlanma eğilimleri,
yaşlanma ile birlikte nüfusun sağlık giderlerinin artmasına ve sosyal güvenlik
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sistemlerinin finansmanını sağlayan çalışan nüfusun ya da aktif sigortalıların artık bu
giderleri karşılayamayacak duruma gelmesine neden olmaktadır (Bristow, Yang ve
Lu, 2011, s. 109). Bu doğrultuda sağlık sistemlerinin mevcut potansiyeli
karşılayabilmesi için, ya sürekli olarak hükümetler tarafından desteklenmeleri ve
finanse edilmeleri gerekmektedir ya da bu sistemler büyük oranda özel sektöre
devredilmektedir.
Buna karşın gerek ABD’de ve gerekse de AB Üyesi Ülkelerde sağlık hizmeti
alınabilmesi için uzun bekleme süreleri gündeme gelmekte ya da birçok sağlık
hizmeti artık sağlık sistemleri tarafından karşılanmamaktadır. Bu durum bireylerin
sağlık turizmi kapsamında aynı kalitede ve daha az maliyetli hizmet sunan ülkelere
yönelmelerini beraberinde getirmektedir.
4.

Ülkelerarası Fiyat Farklılıkları

Sağlık turizmine yönelik talebin artmasını sağlayan bir diğer önemli faktör de,
sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerin bu alanda söz sahibi ülkelerde aynı
kalitede ve daha düşük maliyetlerle sunulmaya başlamasıdır (Jones ve McCullough.
2007, s. 1078). Özellikle de cerrahi müdahaleler noktasında ülkelerarası büyük fiyat
farklılıkları olduğu görülmektedir. Bu durum cerrahi operasyonlarda yüksek
maliyetler öngören ülke vatandaşlarının, aynı kalitede hizmeti daha düşük
maliyetlerle sunan ülkelere yönelmelerini sağlamakta ve sağlık turizmi hareketliliğini
artırmaktadır.
“Ülkeler Bazında Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaştırması (Bin Dolar) – 2018”
ile ilgili karşılaştırmalar da Tablo 2.’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Ülkeler Bazında Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaştırması (Bin
Dolar) – 2018
ABD

Türkiye

Hindistan

Tayland

Singapur

Anjiyo

47

5

11

10

13

Kalp Bypass

113

12

10

13

20

Kalp Kapakçık Değişimi

150

17

9,5

11

13

Kalça Eklem Değişimi

47

11

9

12

11

Diz Eklem Değişimi

48

11

8,5

10

13

Spinal Füzyon

43

7

5,5

7

9

(Kaynak: Medical Tourism, 2019)
Tablo 2 doğrultusunda, Güney Amerika ve Güney Doğu Asya Ülkeleri’nde
tedavi masraflarının ABD’ye oranla çok daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu nedenle de tedavi masraflarının yüksek olduğu ülkelerde hastalar, bir diğer
ülkeden ulaşım ve konaklama gibi diğer masraflar da dâhil olmak üzere çok daha
düşük düzeyde hizmet alabilmektedirler.
Düşük maliyetlerle sağlık turizmi hizmeti sunan ülkelerin maliyet avantajı
sunabilmelerinin temelinde ise, işgücü ve yönetim maliyetlerinin düşük olmasının ve
döviz kuru farklılıkları bağlamında ülke para biriminin değer kazanmasının ya da
kaybetmesinin yer aldığı belirtilmektedir (Jones ve McCullough, 2005, s. 588).
5.

Uluslararası Akreditasyon Olanakları

Özellikle gelişmiş ülkelerde çok daha maliyetli olan sağlık hizmetlerinin sağlık
turizmi kapsamında daha düşük maliyetlerle diğer ülkelerden alınabilmesi söz
konusu olduğu gibi, bu ülkelerde düşük maliyetlerle birlikte kalitenin de sunulmasına
önem verilmektedir. Sağlık turizmi pazarından pay alma hedefinde olan sağlık
işletmelerinin ve turistik işletmelerin, ancak akredite olmuş servis sağlayıcılar ile
hizmet verebilmeleri söz konusu olabilmektedir. Akreditasyona sahip sağlık
işletmelerinin sayısının artması ise sağlık turizmine yönelik talebin artmasını
beraberinde getirmektedir.
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Akreditasyon; birçok ülkede ve birçok sektörde, topluma sunulan program ve
hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşım dâhilinde güvence altına salınması
amacıyla geliştirilen bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Lunt, Hardey ve
Mannion, 2010, s. 3).Sağlık işletmeleri bağlamında değerlendirildiğinde ise
akreditasyon, hizmet sunumu konusunda belirlenmiş olan standartlara uygunluğun,
konularında uzman olan denetçiler tarafından belirlenmesine olanak sağlayan bir
sistem olarak önem taşımaktadır (Hunter, 2007, s. 120).
6.

Gizlilik

Gerektiren

ya

da

Yasal

Olmayan

Tedavilerin

Gerçekleştirilebilmesi Olanağı
Bazı ülkelerde gizlilik gerektiren ya da yasal olmayan tedavilerin sağlık turizmi
hizmetleri kapsamında sunulması, sağlık turizmine yönelik talebin artmasını
sağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Turner, 2010, s. 326).Örneğin;
kürtaj, cinsiyet değiştirme operasyonları, plastik cerrahi operasyonları, uyuşturucu
tedavisi, ötenazi vb. gibi bazı ülkelerde yasaklanmış olan ve sağlık hizmetleri
kapsamında değerlendirilen uygulamalar, sağlık turizmi hizmetleri kapsamında ve
gizlilik dâhilinde sunulabilmektedir.
7.

Hasta Hakları Konusundaki Gelişmeler

Hasta hakları konusunda dünya genelinde söz konusu olan gelişmeler, sağlık
turizmi kapsamındaki hizmetlerin sunumunda hasta haklarının gözetmesini
beraberinde getirmiştir. Konu ile ilgili olarak “tıbbi kötü uygulama” anlamına gelen
malpraktis anlamındaki ve sağlık personelinin standart tıbbi uygulamaları
gerçekleştirmemesi doğrultusunda söz konusu olan zararlar bugün itibariyle sağlık
turizmi kapsamında hizmet veren birçok ülkede giderilmektedir(Scheres, 2003, s.
12).Uluslararası hastaların en fazla karşı karşıya kaldıkları zararlar ise, düşük kaliteli
bakım hizmetleri ve ağır riskler içeren uygulamalarda bulunulması olarak ifade
edilmektedir (Mueller veKaufmann, 2004, s. 16).
Hastaların yasal olarak haklarını aramaları süreci ülkeden ülkeye farklılık
göstermekte ve özellikle de dil engelleri, kültürel farklılıklar, yargı ve seyahat
giderleri vb. nedeniyle birçok başka sorun yaşanabilmektedir (Coheur, 2003, s.
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14).Bu nedenle de dünya genelinde konunun çözümlenmesi amacıyla “zorunlu tıbbi
malpraktis sigorta sistemi” uygulamasına geçilmesi önemli bir alternatif olarak
değerlendirilmekte ve konu ile ilgili yasal düzenlemelerde bulunulması adına
çalışmalar yapılmaktadır (Mueller ve Kaufmann, 2004, s. 17).
Sonuç olarak sağlık turizminde yer alabilme ve elde edilecek olan başarının
sürdürülebilirliğinin bazı kriterleri bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık turizmi
içerisinde yer alan işletmelerin bu kriterleri göz önünde bulundurması, sağlık turizmi
pazarından talep ettikleri payı alabilmeleri açısından önem taşımaktadır.
2.1.6. Sağlık turizminin hedef kitlesi
Pazar analizi bağlamında değerlendirildiğinde; sağlık turizmi hedef kitlesinin
Türkiye’ye genel olarak medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş ve engelli turizmi
kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanmaya yönelik geldikleri görülmektedir
(Çelik, 2011, s. 49). Türkiye’nin bugün itibariyle medikal turizm kapsamındaki en
büyük pazarlarının Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Irak, Suriye ve Belçika
olduğu belirtilmektedir (Yıldız, 2011, s. 57).
Bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin Türkiye’yi sağlık turizmine yönelik
ziyaret eden uluslararası hastalar içerisindeki payı ise yaklaşık % 80 olarak ifade
edilmektedir. Diğer ülkelerin payları ise kalan % 20 içerisinde dağılmaktadır ki, bu
oranlar genel turizm istatistikleri ile aynı yönde veriler ortaya koymaktadır (Özdemir,
2007, s. 102).
“McKinsey Healthcare” tarafından 2014 yılı itibariyle ABD kapsamlı olarak
gerçekleştirilen bir araştırma doğrultusunda, yurt dışında tedavi görmeyi tercih eden
ABD vatandaşlarının % 40’ının gelişmiş teknolojiyi ve % 32’sinin kaliteli bakımı ön
planda tuttukları belirlenmiştir (Healthcare Systems & Services, 2019).Türkiye’nin
bugün itibariyle sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerin sunumunda gelişmiş
teknolojilere ve kaliteli bakıma yer verdiği düşünüldüğünde, Türkiye ile ABD
arasında gerçekleştirilecek stratejik ortaklıkların Türkiye’nin sağlık turizmi
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bağlamındaki cazibesinin ABD vatandaşlarına ulaştırılabilmesi açısından önem
taşımış olacaktır.
Aynı şekilde Türkiye’nin sağlık turizmi hedef kitlesi içerisinde, AB Üyesi
Ülkelerde yaşayan yaklaşık 5 milyon Türk vatandaşının ve yaklaşık 25 milyon
Müslüman kesimin de değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Çelik, 2011, s.
50).Afrika pazarı bağlamında da, 2010 yılı itibariyle bu bölgedeki mevcut
büyükelçiliklere 18 yeni büyükelçilik eklenmesi doğrultusunda Türkiye için sağlık
turizmi açısından yeni bir hedef kitle profilinin daha olduğu düşünülmelidir (Yıldız,
2011, s. 57).Afrika Pazarı’ndaki hedef kitlenin değerlendirilmesine yönelik olarak
Bakanlıklar, STK’lar ve özel sektör kapsamında bu ülkelere gerçekleştirilecek olan
ziyaretlerle sağlık turizmi sektörünün genişletilmesi söz konusu olabilecektir.
Termal turizm açısından Türkiye’nin en büyük pazarının Orta Avrupa ve
Kuzey Avrupa Ülkeleri olduğu belirtilmektedir (Kozak – Akoğlan ve Bahçe, 2009, s.
67). Termal turizmden faydalanan hedef kitlenin genel olarak yaşlı ve engelli
bireyler oldukları düşünüldüğünde; ülkemizde bu bireylere yönelik klinik oteller,
rekreasyon alanları ve bakımevleri inşa edilmesi sağlık turizmi hareketliliğini
destekleyecektir. Zira termal turizm kapsamında Türkiye’ye gelen yaşlı ve engelli
bireylerin yaklaşık % 60’ının AB Üyesi Ülkelerden gelmesi söz konusudur ve
Avrupa’nın yaşlanması da Türkiye sağlık turizmi ve istihdamı açısından yeni ve
büyük bir fırsat olarak görülmelidir.
2.1.7. Sağlık turizmi ekonomisi
Sağlık turizmi sektörü, günümüz itibariyle en hızlı büyüyen hizmet sektörleri
arasında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda uluslararası bir sektör olan sağlık
turizmi sektörü, rekabet yoğun bir yapı arz etmektedir ve bu özelliği dolayısıyla
sektörde başarı ve ekonomik getiri elde edilebilmesi için kalitenin artırılması,
uluslararası standartlara, yeniliklere ve yeni trendlere duyarlı olunması, sahip olunan
kaynaklarının iyi pazarlanması ve markalaşmaya gidilmesi gerekmektedir.
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Dünya genelinde sağlık turizminde öne çıkan ülkelerde sağlık işletmelerinin
akreditasyona sahip olmaları, küresel ölçekte sağlık turistlerinin kalite beklentilerinin
yüksek olmasına neden olmaktadır (Cornell, 2006, s. 1095).Bu nedenle sağlık
turizmi pazarında pay sahibi olunabilmesi için, öncelikle bu beklentilerin
karşılanması gerekmektedir. Türkiye JCI akreditasyonuna sahip 44 adet hastane
işletmesi ile dünya genelinde en fazla akreditasyona sahip sağlık işletmelerinin
olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
İngiltere’de bulunan “Treatment Abroad: Health and Medical Tourism” isimli
bir şirketin konu ile ilgili olarak 2018 yılı itibariyle gerçekleştirdiği “Medikal Turizm
Anketi” başlıklı araştırma kapsamında; çoğunluğu İngiliz olan ve sağlık amaçlı
seyahat eden Avrupalı hastaların % 41’inin kozmetik, % 32’sinin diş, % 9’unun
obezite tedavisi ve % 4,5’inin kısırlık tedavisi için bir başka ülkeden sağlık turizmi
hizmeti almak adına hareket ettikleri görülmektedir. Bu hastaların ise, tedavi başına 5
bin ile 8 bin ABD Doları harcama yaptıkları belirlenmiştir (Treatment Abroad,
2019).
Medikal Turizm Anketi’ne göre ayrıca; sağlık turizmi kapsamında bir başka
ülkeden hizmet alan on kişiden dokuzu “tedavi için kesinlikle ya da büyük olasılıkla”
tekrar yurt dışına çıkacaklarını belirtmişler ve aynı zamanda aldıkları tedavi
hizmetinden memnun kalmaları durumunda bu hizmeti ailelerine, arkadaşlarına
ve/veya akrabalarına tavsiye edeceklerini ifade etmişlerdir (Treatment Abroad,
2019).
OECD – 2018 verilerine göre de, 2018 yılı itibariyle sağlık turizmi
hizmetlerinden yararlanmak amacıyla yurt dışında çıkan ABD vatandaşlarının sayısı
yaklaşık 8 milyondur ve 2019 yılında bu rakamın yaklaşık 10 milyon olması
beklenmektedir. ABD’li sağlık turistleri dünyadaki tüm sağlık turistlerinin yaklaşık
% 20’sini oluşturmaktadır (OECD Health Statistics, 2019).
2018 yılı itibariyle ABD’de bazı işverenlerin sağlık harcamalarının
azaltılmasına yönelik olarak çalışanlarına yurt dışında tedavi olma seçeneği sunma
uygulamasını başlatmışları doğrultusunda bu oran çok daha artmış olacaktır. Aynı
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şekilde OECD – 2018 verilerine göre; 2018 yılı itibariyle 47 milyondan fazla ABD
vatandaşının sağlık sigortası bulunmamaktadır ve 120 milyondan fazla ABD
vatandaşının sağlık sigortaları da diş tedavilerini karşılamamaktadır (OECD Health
Statistics, 2019).
Bu nedenle de sağlık sigortası bulunmayan ABD vatandaşları büyük oranda,
sağlık tedavi masraflarını kendileri karşılamak durumunda kaldıklarından uygun
maliyetler söz konusu eden ülkelere yönelmeye başlamaktadır. Aynı şekilde sağlık
sigortası kapsamında bulunmayan diş tedavileri ve kozmetik hizmetler için de ABD
vatandaşlarının yurtdışı olanaklarını değerlendirmeye başladıkları belirtilmektedir.
Diş tedavi hizmetlerinin alınmasına yönelik olarak ABD vatandaşları özellikle
Meksika ve Kosta Rika gibi ülkeleri, kozmetik tedavileri için de Brezilya, Arjantin
ve Kosta Rika’yı tercih etmektedirler (OECD Studies on Tourism, 2014, s. 94).
Bununla birlikte anjiyo, by – pass ve diğer kalp ameliyatları, kalça, diz, omurga
ve diğer ortopedik ameliyatlar gibi kritik tedaviler içinse Hindistan ve Tayland gibi
ülkelerin tercih edildiği görülmektedir. Konu ile ilgili ABD’de yapılan araştırmalar
doğrultusunda, belirtilen bu tedaviler anlamında ortalama 6 bin ABD Doları ve üstü
tasarruf sağlandığı belirlenmiştir (OECD Studies on Tourism, 2014, s. 95).
Türkiye; sağlık turizmi sektöründe kaliteli sağlık kuruluşları, güçlü altyapısı ve
uzman hekimleri ile dünya sağlık turizmi pazarında önemli bir yere sahip olmakla
birlikte, günden güne büyüyen sağlık turizmi ekonomisinden daha fazla pay
alınabilmesi adına çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bu noktada Türkiye;
birçok ülkeye birkaç saatlik uçuş mesafesine sahip olma gibi konum avantajına,
sağlık turizmi kapsamındaki tedavilerin uygun fiyatlarla sunulması anlamında
maliyet avantajına ve turistik zenginliğe sahip olması bakımından destinasyon
avantajına sahip bir ülkedir ve bu avantajların gereği gibi kullanılması Türkiye’nin
öneminin fark edilmesini sağlamış olacaktır.
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2.1.8. Sağlık turizminin gelecek potansiyeli
İnsanların

sağlıklarına

gösterdikleri

özenin

artması,

ülkelerin

sağlık

hizmetlerinde uluslararası anlamda rekabet edebilirliklerini artırması ve maliyet
farklarının en aza indirilmesi doğrultusunda, sağlık turizminin gelecek potansiyelinin
yüksek olduğu belirtilmektedir. Özellikle cerrahi operasyonlar ve plastik cerrahi söz
konusu olduğunda, denizaşırı hizmetler için önemli bir talep oluşacağı ifade
edilmektedir.
Sağlık turizmini geliştirme amacı taşıyan ve buna yönelik çalışmalarda bulunan
ülkelerin sayısının giderek artması da, sağlık turizminin gelecek potansiyelinin
uluslararası anlamda artmasını sağlayacak bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Son dönemlerde genel olarak Asya ülkelerinin sağlık turizmi kapsamındaki başarısı,
küresel anlamda dikkatlerin sağlık turizmi alanına yönelmesini sağlamıştır. Bu
temelde sağlık turizminin durdurulamaz yükselişinin başlangıcı olarak kabul edilen
bu dönem, her yıl öngörülenin üzerinde sağlık turistinin sağlık turizmi
hizmetlerinden yararlanması ile birlikte bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
Maliyetleri uluslararası standartların nispeten üzerinde bir destinasyon merkezi
olmasına karşın 2012 yılı itibariyle Singapur; termal turizm seyahatleri bağlamında
1,8 Milyar ABD Doları gelir elde ettiğini, 1 milyon hastaya sağlık turizmi
kapsamında hizmet sunduğunu ve bu temelde ülkesinde 13 bin yeni istihdam olanağı
yarattığını açıklamıştır (Kumar, 2012, s. 179).
Aynı şekilde Filipinler de, sağlık turizmi sektöründe istihdam edilen tüm sağlık
personelinin İngilizce biliyor olması ve sağlık turistlerinin transferlerinin
desteklenmesini sağlamaya yönelik uluslararası havacılık sektöründe önemli
addedilen yeni bir havalimanı inşa etmiş olması ile sağlık turizmi sektöründe bir
anlamda çıtayı yükseltmiş bir ülke olarak değerlendirilmektedir (Arunanondchai ve
Fink, 2007, s. 4147).
Dubai’de ise, Orta Doğu’da yaşayan sağlık turistlerinin Asya ülkelerine
gitmelerinin önüne geçilebilmesi adına yeni bir “Sağlık Kenti” inşa edildiği
görülmektedir (Didascalou, Lagros ve Nastos, 2009, s. 116).Sağlık turizmi
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kapsamında verilen birçok hizmetin sunulduğu tam teşekküllü bir merkez olarak
nitelendirilen Dubai Sağlık Kenti, bu doğrultuda yine sağlık turizmi hizmetlerinin
çıtasını yükselten bir başka yapılanma olarak değerlendirilmektedir.
Hindistan’da ise; sağlık turizmi alanında en büyük uluslararası sağlık servis
grubu olarak kabul edilen Apollo, 37 hastane ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Bu hastaneler 2004 yılında hizmete açılmıştır ve hastanelerin Kuveyt, Sri Lanka ve
Nijerya’da hizmet veren hastanelerle de ortaklıkları bulunmaktadır (Selvi, 2008, s.
276).
Dubai, Bangladeş, Pakistan, Tanzanya, Gana, Filipinler, Londra ve Chicago
merkezli olarak sağlık turizmi hizmeti veren özel kurumlar ve uluslararası
bağlantıları olan diğer kuruluşlar da, planlarının bu yönde olduğunu ifade
etmektedirler (Teh ve Chu, 2005, s. 308).Sağlık turizmi alanında uluslararası
anlamda hizmet veren birçok ülkenin toplamda 37 sağlık işletmesine sahip olmadığı
düşünüldüğünde, Hindistan’daki sadece bir sağlık servis grubunun 37 hastane ile
hizmet vermesi oldukça dikkat çekici bir husus olarak değerlendirilmelidir.
Bugün itibariyle sağlık turizminin özellikle gelişmekte olan ülkelerin seçkin
sınıflarının ilgisini çekmesi, gelecek potansiyelinin de yüksek olacağı şeklinde
değerlendirilmektedir. Örneğin, sadece Nijeryalıların 2014 yılı itibariyle Nijerya
dışında yaptıkları sağlık harcamalarının yaklaşık 25 Milyar ABD Doları düzeyinde
olduğu belirtilmektedir (Wong ve Musa, 2014, s. 144).
Aynı şekilde Japonya gibi birçok ülkenin de sağlık sektörünün yükünü
hafifletmeye yönelik olarak basit muayenelerde dahi çalışanlarını yurt dışına
göndermeleri ve yaşlı bireylerini yabancı ülkelerdeki huzurevlerinden hizmet almaya
yönlendirmeleri, sağlık turizmini hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi sayısının
çok kısa bir süre içerisinde artış göstereceği şeklinde yorumlanmaktadır (Baker ve
Cameron, 2008, s. 93).
Sağlık turizminin gelecek potansiyelinin yüksek olmasını sağlayacak olan
unsurlardan bir diğeri de, yeni teknolojilerin sağlık turizmi hizmetlerine direkt olarak
yansıtılması olarak değerlendirilmektedir (Kumar, 2012, s. 180).Bu durum sağlık
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turizmi hizmetlerinde daha rekabetçi olunmasını sağlamakta, ticaret hacminin
büyümesini

beraberinde

getirmekte

ve

sağlık

turizmi

hizmetlerinin

küreselleşmesinde yeni boyutlar ortaya çıkmasını olanaklı kılmaktadır.
Sağlık turizminin belirtilen bu gelişmeler doğrultusunda tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de ivme kazanması, yatırımcıların sağlık turizmi ile yakından
ilgilenmelerini sağlamıştır. Sağlık turistlerinin diğer turistlere göre yaklaşık 5 kat
daha fazla harcamada bulunmaları, sektörün önemini ortaya koyan bir nokta olarak
değerlendirilmektedir. Türkiye bağlamında sağlık turizminin gelecek potansiyelinin
artırılabilmesi adına, Türkiye’yi ziyaret eden milyonlarca turiste Türkiye’nin sağlık
turizmi potansiyelinin tanıtılmasının önemli olacağı belirtilmektedir.
Günümüz itibariyle özellikle gelişmiş ülkelerde birçok sigorta şirketi; sağlık
giderlerinin azaltılmasına yönelik olarak sigorta hizmetlerinden yararlanan bireyleri
yurt dışı sağlık hizmetlerine yönlendirmekte ve hatta bu hizmet kapsamında sağlık
turistlerinin sadece hastane işletmelerinden değil, bağımsız olarak çalışan
hekimlerden de hizmet alabilmelerine olanak tanımaktadır (Selvi, 2008, s.
278).Sağlık

turizmi

kapsamında

bağımsız

olarak

çalışan

hekimlerden

de

yararlanılabilmesini olanağının gündeme gelmesi, sağlık turizminin geleceği
açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.
Bu temelde ülkemizin de uluslararası sağlık turizmi pastasından daha fazla pay
alabilmesi için yabancı sigorta şirketleri ile ilişkilerini güçlendirmesi önem arz
etmektedir. Aynı şekilde sağlık işletmeleri ile sektördeki diğer aktörlerin işbirliği ve
koordinasyon içerisinde olmaları; sağlık turizmi kapsamındaki hizmetlerin
pazarlanması, konaklama hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetlerin sigorta şirketleri
tarafından finanse edilmesi açısından gereklilik göstermektedir. Zira aktörler
arasındaki iletişimin güçlendirilmesi doğrultusunda sağlık turizmi tanıtımlarının
ortak bir zeminde yürütülmesi olanaklı olacak ve sağlık turizmi alanında birliktelik
sağlanarak gelişme kaydedilebilecektir.
Ülkemizin sağlık turizminin geleceğinde yer alabilmesi adına üzerinde
durulması gereken bir başka husus da, ülkemize gelen sağlık turistlerinin sağlık

46

personeli ile iletişimlerinin hayati bir önem arz etmesi dolayısıyla, tıbbi terminolojiye
hâkim dil bilen sağlık personelinin yetiştirilmesi gerekliliğidir. Aynı kapsamda
ülkemizde tedavi olan uluslararası hastaların maruz kalabilecekleri tıbbi hatalardan
kaynaklanan sorunların giderilebilmesine yönelik hukuki altyapının oluşturulması
fayda sağlayacaktır.
Önemli görülmesi gereken bir başka husus da, ülkemizin sağlık turizmi
hizmetlerinin kalite bazında tanıtılmasına önem vermek olmalıdır. Zira sağlık turizmi
hizmetlerinin pazarlanmasında sağlık turistlerinin açısından en önemli unsur
kalitedir. Bu nedenle tanıtımların öncelikli olarak kalite bazında yapılması ve maliyet
avantajının destekleyici bir unsur olarak kullanılması öngörülmelidir.
2.1.9. Sağlık turizminin önündeki engeller
Sağlık turizmi kapsamında hizmet sunan ülkelerarasında politik, ekonomik,
sosyal, teknolojik, kültürel ve dinsel birtakım farklılıklar bulunması, sağlık
turizminin önüne birtakım engellerin çıkabilmesine neden olabilmektedir. Zira söz
konusu edilen farklılıklar hizmet uygulamalarında birtakım farklılıklar yaşanmasına
neden olabilmekte ve hizmet alımını engelleyen hususlar ortaya çıkabilmektedir.
Ülkelerin sağlık ve sigorta sistemleri arasında farklılıklar bulunması, sağlık
turisti beklentilerinin ülkelere göre değişiklik göstermesi, dil farklılıkları, sağlık
bakım teknolojileri ve malzemeleri bağlamındaki farklılıklar vb. sağlık turizminin
önünde bulunan engellerden bazılarını ifade etmektedir (Dawn ve Pal, 2011, s.
188).Sağlık turizminin önündeki en önemli engellerden birisi de duygusal güvenlik
ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir (Patel ve Patel, 2013, s. 55).
Bu doğrultuda sağlık turizmi kapsamında hizmet alınan ülkenin sağlık
politikaları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması, hastaların bilmedikleri bir
çevreden sağlık gibi önemli bir konuda hizmet almak istememeleri ya da sağlık
turistlerinin ailelerinden ve/veya arkadaşlarından uzak bir yerde tedavi görmek
istememeleri, duygusal güvenlik ihtiyacının karşılanamaması çerçevesinde sağlık
turizmi talebini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Begur, 2013, s. 2).
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Bununla birlikte sağlık sigortalarının birçoğunun acil durumlar dışında
uluslararası sağlık turizmi kapsamında yer alan hizmetleri karşılamaması, hastaların
başka bir ülkeden hizmet almak yerine zorunlu olarak kendi ülkelerinde tedavi
görmelerini gerektirebilmektedir. Aynı şekilde uluslararası sağlık turistlerinin talep
ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak kalite güvencesinin sağlanmasına
özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ülkelerarası iletişim geliştirilmeli ve
AB standartlarına uygun hastalık tedavi yönergesi oluşturulup yaygınlaştırılmalıdır.
Bu belirlemeler çerçevesinde Gonzales, Brenzel ve Sancho’ya (2001, s. 57 vd.)
göre, sağlık turizminin önündeki bu engellerin kaldırılabilmesi ve sağlık turizminin
geliştirilebilmesi için aşağıda verilen hususların gözetilmesi yerinde olacaktır;
 Sağlık turizminin öncelikli olarak bölgesel bazda geliştirilmesi adına
hareket edilmeli ve belirli standartların sağlanmasının ardından
uluslararası

sağlık

turizmi

konusunda

hizmet

verilmeye

başlanmalıdır.
 Uluslararası sağlık turizmi konusunda hizmet verecek olan hastane
işletmeleri, öncelikli olarak gerekli kalite belgelerini almak ve ilgili
kalite standartlarını sağlamak adına hareket etmelidir.
 Uluslararası

sağlık

turizmi

konusunda

verilmesi

planlanan

hizmetlerin desteklenmesine yönelik olarak ülkelerarası iletişim
geliştirilmelidir.
 Gerek ulusal ve gerekse de uluslararası sağlık turizmi konusunda
hizmet verecek olan hastanelerin birbirleri ile uyumlu hareket
etmelerinin sağlanmasına yönelik olarak ortak bir bilgi sistemi
oluşturmaları ve kullanmaları sağlanmalıdır.
 Gerek ulusal ve gerekse de uluslararası sağlık turizmi konusunda
hizmet verecek olan sağlık işletmeleri için Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygun tedavi yönergesi oluşturulmalı ve yönergenin
uygulanması yaygınlaştırılmalıdır.
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Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik olarak hükümetler tarafından
yapılması gerekenler de aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir (Stephane, 2003, s.
41);
 Ülkelerin Turizm Bakanlıkları ile Sağlık Bakanlıkları iyi bir iletişim
ve koordinasyon süreci içerisinde olmalı ve hastaların mağdur
edilmemeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.
 Gelişmiş

ülkelerde

sağlık

turizmi

kapsamında

kullanılan

teknolojilerle farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak
sağlık ekipman ve donanımları standart hale getirilmelidir.
 Sağlık turizmi kapsamında daha kaliteli hizmet verilmesini
sağlamaya yönelik olarak, sağlık kurum ve kuruluşları arasında
kamu sektörü – özel sektör anlamında ortaklıklar kurulması adına
hareket edilmelidir.
 Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik standartların sağlanması
doğrultusunda, sağlık bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık
hizmeti sunan personelin eğitilmesi adına hareket edilmelidir.
Söz konusu edilen bu belirlemeler doğrultusunda; belirli bir nitelik, kalite ve
standart kapsamında sunulan sağlık turizmi hizmetlerinin hedef kitlesinin de sağlığı
bozuk olan bireyler ile sağlıklarını korumaya duyarlı olan kişiler olduğu
unutulmamalıdır (Aydın, 2012, s. 93).
2.1.10. Sağlık turizmi organizasyonlarında akreditasyon, standartlar ve
özellikler
Sağlık turizmi faaliyetleri farklı ülkelerde farklı standart ve özellikler
kapsamında gerçekleştirilmekle birlikte, bu faaliyetlere yönelik organizasyonların
uluslararası

akreditasyonlar,

standartlar

ve

özelliklere

endeksli

olarak

gerçekleştirilmesinin rekabet avantajı sağlayacağı belirtilmektedir. sağlık turizminde
söz sahibi olmak isteyen ülkelerin yetkili resmi kurumları, konu ile ilgili
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düzenlemelerde bulunmak ve gözetilmesi gereken uluslararası standartları ve
özellikleri belirlemek amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır. Türkiye’de de konu ile
ilgili çalışmalarda bulunan resmi kurumlardan birisi T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’dır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda
sağlık turizmi organizasyonlarının aşağıda verilen hususları içermesi gerektiği
belirtilmektedir (Sağlık Turizmi Organizasyonları, 2019);
 Sağlık turizmi organizasyonları, hastanın evinden ayrılışından tekrar
evine dönüşüne dek söz konusu edilmesi gereken tüm süreçleri
kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
 Sağlık turizmi organizasyonları, sağlık turizmi kapsamında hizmet
veren sağlık işletmeleri ve turistik işletmeler ile sigorta şirketleri
arasındaki koordinasyon doğrultusunda düzenlenmelidir.
 Sağlık turizmi organizasyonları, sağlık turizmi kapsamında hizmet
veren tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin sertifikalandırılması
doğrultusunda düzenlenmelidir.
 Sağlık turizmi organizasyonları, sağlık ve turizm birlikteliğini
sağlayacak

“sağlık

turizmi

paket

programları”

kapsamında

düzenlenmelidir.
 Sağlık

turizmi

organizasyonları,

tanıtım

programları

ve

kampanyaları ile desteklenerek düzenlenmelidir.
 Sağlık turizmi organizasyonları, konu ile ilgili çalışmalarda bulunan
tüm aktörlerin aynı yapılanma içerisinde yer almalarını sağlayacak
şekilde düzenlenmelidir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlık turizmi standartları da
aşağıda verildiği gibi belirlemiştir (Sağlık Turizmi Organizasyonları, 2019);
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 Sağlık turizmi hizmetleri, etik değerlerin temel alındığı bir sürece
endeksli olarak verilmelidir.
 Sağlık turizmi hizmetleri, hem fiziki hem de ekonomik açıdan sağlık
turistleri için kolay ulaşılabilir nitelikte sunulmalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetleri, sağlık hizmeti gereksiniminde olan
bireyler ile sağlık hizmeti sunucuları arasında kurulacak kültürel
iletişime endeksli olarak sunulmalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetleri; sağlığa uygunluk, ulaşım, altyapı
hizmetleri vb. diğer çevresel

etmenler

bağlamında fiziksel

standartları sağlamalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetleri; yeterli ve uluslararası anlamda kabul
gören tıbbi teknoloji, araç – gereç, teçhizat, yöntem ve teknik ile
desteklenmelidir.
 Sağlık turizmi hizmetleri, uluslararası ortak tedavi protokolleri
kapsamında sunulmalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
desteklenerek sunulmalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetleri, ulaşım ve transfer standartları gözetilerek
sunulmalıdır.
 Sağlık

turizmi

hizmetleri,

sağlık

profesyonelleri

konusunda

standartlar sağlanarak sunulmalıdır.
 Sağlık turizmi hizmetlerinin kapsamı, sağlık sigortası şirketleri ile
gerçekleştirilecek koordinasyon çalışmaları ile genişletilmelidir.
Sağlık turizmine yönelik söz konusu edilen bu standartlar çerçevesinde özel bir
turizm türü olarak değerlendirilen sağlık turizminin genel özellikleri aşağıda verildiği
şekilde özetlenebilmektedir;
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 Sağlık turizmi, teknik donanım ve işgücü gerektiren bir turizm
türüdür (Sharma, 2013, s. 22).
 Sağlık turizmi, hizmet sunan sağlık kuruluşlarının uluslararası
standartlara uygun hizmet sunmayı zorunlu görmeleri gereken bir
turizm türüdür (Ramesh ve Kurian, 2011, s. 212).
 Sağlık turizmi, hizmet sunan sağlık işletmelerinde görev yapan
sağlık profesyonellerinin ortak yabancı dil bilmelerinin zorunlu
olarak görülmesi gereken bir turizm türüdür (Dogra, 2003, s. 3).
 Sağlık turizmi, farklı turizm türleri ile desteklenebilecek nitelikte ve
katma değeri yüksek bir turizm türüdür (Carrera ve Bridges, 2006, s.
448).
 Sağlık turizmi, hedef pazara yönelik devlet destekli ve farklı dillerde
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gereken bir
turizm türüdür (Sharma, 2013, s. 23).
Gerek genel anlamda sağlık hizmetlerinin sunumunda ve gerekse de özel
anlamda sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinde
kalitenin sağlanmasına yönelik birçok ülkede akreditasyon sistemleri geliştirilmiştir.
ABD, Avustralya ve Kanada, konu ile ilgili ilk akreditasyon sistemini geliştiren ve
yaygın olarak kullanan ülkeler olarak değerlendirilmektedir (Cormany ve Baloğlu,
2011, s. 711). Brezilya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Güney Kore ve Pakistan ise, söz konusu edilen bu ülkelerin ardından kendi
akreditasyon sistemlerini kuran ve uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır
(Doolin, Burgess ve Cooper, 2009, s. 559).
Sağlık kuruluşlarının akreditasyonu alanında en çok bilinirliği olan iki
uluslararası birlikten birisi ABD merkezli bir organizasyon olan “Joint Commission
International (JCI)”, diğeri de Avrupa merkezli olan “International Organizatioan for
Standardization (ISO)” olarak değerlendirilmektedir.
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JCI akreditasyonları, verildikleri ülkelerin yasal, dini ve/veya kültürel
faktörlerinin de gözetilmesini içermektedir(JCI Akreditasyona Sahip Kuruluşlar,
2019). Örneğin; bir ülkenin sağlık standartları JCI standartlarından daha yüksekse
JCI o ülkenin standartlarını temel almaktadır, eğer bir ülkenin standartları JCI
standartlarından düşükse de bu durumda JCI standartları uygulanmaktadır.
“ISO – 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Dizisi” ise, sağlık işletmelerinin
yönetim sistemlerinin düzenlenmesine yönelik geliştirilmiş bir kalite sistemi ve
yönetim aracı olarak değerlendirilmektedir. ISO – 9001: 2000 Kalite Yönetim
Sistemi kapsamında yer alan kalite sistemine sahip olan sağlık işletmeleri,
kurumlarındaki tüm işleyişlerin gerekli standartlara uygun olduğunu belgelemiş
olmaktadırlar (ISO, 2019).Ülkemizde “Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)”
tarafından sağlanan ISO – 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki
belgeler, bağımsız çalışan aracı denetim firmaları tarafından sağlanmaktadır
(TÜRKAK, 2019).
2.1.11. Sağlık turizmi hizmet sunumunda paydaşlar
Sağlık turizmi hizmet sunumunda söz konusu edilebilecek paydaşlar aşağıda
verildiği gibi değerlendirilebilmektedir;
a)

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Sağlık turizmi hizmet sunumunda bulunan hastane ve diğer sağlık işletmeleri,
bu kapsamda sunulan hizmetlerin niteliklerinin ana belirleyicisi konumundadır
(Sayılı ve diğerleri, 2007, s. 626).Zira sağlık işletmeleri tarafından sunulan hizmetin
belirli bir kalite ve nitelikte olması sağlanamazsa, diğer paydaşlar ne denli çaba sarf
etmiş olurlarsa olsunlar sağlık turizminde adından söz edilen bir ülke
olunamayacaktır.
b)

Seyahat Acenteleri

Seyahat acenteleri, günümüz itibariyle sağlık turizmi paket programları
kapsamında sağlık turistlerine hizmet sunmaktadırlar(Sarı, 2007, s. 99).Paket
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programlar sayesinde sağlık turistleri; ulaşım taleplerinden sağlık işletmelerinin
belirlenmesine, konaklama taleplerinden yeme – içme ihtiyaçlarının karşılanmasına
kadar geniş bir yelpazede hizmet alabilmekte ve her şeyi ayrı ayrı programlama
sorunundan kurtulmaktadırlar.
c)

Turizm Sektörü

Turizm sektörü; sağlık turistlerinin konaklama, yeme – içme vb. ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında önem arz etmektedir (Gündüz, 2004, s. 103).Yine bir
ülkenin sağlık işletmeleri ne denli kaliteli hizmet veriyor olurlarsa olsunlar, eğer bu
hizmetin turizm sektörü tarafından aynı nitelikte desteklenmesi söz konusu olamazsa
sağlık turizminde ön plana çıkmak söz konusu olamayacaktır.
d)

Aracı ve Danışman Firmalar

Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren sağlık işletmeleri, genel olarak bu
hizmetlerin pazarlanması konusu ile ilgilenmemektedirler. Bu doğrultuda aracı ve
danışman firmalar, sağlık turizmi hizmeti sunan sağlık işletmelerinin ya da turizm
işletmelerinin pazarlanmasını sağlayan işletmelerdir (Burkett, 2007, s. 225).Bir ülke
ne denli kaliteli hizmet sunan sağlık işletmelerine sahip olursa olsun, eğer bu
işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda gereği gibi pazarlanması söz konusu
olmazsa, bu ülkenin sağlık turizminde adı ön plana çıkmış olamayacaktır.
e)

Ulaşım Sektörü

Ulaşım sektörü, sağlık turistlerinin belirli standartlar dâhilinde transfer
edilmelerinden sorumlu olan sağlık turizmi aktörü olarak değerlendirilmektedir ve
ulaşım sektörü tarafından yürütülen çalışmaların da en az sağlık işletmeleri
tarafından sunulan hizmetin kalitesinde olması sağlanmalıdır(Sayılı ve diğerleri,
2007, s. 627).Zira diğer hizmetler ne denli nitelikli olursa olsun, eğer sağlık turistleri
sağlık turizmi kapsamında hizmet alacakları ülkeye transferde sorun yaşarlarsa, bu
durumu sadece ulaşım hizmeti veren firmalara mal etmemekte ve genel olarak alınan
hizmet olumsuz değerlendirilmektedir.
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f)

İletişim ve Bilişim Sektörü

İletişim ve bilişim sektörü, hem sağlık turizmi hizmetlerinin pazarlanmasında
hem de bu hizmetlerin sunumunda sağlık turizmi sektörünü destekleyen ana
aktörlerden birisi olarak değerlendirilmektedir (Burkett, 2007, s. 226). Günümüz
itibariyle iletişim ve bilişim sektörünün sunduğu olanaklardan gereği gibi
yararlanamayan sektörlerin ve bu sektörlerde yer alan işletmelerin uzun vadeli
variyet gösteremeyecekleri anlayışından hareketle, sağlık turizmi sektöründe ve
sağlık işletmelerinde de uzun vadeli varlık gösterilebilmesi ve rekabet edebilirliğin
artırılabilmesi için bu olanaklardan yararlanmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.
g)

İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü, özellikle yeni yatırımlar yapılması bağlamında sağlık turizmi
hizmet sunumunu destekleyen bir paydaş olarak değerlendirilmektedir (McKennis,
1999, s. 1186). Sağlık turizmi sektörünün göreli yeni bir sektör olması ve sürekli
yeniliklerle desteklenmesi gerekliliği, yeni yatırımlar yapılmasını da gerekli
kılmaktadır.
Ülkemiz bağlamında sağlık turizminin resmi paydaşları ise aşağıda verildiği
gibi ifade edilebilmektedir;
1.

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı, ülkemizde sağlık turizminin önemli resmi paydaşları
arasında değerlendirilmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018): Öncelikli Dönüşüm Programları – 1. Grup
Eylem Planları Bilgi Notu” kapsamında sağlık turizmi ile ilgili öngörülen dönüşüm
programları ifade edilmektedir (Onuncu Kalkınma Planı, 2014, s. 7 – 8);
2.

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ülkemizde sağlık turizminin bir diğer önemli resmi paydaşı olarak
değerlendirilen T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2011 yılı Mart ayından
itibaren sağlık turizmi kapsamında yurtdışı tanıtım desteğinde bulunmaya
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başlamıştır. Süreç “dev şehir hastaneleri ulusal ve uluslararası hastalara hizmet
verecektir” anlayışı ile devam ettirilmektedir. Bu anlayışla ülkemizde, Ankara başta
olmak üzere birçok şehrin turizm merkezi haline getirilmesinin planlandığı
belirtilmektedir (Akben, 2019).
3.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Ülkemizde sağlık turizminin en önemli resmi paydaşı niteliğinde bulunan
Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire
Başkanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kapsamında çalışmalarını devam
ettirmektedir. Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde 31 Mart 2010 Tarihli Makam Oluru ile kurulmuş ve 5 Mayıs
2011 tarihli Makam Oluru ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Sağlık Bakanlığının 2 Kasım 2011’de yeniden yapılandırılması kapsamında Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak
hizmet vermektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019). Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı,
26 Aralık 2013 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.
4.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye’de sağlık turizmi konusunda, özellikle T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C.
Kültür

ve

Turizm

Bakanlığı

arasında

sürekli

işbirliği

ve

koordinasyon

sağlanmaktadır. İki Bakanlık; mevzuat, teşvik, denetim, eğitim, yatırım ve planlama
konularında mutlak işbirliği içinde olunması ve özel sektör yatırımlarının önünün
açılması anlamında idari ve mali konularda birbirini tamamlamaktadır. İdari, teknik,
işletme ve denetim gibi konularda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluk alanı
artarken, yatırım (teşvik), yatırım yeri planlaması (imar mevzuatı) ve tanıtım
konularında

ise

T.C.

Kültür

ve

Turizm

Bakanlığı’nın

genişlemektedir (Sağlık ve Termal Turizm Tanıtımı, 2019).

sorumluluk

alanı
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5.

T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda Türkiye, kültürel bağı
olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke ile kapsamlı ve yoğun bir işbirliğine
sahiptir. Söz konusu işbirliği faaliyetlerine hukuki zemin kazandırılmasına teminen
53 ülke ile 87 adet Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır. (Sınırötesi
Sağlık Hizmetleri, 2019).
6.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye’de sağlık turizminin önemli resmi paydaşlarından birisi olan T.C. Milli
Eğitim

Bakanlığı,

Türkiye

genelinde

283

sağlık

meslek

lisesi,

sağlık

profesyonellerinin yabancı dil eğitimi ve nitelikli sağlık personel yetiştirilmesi için
üzerine düşeni yapmaktadır (Türkiye’de Sağlık Eğitimi, 2019).
7.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ülkemizde sağlık turizminin önemli resmi paydaşları arasında yer alan T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” ve
“Eylem Planı (2007 – 2013)” hazırlanmıştır. “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” ve
“Eylem Planı (2007 – 2013)”; Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerini
“Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi” içerisinde değerlendirmektedir. Bu
bölge, Türkiye genelinde “Termal Turizm Master Planı” hazırlanacak bölgeler
arasında bulunmaktadır.
8.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Türkiye’de sağlık turizminin önemli resmi paydaşları arasında yer alan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; haberleşme, demiryolu, denizyolu,
havacılık ve karayolu faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda sağlık turizmi
hizmet sunumu sürecini desteklemektedir (T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Faaliyetler, 2019).

57

9.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışmaları,
07.02.2015 Tarih ve 29260 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/3 Sayılı Sağlık
Turizmi Koordinasyon Kurulu Genelgesi’nde belirlenmiştir.
10.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, jeotermal enerji arama çalışmalarını
son yıllarda canlandırılmıştır. 2013 yılı sonu itibarı ile bakanlık kuruluşu olan Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından bugüne kadar 576 adet,
328.711 m sondajlı arama yapılarak 227 adet saha keşfedilmiş ve doğal çıkışlar
hariç, açılan kuyularda 4.900 MWt ısı enerjisi elde edilmiştir. Ülkemizde, son
yıllardaki artışla turizm ve sağlık amaçlı termal tesis sayımız bugün 350’ye
ulaşmıştır. Ayrıca 2002 yılında 500 dönüm olan sera ısıtması 2013 yılı sonu itibariyle
2924 dönüme, 2002 yılında 30.000 olan konut ısıtması 2013 yılı sonu itibariyle
89.443 konuta yükselmiştir (Jeotermal, 2019).
Sağlık turizminin resmi paydaşları ile ilgili ayrıntılı belirlemelere ve
değerlendirmelere çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yer verilecektir.
2.1.12. Sağlık turizmi tanıtımı
Sağlık turizmi tanıtımının kapsamı, ilgili literatürde sağlık turizmi ürünlerinin
tanıtılması bağlamında değerlendirilmekte ve konu ile ilgili çalışmaların ülke
örnekleri kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Zira diğer turizm çeşitlerinde
olduğu gibi sağlık turizminde de ülkeler, farklı tanıtım kampanyaları ile hızla
büyümeye devam eden sağlık turizmi pazarından daha fazla pay almak adına
çalışmalarını devam ettirmektedirler.
Örneğin Macaristan’da turizm gelirlerinin artırılması amacıyla sağlık turizmine
yönelmeye başlanıldığı ve Macaristan’ın bir sağlık turizmi destinasyonu olarak
konumlandırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir.
Konu ile ilgili olarak “Macaristan Ulusal Turizm Örgütü” 2003 yılını “Sağlık
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Turizmi Yılı” ilan etmiş ve hedef pazar olarak da Avusturya, Almanya, Polonya,
İngiltere, İsrail, İsviçre veHırvatistan’a yönelinmesi gerektiğini belirtmiştir
(Michalkó ve diğerleri, 2009, s. 126).
Bu temelde 2003 yılından itibaren Macaristan’da 30 – 50 yaş arasında yer alan
ve hedef kitle olarak belirlenen kişilere yönelik olarak uluslararası tanıtım etkinlikleri
gerçekleştirilmektedir. Macaristan Ulusal Turizm Örgütü buna yönelik olarak 152
uluslararası turizm fuarına katılmış, 12 uluslararası katılımlı organizasyon
düzenlemiş ve Budapeşte’nin tarihi güzelliklerini ve termal kaynaklarını anlatan
“Healthy Routes” isimli bir tanıtım filmi hazırlayarak uluslararası televizyon
kanallarında yayımlanmasını sağlamıştır (Neal, Uysal ve Sirgy, 2007, s. 156).
Sağlık turizmi tanıtımlarında yabancı yatırımcıların ülkesine verdiği desteğe
vurgu yapan Avusturya ise, tanıtım faaliyetlerinde öncelikli olarak genel turistik
yöntemlerin kullanılmasına yer vermektedir. Bununla birlikte Avusturya’da farklı
sağlık turizmi çeşitlerinin tanıtımının farklı araçlar vasıtasıyla yürütüldüğü
görülmektedir. Örneğin; Wellness tanıtımları genel turizm tanıtımlarına yönelik
kampanyalarla benzerlik göstermekteyken, medikal turizm tanıtımında daha çok
pazarlama amaçlı halkla ilişkiler tekniklerine yer verilmektedir (Vienna Tourism
Strategy, 2014, s. 12).
“Dünya Genelinde Medikal Turizm Tanıtımı Yapan Ülkeler” ile ilgili
belirlemeler Şekil3’de yer almaktadır.
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Şekil 3. Dünya Genelinde Medikal Turizm Tanıtımı Yapan Ülkeler
(Kaynak: Vienna Tourism Strategy, 2014, s. 14)
Hindistan, Malezya ve Tayland tanıtımlarında maliyet avantajını ön plana
çıkarmak adına hareket etmekteyken, Singapur özellikle sağlık hizmetlerine yönelik
sahip olduğu kalite güvence sistemlerine vurguda bulunmaktadır.
2006 yılında Asya Kıtası’nda siyam ikizlerini ayırmaya yönelik ilk
operasyonun gerçekleştirildiği ülke olma niteliğine sahip bulunan Singapur, bu
operasyonun uluslararası basında geniş

yer bulmasını sağlamaya

yönelik

faaliyetlerde bulunmuştur. 29 yaşındaki siyam ikizlerini ayırma operasyonu, emsal
operasyonlara göre 500 bin ABD Doları gibi daha düşük bir maliyetle
gerçekleştirilmiş olmak bakımından önem taşımaktadır (Vitthal ve diğerleri, 2015, s.
249).
Hindistan’da da sağlık turizmi tanıtımlarının, Hindistan’ın genel olarak hijyen
kurallarının göz ardı edildiği bir ülke olarak tanınması dolayısıyla, kalite güvence
sistemleri ve sağlık profesyonellerinin yurt dışı eğitimleri temelinde hijyene verilen
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öneme yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir (Satyanarayana, Sharma ve Ganguly,
2006, s. 589).
Konu ile ilgili yapılan belirlemeler doğrultusunda sağlık turizmi tanıtımında
göz önünde bulundurulması gereken genel hususlar aşağıda verildiği gibi ifade
edilmektedir;
 Sağlık turizmi tanıtımında sağlık profesyonellerinin niteliklerine ve
eğitimlerine

yer

verilmesi

ülke

imajını

desteklemektedir

(Kubendran, 2006, s. 12).
 Sağlık turizmi tanıtımında güvenlik, hijyen ve kalite güvence
standartlarına yer verilmesi ülke imajını desteklemektedir (Crooks
ve Snyder, 2011, s. 527).
 Sağlık turizmi tanıtımında sağlık turistlerinin alacakları hizmetten
ziyaret

edilecek

ülkeye

bilgilendirilmeleri ülke

yönelik

imajını

geniş

bir

yelpazede

desteklemektedir (Vitthal ve

diğerleri, 2015, s. 250).
 Sağlık turizmi tanıtımında internet kullanımına yer verilmesi ve
sağlık işletmelerinin resmi internet siteleri aracılığı ile sağlık
turistlerini

tedaviler

hakkında

görsellerle

birlikte

detaylı

bilgilendirmeleri hem ülke hem de kurum imajını desteklemektedir
(Kubendran, 2006, s. 12).
 Sağlık turizmi tanıtımında reklam yapılmasından ziyade ülke
ve/veya sağlık işletmesi hakkında yayımlanan haberlere yer
verilmesi hem ülke hem de kurum imajını desteklemektedir (Snyder
ve diğerleri, 2011, s. 140).
 Sağlık turizmi tanıtımında medya mensuplarının sağlık turizmi
hakkında

bilgilendirilmeleri,

bu

kapsamdaki

faaliyetlerin

desteklenmesini sağlamaktadır (Crooks ve Snyder, 2011, s. 527).
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 Sağlık turizmi tanıtımında rakip ülkelerin ve/veya işletmelerin konu
ile ilgili faaliyetlerinin takip edilmesi, konumlandırma faaliyetlerinin
kapsamının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Whittaker,
2008, s. 273).
 Sağlık turizmi tanıtımında hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştıracak
organizasyonlar içerisinde yer alınmasına özen gösterilmesi, hem
ülke hem de kurum imajını desteklemektedir (Satyanarayana,
Sharma ve Ganguly, 2006, s. 589).
Sağlık turizmi tanıtımında ön plana çıkan ülkelerin, belirtilen tüm bu
hususların yanında kullandıkları gelişmiş tıbbi olanaklara da yer verdikleri ve bu
doğrultuda genel turizm faaliyetlerinin tanıtılmasının da amaçlandığı görülmektedir.
Örneğin; Bombay’da sağlık turizmi kapsamında göz nakli operasyonu ile ilgili
hizmet veren bir hastane işletmesinin “Open Your New Eyes on the Beach at
Juha(Yeni Gözlerinizi Juha Plajı’nda Açın)” sloganı ile tanıtımda bulunması söz
konusudur (Vitthal ve diğerleri, 2015, s. 249).
Sağlık turizmi tanıtımlarının başarılı olabilmesi için, aşağıda verilen altı
etmenin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir;
1. Konumlandırma
Diğer

tüm

sektörlerde

olduğu

gibi

sağlık

turizmi

tanıtımında

da

konumlandırma önemli bir etmen olarak görülmelidir. Zira marka konumlandırma,
markanın hedef kitle tarafından hangi kişilik ve kimlik öğeleri ile hatırlanacağının
temel belirleyicisidir.
Bu doğrultuda sağlık turizminde dünya genelinde önemli pazar payına sahip
Almanya, Avusturya ve Hindistan gibi ülkelerde başarılı konumlandırma
çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Örneğin; Avusturya kendisini “kaliteli
sağlık destinasyonu”, Almanya “Dünya’nın sağlık destinasyonu” ve Hindistan
“küresel sağlık destinasyonu” yaklaşımı ile konumlandırmaktadır (Snyder ve
diğerleri, 2011, s. 141).
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2. Tanıtım Stratejisi
Sağlık turizmi tanıtımında önemli olarak değerlendirilen ikinci etmen de,
tanıtım stratejisi oluşturulması olarak ifade edilmektedir. Avusturya, Macaristan,
Avustralya, Almanya ve İsviçre gibi sağlık turizmi tanıtımlarına büyük önem verilen
ülkelerin stratejileri göz önünde bulundurulduğunda görülmektedir ki, sağlık turizmi
tanıtım kampanyaları birbirinden farklı stratejiler kapsamında yürütülmektedir.
Örneğin;

Avustralya’da

“Austria:

Wellbeing

Destination

of

Europe

(Avusturya: Avrupa’nın EsenlikDestinasyonu)” kampanyası ile destinasyon odaklı
bir strateji izlenmektedir. Almanya’da “Germany – A World of Well – Being
(Almanya – Esenlik Dünyası)” kampanyası ile kalite odaklı bir strateji ve İsviçre’de
de “Healthy Routes (Sağlıklı Turlar)” kampanyası ile güven odaklı bir strateji
izlenmektedir (Whittaker, 2008, s. 274).
3. Tanıtımların

Ulusal

ve

Uluslararası

Boyutlarda

Gerçekleştirilmesi
Sağlık turizmi tanıtımlarının başarıya ulaşmasının temelinde, ulusal tanıtımlara
da önem verilmesinin yer aldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Avusturya ve
Almanya gibi ülkeler sağlık turizmi tanıtımlarında öncelikle iç turizme yönelik
kampanyalar düzenlemekte ve bu şekilde gerek sağlık işletmelerinin ve gerekse de
turistik işletmelerinin boş kalması söz konusu olursa dış tanıtıma yönelinmesi söz
konusu olmaktadır (Henderson, 2004, s. 112).
4. Koordinasyon ve İşbirliği
Sağlık turizmi, sağlık kapsamlı yürütülmesi gerekliliği dolayısıyla sağlık
sektörünün ve turizm kapsamlı yürütülmesi gerekliliği dolayısıyla turizm sektörünün
bir alt sektörü olarak değerlendirilebilmektedir (Snyder ve diğerleri, 2011, s. 142).Bu
nedenle de sağlık turizmi tanıtımı sürecinde sağlık ve turizm sektörleri anlamında her
iki sektörün işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunması, sağlık turizminin her iki
yönüyle de gereği gibi tanıtılmasını sağlamış olacaktır.
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5. Tanıtım Faaliyetlerinin Planlanması
Tüm tanıtım faaliyetlerinde olması gerektiği gibi sağlık turizmi tanıtımlarının
da belirli bir plan ve program dâhilinde gerçekleştirilmesi, öncelikli olarak hedefin
belirlenmesi, destinasyonun bu hedef doğrultusunda konumlandırılması, rakip analizi
yapılması, işbirliği ve koordinasyon çalışmalarına yönelik analizlerde bulunulması ve
son olarak yapılacak değerlendirmenin ardından tanıtım kampanyasının başlatılması
başarıyı beraberinde getirecektir (Whittaker, 2008, s. 274).
6. Halkla İlişkiler, Enformasyon ve İnternetin Etkili Kullanımı
Sağlık turizmi tanıtımlarında konumlandırma, işbirliği ve koordinasyon, medya
ilişkileri, planlı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve stratejilerin uygulanması,
tanıtımların iç turizmi de kapsayacak şekilde yapılması gibi etmenlerin yanında
internet, enformasyon ve halkla ilişkilerin etkili kullanılması da önem taşımaktadır
(Henderson, 2004, s. 112).
2.1.13. Turist sağlığı ve sağlık turizmi
Turizm sağlığı kavramı, turizm hareketlerinin belirli bir bölgeye etkilerinin bir
bütün olarak incelenmesini içermektedir(Pike, 2005, s. 258). Turizm sağlığı
kapsamında; turistlerin sağlığı, turizm sektöründe çalışanların sağlığı, turizm
işletmelerinin konumlandırıldıkları çevrenin sağlığı ve genel anlamda da toplum
sağlığı değerlendirilmektedir (Mugomba ve Cabellero – Danell, 2007, s. 41).
Turist sağlığı kavramı ise; turizm bölgesinde sürdürülen yaşam ile ilgili temel
sağlık, ilkyardım, acil tedavi ve yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesi vb.
kapsamında değerlendirilen, her türlü sağlık problemlerini içeren ve her çeşit kaza ve
bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik önlemlere dayanan bir kavram olarak
ifade edilmektedir (Crouch veRitchie, 1999, s. 139).
Turistlerin seyahatleri esnasında hastalanmaları da turist sağlığı kapsamında
değerlendirilmektedir. Turistlerin bu süreçte hastalanmalarının en önemli nedeni ise,
bulaşıcı hastalıklara maruz kalmaları olarak ifade edilmektedir (Rezende – Parker,
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Alastair ve Joseph, 2003, s. 245).Zira seyahatleri esnasında kısa bir süreliğini de olsa
alışık oldukları ortamdan uzaklaşan ve tamamen yeni ve yabancı bir ortama adapte
olmak durumunda kalan turistlerin; bu süreçte beslenme düzenlerinden yedikleri
yiyeceklerin türlerine ve bu yiyeceklerin pişirilme usullerine, içtikleri suya,
barındıkları ortama, iklim ve çevre koşullarına kadar birçok farklı hususta
alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekmektedir (Therkelsen, 2003, s. 135).
Turist sağlığının korunması kapsamında, dünyada bazı bulaşıcı hastalıklar için
riskli olan bölgelerin DSÖ tarafından duyurulması ve bu bölgelere gidecek olan
turistlerin uymaları gereken kuralların DSÖ’nün hazırladığı “Uluslararası Sağlık
Mevzuatı” ile düzenlenmesi söz konusudur (Samsudinve diğerleri, 1997, s.
278).Uluslararası Sağlık Mevzuatı’nda, seyahat eden bireylerin herhangi bir sağlık
sorunu karşısında neler yapmaları gerektiği ve bu seyahatlerinde yakalandıkları
hastalıkları ülkelerine taşımaları durumunda karşılaşılabilecek sorunlar hakkında
bilgilendirmede bulunulmaktadır.
Sağlık turizmi bağlamında “sağlık” ve “turizm” ilişkisinin olumlu yönünden,
turist sağlığı bağlamında da turistlerin bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanabilme
riskleri anlamında olumsuz yönünden söz edilebilmektedir (Mcneill ve Ragins, 2004,
s. 33).Sağlık – turizm ilişkisinin olumlu yönü anlamında sağlık turizmi, turizm
hareketliliğini destekleyen bir yapı olarak değerlendirilmekteyken; olumsuz yönü
anlamında turistlerin bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları turizm hareketliliğine zarar
verebilen bir durum olarak nitelendirilmektedir.
SARS hastalığı 2002 yılı itibariyle Çin, Hong Kong, Vietnam ve Singapur gibi
ülkelerde 20 Milyar ABD Doları turizmi geliri kaybına ve turizm sektöründe çalışan
yaklaşık 3 milyon işgörenin işini kaybetmesine neden olmuştur (Clark, 2019).
Yine turist sağlığı konusunda uluslararası anlamda etkileri bulunan “Kuş
Gribi” de, Asya ve Pasifik Bölgeleri’nde sağlık turizminin 12 milyon kişilik talep
düşüşünü beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde öncelikli olarak Meksika’da ortaya
çıkan ve ardından Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayılmış olan “Domuz Gribi” de,
özellikle insandan insan çok hızlı bulaşması nedeniyle turizm hareketliliğini direkt
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olarak etkilemiş ve uluslararası turizm bağlamındaki seyahatleri neredeyse durma
noktasına getirmiştir (Trinh ve diğerleri, 2014, s. 12).
Turist sağlığının korunabilmesi için, turistlerin öncelikli olarak altyapısı
mükemmel ve sağlıklarını tehlikeye atmayacak ortamları ve turistik işletmeleri tercih
etmeleri gerekmektedir. Buna karşın beklenmedik nedenlerden dolayı hastalanmak
söz konusu olursa da, acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edilmeli ve bu
hastalığının neden bağının kesilmesi ve uygun maliyetle tedavi hizmeti alınması
istenmelidir.
Bu belirlemeler doğrultusunda turist sağlığının kapsamı aşağıda verildiği gibi
değerlendirilebilmektedir;
 Turist sağlığı, çevre sağlığı ve çalışan sağlığı anlamında turistin
bulunduğu ortamın ve bu ortamda çalışanların sağlıklı olmalarını
kapsamaktadır.
 Turist sağlığı, turizm hareketliliği doğrultusunda taşınabilecek
muhtemel bulaşıcı

hastalıklar çerçevesinde

toplum

sağlığını

kapsamaktadır.
 Turist sağlığı, acil hallerde sağlık hizmeti sunumunu kapsamaktadır.
 Turist sağlığı, turistik işletmelerde sağlık personeli istihdam
edilmesini kapsamaktadır.
 Turist sağlığı, turizm hareketliliği bağlamında hastalıkların uygun
maliyetlerle tedavi edilmesini kapsamaktadır.
Sonuç olarak hem sağlık hizmetleri hem de turizm kapsamında sunulan
hizmetlerle entegre olarak verilmesi gereken turist sağlığına yönelik hizmetler;
kaliteli bir turizm hareketliliğinin sağlanabilmesi için turizm yatırımcıları, konaklama
işletmecileri, tur operatörleri, seyahat işletmeleri vb. anlamında turizm sektörünün
tüm paydaşları tarafından önemsenmek durumundadır. Zira gerek genel anlamda
turizm sektöründe ve gerekse de özel anlamda sağlık turizmi alanında verimlilik
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artışı sağlanabilmesi, bölgesel ekonominin desteklenebilmesi ve toplum sağlığının
geliştirilebilmesi için öncelikli olarak turist sağlığının korunması adına hareket
edilmesi gerekmektedir.
2.1.14. Turizm faaliyetleri içerisinde sağlık turizminin yeri ve önemi
“Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ – United Nations World
Tourism Organization – UNWTO)” tarafından yapılan sınıflama doğrultusunda,
turizm faaliyetleri genel olarak “İş Turizmi (Business Tourism)” ve “Tatil Turizmi
(Recreational Tourism)” olarak iki temel kategori bağlamında değerlendirilmektedir.
İş amaçlı turizm hareketliliğinde bulunan bireylerin seyahat amaçları, yerleri ve
türleri bağlamında zorunluluklar doğrultusunda hareket etmeleri söz konusu iken,
tatil amaçlı seyahat edenlerin bu yönde bir zorunluluğa sahip olmamaları söz
konusudur (Business Tourism – Recreational Tourism, 2019).
Sağlık turizmi; talep edilen hizmetin belirli bir bölgede verilmesi ve sağlık
turistlerinin bu hizmeti alabilmek adına o bölgeye seyahat etmelerinin zorunluluğu,
tedavi görmek gibi belirli bir amacın gözetilmesi ve sağlık turizmi kapsamında
sunulan belirli bir hizmet türünün tercih edilmesi bakımından zorunluluk içeren
turizm hareketliliği içerisinde değerlendirilmektedir.
Günümüz itibariyle sağlık turizmi türleri; amaçlarına, söz konusu edilen talebin
temel nedenine, sağlık turistlerinin kişisel tercihlerine, beğenilerine, zevklerine ve
hobilerine göre çok çeşitli alternatifler arasından seçim yapılabilmesi olanağı
sunabilmektedir. Örneğin; klimatizm (temiz havadan yararlanma) bağlamında bir
amaç taşınmaktaysa ziyaret edilebilecek yerler faklı olmakta, termalizm (kaplıca
turizmi) ve üvalizm (meyve – sebze kür tedavisi) kapsamında seyahatler
gerçekleştirilecekse ziyaret bölgeleri farklılaşmaktadır. Aynı şekilde bugün itibariyle
cerrahi operasyonlar ya da yaşlıların bakımı için dünya genelinde ön plana çıkan
destinasyon merkezlerinden söz edilmektedir. Bu da neticesinde seyahat edilecek
bölgenin zorunlu olarak seçilmesine neden olmaktadır.
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Cohen (2006, s. 90) tarafından yapılan belirlemeler doğrultusunda genel
anlamda turizme ve özel anlamda sağlık turizmine yönelik talebin, genel talep
sınıflandırması açısından aşağıda verildiği gibi beş temel kategoride değerlendirildiği
görülmektedir;
1. Ziyaret Amacı Taşıyan Turistler
Ziyaret ettikleri ülkede herhangi bir tıp hizmetinden yararlanmayan ve amaçları
sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak olmayan turistlerdir.
2. Ziyaret Esnasında Tedavi Edilen Turistler
Ziyaretlerinin ana amacı sağlık turizmi olmayan, ancak ziyaretleri esnasında
hastalanan ya da maruz kaldıkları herhangi bir kaza nedeni ile sağlık hizmeti alan
turistlerdir.
3. Tatil ve Tedavi Amacı Taşıyan Turistler
Ziyaretlerinin ana amacı sağlık turizmi olmayan, ancak tatilleri süresince
bölgedeki tedavi olanaklarından yararlanan turistlerdir.
4. Tatil Yapan Hastalar
Ziyaretlerinin

ana

amacı

sağlık

turizmi

olan,

ancak

tedavilerinin

tamamlanmasının ardından bölgede aynı zamanda tatil yapmak adına bulunmaya
devam eden turistlerdir.
5. Sağlık Turizmi Kapsamında Yer Alan Sağlık Turistleri
Ziyaretlerinin ana amacı sağlık turizmi olan turistleri ifade etmektedir ve bu
turistlerin tatil yapma gibi bir amaçları bulunmamaktadır.
Birinci grupta yer alan turistler, turizm pazarında yer alan müşteri grupları
içerisinde “klasik ziyaretçi kategorisi” içerisinde değerlendirilmektedir ve bu
turistlerin sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanma gibi bir amaç

68

taşımaları söz konusu değildir. Diğer gruplarda yer alan turistler ise, bir şekilde
sağlık turizmi hareketliliğinin içerisinde yer almaktadır.
İkinci grupta yer alan turistlerden beşinci grupta yer alan turistlere doğru
gidildikçe de sağlık turizmi talebinin arttığı görülmektedir. Bununla birlikte her grup
için sunulacak turizm hizmetinin kapsamı farklılık göstermektedir. Bu nedenle de bu
turistlere yönelik pazar stratejilerinin de farklı olması gerekmektedir.
Cohen (2006) tarafından yapılan sınıflandırma kapsamında yer almayan, ancak
sağlık turizmi sunumunda değerlendirilen bir başka hizmet türü de sağlık
profesyonelleri ve özellikle de hekimler tarafından gerçekleştirilen tedavi etme
amaçlı ziyaretlerdir. Dünya genelinde “Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (Médecins
Sans Frontières – MSF)” adıyla faaliyetlerini gerçekleştirilen bu kapsamdaki sağlık
hizmetleri, dünyanın birçok bölgesinde sağlık turizmi merkezlerinin oluşmasını da
beraberinde getirmiştir (Médecins Sans Frontières, 2019).
Örneğin; Nepal’de Everest Dağı’nın 3900 m. yüksekliğinde yaşayan yaklaşık
10 bin kişinin sağlık sorunları için bölgede bulunan birçok yabancı hekim, bugün
itibariyle bölgenin uluslararası sağlık turistleri tarafından ve sağlık turizmi hizmeti
almaya yönelik ziyaret edilmesini sağlamıştır. Günümüzde önemli bir sağlık turizmi
bölgesi olarak nitelendirilen bu bölgede 8 klinik ve hastane hizmet vermeye devam
etmektedir ve her yıl yaklaşık 20 bin uluslararası turistin bölgeyi ziyaret ettiği
belirtilmektedir (Médecins Sans Frontières, 2019).
2.2. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kavramı ve Kapsamı
2.2.1. Uluslararası sağlık hizmetleri ve uluslararası hasta kavramlarının
tanımı
Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretilmesi, sunulması, tüketilmesi ve
buna yönelik olarak hastaların uluslararası kapsamda tedavi amacı ile seyahat
etmeleri

tarihsel

süreç

içerisinde

de

karşımıza

çıkan

bir

olgu

olarak

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde söz konusu
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olan değişim ve gelişmeler doğrultusunda ve küreselleşmenin etkisi ile özellikle 21.
yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan bu olgu, günümüzde ciddi anlamda bir pazarın
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Uluslararası

sağlık

hizmetlerinin

ana

aktörü

uluslararası

hastalardır.

“Uluslararası hasta” kavramı; ikamet ettiği ülke dışında başka bir ülkede iken sağlık
hizmetlerinden yararlanan ya da özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak
amacıyla başka bir ülkeye seyahat eden kişileri ifade etmeye yönelik olarak
kullanılan bir kavramdır(Nakra, 2011, s. 23 – 24).Uluslararası hasta tanımlaması
yerine “sınır ötesi hasta”, “sınır ötesi sağlık turisti”, “sağlık turisti”, “turistin sağlığı”
vb. gibi kavramlar da kullanılabilmekle birlikte, ayrıntıda bu kavramların uluslararası
hasta kavramı ile birtakım farklılıklar içerdiği görülmektedir.
Uluslararası sağlık hizmetlerine yönelik talepler, önceki dönemlerde daha çok
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan uluslararası hastaların kendi ülkelerinde
gerçekleştirilmeyen tedaviler için ileri teknolojileri kullanan ve daha kaliteli sağlık
hizmeti sunan gelişmiş ülkelere seyahatler yapılmasını sağlamaktayken, bugün
itibariyle durum tam tersi bir yönde ivme kazanmıştır. Zira artık ABD’de ve Avrupa
ülkelerinde sağlık sigortalarının pahalı olması, bazı önemli tedavilerin sigorta
kapsamı dışında bırakılması, alternatif tedavi yöntemlerine yer verilmemesi, çeşitli
tedaviler için uzun bekleme sürelerinin söz konusu edilmesi vb. nedenler
doğrultusunda Hindistan, Tayland, Malezya, Singapur, Güney Kore ve Kosta Rika
gibi ülkelere seyahat edilmekte ve sigorta sözleşmelerinde “uluslararası tedavi”
seçeneğine özellikle yer verilmektedir.
Uluslararası hastaların ülkeleri dışında ve uluslararası sağlık hizmetleri
kapsamındaki tedavileri tercih etmelerinin birtakım nedenleri bulunmaktadır. Daha
yüksek kalitede sağlık hizmeti alma beklentisi, kendi ülkesinde verilmeyen sağlık
hizmetlerinden ziyaret edilen ülkede alınabilmesi, daha kısa bekleme sürelerinin söz
konusu edilmesi, sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilme olanağının bulunması,
maliyet avantajı sunulması vb. bu nedenler arasında değerlendirilmektedir.

70

Bu nedenlerden bazıları aşağıda verilen alt başlıklar doğrultusunda
değerlendirilecektir.
1.

Maliyet Avantajı

Maliyet avantajı sağlanması, uluslararası hastaların uluslararası sağlık
hizmetlerini tercih etmelerinin en önemli nedeni olarak değerlendirilmektedir.
Ülkelerarasında tedavi maliyetlerinde belirgin farklılıklar bulunması ve özellikle de
Asya ülkeleri ile gelişmiş ülkeler arasında bariz fiyat farklılıklarının söz konusu
edilmesi, uluslararası sağlık hizmetlerine yönelik talebin artmasını sağlamaktadır.
Örneğin; Arjantin, Singapur ve Tayland gibi ülkelerde “kalça yenileme (hip
replacement)” operasyonları

2014

yılı

itibariyle 12 bin

ABD

Doları’na

gerçekleştirilmekteyken, ABD’de ya da Avrupa ülkelerinde aynı operasyon için
yaklaşık iki katı ücret talep edilmiştir. Aynı şekilde “diz yenileme (knee
replacement)” operasyonları için yine 2014 yılı itibariyle Singapur’da 18 bin ABD
Doları ve Hindistan’da 12 bin ABD Doları ücret talep edilmekteyken, ABD’de bu
operasyon için talep edilen tutarın 30 bin ABD Doları’na kadar çıkabildiği
belirtilmektedir (Chinai veGoswami, 2014, s. 164 – 165).
2.

Hizmet Kalitesi

Uluslararası sağlık hizmeti veren hastane işletmeleri; kalite güvencesi
sağlanması, sağlık tesislerine ulaşımın kolay olması ve müşteri memnuniyetinin
artırılması noktasında uluslararası hastaları çekebilmektedirler (Ariwa ve Syvertsen,
2010, s. 1).Zira uluslararası hastalar ve hasta yakınları uluslararası sağlık hizmeti
sunucularının

belirli

kalite

standartlarına

sahip

olduklarına

dair

güvence

istemektedirler.
Uluslararası hastaların uluslararası sağlık hizmeti sunumunda hastane
işletmelerinden kalite bekledikleri hususlar aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir
(Baker, 2010, s. 14 – 15);
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 Hekimlerin deneyimli olmaları ya da gerekirse belirli bir seçme
sınavı sonrasında kuruma alınmış olmaları;
 İşletmenin hizmet sunumunun gereği gibi yapılmasını sağlayacak
fiziki altyapıya sahip olması;
 Sağlık profesyonellerinin sağlık hizmetlerini gereği gibi koordine
etmelerini sağlayacak denli ortak yabancı dil bilgisine sahip
olmaları;
 Tedavi sonrası bakımın gereği gibi yapılması;
 Uluslararası

hastaların

ülkelerine

döndüklerinde

de

yalnız

bırakılmayacaklarını bilmeleri ve bu süreçte devam ettirilecek
tedavilere yönelik gereği gibi bilgilendirilmeleri;
 Hastane işletmesi ile sigorta şirketi arasında ikili anlaşmaların
bulunması;
 Hastane işletmesinin resmi kurumlarla işbirliği olanaklarının
bulunması;
 Hastane işletmesinde çalışan sağlık profesyoneli sayısı;
 Hastane işletmesinin yatak sayısı;
 Hastane işletmesinin ameliyat sayısı gibi bazı medikal istatistikleri.
Uluslararası sağlık hizmeti sunan hastane işletmeleri, uluslararası hastalara
yönelik tıbbi açıdan herhangi bir sıkıntılı durum yaşanması doğrultusunda bu
durumun ortadan kaldırılmasına yönelik ne tür hizmetler sunacağı konusunda
bilgilendirmede bulunmalıdır(MacReady, 2007, s. 1849 – 1850).Hastane işletmesinin
daha öncesinde bu kapsamda bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı ve eğer
karşılaşmışsa sorunların çözümüne yönelik ne yönde yaklaşımlar sergilediği de
önemli görülmektedir (Cohen, 2011, s. 12).

72

Uluslararası sağlık hizmetinin verildiği ülkenin tıbbi yanlış uygulamalarla ilgili
hukuki çözümlerinin kapsamı ve tıbbi yanlış uygulamalarla karşılaşıldığında ülkenin
uluslararası hastalara vereceği desteklerin ve garantilerin neler olabileceğikonusunda
bilgilendirmeleri uluslararası hastaların taleplerini şekillendirmektedir(English ve
diğerleri, 2006, s. 247 – 248).
Uluslararası hastaların kalite bağlamında önemsedikleri bir diğer husus da,
uluslararası sağlık hizmeti sunan hastane işletmesinden hizmet satın almış eski
hastaların görüşleridir. Bu nedenle de uluslararası hastalar, uluslararası sağlık
hizmetlerinin kalitesine ve niteliğine yönelik deneyimlerini bazı internet siteleri
aracılığı birbirleriyle paylaşmaktadırlar.
Bu amaca yönelik hizmet veren ve dünya genelinde en fazla uluslararası hasta
niteliğindeki üyeye sahip olan internet sitesi
“http://www.plasticsurgeryjourneys.com/”ve“http://www.healthmedicaltourism.org/”
olarak değerlendirilmektedir.
3.

Diğer Nedenler

Uluslararası hastaların uluslararası sağlık hizmeti taleplerini etkileyen bir diğer
neden de, hastaların kendi ülkelerinde bazı tedaviler ve operasyonlar için uzun
bekleme süreleri ile karşı karşıya kalmalarıdır (MacReady, 2007, s. 1850). Örneğin;
İngiltere’de 2014 yılı itibariyle diz rekonstrüksiyonu gibi birinci derecede önemli
addedilmeyen bir operasyon için söz konusu edilen bekleme süresinin 18 ayı
bulabildiği,

Hindistan’da

ise

aynı

operasyonun

bir

hafta

içerisinde

gerçekleştirilebildiği ve hastaların on gün içerisinde ülkelerine ve evlerine geri
dönebildikleri belirtilmektedir (Baker, 2010, s. 15).
Aynı şekilde İngiltere’de tüp bebek tedavisi için yine aynı bekleme süresinin
söz konusu edilmesi, “tüp bebek turistleri” olarak adlandırılan yeni bir turist
grubunun uluslararası sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına neden olmaktadır. Tüp
bebek turistleri gibi cinsiyet değişikliğinin, kürtajların, 18 yaş altı obez bireyler için
mide kelepçelenmesinin yasaklandığı ülkelerdeki bireyler, uluslararası hasta olarak
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bu operasyonların kolaylıkla gerçekleştirilebildiği Tayland’ı tercih edebilmektedirler
(Chinai ve Goswami, 2014, s. 165).
Ülkemizde de uluslararası sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen
uluslararası hastalara yardımcı olunmasına yönelik olarak, “Uluslararası Hasta
Destek Birimi” oluşturulmuştur. Uluslararası Hasta Destek Birimi; 112 Acil Çağrı
Merkezi’ne ve 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) gelen yabancı
dildeki çağrılara ve tüm kamu ve özel hastanelere gelen uluslararası hastalara
telekonferans yöntemi ile Türk sağlık personeli ile yabancı hasta ve/veya yakını
arasında 7/24 tercümanlık hizmeti vermektedir (Uluslararası Hasta Destek Birimi,
2019).
Uluslararası Hasta Destek Birimi, 2011 yılı Temmuz ayında Almanca, Arapça,
İngilizce ve Rusça dillerinde hizmet vermek üzere 6 tercüman istihdam edilmesi
doğrultusunda hizmet vermeye başlamıştır. 2011 yılı itibariyle Uluslararası Hasta
Destek Birimi’nin bilinirliğinin düşük düzeyde olması nedeniyle sadece 847 çağrı
karşılanabilmiştir (Uluslararası Hasta Destek Birimi, 2019).
Uluslararası Hasta Destek Birimi’nin 2012 yılı itibariyle öneminin kavranması
ve bilinirliğinin artması doğrultusunda, alınan çağrı sayısının da büyük oranda artış
gösterdiği görülmektedir. Bu doğrultuda Uluslararası Hasta Destek Birimi’nde
istihdam edilen tercüman sayısı da artırılmıştır. 2016 yılı itibariyle iller bazında en
fazla çağrı alınan illerin Gaziantep ve Sakarya olduğu belirlenmiştir. Bunun temel
nedeni ise, Suriyeli göçmenlerin daha çok bu illerde yaşamaya başlamaları ve
tercüman hizmetine ihtiyaç duymaları olarak ifade edilmektedir (Uluslararası Hasta
Destek Birimi, 2019).
Uluslararası Hasta Destek Birimi, 2017 yılı itibariyle istihdam edilen tercüman
sayısını 18’e ve hizmet verilen dil sayısını Fransızca ve Farsça ile birlikte 6’ya
yükseltmiştir. Bu doğrultuda 2017 yılında gelen çağrı sayısı da bir önceki yıla göre
iki katına çıkmıştır.2018 yılında Uluslararası Hasta Destek Birimi’nin bilinirliğinin
çok daha fazla artması ve Suriyeli göçmen sayısında da büyük artış yaşanması
doğrultusunda, 2015 yılında söz konusu olan 847 çağrı bir günde ve 2012 yılında söz
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konusu olan 6.551 çağrı bir ayda gelmeye başlamıştır (Uluslararası Hasta Destek
Birimi, 2019).
Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen sayısının 3 milyonu aşmıştır. Suriyeli
sığınmacıların Türkçe bilmemeleri ise, Arapça tercüman istihdamının artırılması
ihtiyacını gündeme getirmiştir. 2014 yılında Uluslararası Hasta Destek Birimi’ne
başvuran ve hastanelere yönlendirilen Suriyeli göçmenlerin başvurma nedenleri
aşağıda verildiği gibi belirlenmiştir (Uluslararası Hasta Destek Birimi, 2019);
 Suriye’de yaşanan iç savaş sırasında bombalı saldırılara maruz
kalmak doğrultusunda ortaya çıkan ağır yaralanmalar;
 Ağır psikolojik travmalar;
 Doğum;
 Normal sağlık sorunları.
2.2.2. Uluslararası sağlık hizmeti sunumu ve uluslararası hasta
sınıflandırması
Sağlık turizmi kapsamında değerlendirilen ve özellikle de yatarak tedavi gören
hastalar turist olarak değil, uluslararası hasta olarak nitelendirilmektedir. Zira bu
kişiler tamamen tedavi amacı ile seyahatlerini gerçekleştirmektedirler ve sağlık
işletmesi haricinde başka bir yerde konaklama yapmamaktadırlar. Aynı zamanda
hasta hakları ve tedavi usul ve esasları ile ilgili mevzuatlara göre hizmet alan bu
kişiler, gerektiğinde yasal sürece konu olan durumlarda ilgili mevzuata tabi olmakta
ve işlemlerini bu zeminde gerçekleştirmektedirler.
Uluslararası hastaların büyük bir bölümü tedavilerinin tamamlanmasının
ardından direkt olarak ülkelerine geri dönmektedirler. Bu temelde uluslararası
hastaların temel niteliklerinin; sağlığını kaybetmek, kaybettiği sağlığına tekrar
kavuşabilmek adına bir sağlık işletmesine başvurmak, bu sağlık işletmesinden
uluslararası sağlık hizmeti satın almak ve uluslararası sağlık hizmeti satın alınan
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ülkenin vatandaşı ya da yerleşik bir üyesi olmamak şeklinde ifade edilmesi söz
konusudur.Türkiye dinamikleri doğrultusunda söz konusu edilen “Uluslararası Hasta
Sınıflaması” Şekil 4.’de yer almaktadır.

Şekil 4.Uluslararası Hasta Sınıflaması(Kaynak: Kaya ve diğerleri, 2014, s. 22)
Şekil 4. doğrultusunda görüldüğü üzere, Türkiye dinamikleri doğrultusunda
uluslararası

hastaların

aşağıda

verilen

kapsamda

sınıflandırılabilmeleri

ve

değerlendirilebilmeleri söz konusudur;
1. Medikal Turizm Kapsamındaki Hastalar;
2. Turistin Sağlığı Kapsamındaki Hastalar;
3. Sağlık Alanında İkili Anlaşmalar Kapsamında Hizmet Alan Hastalar
ve
4. Sosyal Güvenlik Kurumu İle Anlaşma Kapsamında Hizmet Alan
Hastalar.
Çalışmanın bu aşamasında, söz konusu edilen bu sınıflandırma kapsamında yer
alan uluslararası hastalarla ilgili ayrıntılı belirlemelerde ve değerlendirmelerde
bulunulacaktır.
2.2.2.1. Medikal turizm kapsamında hizmet alan hastalar
Medikal turizm ya da tıp turizmi; termal turizm, SPA – Wellness turizmi, yaşlı
turizmi ve engelli turizmi ile birlikte sağlık turizminin önemli bir alt bileşeni olarak
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değerlendirilmektedir. Medikal turizm kapsamında hizmet alan uluslararası hastalar,
genellikle ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimler
tarafından uygulanan tedavi amaçlı uygulamalardan yararlanmaktadırlar. Medikal
turizm kapsamında hizmet alan uluslararası hastaların bu doğrultuda ağırlıklı olarak;
tıbbi check – up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, kanser tedavisi,
nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleler gerektiren diğer tıbbi
işlemler için uluslararası sağlık hizmeti almaları söz konusudur.
Medikal turizm bağlamında uluslararası sağlık hizmetlerinden yararlanan
uluslararası hastalar “medikal turist” olarak adlandırılmaktadır. Buna yönelik olarak
medikal turistler ülkemizde; sahip olunan altyapı olanakları, akredite sağlık
kuruluşları, kaliteli sağlık hizmetleri, uzman hekimleri ve ileri teknolojinin
kullanıldığı plastik ve estetik cerrahi operasyonları, saç ektirme operasyonları, göz
ameliyatları, tüp bebek uygulamaları, açık kalp ameliyatları, deri hastalıkları, tıbbi
check – up, kanser tedavileri, kulak – burun – boğaz hastalıkları ve operasyonları,
diyaliz, kalp – damar cerrahisi, jinekoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, diş, SPA, fizik
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vb. gibi hemen her türlü tedaviden uygun ve
rekabetçi maliyet avantajları ile faydalanabilmektedirler (Kaya ve diğerleri, 2014, s.
21).
Medikal turizme yönelik uluslararası sağlık hizmetlerinde kalitenin ve verilen
hizmetlerin

teknik

açıdan

gelişmiş

olması

önemli

bir

gösterge

olarak

değerlendirilmektedir. Bu durum uluslararası hastaların geldikleri ülkelerde belirli bir
tanınmışlık

seviyesine

ulaşılmasını

sağlamakta

ve

güven

duygusunun

uyandırılmasını olanaklı kılmaktadır.
Medikal turizm hizmetleri kapsamında bu güven duygusunu uluslararası
anlamda elde edebilmiş önemli sağlık kuruluşlarından ve ortaklıklarından bazıları
aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir;
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John Hopkins Hastanesi

John Hopkins Hastanesi; birçok ülkenin tanınmış ve güçlü sağlık kurumlarını
destekleyen ve medikal turizm bağlamında hem hizmet sunumu hem de hekim ve
diğer sağlık profesyonellerinin eğitilmeleri konusunda ekol kabul edilen bir sağlık
işletmesidir. John Hopkins Hastanesi, Türkiye’den de Acıbadem Sağlık Grubu ile
ortaklığı ile medikal turizm kapsamında sağlık profesyonellerinin eğitilmelerini
desteklemektedir. John Hopkins Hastanesi’nin medikal turizm temelli olarak sağlık
profesyonellerine yönelik eğitim desteği sağladığı diğer ülkeler ise; Japonya,
Singapur, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Lübnan, İrlanda, Portekiz ve
Panama’dır (John Hopkins Medicine – Education, 2019).


Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi; kanser alanında İstanbul, Hong
Kong, Barselona, Cenevre, Atina, Sao Paulo, Seul, Singapur ve Filipinlerdeki sağlık
işletmeleri ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yürütmekte ve sağlık
profesyonellerinin medikal turizm bağlamında eğitilmeleri konusunda destek
sağlamaktadır (Memorial Sloan Kettering Cancer Center Patient, 2019).


Cleveland Clinic

Cleveland Clinic; ABD’deki en büyük medikal sağlık kampüslerinden birine
sahip olmakla birlikte, sadece medikal tedavi alanında değil, önleyici sağlık ve
Wellness turizmi kapsamında uzmanlıkları bulunan bir sağlık kurumu olarak
değerlendirilmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri ile kurduğu ortaklık doğrultusunda
Cleveland Clinic, 2010 yılından itibaren bu ülkede de hizmet vermeye başlamıştır.
Bununla birlikte Cleveland Clinic tarafından Kanada’da kurulan eğitim kampüsünde
sağlık profesyonellerinin medikal turizm bağlamında eğitimlerine yönelik programlar
düzenlenmektedir (About Cleveland Clinic, 2019).
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Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaklaşık 30 ülkede tıbbi danışmanlık
eğitim ve altyapı hizmet planlamalarında bulunmakta ve sağlık profesyonellerinin
medikal turizm kapsamında eğitilmelerine yönelik çeşitli eğitim programları
düzenlemektedir (Harvard Medical School Medical Education, 2019).


Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katar’da kurduğu tıp fakültesi ve Seul’deki
medikal turizm araştırma ve danışmanlık merkezi ile sağlık profesyonellerinin
medikal turizm kapsamında eğitilmelerine destek sağlamaktadır (Cornell Medical
School Medical Education, 2019).


Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi; İstanbul’da Florance Nightingale
Hastanesi, Filipinler’de St. Luke’s Tıp Merkezi ve Paris’teki Amerikan Hastanesi ile
ortaklıklar kurmak doğrultusunda sağlık profesyonellerinin medikal turizm
kapsamında eğitilmelerine destek sağlamaktadır (Columbia University Medical
Center – Education, 2019).
2.2.2.2. Turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hastalar
Başka bir ülkede sürdürdükleri tatillerinde acil ya da plansız olarak uluslararası
sağlık hizmeti almak zorunda kalan turistler, turistin sağlığı çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Turistin sağlığı kapsamında hizmet alan uluslararası hastalar,
uluslararası sağlık turizmi hizmetleri kapsamında en fazla çevre sağlığına duyarlılık
göstermektedirler. Engelli bireylerin ya da engelli bir yakını ile seyahat edenlerin,
diyabet, KOAH, dejeneratif hastalık ve özel diyetleri bulunanlar gibi kronik hastalığı
olanlar, hamileler, bebekli ve emzikliler ile yanlarında evcil hayvanları ile
uluslararası seyahat eden bireyler, turistin sağlığı bağlamında daha özel koşullara ve
hijyenik önlemlere sahip olmak durumundadırlar. Bu nedenle bu gibi özel durumları
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olan turistlerin, seyahatlerinden önce seyahat işletmelerini, konaklama işletmelerini
ya da hizmet alacakları diğer işletmeleri bilgilendirmek durumundadırlar.
DSÖ, uluslararası seyahat eden turistlerin gittikleri bölgelerde tehlike arz eden
ve

karşılaşabilecekleri

hastalıklarla

ilgili

aşağıda

verilen

belirlemelerde

bulunmaktadır (Health Topics, 2019);


Afrika Kene Isırığı Humması (African Tick – Bite Fever)

“Afrika Kene Isırığı Humması(African Tick – Bite Fever)”, bakteriler yoluyla
ve insandan insana kene ısırması ile bulaşmaktadır. Orta ve Sahra Altı Afrika’da ve
Hint Adaları’nda görülmektedir ve özellikle de kamping, yürüyüş, avcılık vb. gibi
açık hava etkinliklerinde bulunan turistler için tehlike arz etmektedir.


Afrika Uyku Hastalığı (African Trypanosomiasis)

“Afrika Uyku Hastalığı (African Trypanosomiasis)”, insandan insana ve Çeçe
Sineği ile parazitler aracılığı ile bulaşmaktadır. Sahra Altı Afrika’da görülmektedir.


American Trypanosomiasis (Chagas Hastalığı)

“American Trypanosomiasis(Chagas Hastalığı)”, özellikle triatomine böcekleri
ya da enfekte kan veya kan ürünleri ile ve yiyecek – içeceklerle bulaşmaktadır.
Meksika, Orta Amerika ve Kuzey Amerika’nın kırsal bölgelerinde görülmektedir.


Chikungunya

Chikungunya,

sivrisinek

ısırması

ile

bulaşan

virüslerle

yayılan

bir

enfeksiyondur. Afrika, Asya, Orta Amerika, Güney Amerika, Hint Okyanusu
Adaları, Batı Pasifik, Güney Pasifik ve Karayip Adaları’nda görülmektedir.


Dengue

Dengue, virüsü sivrisinek ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon olarak
değerlendirilmektedir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülmektedir. Karayipler,
Orta Amerika, Güney Amerika, Batı Pasifik Adaları, Avustralya, Güneydoğu Asya
ve Afrika hastalığın en sık görüldüğü bölgeler arasında yer almaktadır.
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Difteri

Difteri; öksürme, hapşırma ve bunlarla kirlenmiş eller ve eşyalar ile insandan
insana bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Afrika, Güney Amerika, Asya, Güney
Pasifik, Doğu Avrupa, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti hastalığın en sık görüldüğü
yerler olarak ifade edilmektedir.


Ebola

Ebola, hastanın beden sıvılarında bulunan virüsün yakın temas ile bulaşması
neticesinde görülen öldürücü bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Gine, Liberya ve
Sierra Leone hastalığın turistler için büyük tehlike yarattığı yerler arasında
bulunmaktadır.


Avian Flu (Kuş Gribi)

Avian Flu (Kuş Gribi), virüsün insanlara enfekte kuş ve kümes hayvanları
aracılığı ile bulaştığı bir solunum yolu enfeksiyonu olarak ifade edilmektedir. Asya,
Orta Doğu, Uzak Doğu, Hindistan ve Çin hastalığın en sık görüldüğü bölgeler
arasında yer almaktadır. Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde
dönem dönem kuş gribi salgınları yaşanmaya devam etmesi, turistlerin konu ile ilgili
tedbirli davranmalarını gerektirmektedir.


Grip (Influenza)

Grip (Influenza), influenza grubu virüslerle oluşan akut bir solunum yolu
enfeksiyonu olarak ifade edilmektedir ve insandan insana hapşırık, öksürük, yakın
temas ve hastalığın bulaştığı yüzeylere dokunulması yolu ile bulaşmaktadır. Dünya
genelinde en yaygın olarak görülen hastalık olarak değerlendirilmektedir. Ekim –
Mayıs ayları arasında Kuzey Yarımküre’de ve Nisan – Eylül ayları arasında da
Güney Yarımküre’de grip sezonu olarak nitelendirilmektedir. Tropikal bölgelerde ise
tüm yıl boyunca görülmektedir.


AIDS (HIV)

AIDS (HIV); insandan insana kan, kan ürünleri ve beden sıvıları ile bulaşan
virütik bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Çok eşli seks ve enjektörle madde
kullanma gibi riskli davranışlar gösteren turistler haricindekiler için çok düşük riskli

81

bir

tehlike

olarak

değerlendirilmektedir.

Tıbbi

kan

alışverişinde

tarama

uygulanmayan ülkelerde çok daha sık olarak görülmekle birlikte, dünya genelinde
gittikçe yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Özellikle Sahra Altı Afrika’da görülmektedir. Doğu Avrupa, Asya, Orta
Amerika ve Güney Amerika’da AIDS vakalarının artmakta olduğu bölgeler arasında
yer almaktadır. Aşısının ya da profilaktik ajanının bulunmaması açısından dikkat
edilmesi gereken bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.


Hepatitis A

Hepatitis A; insanda insana su, gıda ve kirli el teması ile ve nadiren de olsa
seksüel ilişki ile bulaşan virütik bir enfeksiyondur. Gelişmekte olan ülkelerde ve
özellikle de bu ülkelerin kırsal bölgelerinde görülmektedir. Turistlere konu ile ilgili
olarak, hijyenik önlemler almaları yanında seyahatleri öncesinde aşı yaptırmaları
önerilmektedir.


Hepatitis B

Hepatitis B; insandan insana kan, kan ürünleri ve beden sıvıları ile bulaşan bir
virüs enfeksiyonu olarak ifade edilmektedir. Özellikle korumasız seks ve ortak
enjektör kullanımı ile yayılmaktadır. Güvensiz kan nakli ve diğer invaziv tıbbi
müdahaleler yoluyla da bulaşabilirliği bulunmaktadır.
Bazı Asya ülkeleri, Afrika, Güney Amerika ve Karayipler hastalığın en sık
görüldüğü bölgeler arasında yer almakla birlikte, dünya genelinde görülen bir
hastalık olarak değerlendirilmektedir. Turistlere konu ile ilgili olarak, hijyenik
önlemler almaları yanında seyahatleri öncesinde aşı yaptırmaları önerilmektedir.


Hepatitis C

Hepatitis C; insandan insana kan teması ve invaziv tıbbi işlemler ile bulaşan bir
virüs hastalığıdır. Bununla birlikte seksüel ilişki, ortak enjektör kullanma, kanamaya
neden olan akupunktur, piercing, dövme vb. işlemler de bulaşmasına neden
olabilmektedir. Bazı Asya ülkelerinde ve Afrika’da yaygın olarak görülmekle
birlikte, dünya genelinde görülebilmektedir. Turistlere konu ile ilgili olarak hijyenik
önlemler almaları önerilmektedir.
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Hepatitis E

Hepatitis E; insandan insana özellikle de su ve yiyecekler aracılığı ile bulaşan
bir virüs hastalığı olarak ifade edilmektedir. Pişmemiş gıdalardan ya da az pişmiş et
ve et ürünlerinden bulaşma olasılığı daha fazladır. Güney Asya, orta Asya, Tropikal
Doğu Asya, Afrika ve Orta Amerika yaygın olarak görülen bölgeler arasında yer
almaktadır.

Turistlere

konu

ile

ilgili

olarak

hijyenik

önlemler

almaları

önerilmektedir.


Japon Encephalitis

Japon Encephalitis, insandan insana sivrisinek ısırması yoluyla bulaşan bir
virüs hastalığı olarak ifade edilmektedir. Asya’da görülmektedir. Turistlere konu ile
ilgili olarak, seyahatleri öncesinde aşı yaptırmaları ve sivrisineklerden uzak
durmaları önerilmektedir.


Leptospirosis

Leptospirosis, hayvan idrarı ya da beden sıvıları ile bulaşan bir leptospira
hastalığı olarak ifade edilmektedir. Bu sıvılarla direkt temas edilmesi ya da bu
sıvıların suya veya yiyeceklere bulaşması ile yayılmaktadır. Tüm dünyada genel
olarak görülmekle birlikte, tropikal bölgelerde riskin daha yüksek olduğu
belirtilmektedir.
Sel

sonrası

bölgeler

tehlikenin

en

yüksek

olduğu

yerler

olarak

değerlendirilmektedir. Gölde ve derelerde yüzme, rafting, su kayağı gibi su
sporlarında ve hayvanlarla temasta yayılma riski artmaktadır. Aşısının ya da
profilaktik ajanının bulunmaması açısından dikkat edilmesi gereken bir hastalık
olarak değerlendirilmektedir.


Sıtma

Sıtma, insandan insana sivrisinek ısırması yoluyla bulaşan paraziter bir hastalık
olarak ifade edilmektedir. Afrika, Orta Amerika, Güney Amerika, Karayipler, Asya,
Doğu Avrupa ve Güney Pasifik hastalığın yaygın olarak görüldüğü bölgeler arasında
yer almaktadır.
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Kızamık

Kızamık virüsü; insandan insana öksürük, hapşırma ve yüzeylerdeki enfekte
tozlar ile ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Dünya genelinde görülmekle birlikte,
özellikle Orta Doğu, Asya, Pasifik ve Afrika riskin yüksek olduğu bölgeler arasında
yer almaktadır.


Neisseria Menenjiti

Neisseria Menenjiti bakterisi, insandan insana hastalarla çok yakın temas ile
bulaşmaktadır. Dünya genelinde görülmekle birlikte, özellikle Sahra Altı Afrika’da
yaygındır. Hac sırasında yayılma riski yüksektir. Hijyenik önlemler alınması yanında
kesin korumasının aşı ile olması söz konusudur.


Kabakulak

Kabakulak virüsü; insandan insana öksürük, hapşırma, yakın temas ve ortak
eşya kullanımı ile geçmektedir. Virüs yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmektedir ve
bu doğrultuda enfekte yüzeyler aracılığı ile bulaşmaktadır. Dünya genelinde yaygın
olarak rutin aşılama yapılmaktadır. Yayılımında turizmin büyük etkide bulunduğu
belirtilmektedir. İngiltere ve Japonya’da gibi gelişmiş ülkelerde dahi salgınlar olarak
görülebilmektedir.


Veba

Veba, insandan insana pireler aracılığı ile ve enfekte hayvan ve insanlarla
yakın temas doğrultusunda bulaşmaktadır. Afrika, Orta Asya, Kıta Hindistan’ı,
Güney Amerika, ABD’nin güney batı bölgeleri ve Madagaskar tehlikenin yüksek
olduğu bölgeler arasında yer almaktadır.


Streptococcus Pnömonisi ve Diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları

Streptococcus Pnömonisi ve diğer solunum yolu enfeksiyonları; insandan
insana öksürük, hapşırık ve yakın temas ile bulaşmaktadır. Dünya genelinde
görülmektedir. Pnömokok aşısını yaptırmayanlar yüksek risk grubunda yer
almaktadır. Koruyuculuğu yüksek olan bir aşısı bulunmaktadır.
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Kuduz

İnsanlara enfekte hayvanların salyaları ile bulaşmaktadır. Genel olarak tüm
dünyada görülmektedir. Koruyuculuğu yüksek olan bir aşısı bulunmaktadır, risk aşı
yaptırmayan bireyler için söz konusudur.


Tifo

Tifo basili, insandan insana su ve gıdalarla bulaşmaktadır. Dünya genelinde
görülmekle birlikte, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika tehlikenin yüksek
olduğu bölgeler olarak ifade edilmektedir. Koruyuculuğu yüksek olan bir aşısı
bulunmaktadır, risk aşı yaptırmayan bireyler için söz konusudur. Turistlere hijyenik
önlemler almaları önerilmektedir.


Batı Nil Humması

Batı Nil Humması, sivrisinek ısırması ile bulaşan bir virüstür. Afrika, Avrupa,
Orta Doğu, Batı Asya, Orta Asya ve Kuzey Amerika hastalık açısından tehlikeli
bölgeler olarak ifade edilmektedir. Aşısının ya da profilaktik ajanının bulunmaması
açısından dikkat edilmesi gereken bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.
Turistlere sivrisineklerden kaçınmaları önerilmektedir.
2.2.2.3. Sağlık alanında ikili anlaşmalar kapsamında hizmet alan hastalar
Sağlık alanında yapılan “Milletlerarası İkili Anlaşmalar, hem uluslararası
ilişkilerin önemli bir uygulama alanı ve mekanizması olarak kabul edilmekte hem de
uluslararası sağlık turizmi hareketliliğini desteklemektedir. Türkiye ile ikili
anlaşmaları bulunan ülkelerden her yıl belirli sayıda uluslararası hasta ilgili
protokollere göre ülkemize gelmekte ve bu hastaların tedavileri T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından planlanmaktadır.
Uluslararası hastalar, Kamu Hastaneleri’nde ya da Üniversite Hastaneleri’nde
tedavi görmektedirler. Bu hastanelerin bilgilendirilebilmeleri için de ilgili hastanelere
resmi yazı gönderilmektedir.
“T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanında İkili İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında
yer alan ülkeler Tablo 3.’de yer almaktadır.
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Tablo 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanında İkili İşbirliği Anlaşmaları
(Ülkeler)
Afganistan
Fas
KKTC
Romanya
Arnavutluk
Filistin
Libya
Rusya
Avusturya
Gana
Lübnan
Slovakya
Azerbaycan
Gürcistan
Macaristan
Slovenya
Bahreyn
Hırvatistan
Makedonya
Sudan
Bangladeş
Irak
Malta
Suriye
Belarus
İran
Meksika
Suudi Arabistan
Belçika
İsrail
Mısır
Tacikistan
Bosna – Hersek İsveç
Moğolistan
Tunus
Bulgaristan
Kazakistan
Moldova
Türkmenistan
Cezayir
Kenya
Moritanya
Ukrayna
Çin
Kırgızistan
Oman
Yemen
Danimarka
Kosova
Özbekistan
Yunanistan
Etiyopya
Kuveyt
Pakistan
(Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi, 2019)
2.2.2.4. Sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı ülkeler kapsamında hizmet
alan hastalar
Ülkelerin

sosyal

güvenlik

kuruluşları

arasında

yapılan

anlaşmalar

doğrultusunda, anlaşmaya taraf ülkelerin birbirlerinin sağlık hizmeti olanaklarından
yararlanması söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de imzalamış
olduğu “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında, sağlık hizmeti alma olanağına
sahip olan ülkelerin vatandaşlarına ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına talep
etmeleri ya da ihtiyaç duymaları durumunda sağlık hizmeti sunmaktadır.
“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkili Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri” ile ilgili belirlemeler Tablo 4.’de yer almaktadır.
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Tablo 4. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkili Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri
YÜRÜRLÜK
TARİHİ
Almanya
30.04.1964
01.06.1961
Fransa
20.01.1972
01.08.1973
Hollanda
05.04.1966
01.02.1968
Belçika
04.07.1966
01.05.1968
Danimarka
13.12.1999
01.12.2003
Avusturya
12.10.1966
01.10.1969
İsviçre
01.05.1969
01.01.1972
İsveç
30.06.1978
01.05.1981
İngiltere
09.09.1959
01.06.1961
Libya
13.09.1984
01.09.1985
KKTC
09.03.1987
01.12.1988
Azerbaycan
17.07.1998
09.08.2001
Arnavutluk
14.07.1998
01.02.2005
Bosna – Hersek
27.05.2003
01.09.2004
Çek Cumhuriyeti 02.10.2003
01.01.2005
Lüksemburg
20.11.2003
01.06.2006
Makedonya
06.07.1998
01.07.2000
Norveç
20.07.1978
01.06.1981
Romanya
06.07.1999
01.03.2003
Kanada
19.06.1998
01.01.2005
Gürcistan
11.12.1998
20.11.2003
Kebek
21.11.2000
01.01.2005
Hırvatistan
12.06.2006
01.06.2012
Slovakya
25.01.2007
01.07.2013
Sırbistan
26.10.2009
01.12.2013
(Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkili Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri, 2019)
ÜLKELER

İMZA TARİHİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
gereği, sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların tedavi yardımları ilgili ülkenin
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. İlgili ülkenin Sosyal Güvenlik
Kurumu ise daha sonra, İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi şartları doğrultusunda
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uluslararası hastaların tabi oldukları ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarından tedavi
yardımlarını tahsil etmektedir.
Tablo 4.’de verilen ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkili Sosyal
Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan ülkelerden gelen uluslararası hastaların
ilgili sosyal güvenlik konularında, ikili sözleşmelerin hükümleri yönünde işlem
yapılmaktadır.
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3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DÜNYADA ve TÜRKİYEDE SAĞLIK TURİZMİ
Sağlık turizmi insanlık tarihi ile beraber başlayan bir kavramdır. İlk çağlardan
itibaren insanlar çeşitli su ve bitkileri tedavi amaçlı kullanmışveyaşadıkları çevrede
bulamadıkları su ve bitki çeşitleri için farklı coğrafyalara geçici veya kalıcı göç
etmişlerdir. Bu hareketler sağlık turizminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
(Yirik, 2014, s. 8)
Günümüzden yaklaşık olarak 6000 yıl önce yaşamış olan Sümerlerin yerleşim
alanı olarak, sıcak su kaynaklarına yakın yerleri seçmesi ve Yunan’lıların sıhhat
bulma amacıyla Saronik Körfezine gitmeleri sağlık turizmi alanında atılmış ilk
adımlardır. (Ongun, 2013, s. 39) M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkan ve sağlık hizmeti
veren asklepieionların hemen hemen tamamının mineral/termal su kaynaklarının
yakınında kurulmuş olmaları da sağlık turizminin insanlık tarihi ile eşdeğer bir
sürüveni olduğunu göstermektedir. (Buldukoğlu, 2014, s. 16) Roma İmparatorluğu
döneminde inşa edilen kaplıcalar ve termal tesisler sağlık turizmi tesislerinin ilk
örnekleri olarak kabul edilebilir. (Yirik, 2014, s. 8)
Sağlık turizmi Avrupa’da giderek yaşam alanı bulması ve insanlar tarafından
kullanılmaya sıkça başlanması da 1300’lü yıllara dayanmaktadır. Bu dönemde
İngiltere’de

SPA

merkezlerinin

kurulması

ve

yaygınlaşması

ve

Roma

İmparatorluğunda hamamların sağlık amaçlı hizmet vermesi, sağlık turizminin
Avrupa’daki temelini oluşturmaktadır. (Altsoy, 2018, s. 26)
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşen Sanayi devrimi ile beraber
Avrupa ve ABD, bilim teknoloji ve sanayi alanında ilerlemenin yanı sıra sağlık
alanında da dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olmaya başlamıştır. Tıpta
ilerleme ile beraber buralara dünyanın birçok yerinden insan gelmeye başlamıştır.
Ancak imkânların yeteri kadar elverişli olmamasından dolayı, genellikle ekonomik
durumu iyi olanlar sağlık turizminden faydalanmaktadır.

90

ABD ve Avrupa ülkeleri sağlık turizmi alanında, özellikle de 20. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren dünyanın önde gelen destinasayonları olmuştur. 20.
yüzyılın sonlarında yaşanan ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesi, teknolojideki
gelişme, sağlık hizmeti veren kurumların sayısında meydana gelen artış ve rekabet
ortamı nedeniyle oluşan uygun fiyatlar ile beraber sağlık turizmi için ABD ve
Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler de tercih edilmeye başlanmıştır. Tedavi
maliyetlerinin diğer ülkelerde daha düşük olması ve bu ülkelerde sağlık hizmetlerinin
kalitesinin artması ile beraber, ABD’li hastalar Güney Amerika ülkelerini tercih
ederken, Avrupa’da ki hastalar ise Doğu Avrupa ülkelerini ve diğer deniz aşırı
ülkeleri etmeye başlamışlardır. (Özgül, 2014, s. 10)
Ulaşım imkânlarının gelişip ucuzlaması, rekabetin artması ve gelişmekte olan
ülkelerde işçilik maliyetlerinin ucuz olması gibi sebeplerden dolayı sağlık turizmi,
dünyanın birçok farklı ülkesinde hayat bulan bir turizm sektörü olmaya başlamıştır.
Sağlık turizmi birçok farklı hizmet biriminden meydana gelmektedir. Bu sebeple
ülkelerin gelişme alanları genellikle birbirinden farklılık gösterebilir. Sağlık
turizminde verdikleri hizmet alanlarıyla öne çıkan ülkeler Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Sağlık turizminde verdikleri hizmet alanlarıyla öne çıkan ülkeler

Kaynak: Sayın, Yeğinboy ve Yüksel, 2017, s. 295.
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3.1. Dünyada Sağlık Turizmi
3.1.1. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık turizmi
“Sınır Ötesi Sağlık Hizmetlerinde Hasta Hakları”na ilişkin Avrupa Birliği
Direktifi (2011/24) 4 Nisan 2011 tarihinde yayımlanmıştır. Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkelerde, sağlık hizmeti alan AB vatandaşlarının tedavi masraflarının
karşılanması, sınır ötesi sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenliği sağlaması ve sağlık
sistemleri arasında resmi işbirliği oluşturması gibi hususlara yer verilmiştir.
2011/24/EU sayılı Direktif ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında sağlık
turizminin gelişmesi ve bu alanda yaşanan veya yaşanabilecek problemlerin ortadan
kaldırılması amaçlanmıştır.
AB ülkeleri sağlık turizmi alanında önemli bir destinasyondur. Ancak tedavi
fiyatları başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelere göre yüksektir. Örneğin
Alman devlet kurumları, sağlık turizminin gelişmesi için, bu alanda faaliyet gösteren
yatırımcılara önemli teşvikler vermektedir. Bu kapsamda gelen ziyaretçiler için özel
paketler hazırlanmaktadır. 2010 yılı verilerine göre, 178 ülkeden yaklaşık 80.000 kişi
sağlık turizmi kapsamında Almanya’yı ziyaret ettiği bilinmektedir(SATÜRK
Almanya Raporu, 2019, s. 11).
AB üyesi ülkelerde genel olarak ulaşım, iletişim, sağlık hizmetleri ve sağlık
teknolojileri gelişmiştir. Ancak, bu ilerlemenin yanında; tedavi fiyatlarının yüksek
olması, insanların sağlık hizmetlerinin yanında başka yerler görme isteği ve bekleme
sürelerinin uzunluğu insanların sağlık turizmine yönelmelerinin sebebleri arasında
sayabiliriz. Örneğin göz hastalıklarından biri olan katarakt tedavisi için
Danimarka’da tedavi bekleme süresi 215 gün iken bu süre İngiltere’de 221 güne
kadar çıkmaktadır. Aynı şekilde halk arasında fıtık olarak bilinen herni hastalığı
tedavisi

için

İngiltere’de

tedavi

bekleme

süresi

yaklaşık

olarak

755

gündür(SATÜRKAzerbaycan Raporu, 2019, s. 13). Bu durum AB ülkelerinde
yaşayan insanların başka ülkelerde tedavi görme taleplerini arttırmaktadır.
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3.1.2. Orta Asya ülkelerinde sağlık turizmi
Sağlık turizminin maliyet olarak uygun olduğu ülke gruplarının başında Asya
ülkeleri gelmektedir. Bu sebeple Asya ülkelerinde sağlık turizmi giderek ilerleme
sağlamaktadır. Bu kapsamda Azerbaycan, Hindistan ve Moğolistan ele alınacaktır.
1990 yılına kadar Rusya’nın egemenliği altında yaşamış ve bu tarihten sonra da
bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesinde yerini alan Azerbaycan’a, sağlık turizmi
amaçlı gelen kişi sayısı inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Bu durumun en önemli
sebebi Azerbaycan’ın komşuları ile ve özellikle Ermenistan ile yaşadığı sorunlardır.
(SATÜRK Azerbaycan Raporu, 2016, s. 58).
Azerbaycan'da bulunan termal ve mineral kaynaklar, kükürt-hidrojen su
kaynakları ve her türlü çamur volkanları tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Dünyada
yaklaşık 800 çamur volkanı mevcut olup bunların 300 adedi Azerbaycan
topraklarında yer almaktadır. Çamur, radikülit, kardiyovasküler, jinekolojik, ürolojik,
cilt hastalıkları ve gastrointestinal bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.
Bununla birlikte Azerbaycan’da astım tedavisi için tuz madenleri de kullanılmaktadır
(Azerbaijan Tourism, 2017, s. 21). Modern tesis yetersizliği ve altyapı sorunları gibi
sebeplerden dolayı Azerbaycan’a gelen turist seviyesi istenilen düzeyde değildir.
1996 yılında yaklaşık 200 bin olan turist sayısı, 2016 yılında yaklaşık 2.2 milyona
ulaşmıştır (Azerbaijan Tourism, 2017, s. 12).
Hindistan sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.
Teknolojik yatırımlar ve düşük maliyetler ile kaliteli bir sağlık hizmeti sunan
Hindistan, daha sonra ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır.
Moğolistan,

sağlık

alanında

ve

sağlık

turizmi

konusunda

yeterince

gelişemediği için bu konuda daha çok yurtdışına hasta gönderen bir ülke
konumundadır. Moğolistan’ın en büyük şehri olan Ulan Batur’da 3 devlet hastanesi
ve 7 özel hastane bulunmakta olup, bu özel hastanelerin 3’ü Güney Koreye aittir.
Ayrıca Güney Kore, Moğolistan’ın birçok yerinde hasta transferi için büro
kurmuştur. Moğolistan vatandaşları tedavi amaçlı olarak Hindistan, Rusya ve
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Almanya gibi ülkeleri de tercih etmektedir(SATÜRK Moğolistan Raporu, 2016, s. 12).
3.1.3. Orta Doğu ülkelerinde sağlık turizmi
Orta Doğu ülkelerinde sağlık turizmi ile ilgili olarak, Irak, Katar ve Kuveyt ele
alınacaktır. Irak’ta, 1970’li yıllardan başlayarak 1990’lı yıllara kadar sağlık
hizmetleri ücretsiz olarak yürütülmüştür. Yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirler
ile dönemin teknolojisine ve alt yapısına uygun hastaneleri olan Irak, sağlık alanında
adeta yıldızı giderek parlayan bir ülke olmuştur. Ancak 1990’lı yıllarla beraber
ülkede yaşanan savaşlar ve uygulanan ambargolar sebebiyle, sağlık sektörüne ayrılan
gelir payı giderek düşürülmüştür. Bu durum Irak’ın sağlık alanında geriye gidişini
hızlandırmış ve söz konusu ülkenin sağlık destinasyonu alanında önemli bir ülke
olmasını engellemiştir(SATÜRK Irak Raporu, 2016, s. 1-2).
Katar sağlık sistemi, Sağlık Yüksek Kurulu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Katar’da

devletin

vatandaşa

verdiği

sağlık

karnesi

kapsamında

hizmet

alınabilmektedir. Ayrıca Katar’da lüks ve özel hastane sayısı da çok fazladır. Bu
hastanelerden hizmet alınabilmesi için ya özel sağlık sigortasına sahip olunması veya
bu hastanelerin devlet ile yaptıkları bir protokolün bulunması gerekmektedir.
Katar’ın sağlık turizmi alanında yeteri kadar geliştiği söylenememekle birlikte Katar
daha çok bu alanda yurt dışına vatandaşlarını gönderen bir ülke konumundadır
(SATÜRK, Katar Raporu, 2016, s. 1-8).
Kuveyt’te ilk sağlık hastanesi 1911 yılında erkekler için ve 1919 yılında da
bayanlar için kurulan hastanelerle başlamıştır. 1950’li yıllarla beraber Kuveyt, tüm
vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmuştur. Sağlık hizmetlerinin büyük bir
bölümü devlet kontrolünde ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yüksek gelire sahip bir
ülke olan Kuveyt, sağlık turizmi açısından yeteri kadar gelişmemiştir. Bu kapsamda
yurt dışına vatandaşlarını gönderen bir ülke konumundadır(SATÜRK Kuveyt
Raporu, 2016, s. 1-2).
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3.1.4. Latin Amerika ülkelerinde sağlık turizmi
Latin Amerika ülkelerinde sağlık turizmi ile ilgili olarak Kolombiya, Kosta
Rika ve Meksika ele alınacaktır. Sağlık turizmi ile ilgili olarak kozmetik cerrahi ve
diş

tedavisi

hizmetleri

alanında dünyanın

önemli

destinasyonlarındanbirisi

Kolombiya’dır. Söz konusu ülke coğrafi olarak ABD’ye yakın olması, tedavi
fiyatlarının ABD’ye göre çok daha uygun olması ve kaliteli bir sağlık hizmeti
sunmasından dolayı tercih edilen bir ülkedir. Kolombiya’da İngilizce dilinin yaygın
olarak kullanılması, sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların İngilizce dil bilen
elemanları çalıştırması gibi sebepler de, özellikle sağlık hizmeti almayı düşünen
Amerikalı turistlerin tercihlerini etkilemektedir(SATÜRK Kolombiya Raporu, 2016,
s. 1-2).
Sağlık destinasyonu alanında öne çıkan bir diğer latin Amerika ülkesi de Kosta
Rika’dır. Sağlık turizminin öncü ülkelerinden biri olan ve hemen hemen her alanında
sağlık hizmeti veren Kosta Rika, daha çok diş tedavisi, kadın hastalıkları ve plastik
cerrahi işlemlerinde turistlerin tercih ettiği ülke olarak bilinmektedir. Kosta Rika’da
coğrafi konumu itibari ile ABD’ye yakın olması ve maliyet anlamında ABD’ye göre
düşük fiyat sunmasından dolayı, ABD’li vatandaşlarca sağlık turizmi kapsamında
tercih edilen bir ülkedir. Kosta Rika’da, sağlık turizmi alanında hizmet veren
hastanelerin yüksek kalitede olması, buradaki doktorların tamamına yakınının
ABD’de eğitim görmüş ve İngilizce dilini iyi derecede biliyor olması, sağlık
sektöründe hizmet veren kuruluşların İngilizce dil bilen elemanları çalıştırması
turistler için tercih sebepleri arasında sayılmaktadır. Kosta Rika sağlık turizmi
kapsamında uyguladığı uygun fiyat politikası, bu kapsamda gelecek turistlerin
tercihlerini etkilediği kabul edilmektedir. Ancak Kosta Rika’daki sağlık hizmeti
veren kurumların çok azı JCI tarafından akredite edilmiştir. Bu durum sağlık
turistlerinin Kosta Rika’yı tercih etmelerinin önündeki en önemli engellerden biri
olarak görülmektedir(SATÜRK Kosta Rika Raporu, 2016, s. 1-3).
Sağlık destinasyonu alanında öne çıkan Latin Amerika ülkelerinden belki de en
önemlisi Meksika’dır. Meksika; obezite cerrahisi, kök hücre tedavisi, ortopedik
cerrahi, kozmetik cerrahi ve diş tedavisi hizmetleri ön plana çıkan bir ülke
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konumundadır. ABD sınırları içerisinde olan Arizona ve California’da yaşayan
insanlar, özellikle uygun fiyattan ve yakın coğrafi konumdan ötürü Meksika’daki
hastaneleri tercih ettikleri görülmektedir. Sağlık turizmi alanında hizmet veren
hastanelerin yüksek kalitede hizmet sunması, buradaki doktorların tamamına
yakınının ABD’de eğitim görmüş ve İngilizce dilini iyi derecede biliyor olması ve
fiyat olarak ABD ve Avrupa ülkelerine göre daha hesaplı olması da Meksika’yı
sağlık destinasyonu alanında önemli bir konuma getiren sebepler olarak sayılabilir.
Kosta Rika’da olduğu gibi Meksika’da da hastanelerin çok azının JCI akreditesine
sahip olması ve bu ülkede suç oranlarının yüksek olması turistlerin tercihlerini
olumsuz etkilemektedir(SATÜRK Meksika Raporu, 2016, s. 1-2).
3.1.5. Amerika Birleşik Devletlerinde sağlık turizmi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yaklaşık 320 milyon nüfusa sahip bir
ülkedir. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olmanın yanı sıra GSMH’nin yaklaşık %18’ini
sağlık harcamalarına ayırması yönüyle, bu alanda da OECD ülkeleri arasında ilk
sıradadır. Yüksek sağlık harcamalarına rağmen nüfusunun yaklaşık olarak % 15’inin
herhangi bir sağlık sigortası bulunmamaktadır.Sağlık turizmi kapsamında turistlerin
varış noktası olmanın yanı sıra ABD diğer ülkelere sağlık amaçlı vatandaşlarını
gönderen ülkelerin başında gelmektedir. ABD dünyanın en saygın tıp kurumlarına ve
tıp fakültelerine sahiptir. Bu alanda yapılan araştırmalar konusunda da ülkelere yol
gösterici bir konumdadır. Yüksek teknolojiye ve birçok akrediteye sahip olan
Amerika’daki hastanelerde, sağlık hizmeti birçok ülkeye göre yüksek fiyatlı olarak
kabul edilmektedir. Sağlık kuruluşlarının dünyanın en prestijli sağlık kuruluşları
arasında yer alması, sağlık alanındaki birçok yeni buluşun buradaki hastanelerde
gerçekleştirilmesi ve ilk olarak burada kullanılması gibi sebeplerden dolayı ABD’de
sağlık turizmi yüksek fiyatlarına rağmen gelişmiş durumdadır.ABD’nin sağlık
turizminin gelişmesine etki eden faktörler şu şekilde açıklanabilir. ABD,
akreditasyon

sistemlerinin

sahibi

olması

yönüyle

sektörün

kural

koyucu

pozisyonundalar. Birçok ülkeye açtıkları ofisler sebebiyle bilinirlikleri çok yüksektir.
Sağlık alanındaki teknolojik buluşların birçoğu ABD’de gerçekleşmektedir.
ABD’desağlık personeli çok iyi bir eğitime sahiptir ve sağlık kuruluşları ise yüksek
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kalite standartları ile sağlık hizmeti sunmaktadır. ABD’nin sağlık turizminin
gelişmesine olumsuz etki eden ve ABD’nin dışına hasta çıkışını arttıran faktörlerin
başında ise ABD’nin dünyanın en pahalı sağlık hizmeti sunan ülkesi olması, ABD
etrafındaki birçok ülkenin yaklaşık yarı fiyatına bu hizmetleri sunması ve sigorta
şirketlerinin yurt dışı için uyguladıkları sağlık paketlerinin ABD’deki insanlar
tarafından makul karşılanması gibi hususlar yer almaktadır(SATÜRKAmerika
Birleşik Devletleri Raporu, 2016, s. 1-14).
3.1.6. Afrika ülkelerinde sağlık turizmi
Afrika dünya nüfusunun yaklaşık %15'ine ev sahipliği yapmakta olup bu
coğrafya, medikal turizm alanında yaklaşık 3,8 milyar dolarlık bir endüstriye sahiptir
(Africa Healthcare Guide, 2019). Afrika, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında
da geri kalmış bir kıtadır. Afrika’da sağlık politikalarının yetersizliği, sağlık alt
yapısının gelişmemiş olması ve sağlık alanında yeterli miktarda finansal destekten
yoksun olması sebebiyle, her yıl binlerce Afrikalı bulundukları ülkelerin dışında
sağlık hizmeti almak için seyahat etmek zorunda kalmaktadır.
Sağlık sisteminin yetersizliği sebebiyle her yıl binlerce insan milyarlarca dolar
parayı medikal turizm kapsamında kıta dışına götürmektedir. Afrika medikal turizm
alanında adeta büyük bir pazar konumundadır. Bu pazardan en büyük payı alan
ülkede şüphesiz Hindistan’dır. (Güven, 2018, s. 2). Hindistan’ın bu kadar büyük bir
pazarı elde tutmasındaki en önemli faktörlerin başında uygun fiyat, kaliteli hizmet,
müşterilere yardımcı olabilecek seviyede dil bilen kişileri hastanelerde istihdam
etmesi ve reklam gibi hususlar yer almaktadır.
Afrika ülkelerinden olan Libya’dan son dönemlerde Türkiye’ye medikal turizm
kapsamında turistlerin geldiği bilinmektedir. Örneğin 2014 yılında yaklaşık 46.500
Libya vatandaşı medikal turizm kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmiştir(SATÜRK
Libya Raporu, 2016, s. 2). Türkiye’nin yakın dönemde söz konusu ülke ile kurduğu
siyası dayanışma, din ve kültürel benzerlikler bu durumun oluşmasında etkili
olmuştur.
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3.1.7. Uluslararası sağlık turizminde öne çıkan destinasyonlar
Sağlık turizmi konusunda öne çıkan ülkelere bakıldığında, sağlık alanındaki
teknolojik buluşların birçoğuna ev sahipliği yapması ve bu alanda dünyada kural
koyucu ülke olması sebebiyle ilk sırada ABD’nin yer aldığı söylenebilmektedir.
ABD’den sonra ise teknoloji yatırımlar ve kaliteli sağlık hizmeti sunma
konumunu koruyan Avrupa Birliği ülkeleri gelmektedir. Türkiye ise son yıllarda bu
alanda yıldızı parlayan ülkeler arasında yer almaktadır.
Uzak doğu ülkeleri sağlık turizmi alanında en fazla gelişme sağlayan ülke
gruplarından biridir. Bu bölümde uzak doğu ülkelerinin sağlık turizmi konusundaki
durumları incelenecektir. Bu kapsamda Hindistan, Tayland ve Singapur ele
alınacaktır.
3.1.7.1. Hindistan
Hindistan dünyanın en önemli sağlık hizmeti sunan tesislerine sahiptir. Sağlık
turizmi kapsamında Hindistan’a giden insanların yaklaşık %40’ı Chennai şehrinde
tedavi edilmektedir. Alternatif tıp konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri
Hindistan’dır. Hindistan sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden
biridir. Hindistan’ın bu konuma gelmesinde etkili olan faktörlerin başında 1990 ve
2000’li yıllarda hastanelerin altyapı, üstyapı ve teknolojileri konusunda yapılan
yatırımlar vedoktorların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler neticesinde
yurtdışında çalışan birçok Hint asıllı doktorun geri dönmesi gibi hususlar yer
almaktadır. Maliyetlerin ucuz ve kalitenin yükselmesi ile beraber, Hindistan adeta
sağlık turizmi alanında dünya lideri konumuna gelmiştir. Hindistan’ı tercih eden
ülkelerin başında ABD, İngiltere, Kanada, Afrika Ülkeleri ve Avustralya
gelmektedir(SATÜRK Hindistan Raporu, 2016, s. 5-6).
Hindistan uygun fiyat politikası ile Afrika pazarına hâkim durumdadır.
Hindistan sağlık sistemi, geleneksel/alternatif tıp uygulamalarını resmi olarak tanımış
ve hastanelerde uygulanmasını uygun görmüştür(Güven, 2018, s. 4). Hindistan
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Hükümeti ve Afrika Birliği arasında yapılan bir antlaşma gereğince Hindistan
hükümeti tarafından finanse edilen “an-African e-Network Projesi”, beş yıl boyunca
kıtadaki 10.000 sağlık personeline tele eğitim sağlanması ve bu kapsamda
Afrika'daki kamu hastanelerinde 159 VSAT uydu istasyonu ağı kurulması
planlanmaktadır. (Mohandas, 2017, s. 2). Ayrıca medikal turistler için kullanıma
sunulan “M-Vize” olarak bilinen “medikal vize" uygulaması bu alanda atılmış
önemli bir adımdır (Akdu, 2009, s. 44-46). Sağlık turizminde tercih sebeplerinden
biriside şüphesiz diğer ülkelere göre tedaviyi bekleme sürelerinin çok kısa olmasıdır
(Jain and Karwayun, 2007, s. 6-12).
3.1.7.2. Tayland
Tayland,

yaptığı

sağlık

yatırımları

ile

dünyanın

en

önemli

sağlık

destinasyonlarından birisi olmuştur. Yüksek teknolojiye sahip hastaneler ve kaliteli
sağlık hizmetleri sunan Tayland sağlık sektöründe fiyat konusunda da ABD ve
Avrupa’ya göre daha ucuz, Hindistan’a göre ise nispeten daha pahalı bir ülkedir.
Tayland sağlık turizmi alanında özellikle alternatif tıp uygulamaları,kozmetik
cerrahi, dental tedaviler, cinsiyet değişimi, kalp cerrahisi ve obezite cerrahisi
alanında ön plana çıkmaktadır. (SATÜRK Tayland Raporu, 2016, s. 1).
Hem hastanelerde hem de yaşam alanlarında İngilizcenin kullanılıyor olması,
doktorların ABD veya İngiltere’deki üniversitelerden denklik şartının olması ve
sağlık turizmi kapsamında hizmet veren hastanelerin 22 dilde tercümanlık hizmeti
sunulması, bu ülkenin başlıca tercih sebepleri arasında sayılmaktadır(SATÜRK
Tayland Raporu, 2016, s. 2).
3.1.7.3. Singapur
Küçük bir toprak parçası olan uzak doğu ülkesi Singapur, sağlık hizmetleri
konusunda Asya’nın en gelişmiş tesislerine sahiptir. Komşusu olan Endonezya,
Malezya ile birlikte Çin, Güney Asya, Orta Doğu, ABD ve Avrupa’dan da gelen
misafirlerine sağlık turizmi kapsamında ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 5 milyon
nüfuslu Singapur, her yıl 1 milyondan fazla insana sağlık turizmi kapsamında hizmet
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vermektedir. Hijyen, kalite ve akredite edilmiş hastane itibariyle ABD ve
Avrupa’daki birçok hastaneyi geride bırakmıştır. (SATÜRK Singapur Raporu, 2016,
s. 2). Kaliteli bir eğitimin alınması amacıyla doktorlar, devlet destekli olarak
dünyanın en iyi eğitim veren kurumlarına gönderilmektedir.
Sağlık sisteminin kalitesi bakımından Singapur, 191 ülke arasından 6. ve
Asya’da 1. seçilmiştir(SATÜRK Singapur Raporu, 2016, s. 3). 2011 yılında hizmete
açılan Kadın Kalp Hastalıkları Kliniği’nin tüm çalışanları bayanlardan oluşmaktadır.
Bu durumun Singapur’un özellikle Orta Doğu ve İslam ülkelerindeki pazar payını
arttıracağı düşünülmektedir (SATÜRK Singapur Raporu, 2016, s. 4).
3.1.8. Dünyada sağlık turizminde ekonomik boyutlar
İletişimin gelişmesi, ulaşımın giderek kolay ve ucuz olmaya başlaması,
insanları sadece yaşadıkları ülkede değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde tedavi
olmak üzere seyahat etmelerini kolaylaştırmıştır. İnsanların daha kolay ve hızlı bir
şekilde dünyanın herhangi bir ülkeside sağlık turizmi ile ilgili fiyat ve kalite bilgisine
ulaşabilme imkanına bağlı olarak insanların sağlık tedavilerinde başka ülkeleri tercih
etmeleri, ülkelerin turizm politikalarına ve turizm gelirlerine de yön vermeye
başlamıştır.
20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlık teknolojisinde gelişmiş ülkeler,
sağlık turizmi kapsamında sağlık destinasyonları bakımından ön plana çıkmışlardır.
Ancak daha sonraki dönemlerdeise; Türkiye, Hindistan ve Tayland gibi gelişmekte
olan ülkelerin sağlık alanında katettiği gelişmeler ve uygun fiyat politikaları
sayesinde, insanlar gelişmekte olan ülkeleri de tercih etmeye başlamışlardır.
3.1.8.1. Turizm sektörü kapsamında sağlık turizmi verileri
İnsanların bir yerleri gezip görme, keşfetme, farklı insanlarla tanışma gibi
ihtiyaç ve isteklerini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları seyahatler turizm olarak
değerlendirilmektedir. Turizm, insanların bir yerleri görme istekleri, tedavi amacıyla
yapılan seyahatler gibi sebeplere dayandığı için, insanlık tarihi ile yaşıttır. Ancak 20.

100

yüzyılla beraber, insanların gelirlerinin artması, ulaşım imkânlarının gelişmesi gibi
sebeplerle, turizm sektörü baş döndürücü bir şekilde ilerleme kaydetmiştir.
Dünyada sağlık turizmine katılan kişi sayısı 1950 yılında 25,2 milyon kişi,
1995 yılında 528 milyon kişi iken 2017 yılında 1.322 milyon seviyesine
ulaşmıştır(UNWTO, 2017).
Yapılan bir araştırmaya göre, yılda ortalama 10-11 milyon kişinin katıldığı
sağlık turizmi pazarı bulunmakta(Sayınve diğerleri, 2017, s. 294) ve bu sayı her yıl
giderek artmaktadır.
3.1.8.2. Sağlık sektörü kapsamında sağlık turizmi verileri
Sağlık sektörü günümüzde hızla gelişen bir sektör olmaya devam etmektedir.
Sağlık sektörü, hastalıklardan kaynaklı tedaviler başta olmak üzere, insan sağlığı için
acil bir vaka olmamakla beraber, günümüzde hızla yayılan ve sağlık turizmi sektörü
kapsamında değerlendirilebilecek tedavileri (örneğin saç ekimi tedavisi) de
kapsayacak şekilde genişlemektedir.
Sağlık sektöründeki veriler göz önüne alındığında, bu sektör giderek büyük bir
pazar alanına dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2016 yılında yayınlanan
rapora göre; dünyada sağlık hizmeti harcamalarının bir yılda 7,3 trilyon ABD
dolarını bulduğu, bu tutarın küresel gayri safi yurt için hasılasının %10’una denk
geldiği ve bu harcamaların yaklaşık 5,6 trilyon ABD dolarının kamu tarafından
karşılandığı belirlenmiştir (Euronews, 2019)
Dünya Turizm Örgütü 2013 yılı verilerine göre, sağlık turizmi pazar payı
yaklaşık 100 milyar ABD doları seviyesindedir (SATÜRK Azerbaycan Raporu,
2016, s. 11). Bu oran her yıl katlanarak artmaktadır. “Medical Tourism Index”
verilerine göre, 2025 yılında sağlık turizmi pazar payı yaklaşık 3 trilyon ABD doları
olması beklenmektedir.
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3.1.8.3. Sağlık turizmi piyasa verileri
Sağlık turizmi, hem ekonomik boyut olarak hem de bu turizmden yararlanan
kişi sayısı bakımından her geçen gün giderek büyümektedir. 2013 verilerine göre her
yıl sağlık turizminden yararlanan kişi sayısı yaklaşık 11 milyon olup buna bağlı
olarak 100 milyar ABD doları büyüklüğünde bir pazar söz konusudur.
Sağlık turizmi pazarında gelişmekte olan ülkeler de giderek pay sahibi olmaya
başlamıştır. Ülkelerin sağlık turizmi kapsamında tercih edilmeleri genel olarak fiyat,
kalite, erişilebilirlik, memnuniyet gibi sebeplere bağlı olarak değişmektedir.
Günümüzde Hindistan’ın sağlık turizmi konusunda önemli bir destinasyon olmasının
altında yatan en önemli faktör de fiyatlar avantajıdır. Bazı sağlık tedavi fiyatlarına
ilişkin karşılaştırmalı gösterim Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Karşılaştırmalı sağlık tedavi fiyatları (ABD $)

Kaynak: Runckel, 2016, akt. Sayın ve diğerleri, 2017, s. 293

Tablo 6’da da görüldüğü üzere ülkelerin tedavi fiyatları birbirinden çok farklı
rakamlar içermektedir. Fiyat bakımından uygun olan ülkeler, aynı zamanda kalite,
ulaşım imkanları ve memnuniyet alanlarında da pozitif bir fark oluşturmaları
durumunda önemli bir sağlık destinasyonu olabilirler. Bu duruma en iyi örnek olarak
Hindistan gösterilebilir.
3.1.8.4. Sağlık turizmi arz eden ülkelere yönelik veriler
ABD ve Avrupa’daki gelişmiş ülkeler 1990’lı yıllara kadar sağlık sektöründe
en önemli destinasyonların başında gelmekteydiler. 2000’li yıllardan itibaren ise bu
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yeni ülkeler arasında çoğunluğu Asya kıtasında olmak üzere Hindistan, Küba, Kosta
Rika, Tayland, Singapur, Kolombiya ve Malezya gibi ülkeler sağlık turizmi alanında
en çok tercih edilen yerler haline gelmişlerdir.
Ucuz maliyetve yüksek kalite gibi nedenlerle Hindistan, sağlık turizmi pazarı
kapsamında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
Hindistan’ı tercih eden ülkelerin başında ABD, İngiltere, Kanada, Afrika Ülkeleri ve
Avustralya gelmektedir (SATÜRK Hindistan Raporu, 2016, s. 5-6).
Doğu Avrupa ülkeleri düşük işçilik maliyetleri ve AB üyeliği avantajını
değerlendirerek

gelişmiş

Avrupa

ülkelerindeki

müşteri

potansiyelinden

faydalanmaktadır. Bu kapsamda önem çıkan ülkelere örnek olarak Macaristan ve
Belçika gösterilebilir(Barca ve diğerleri, 2013, s. 68-69).
Türkiye sağlık turizmi için potansiyeli yüksek ülkelerden biridir. 2012 yılında
216.228 bin kişi sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmişken, bu sayı
artarak 2018 yılında 515.745 bin kişiye ulaşmış olup Ankara ili özelinde(2017) bu
sayı 40.687 olmuştur (TÜİK, 2019).
3.1.8.5. Sağlık turizmi talep eden ülkelere yönelik verileri
Sağlık turizmi açısından bir ülke hem arz eden hem de talep eden ülke
konumunda olabilir. Örneğin ABD dünyanın en önemli akredite kuruluşlarına sahip
olması, sağlık alanında en önemli teknolojilerin burada üretilmesi gibi sebeplerden
dolayı sağlık turizmini arz eden ülke konumundadır. Diğer taraftan, tedavi fiyatları
bakımından dünyanın en pahalı ülkelerinden birisi olması, iletişim ve ulaşım
sektörünün gelişmesi ve ucuzlaması gibi nedenlerleABD’de yaşayan insanlar daha
uygun maliyetle aynı tedaviyi farklı ülkelerde alabilmektedirler. Bu yönüyle de
ABD, sağlık turizmini talep eden ülke kategorisinde değerlendirilmektedir.
Sağlık turizmi kapsamında turist gönderen ülkelerin sınıflandırılmasında iki
temel kategori söz konusudur.Birinci kategoride Sudan, Somali, Afganistan, Libya,
Pakistan, Irak, Suriye gibi gelişmemiş ülkeler yer almakta olup bu ülkeler sağlık
hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle sağlık turizmi talep eden ülkelerdir. İkinci
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kategoride yer alan Amerika ve Avrupa’daki ülkeler ise genel olarak sağlık
hizmetlerinin bu ülkelerde pahalı olmasından dolayı sağlık turizmini talep
etmektedirler (Türkiye Medikal Turizm Raporu, 2012, s. 25).
3.1.8.6. Dünya sağlık turizmi hasta trafiği haritası
Dünya Sağlık Turizmi Hasta Trafiği Haritası, Şekil 5’teyer almaktadır. Buna
göre, hasta trafiği genel olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında
yoğunlaşmaktadır.
Amerika ve Avrupa kıtası sağlık turizmi itibariyle hem arz eden hem de talep
eden ülkeleri barındırmaktadır. Asya kıtası genel olarak sağlık turizmi ihraç eden
ülke konumunda iken Afrika kıtası da genel olarak sağlık turizmi talep eden ülke
konumundadır.

Şekil 5. Dünya sağlık turizm hasta trafiği
Kaynak: Health Travel Technologies, akt. Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 23)

3.1.8.7. Dünya sağlık turizmi hasta profili
Sağlık turizmi hasta profili genel olarak beş grupta incelenebilir. İlk grup:
Hasta profilinin %40’ını oluşturan, dünyanın en iyi tedavisini almak isteyen, uzaklığı
ve maliyeti önemsemeyen yüksek gelire sahip medikal turistlerdir. İkinci grup: Hasta
profilinin %32’sini oluşturan, maliyeti önemseyen, en uygun fiyata en kaliteli
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tedaviyi almak isteyen, gelişmekte olan ülkelerden yola çıkan ve özellikle kardiyoloji
hastalarının oluşturduğu sağlık turisti gurubudur. Üçüncü grup: Hasta profilinin
%15’ini oluşturan, uzun bekleme listelerinden bıkıp tıbbi tedavilerini en kısa
zamanda almak için yurtlarından ayrılan sağlık turisti grubudur. Bu grupta özellikle
ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji hastaları ilk sırayı almaktadır. Dördüncü grup:
Hasta profilinin %9’unu oluşturan ve ülkelerinden daha ucuza sağlık hizmeti satın
almak için harekete geçen gruptur. Beşinci grup ise: Hastaların %4’ünü oluşturan saf
medikal turizme katılan gruptur. Bu grup meme büyültme/ küçültme, karın
germe/yağ aldırma ve burun estetik ameliyatları gibi butik hastanelere yönelen sağlık
turisti grubudur (Turan, 2009, s. 4).
3.2. Türkiye’de Sağlık Turizmi
Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden günümüze kadar Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyada sağlık turizmi var olmuştur. Bu tarihsel geçmişte İslam dinin temizliğe ve
koruyucu hekimliğe verdiği önem etkili olmuştur. Ayrıca “seyahat edin sıhhat bulun”
hadisi de bu coğrafyada sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayan anlayışın
gelişmesinde önemli payı bulunmaktadır. (SATÜRK, 2010, s. 6). Osmanlı devletinin
yaptırdığı kaplıcalardan bazıları günümüzde hizmet vermeye devam etmekte ve
sağlık turizmi amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamdaki kaplıcalara örnek olarak
sağlık turizmi merkezine dönüşen Kükürtlü Kaplıcası, Kaynarca Kaplıcası, Kara
Mustafa Paşa Kaplıcası ve Armutlu Kaplıcaları gösterilebilir.(Kök, 2013, s. 16-17,
akt. Altsoy, 2018, s. 29).
Bu kapsamda Türkiye sağlık turizmi için potansiyeli yüksek ülkeler arasında
olup, sağlık turizmi alanında cazibe merkezi olmayı amaçlayan bir ülkedir.
Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçiler ile yapılan anketlere göre, Türkiye’ye sağlık
turizmi amacıyla gelen ziyaretçilere ilişkin istatistiki bilgiler Tablo 7’de yer
almaktadır.
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Tablo 7. 2012-2018 Yılları Arasında Türkiye’ye Gelen Sağlık Turistleri
(Sağlık ve Tıbbi Nedenler (1 yıldan az))
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sayı
216 228
267 461
414 658
360 180
377 384
433 292
515 745

Kaynak: TÜİK, 2019

Tablo 7’de görüldüğü üzere, 2015 yılındaki aşağı yünlü ivmelenme hariç
olmak üzere, Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlı gelen ziyaretçi sayıları artış eğilimi
göstermektedir. Sağlık turizmi hastalarının kliniklere göre dağılımına bakıldığında
iseilk sırayı göz hastalıkları kliniği almakta ve göz hastalıkları kliniğini sırasıyla
ortopedi ve travmatoloji, iç hastalıklar, kulak burun boğaz ve kadın hastalıkları
klinikleri izlemektedir(Kaya, Yıldırım, Karsavuran ve Özer, 2013, s. 26).
Türkiye’de sağlık turizmi, özel hastanelerin katkılarıyla son yıllarda gelişme
göstermiştir. Çoğu hastane dünya genelindeki sağlık turizmi fuarlarınakatılım
sağlamaya başlamış ve hastalara daha nitelikli hizmet sağlayabilmek için
“YabancıHasta Departmanları” oluşturmaya başlamışlardır(Özsarı ve Karatana,
2013,s. 141).
3.2.1. Türkiye’nin sağlık turizm potansiyeli
Türkiye sağlık turizmi potansiyelinigerçekleştirebilmesi için, sağlık turizminde
değişen taleplere karşılık vermesi gereklidir. Bu çerçevede hizmet veren sağlık
kuruluşlarının uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmesi
önem arzetmektedir. Söz konusu kuruluşların akreditasyonu, sağlık turizmi
hastalarının gönül rahatlığı ile tedavi olmalarını sağlayacaktır. Diğer taraftan,
Türkiye’nin bu çerçevede önem vermesi gereken konular arasında; gerekli fiziki
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altyapının oluşturulması, rahat ulaşım imkânlarının geliştirilmesi ve ilgili personele
gerekli eğitimin verilmesi yer almaktadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle hem Avrupa hem Asya ülkelerine yakın
olması sağlık turizmi potansiyelini arttırmaktadır. Avrupa’daki ülkelerin çoğunluğu
refah seviyesi ve sağlık hizmetleri bakımından Türkiye’ye nisbeten daha iyi bir
düzeydedir. Ancak refah seviyesi yüksek ülkelerde genel olarak sağlık hizmetlerinin
fiyatları da yüksek olmaktadır. Bu durum ise, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler
için fiyat rekabeti avantajı sağlamaktadır. Ayrıca Avrupa’da yerleşik yaklaşık 10
milyon Türkiye kökenli insan da, Türkiye’de sağlık turizminin hedef tüketicileri
bağlamında değerlendirilebilecek özelliktedir.
Türkiye’nin Asya kıtasındaki çoğu komşu ülkelerinde sağlık turizmi açısından
yeterli altyapı ve finansal desteğin olmaması bölgesel rekabet bağlamında
değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Özellikle Ortadoğu’da 2000’li yıllardan
günümüze kadar devam eden savaş ve iç çatışmalar nedeniyle bu coğrafyadaki
binlerce kişinin sağlık turizmi kapsamda değerlendirilebilir. Ortadoğu ve Asya’daki
ülkelerle olan hem dinsel hem tarihsel bağların ön plana çıkarılması bu ülkelerdeki
insanların sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye yönelmesini sağlayabilecek bir
unsurdur.
Türkiye’nin sağlık turizmi alanlarından birisi olan termal su kaynakları
bağlamında da büyük avantajı bulunmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, 2012, s. 160). Bu
çerçevede, termal su kaynaklarının sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesi ayrı
bir avantaj unsuru olarak yer almaktadır.
3.2.2. Türkiye’de sağlık turizmi konusunda yetkili sağlık tesisleri ve aracı
kuruluşlar
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11/06/2019 tarihi itibariyle sağlık turizmi
konusunda yetki belgesi almaya hak kazanmış Türkiye genelinde toplam 22 adet
kamu üniversitesi hastane ve sağlık tesisi bulunmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, Yetkili
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Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019) Bu sağlık tesislerinin iller itibariyle
dağılımına ilişkin gösterim Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Sağlık Turizmi Konusunda Yetkili Kamu Üniversiteleri
Hastaneleri
İLLER
ANKARA
GİRESUN
KONYA
AFYONKARAHİSAR
ANTALYA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ERZURUM
GAZİANTEP
İZMİR
KAYSERİ
KOCAELİ
KÜTAHYA
MALATYA
MERSİN
ŞANLIURFA
SİVAS
TEKİRDAĞ
VAN
TOPLAM

SAYI
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 23/01/2019 tarihi itibariyle sağlık turizmi
konusunda yetki belgesi almaya hak kazanmış Türkiye genelinde toplam 20 adet
vakıf üniversitesi hastane ve sağlık tesisi bulunmaktadır.(Sağlık Bakanlığı, Yetkili
Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019). Bu sağlık tesislerinin çoğu İstanbul’da
bulunmakta olup iller itibariyle dağılımına ilişkin gösterim Tablo 9’da yer
almaktadır.
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Tablo 9. Sağlık Turizmi Konusunda Yetkili Vakıf Üniversiteleri
Hastaneleri
İLLER
İSTANBUL
ANKARA
ADANA
ANTALYA
İZMİR
KONYA
TOPLAM

SAYI
15
1
1
1
1
1
20

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)
Sağlık turizmi konusunda yetki sahibi olan aracı kuruluşlar sayı itibariyle kamu
ve vakıf üniversiteleri hastane ve sağlık tesislerinden daha fazladır. Sağlık Bakanlığı
verilerine göre 12/06/2019 tarihi itibariyle sağlık turizmi konusunda yetki belgesi
almaya hak kazanmış Türkiye genelinde toplam 57 adet aracı kuruluş bulunmaktadır
(Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019). Bu sağlık
tesislerinin çoğu İstanbul ve Ankara’da bulunmakta olup iller itibariyle dağılımına
ilişkin gösterim Tablo 10’da yer almaktadır.
Tablo 10. Sağlık Turizmi Konusunda Yetkili Aracı Kuruluşlar
İLLER

SAYI

İSTANBUL

25

ANKARA

14

ANTALYA

6

İZMİR

5

BURSA

2

ADANA

1

DENİZLİ

1

MERSİN

1

NEVŞEHİR

1

SAMSUN

1

TOPLAM

57
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(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)
Sağlık turizmi alanında yetki sahibi olan kuruluşlar arasında en yaygın olanı
özel sağlık tesisleridir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24/06/2019 tarihi itibariyle
sağlık turizmi konusunda yetki belgesi almaya hak kazanmış Türkiye genelinde
toplam 534 adet özel sağlık tesisi bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık
Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019). Bu sağlık tesislerinin çoğu İstanbul, Ankara ve
Antalya’da bulunmakta olup iller itibariyle dağılımına ilişkin gösterim Tablo 11’de
yer almaktadır.
Tablo 11. Sağlık Turizmi Konusunda Yetkili Özel Sağlık Tesisleri
İLLER

SAYI

İSTANBUL

200

ANKARA

61

ANTALYA

54

İZMİR

39

AYDIN

21

BURSA

18

DENİZLİ

14

KOCAELİ

12

ADANA

10

GAZİANTEP

10

KAYSERİ

10

KONYA

10

SAMSUN

9

DİYARBAKIR

6

MUĞLA

6

TEKİRDAĞ

6

ESKİŞEHİR

5

MERSİN

5

TRABZON

4

EDİRNE

3

SAKARYA

3

AFYONKARAHİSAR

2

BATMAN

2

ÇANAKKALE

2
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İLLER

SAYI

ELAZIĞ

2

ŞANLIURFA

2

VAN

2

YALOVA

2

ÇANKIRI

1

ÇORUM

1

ERZURUM

1

HATAY

1

KIRKLARELİ

1

MALATYA

1

MARDİN

1

NEVŞEHİR

1

NİĞDE

1

ORDU

1

SİVAS

1

TOKAT

1

UŞAK

1

ZONGULDAK

1

TOPLAM

534

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)

Sağlık turizmi alanında yetkili kamu sağlık tesislerine bakıldığında bu
tesislerin başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 37 farklı il genelinde mevcut
olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21/06/2019 tarihi itibariyle
sağlık turizmi konusunda yetki belgesi almaya hak kazanmış Türkiye genelinde
toplam 99 adet kamu sağlık tesisi bulunmaktadır(Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık
Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019). Bu sağlık tesislerinin iller itibariyle dağılımına
ilişkin gösterim Tablo 12’de yer almaktadır.
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Tablo 12. Sağlık Turizmi Konusunda Yetkili Kamu Sağlık Tesisleri
İLLER
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
ŞANLIURFA
ANTALYA
KONYA
MERSİN
MUĞLA
BURSA
ÇANAKKALE
EDİRNE
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
KIRKLARELİ
KOCAELİ
SAMSUN
TRABZON
ADANA
ADIYAMAN
AMASYA
ARTVİN
BALIKESİR
BOLU
ÇORUM
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ERZURUM
ISPARTA
KARABÜK
KAYSERİ
KÜTAHYA
MARDİN
ORDU
RİZE
SİVAS
TEKİRDAĞ
VAN
TOPLAM

SAYI
18
16
8
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, 2019)
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3.2.3. Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin SWOT analizi
Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirebilmesi açısından, sağlık
turizmi pazarındaki güçlü ve zayıf yönlerin, çevresel tehdit ve fırsatların analiz
edilmesi gerekmektedir. Bu başlıkta sağlık turizmi açısından Türkiye’nin SWOT
analizi yapılacaktır.
3.2.3.1. Güçlü yönler
Türkiye için sağlık turizminin gelişmesini olumlu etkileyen önemli faktörler
şunlardır:
 Türkiye’de kültür turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi
ve sağlık-kaplıca turizmi gibi sağlık hizmetlerine olan talebi olumlu
şekilde etkileyecek çok çeşitli turizm imkânlarının olması (Türkiye
Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Türkiye’nin sağlık alanında nitelikli insan gücü ve üstün teknolojisi
ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında olması (Türkiye Medikal
Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Türkiye’nin genel olarak hizmet sektöründe iyi konumda olması ve
hizmet sektörünün sağlık turizmini olumlu şekilde etkilemesi
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Türkiye’nin sağlık turizmi hizmetini sunan ilk ülkelerden biri olması
ve bu alandatecrübe kazanmış olması, (Türkiye Medikal Turizm
Rapor, 2012, s. 59),
 Diğer ülkelere nisbeten sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlarının
avantajlı olması,
 Sağlık turizmi ile ilgili çeşitli yasal düzenlemerin ve kamu desteğinin
olması(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
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 Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Asya ile Avrupa kıtalarının
kesişim noktasında olması ve iklim koşullarının elverişli olması
nedeniyle büyük bir avantaja sahip olması (Akbolat ve Deniz, 2017,
s. 128),
 Uluslararası

akredite

edilmiş

sağlık

kuruluşlarına

sahip

olması(Örneğin, Türkiye’de JSI ile akredite olan 44 sağlık kuruluşu
faaliyet göstermektedir (JSI, 2019)),
 Türkiye’nin termal su kaynaklarınındünyada ise 7. sırada, Avrupa’da
ise 1. sırada olması (Özsarı ve Karatana, 2013, s. 142),
 Avrupa’da yaşayan ve sağlık hizmetini Türkiye’de almayı tercih
edebilecek büyük bir vatandaş kitlesine sahip olması(Akbolat ve
Deniz, 2017, s. 129),
 Dünyada ses getiren organ nakillerinin (böbrek, karaciğer v.d.)
yapılıyor olması (Akbolat ve Deniz, 2017, s. 129)
3.2.3.2. Zayıf yönler
Türkiye için sağlık turizminin gelişmesini olumsuz etkileyen önemli faktörler
şunlardır:
 Sanayi sektöründe olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de, genel olarak
üretime yoğunlaşılması ve pazarlamanın görece ihmal edilmesi,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Sağlık turizminin zorunlu kıldığı entegre yaklaşımın (sağlık
kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve
ulaşım kuruluşları vs.) gerçekleşmesini sağlayacak “işbirliği-ortaklık
kültürünün” yeteri kadar gelişmemiş olması, (Türkiye Medikal
Turizm Rapor, 2012, s. 59),
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 Türkiye’deki hastanelerin, özellikle devlet hastanelerinin, bir
bölümünün sağlık turizmi hizmeti sunmaya uygun olmaması,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Mevcut durumda, katma değeri yüksek “sağlık turizminden” daha
ziyade

katma

değeri

düşük

“turistin

sağlığı”hizmetinin

yaygınolması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Türkiye’deki sağlık turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına
alacak ve denetleyecek kapsamlı sistem ve süreçlerin yeterince
olması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Sağlık Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşımında ilgili sağlık
kuruluşlarının istenilen özen, hız ve işbirliği içerisinde olmaması,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren hastaneler ve özellikle
kamu hastanelerinde yeterli sayıda yabancı dil bilen sağlık çalışanı
olmaması (Özsarı ve Karatana, 2013, s. 143),
 Sağlık hizmetleri konusundakitanıtımın yetersizliğinden dolayı
özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye’deki
sağlık

imkânları

hakkındaki

bilgilerin

yeteri

kadar

iletilememesi(Uysal Şahin ve Şahin, 2018, s. 295),
 Uluslar arası ilişkilerde artan sorunlar
3.2.3.3. Fırsatlar
Türkiye’nin sağlık turizminin gelişmesine ilişkin sahip olduğu çevresel
fırsatları şu şekildedir:
 Küreselleşme neticesinde dünyada sağlık hizmetlerinin uluslararası
boyut kazanmış olması (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s.
59),
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 Herhangi bir ülkedeki sağlık kuruluşları ve hizmetleri hakkında
bilgiye kolayca ulaşılıyor olması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor,
2012, s. 59),
 Türkiye’nin uluslararası arenada artan gücü ve oluşan olumlu algısı,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 59),
 Sağlık hizmetleri ihracatı konusunda Ekonomi Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı’nın ortak çalışmalar yapması, (Türkiye Medikal Turizm
Rapor, 2012, s. 59),
 Türkiye’nin turizm alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer
alıyor olması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Türkiye’nin coğrafi ve sosyo-politik konumunun çeşitli ülke
vatandaşları için sağlık hizmetlerini ülkemizde almak için tercih
nedeni olması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Yabancı hastaların tedavisinden elde edilen gelirlerden %50
oranında vergi muafiyeti sağlanması, (Türkiye Medikal Turizm
Rapor, 2012, s. 60),
 Türkiye’nin dış politikası gereği ülkemize getirerek devlet destekli
tedavi ettiği ülke vatandaşları (Libya, Afganistan, vs.) sayısının
artıyor olması ve bunun oluşturduğu olumlu hava, (Türkiye Medikal
Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin
yapılması ve sağlık turizminin Sağlık Bakanlığınca koordine
edilmeye başlanması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Sağlık

turizmineOnuncu

Kalkınma

Planı’nda

ve

Sağlık

Bakanlığı’nın Stratejik Eylem Planı’nda geniş yer verilmesi,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
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 Sağlık sektöründe artan iç rekabetin sağlık turizmini teşvik etmesi,
(Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Avrupa Birliği fonları ve Kalkınma Ajansı projeleri aracılığıyla
sağlık turizmi pazarına yönelik eğitimler verme, pazar araştırmaları
yapma ve altyapıyı güçlendirme imkanlarının olması (Uysal Şahin
ve Şahin, 2018, s. 295),
3.2.3.4. Tehditler
Türkiye’nin sağlık turizminin gelişmesine ilişkin maruz kaldığı çevresel
tehditler şu şekildedir:
 Çevre coğrafyalarda yaşanan siyasal istikrarsızlık ve iç çatışmaların
Türkiye’ye olumsuz etkisi, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s.
60),
 Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus nedeniyle artan doktor talebi ve
bu talep sebebiyle nitelikli çalışanların yurt dışına gitmesi ve aynı
zamanda Türkiye’ye gelebilecek turistlerin de kendi ülkelerinde
tedavi olma imkânlarına kavuşması, (Türkiye Medikal Turizm
Rapor, 2012, s. 60),
 Sağlık alanındaki düzenlemelerin çok sık değişmesi ve bu
değişimlere uyum için zaman ve kaynak israfı ile beraber uzun
vadeli stratejik planlamaların yapılamaması, (Türkiye Medikal
Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Sağlık turizmi alanında hizmet standartlarının istenen düzeyde
oluşmaması, (Türkiye Medikal Turizm Rapor, 2012, s. 60),
 Türkiye’nin; Hindistan, Tayland, Ürdün, İsrail gibi Doğu ve Uzak
Doğu ülkeleri başta olmak üzere sağlık turizmi alanındaki
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rakiplerinin oldukça fazla olması (Uysal Şahin ve Şahin, 2018, s.
296),
3.2.4. İletişim ve pazarlama stratejilerinde sağlık turizmi
Türkiye, sağlık turizmi alanında hızla ilerleyen ülkeler arasındadır. Türkiye’nin
sağlık turizmi potansiyelini yakalayarak dünya ölçeğinde bir marka haline
gelebilmesi için iletişim ve pazarlama stratejilerine büyük önem verilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamdaki stratejilerden; markalaşmaya, görünürlüğe ve
hedefpazarlara ulaşmaya ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Sağlık turizminin geliştirilmesi kapsamında son yıllarda yapılan pazarlama
stratejileri arasında aşağıdaki hususlar yer almıştır:


Sağlık turizmi ile ilgili olarak çekilen reklam ve tanıtım filmlerinde Şekil
6’da gösterilen logonunkullanılması (SATURK, 2019)

Şekil 6. Sağlık Turizmi Logosu


Sağlık turizmi internet sitesinde sağlık turizmine, termal turizme ve yaşlı ve
engelli turizmine yönelik kapsamlı bilgiler sunulması ve Türkçe’nin yanı sıra
İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hizmet verilmesi,



Hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasına
yönelik “Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü”nün iki ayda bir İngilizce
içerikli “Healthy and Happy” adlı sağlık turizmi dergisinin yayınlanması,



112 Acil Servis'e gelen yabancı dildeki çağrılarda, tüm kamu ve özel
hastanelere yabancı hasta geldiğinde, 184 SABİM hattına gelen yabancı
dildeki çağrılarda, 7 gün 24 saat olmak üzere altı dilde (Almanca, Arapça,
Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) hizmet vermek üzere Uluslararası
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Hasta Destek Departmanının kurulması ve bu kapsamda çalışan tercüman
sayısının arttırılması (Akın, 2019, s. 10-12),


Türkiye’nin sağlık sektörünü hedef pazarlara tanıtmak amacıyla Sağlık
Turizmi

Rehberi

(Turkey

Health

www.turkeyhealthguide.com internet

Guide)

hazırlanması

ve

sitesinin güncel içerik yayınlaması

(Aydın ve Aydın, 2015, s. 10).
3.2.5. Türkiye’nin sağlık turizmi tanıtım örgütlenmesi
Günümüzde insanların yaşam sürelerinin ve gelirlerinin artması ve daha
sağlıklı bir yaşam sürdürme bilinci, sağlık turizminin yaygınlaşmasını ve ayrı bir
sektör olmasını sağlamıştır. Bu çerçevede hem gelişmiş ülkeler hem Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler, sağlık turizmi pazarından daha çok pay elde etme çabası
içindedirler. Daha fazla Pazar payıelde etme yarışında başarılı olmak için sadece
kaliteli ve uygun maliyetli bir sağlık hizmeti anlayışı yeterli gelmemektedir. Bu
bağlamda planlı bir örgütlenme, doğru pazar belirleme ve doğru iletişim ve
pazarlama stratejilerinin uygulanması atılması gereken adımlardır. Türkiye, medikal
turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini
yükselterek rekabet gücünü arttırarak sağlık turizmi pazarından daha çok pay elde
edebilir. Türkiye’nin sağlık turizmi tanıtım örgütlenmesindeki sorumlu kurumlar
genel olarak Onuncu Kalkınma Planında belirtilmiştir. Onuncu Kalkınma Planının
sağlık turizmine ilişkin hedefleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, hedef
ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması, tanıtım ve
pazarlama alanında kamu ve özel sektör işbirliklerinin artırılmasından sorumlu olan
kurum olarak belirlenmiştir. (Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı, 2013,
s. 180-181)
3.2.6. Türkiye’nin sağlık turizmi tanıtım araçları
Dünyada sağlık turizmi pazarının hızla gelişmesi ve rekabetin giderek artması
nedeniyle, günümüzde sadece reklam ile hedef kitleye ulaşmak artık yeterli
olmamaktadır. Dolayısıyla, bütünleşik pazarlama yönteminin uygulanması daha
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başarılı bir strateji alternatifi olarak değerlendirilebilir. Sağlık turizmi kapsamında
yapılan tanıtımlarda, halkla ilişkiler enformasyon ve propaganda gibi yöntemlerin bir
arada kullanılması daha etkili bir pazarlama stratejisi olduğu kabul görmektedir.
Halkla ilişkiler yoluyla yapılan tanıtımlar; hastanın talepleri, ilgi alanları ve
ihtiyaçları belirlenerek, bu hastaların tercih ve memnuniyetini karşılamak amacıyla
yapılan tanıtımlardır. Sağlık turizmi faydalanıcısı bir hastanın, aldığı hizmetlerden
memnun olması ve bu memnuniyetini etrafındaki insanlarla paylaşması, çoğu
reklamdan daha etkili ve geri dönüşü daha hızlı bir yöntem olmaktadır. Enformasyon
yolu ile yapılan tanıtımlar; hedef kitleye ulaşmak ve onların tercihlerine yön vermek
amacıyla, belli bir kaynaktan belli bir kitleye bilgi akışının gerçekleştirilmesidir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgilendirme ofisi enformasyon yolu ile yapılan
tanıtımlara

örnek

gösterilebilir(SATÜRK

Sağlık

Turizminde

Tanıtım

ve

Markalaşma, s. 12).
Sağlık turizmi tanıtım araçlarında halkla ilişkiler yoluyla yapılan tanıtımlar,
enformasyon yolu ile yapılan tanıtımların yanı sıra internet etkili şekilde tanıtım aracı
olarak kullanılabilir. Ayrıca, fuarlar, kongreler, özel organizasyonlar, duyurum,
broşürler, internet reklamları, yazılı ve görsel basın reklamları da sağlık turizmi
tanıtım araçları olarak yer almaktadır. (Tontuş, 2018, s. 82)
3.2.7. Sağlık turizmi sunumunun ana aktörleri
Sağlık turizmi sunumunda etkili olabilecek aktörleri, resmi kurumlar ile sivil
toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar şeklinde iki gruba
ayırabiliriz.
3.2.7.1. Resmi kurumlar
Sağlık turizmi sunumunda birçok resmi kurum yetkili ve görevlidir. Bu
kurumların başında Sağlık Bakanlığı gelmekte olup, sağlık turizmine ilişkin olarak;
denetim,

standardizasyon,

tanıtım,

garantörlük

ve

planlama

konularında

çalışmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmine ilişkin tanıtım
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faaliyetlerine dair girişimlerde bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı ile Hazine ve
Maliye Bakanlığı ise; sağlık turizmine ilişkin teşvik ve vergi muafiyetleri
sağlamaktadırlar. Tanıtım ve Destek Ajansı ise sağlık turizmine ilişkin tanıtım
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı da sağlık turizmi
kapsamında gelen hastalar için vize kolaylığı sağlamaktadır(SATÜRK Sağlık
Turizminde Mevzuat ve Teşvikler, s. 3).
3.2.7.2. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar
Sağlık turizmi sunumunda yetkili olan Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek
Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar kurumları sayısı oldukça fazladır. Bu kapsamda
Sağlık Bakanlığından yetkili aracı belgesi almak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı
belli aralıklar ile yetkili aracı kuruluş belgesi alan kurumları kendi sitesinde
açıklamaktadır.
Bu kapsamdaki sivil toplum kuruluşlarından birisi olan; Türkiye Sağlık
Turizmini Geliştirme Konseyi’dir. Sağlık turizmi derneklerinin (Afyon Sağlık
Turizmi Derneği, Ankara Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Alanya Sağlık
Turizmi Derneği, Bursa Sağlık Turizmi Derneği, Erzurum Sağlık Turizmi Derneği,
İzmir Sağlık Turizmi Derneği,Konya Sağlık Turizmi Derneği, Samsun Sağlık
Turizmi Derneği ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Derneği) katılımıyla 2017
yılında Türkiye Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu (TURSAF) kurulmuştur.
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4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ: KAMU POLİTİKALARI, İDARİ VE
HUKUKİ BOYUT
Türkiye’de sağlık turizmine ilişkin olarak yürütülen politikaların kamu
paydaşları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere;Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı1, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı2,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığıdır.
(Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet
Raporu, 2011, s. 24-25) Bu çerçevede tezin bu bölümde, Türkiye’de sağlık turizmine
ilişkin olarak yürütülen politikaları ve bu politikaların idari ve hukuki boyutları
irdelenmiştir.
4.1. Sağlık Bakanlığı ve Mevcut İkili Anlaşmaları
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 31
Mart 2010 tarihinde “Sağlık Turizm Birimi” kurulmuştur. Sağlık Turizm Birimi, 5
Mayıs 2011 tarihinde “Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü” adıyla Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 2 Kasım 2011 tarihinde ise, Sağlık Hizmetleri
Genel

Müdürlüğü

bünyesine

“Sağlık

Turizmi

Daire

Başkanlığı”

olarak

yapılandırılmıştır. 26 Aralık 2013 tarihinde de Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğüne aktarılmış olan “Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı” 26 Ağustos 2016
tarihinde tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili bazı ülkelerle birçok alanda milletlerarası ikili
işbirliği anlaşması yapmıştır. Milletlerarası ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde

1

2011 yılı öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı

2

2011 yılı öncesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı
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söz konusu ülkelerden gelen hastalar Türkiye’de tedavi olmaktadırlar. Sağlık
Bakanlığı’nın milletlerarası ikili işbirliği anlaşması yaptığı 55 ülke bulunmaktadır.
2012 yılında; Afganistan’dan gelen 211 hasta, Arnavutluk’tan gelen 94 hasta,
Azerbaycan’dan gelen 7 hasta, Kosova Cumhuriyeti’nden gelen 88 hasta, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 18 hasta, Sudan’dan gelen 100 hasta ve
Yemen’den gelen 26 hasta olmak üzere toplam 544 hasta milletlerarası ikili işbirliği
anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de tedavi olmuşlardır(Kaya ve diğerleri, 2013, s.
61-62). Sağlık turizmi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın milletlerarası ikili işbirliği
anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’ye gelen 544 hastanın 390’ı Ankara’da ve 154’ü
İstanbul’da tedavi olmuştur(Kaya ve diğerleri, 2013, s. 58). Söz konusu hastalardan
536’sı ise eğitim ve araştırma hastanelerinde, 8’i devlet hastanelerinde ve2’si ise
devlet üniversite hastanelerinde tedavi olmuşlardır. Sağlık Bakanlığınca yapılan
milletlerarası ikili işbirliği anlaşmaları özel hastaneleri kapsamaması nedeniyle
sağlık turizmi çerçevesinde Türkiye’ye tedavi olmak için gelen hastalar sadece kamu
hastanelerinde tedavi görmektedirler(Kaya ve diğerleri, 2013, s. 16-17). Teknolojinin
yoğun olarak kullanıldığı kliniklere gelen hastalar bağlamında incelendiğinde;
milletlerarası ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’ye gelen 544 hastanın
96’sı kardiyoloji, 69’u kalp ve damar cerrahisi, 62’sibeyin ve sinir cerrahisi, 50’si
ortopedi ve travmatoloji ve 20’si de tıbbi onkoloji kliniğinde tedavi olmuşlardır
(Kaya ve diğerleri, 2013, s. 29).
4.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devletlerarası Sosyal
Güvenlik Anlaşmaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı ülkelerle milletlerarası sosyal
güvenlik sözleşmesi

yapmıştır. Milletlerarası

sosyal

güvenlik sözleşmeleri

çerçevesinde söz konusu ülkelerden gelen hastalar Türkiye’de tedavi olmaktadırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taraf olduğu milletlerarası sosyal güvenlik
sözleşmesi yaptığı 35 ülke bulunmakla birlikte, söz konusu ülkeler arasında sağlık
yardımlarına ilişkin hükümlerin bulunduğu 19 ülke bulunmaktadır. (Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri, 2019)
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2012 yılında; Almanya’dan gelen 12,243 hasta, Arnavutluk’tan gelen 11 hasta,
Avusturya’dan gelen 708 hasta, Azerbaycan’dan gelen 185 hasta, Belçika’dan gelen
560 hasta, Fransa’dan gelen 564 hasta, Hollanda’dan gelen 6,405 hasta, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nden gelen 765 hasta, Makedonya’dan gelen 38 hastave
Romanya’dan gelen 43 hasta olmak üzere toplam 21,522 hasta milletlerarası sosyal
güvenlik sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de tedavi olmuşlardır. (Kaya ve diğerleri,
2013, s. 41) Sağlık turizmi çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
milletlerarası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde Türkiye’ye gelen 21,522
hastanın 5,170’iİstanbul’da, 4,498’i Antalya’da, 3,849’u Karaman’da, 2,539’u
Sakarya’da, 1,657’si İzmir’de, 626’sı Aydın’da, 558’si Samsun’da, 371’i Ankara’da,
306’sı Bursa’da, 217’si Elazığ’da ve 1,731’i ise diğer illerde tedavi olmuştur(Kaya
ve diğerleri, 2013, s. 33). Söz konusu hastalardan 15,421’i özel hastanelerde,
3,327’si devlet hastanelerinde, 2,678’i eğitim ve araştırma hastanelerinde, 84’ü
devlet üniversite hastanelerinde ve 12’si vakıf üniversite hastanelerinde tedavi
olmuşlardır. (Kaya ve diğerleri, 2013, s. 41)
4.3. Türkiye ve Sağlık Turizmi Vizyonu
Türkiye’de sağlık turizmi vizyonunun 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte
kamu politikalarında yer almaya başladığı söylenebilir. Aşağıdaki alt başlıklarda,
Türkiye’de sağlık turizmine ilişkin vizyonun somutlaştığı 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planı ve söz konusu kalkınma planı çerçevesinde hazırlanan stratejiler ve
düzenlemeler irdelenmiştir.
4.3.1. Devlet Planlama Teşkilatı 10.Kalkınma Planı (2014-2018)
Sağlık turizmi, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizmin çeşitlendirilmesi ve
hizmet kalitesinin yükseltilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda,
turizme ilişkin geliştirilen politikalar arasında sağlık turizmi ilk sırada yer
almaktadır(Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı, 2013, s. 131.).
Söz konusu kalkınma planının programları arasında “Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi Programı” da yer almaktadır. Anılan programın dört bileşeni
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bulunmakta olup Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bu programın
genel koordinatör ve sorumlu kurumlarıdır. Sağlık Bakanlığı “Sağlık Turizmine
Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” ile “Sağlık Turizmi Hizmet
Kalitesinin Artırılması” bileşenlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise “Sağlık
Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının İyileştirilmesi” ile “Sağlık Turizmi
Alanında

Etkin

Tanıtım

ve

Pazarlama

Yapılması”

bileşenlerinden

sorumludur(Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı, 2013, s. 204-205.).
4.3.2. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2018-2023)
Sağlık Bakanlığı’nın Stratejik Planı içerisinde yer alan dört amaçtan birisi
“Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak
sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek”tir. Söz konusu amacın yedi stratejik
hedefi belirtilmiş olup, bunlardan birisi de “Türkiye’de sağlık turizmini
güçlendirmek”tir. Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek hedefine yönelik
stratejiler ise; sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak,
sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek, sağlık
turizmi hizmet kapsamını genişletmek ve sağlık turizmi yönetimini iyileştirmektir.
Sağlık turizminden elde edilen gelir 2011 yılı itibariyle 1 milyar ABD Doları
olup, olup, söz konusu stratejik plana göre 2023 yılında ulaşılacak hedef 10 milyar
ABD Doları’dır. Sağlık turizmi kapsamında gelen hasta sayısı 2011 yılı itibariyle
156,000 olup, söz konusu stratejik plana göre 2023 yılında ulaşılacak hedef
1,000,000’dur. Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren akredite olmuş sağlık
kuruluşlarının oranı 2011 yılı itibariyle %2,5 olup, söz konusu stratejik plana göre
2023 yılında ulaşılacak hedef %10’dur(Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013 – 2017,
2012, s. 147).
4.3.3. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış Türkiye Turizm Stratejisi(2023)
ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı(2007-2013) 2 Mart 2007 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. Türkiye Turizm Stratejisinde turizmin

125

çeşitlendirilmesi yöntemlerinden birisi olarak “Sağlık Turizmi ve Termal Turizm”
belirtilmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem
Planı (2007-2013) ana kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Termal
Turizm Master Planı (2007-2023) hazırlanmıştır. Söz konusu master plana ilişkin
çalışmalar tamamlandığında termal turizm merkezlerindeki yatak kapasitesinin 2023
yılında 500,000 termal yatağa yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece orta ve uzun
vadede termal turizmde Türkiye’nin dünyanın en önemli sağlık ve termal
destinasyonu olması amaçlanmaktadır(Termal Turizm Master Planı 2007-2023,
2019).
4.3.4. Ekonomi Bakanlığı düzenlemeleri
Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü “Döviz Kazandırıcı Hizmet Faaliyetinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No:2012/4)” çerçevesinde sağlık turizmine
yönelik çeşitli destekler düzenlenmiştir.
Anılan Tebliğ kapsamında sağlık turizmi şirketlerinin yararlanabilecekleri
destekler; pazara giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği ve
danışmanlık desteği; sağlık kuruluşlarının yararlanabilecekleri destekler; pazara giriş
desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği, belgelendirme desteği ve
danışmanlık desteği; işbirliği kuruluşlarının yararlanabilecekleri destekler ise; pazara
giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği, ticaret heyeti ve alım
heyeti desteği başlığı altında toplanmıştır(Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2012).
4.3.5. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve sağlık turizmi sektör çalışmaları
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün, 2010 yılında “Sağlık
Turizmi” konusunda çalışmalarda bulunan Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları ve
Sektör Temsilcileri ile ilk kez tarafları bir araya getirerek “Sağlık Turizmi”ne destek
vereceklerinin ve bu konunun yurt dışında tanıtımı için çalışacaklarının bilgisini
vermiştir. (Akarcalı ve Tontuş, 2016, s. 30)
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4.4. Sağlık Turizmine İlişkin Yasal Durum
Sağlık

Bakanlığı

ve

Bağlı

Kuruluşlarının

Teşkilat

ve

Görevleri

HakkındaKanun Hükmünde Kararname’nin 9. Maddesi’nde Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün görevleri arasında “Sağlık turizmi” de sayılmıştır. “Uluslararası
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” (Sağlık Turizmi
Yönetmeliği)

m.

4/d’de

sağlık

turizmi

tanımlamıştır.

Özel

Hastaneler

Yönetmeliği’nde 2011 yılında eklenen Ek 9. Madde ile sağlık turizminin önünün
açılması sağlanmıştır. Diyaliz merkezleri hakkında Yönetmeliğe 2012 yılında
eklenen Ek Madde 1 ile konaklama tesisinde ve klinik konukevinde turistlere ve
sağlık turizmine yönelik diyaliz merkezi açılabileceği hususları düzenlenmiştir.
4.5. Sağlık Turizmi ile İlgili Birimlerin Oluşturulması (Uluslararası
Akreditasyon)
Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili birimlerin oluşturulmasına Sağlık Bakanlığı
bünyesinde sağlık turizmi birimi kurulması ile başlanmıştır(Sağlık Turizminde
Türkiye Vizyonu, s. 5).Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programının bir eylemi
olarak Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’nun (SATURK) oluşturulması yer
almaktadır. (Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı, 2015, s. 4). SATURK, 6
Şubat 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur.
SATURK bünyesinde 3 çalışma grubu kurulmuştur: Mevzuat ve Akreditasyon
Çalışma Grubu, Eğitim ve Planlama Çalışma Grubu ve Uluslararası Tanıtım,
Pazarlama ve Fiyatlandırma Çalışma Grubu. (Sağlık Turizminde Türkiye Vizyonu, s.
7).
Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyon konusundaki çalışmalar; Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen kalite çalışmaları sonucunda başlatılmış ve Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’nın kurulması ile hız kazanmıştır. (Cengiz, 2018, s.
23). Ulusal akreditasyon sisteminin oluşturulması kapsamında 2015 yılında Türkiye
Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) kurulmuştur.
Kuruluşunu tamamlamasının ardından The International Society for Quality in
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Health Care (ISQua) üyeliğini gerçekleştiren TÜSKA, hem ulusal hem de
uluslararası alanda yürütülecek çalışmalarda uluslararası norm ve ilkelerde hareket
etmektedir. (Kayral, 2018, s. 31)
TÜSKA tarafından hayata geçirilen ilk akreditasyon programı ise Hastane
Akreditasyon Programı’dır. Söz konusu akreditasyon programında ISQua tarafından
akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (Hastane) kullanılmakta ve yine
ISQua tarafından akredite edilen Denetçi Eğitim Programını başarıyla tamamlayan
denetçiler tarafından akreditasyon denetimleri gerçekleştirilmektedir. (Cengiz, 2018,
s. 23).
TÜSKA tarafından biri devlet hastanesi olmak üzere dört hastane akredite
edilmiştir: “Özel Ankara Koru Hastanesi”, “Tire Devlet Hastanesi”, “Özel Medical
Park

Gaziantep

Hastanesi”

ve

“Özel

Konak

Hastanesi”

akredite

edilmiştir(TÜSKA'dan Akredite Kuruluşlar, 2019).
4.6. Yatırımların Planlanması ve Teşvikler
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde
sağlık turizmine ilişkin çeşitli destekler de düzenlenmiştir. (Döviz Kazandırıcı
Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2012) 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 89. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)’de
10.5. no’lu bölümde sağlık turizmi faaliyetleri için matrah indirimleri düzenlenmiştir.
4.7. Sağlık Serbest Bölgesi Modeli
Dünya genelinde ilk ve tek sağlık serbest bölgesi Birleşik Arap Emirliklerinin
ikinci büyük emirliği olan Dubai Emirliği’ndeki Dubai Sağlık Şehridir. Dubai Sağlık
Şehri bünyesinde iki tam teşekküllü genel hastane ve onlarca sağlık kuruluşu yer
almaktadır. Bu hastane ve sağlık kuruluşları bölgede ağır ameliyatlardan hafif ayakta
müdahalelere varasıya kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti sunmaktadır(Sağlık
Serbest Bölgeleri Araştırması, 2012, s. 3).
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Bu bağlamda, Türkiye’de sağlık serbest bölgesi kurulması için çalışmalar
devam etmektedir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma
Programında sağlık serbest bölgesi modeline ilişkin fizibilite çalışması planlanmıştır:
“Sağlık Serbest Bölgesi Fizibilite Çalışması Sağlık serbest bölgesi kurulabilmesi için
kriterler belirlenecek ve kriterlere uygun alan araştırması yapılacaktır. Uygun alanın
bulunması halinde sağlık serbest bölgesi fizibilitesi hazırlanacaktır” (GMKA, 2019,
s. 24).
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5. BEŞİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK TURİZMİNDE HASTA HAKLARI ve ETİK SORUNSALI
Hem tıp, hem etik ve hem de hukuk, hastanın iyiliğini güvence altına alma
amacını taşırlar. Ancak, somut durumlara farklı perspektiflerle bakarlar ve temelde
farklı talepler ileri sürerler. Hukuk perspektifinde hastanın iyiliği, birincil olarak
kendisi tarafından güvence altına alınabilir. Etik bakış açısında ise bireyin
özerkliğinin ilke düzeyinde teşviki ve bu ilkeden türetilen kişinin kendi hakkında
karar verme hakkı, yanı sıra çıkarlarının korunması ön plandadır. Tıp perspektifinde
ise sağaltım ve yaşamın korunması ön plandadır. Bu üç disiplinin de kendi
perspektiflerini ortaya koymaları, tek yönlü bir bakış açısının önüne geçilmesini,
durumun daha çok soru ile irdelenip, farklı çözüm yolları üretilmesini sağlar. Bu üç
bakış açısı da, hastanın iyiliğinin güvence altına alınması için önemlidir, hiç biri feda
edilemez ve aralarında bir hiyerarşi bulunduğu da söylenemez. (Namal, 2008, s. 9697). Bu bağlamda tezin bu bölümde, etik ve hukuk perspektifinden sağlık turizmi
irdelenmiştir.
5.1. Etik ve Hukuk Boyutu
Etik ilkeler, asgari standartları, bu ilkelerin değer hükmü haline dönüşmesi ise
ahlâk kurallarını oluşturmaktadır. Çoğu zaman ahlâk kurallarının devlet yaptırımına
tabi olması hali ise, hukuk kurallarına hayatiyet vermektedir. Hukuk, kanunlar ve
kurallar çerçevesinde ne yapılabileceğinin; etik ise, ne yapılması gerektiğinin ortaya
konulmasıdır. (Karakoç, 2010, s. 92-93)
5.1.1. Etik önem
Etik, insanın toplumsal ölçekte gerçekleştirdiği ve başkalarını etkileyen
sonuçları olan davranışları ve eylemleri ile bunları biçimlendiren düşünme süreçleri
ile ilgilidir. (Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007, s. 76).
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Günümüzde etik alanında varlığını sürdüren, birbirinden temel bazı farklılıklar
gösteren dört etik yaklaşım söz konusudur: erdem etiği, yararcılık etiği, ödev etiği ve
haklar etiği. (Büken ve Büken, 2002, s. 17).
Erdem etiği karar vermekten çok, karar verenin davranışına yansıdığı biçimiyle
karakterine odaklanmaktadır. Erdem, ahlaki bir mükemmellik türüdür. (Dünya
Tabipler Birliği, 2015, s. 33) Yararcı etik, yararlılık ilkesini bir ahlak ilkesi olarak
şöyle formüle eder: bir eylem, yöneldiği kimselere en büyük yararları getirdiğinde
ahlakidir; diğer bir deyişle, bir eylemin, bir davranışın sonuçları, azami haz ve
sevinç, asgari üzüntü ve acı getirirse, bunlar ahlakidir (Tren/Vagon İkilemi (Trolley
Dilemma), 2019, s. 4). Alman filozofu Immanuel Kant’ın (1724-1804) “görev”
düşüncesini çıkış noktası olarak alan etik anlayışıdır. Kant’ın deontolojisi olarak
bilinen bu anlayışa göre Kant, “ister kendin ol, ister başkası olsun, her zaman, tüm
olarak insanlığın (başka insanların) hiç bir zaman yalnızca bir araç değil, aynı
zamanda her zaman bir amaç olduğu düşüncesiyle hareket et” demektedir. Böylece
hem özerkliği, hem de özerkliğe saygıyı evrensel bir değer kabul etmektedir. Bu
görüşte davranışın sonucu değil, olayın başındaki niyet ya da başka bir anlatımla
davranışın ödev boyutu önemli olmaktadır. (Büken, 2019, s. 28)
Haklar etiği anlayışının temeli 13. yüzyıl katolik düşünürü Thomas Aquinas’a
kadar gider. Aquinas’ın ahlak öğretisi de temelde akılcıdır. Bu öğretiye göre; insanda
doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırma yeteneği doğal olarak bulunduğu halde, bilgi
ve etiğin yetersizliği yanlış davranışlara yol açabilir. İnsan doğruyu seçtiği zaman
gerçekte kendi yaradılışına uygun davranmış olur; çünkü Tanrı’nın insandan
beklediği, onun kendi iyiliğine olanı yapmasıdır. Toplumsal yaşamda, devletin amacı
ise erdemli bir yaşayış için insan yetiştirmektir. (Büken, 2019, s. 29)
5.1.2. İhlaller
Etik sorunlar, davranışın iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya
çıktığı durumlardır. Davranışı belirleyen zihinsel süreçte de davranışın sergilendiği
toplumsal ortamda da söz konusu olabilirler. Etikle ilgili sorunlu durumlar
çerçevesinde “ikilem” ve “ihlal” gibi iki ana kategori bulunmaktadır. İkilemi, kurala
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bağlanmamış durumlarda karar vericinin yaşadığı seçim sorunu; ihlali ise mesleki
eylemi düzenleyen standart kuralların çiğnenmesi olarak tanımlamak mümkündür.
(Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007, s. 77).
Sağlık alanında “adalet ilkesi” bireylerin toplumsal ve tıbbi olanaklardan adil
olarak yararlanmalarını öngörür. Uygulamadaki sorun, sağlık hizmetlerindeki sınırlı
kaynakların nasıl paylaştırılacağı, dürüstçe paylaştırabilmek için uygun ve kesin
ölçütler olup olmadığıdır. Örneğin, tıbbi araç ve olanakların tüm toplum kesimine
adil ve dürüstçe dağıtılması, bu ilkenin gereklerine uygun biçimde davranmakla
gerçekleşebilir. Bu anlamda, böbrek aktarımı yapılacak gençlerin yaşlılara tercih
edilmesi, tıbbi araçların kullanımında toplumsal statülere göre karar verilmesi gibi
durumlar, adalet ilkesinin ihlal edildiğini gösterir örneklerdendir. (Büken, 2019, s.
38)
5.1.3. Hukuk davaları
9 Aralık 1946’da bir Amerikan askeri mahkemesi önde gelen 23 Alman doktor
ve idarecilerine işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara istekli olarak
katıldıkları iddiası ile “ABD v. Karl Brandt ve diğerleri” olarak bilinen bir dava açtı.
Üçüncü Reich döneminde, Nazi doktorları zihinsel engelli ve fiziksel engelli
insanların mağdur olduğu “ötenazi” programını uygulamaya koydular. Ayrıca, II.
Dünya Savaşı sırasında Alman doktorlar, binlerce toplama kampı mahkûmuna,
rızaları olmadan, sahte tıbbi deneyler yaptılar. Çoğunluğu Yahudi, Polonyalı, Rus ve
Roman olan bu kurbanlar bu deneyler neticesinde öldü ya da kalıcı olarak
sakatlandılar. 85 tanığın ifadesinin ve yaklaşık 1.500 belgenin incelendiği 140 gün
süren yargılamaların ardından, 20 Ağustos 1947 tarihinde doktorların 16’sı suçlu
bulundu ve yedisi ölüm cezasına çarptırıldı. (The Doctors Trial: Background &
Overview, 2019)
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5.1.4. İlgili araştırmalar
Tıbbi araştırmalara ilişkin etik ilkelerin kaynağı Nuremberg İlkeleri ve
Helsinki Bildirgeleri’dir. Nuremberg İlkeleri, temel olarak şu on prensibi
içermektedir (The Doctors Trial: The Nuremberg Code, 2019):

Helsinki Bildirgesi, insan gönüllü katılımcılar içeren biyomedikal araştırmalara
katılan doktorlara yol göstermek üzere geliştirilmiştir. Helsinki Bildirgesi, dünyanın
pek çok yerinde eldeki tedavi olanaklarına daha etkililerini katmak, hastalıklara
çözüm

getirmek

üzere

yapılan

sayısız

tıbbi

araştırmada

tüm

ülkelerin
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araştırmacılarının kendilerine rehber kabul ettikleri kuralları içermektedir. (Büken,
2019, s. 46)
5.1.5. Sağlık alanında etik
Etik, davranışları yönlendiren davranış standartlarını (veya sosyal normları)
belirlemektedir. Başka bir deyişle, etik, çoğu zaman bir meslek alanında benimsenen
düzgün ve uygun davranma standardı anlamına gelmektedir. Davranış standartları,
kişilerin gerçek davranışlarını ifade etmemektedir(Karakoç, 2010, s. 91).
Mesleklerin evrensel birer alt kültür oluşu bağlamında, meslek etiklerinin de
temel özelliklerinden biri sadece meslek üyeleri için geçerli olup farklı toplum
kesimlerini bağlamamak diğeri ise dünya ölçeğindeki tüm meslek üyeleri için geçerli
olmaktır(Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007, s. 78). Sağlık Turizminde etik bu mesleki etik
kurallardan temellenir.
19 Ekim 2005 tarihinde UNESCO Genel Konferansı’nda benimsenen
“Uluslararası Biyoetik ve İnsan Hakları Bildirgesi” ile onbeş biyoetik ilke
benimsemiştir(Ülman, 2010, s. 3):
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5.2. Sağlık Turizminde Hasta Hakları
Hasta hakları önceleri tıp mesleğinin etik kuralları içerisinde yer alan bir
kavram olarak herhangi bir yasal yaptırımı da yoktu. Ancak, özellikle 1. ve 2. Dünya
Savaşları ortamında ortaya çıkan insan hakları ihlal ve istismarlarından sonra hasta
haklarının tıp mesleğinin etik kurallarından ziyade, yaptırımı olan yasal kurallarla
korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Aydemir ve Işıkhan, 2012, s. 68). Günümüzde
hasta hakları sadece yerleşik ülke vatandaşlarını göz önüne alarak düzenlenmesi
gereken bir husus değil, uluslar arası sağlık turizmi hastalarının da haklarının
korunmasını kapsayacak nitelikte olması gerekmektedir.
5.2.1. Hasta hakları kavramının tanımı
Günümüzde geçerli olan hasta hakları ile ilgili bildirgeler Dünya Tabipler
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenmiş olup, bu konuyla ilgili
ilk düzenlemeler Nuremberg İlkeleri ve Helsinki Bildirgeleri’nde yer almaktadır.
Hasta Hakları’nın uluslar arası arenada ve yasal çerçevede ilgi görmesi 1981 Lizbon
Hasta Hakları Bildirisi’ne dayandırılmaktadır. Lizbon İnsan Hakları Bildirisi 34.
Dünya Hekimler Toplantısı’nda kabul edilmiş, 47. Dünya Hekimler Birliği
Kurultayı’nda değişikliğe uğramış ve Şili’de Ekim 2005’te düzenlenen 171. Konsey
Oturumu’nda gözden geçirilip düzeltilmiştir. Lizbon Hasta Hakları Bildirisi’nden
sonra birçok ülke kendi hukuk sistemine uygun hasta haklarını değerlendirip yasal
düzenlemelere gitmiştir. Lizbon Hasta Hakları Bildirisi’nde hastanın kendisini tedavi
edecek doktoru seçme, uygulanacak olan tedaviyi ret veya kabul etme, doktorun
hastasına karşı yaklaşımı, hastanın bilgilerinin gizliliğini koruma gibi ilkeler yer
almıştır. Bu ilkeler genel hatlarıyla şöyledir(Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu, 2013,
s. 80):
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Türkiye’de hasta hakları ile ilgili bir kanun bulunmamakta olup, konu ile ilgili
yapılan düzenlemeler, tüzük, yönetmelik ve yönerge düzeyindedir. 2003 yılında
“Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge” yayımlanarak
yürürlüğe konulan uygulama ile hasta ve yakınlarının mevzuatta belirlenmiş
haklarını kullanabilmeleri, her aşamada bilgilendirilmeleri, hasta ve yakınlarının hak
ihlallerinden korunabilmeleri ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen
kullanabilmeleri amaçlanmıştır. (Aydemir ve Işıkhan, 2012, s. 69-70).
5.2.2. Hasta haklarının tarihsel gelişimi
Hasta haklarının tarihi, ilk başlangıçlar bakımından tıp tarihi kadar geriye
götürülebilir. Nitekim, Hipokrat, kendilerini hastaların sıhhatine adamış doktorların,
ahlaklı, ağzı sıkı insanlar olması gerektiğini belirtmiş ve doktorlara ağır
sorumluluklar yüklemiştir(Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu, 2013, s. 80).
Modern anlamda hasta haklarının gündeme gelişi, tıp teknolojisinde büyük
değişimlerin olduğu son 50 yıla dayanır. Modern tıbbın merkezinin, özel hekim
muayenelerinden hastanelere kayması ile birlikte hasta haklarından daha çok söz
edilmeye başlanmıştır. ABD’de 1970’li yılların başında mahkeme kararlarında
doktor-hasta ilişkisinin bir iş ilişkisi olmadığı, güvene dayalı bir ilişki türü olduğuna
değinilir. Buna göre; hasta devlet tarafından yetkilendirilmiş kişi olan doktorda
yardım talep eder. Doktorun bu talebi yerine getirmek üzere faaliyette bulunması
sırasında, doktora bazı sorumluluklar yüklenir. Doktorun bu sorumlulukları içinde
tıbbi müdahaleden önce hastayı müdahalenin yarar ve sakıncaları konusunda
aydınlatması ve onam alması da vardır(Önal, 2012, s. 8). 1970’li yıllarda gündeme
gelen, 1980’li yıllarda uluslararası alana taşınan, 1990’lı yıllarda bildirgelerin gücünü
artırmak bakımından ülkelerde yasal düzenlemelerin başladığı, 2000’li yıllarda ise
mevzuatı oluşturulmuş, 2010’lu yıllar ise, genel olarak sisteme kalıcı biçimde
yerleşmiş olan hasta haklarının, yaşlı hasta, ruh sağlığı hastası ve diğer bazı engelli
hastalar gibi “incinebilir hasta gruplarının” özgül ihtiyaçları doğrultusunda
derinleştirilmesi gerekmektedir. İncinebilir ya da örselenebilir olarak adlandırılan bu
grupların ortak özellikleri; bu bireylerin özerk karar verme yetisinden ve sosyal
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güçten yoksun oluşlarıdır. Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi son
güncellemesinde de, başta “kendi kaderini belirleme hakkı” olmak üzere haklar, bu
gruplara göre de ayrıntılı düzenlenmiştir. (Önal, 2012, s. 9)
Türkiye’de ise; 1 Ağustos 1998 tarihinde 23420 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği” ve 15 Ekim 2003’de
Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına
Dair Yönerge” ile hasta hakları yasal çerçeve içerisine alınmıştır. (Çetinkaya,
Koçyiğit ve Emiroğlu, 2013, s. 80)
5.2.3. Sağlık turizmi kapsamında hasta haklarının değerlendirilmesi
Aydoğdu (2016)’nun bulguları arasında Türkiye’nin zayıf yönlerinden birisi
olarak “sağlık çalışanları ve yöneticileri yabancı sağlık mevzuatı ve hasta hakları
konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir” yer almaktadır. (Aydoğdu, 2016, s. 88)
Ayrıca Türkiye’nin tehditlerinden birisi olarak “Hasta haklarına ve yanlış tıbbi
uygulamalara gerekli önem verilmemektedir”yer almaktadır. (Aydoğdu, 2016, s. 89)
Bu bulgular, Türkiye gibi sağlık turizm potansiyelinden yeterince yararlanamayan
ülkeler için hasta haklarının önemini ortaya koymaktadır.
5.2.3.1. Sağlık turizmi hasta hakları kavramı ve kapsamı
Sağlık turizmi hastalarının “hasta hakları” kapsamı, nitelik itibariyle
yerleşiklerin hasta haklarını kapsaması ve ilave hususlar içermesi gerekmektedir.
Nitekim, 13.07.2017 tarihinde yürürlüğe konulan “Uluslararası Sağlık Turizmi Ve
Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” uyarınca, uluslararası sağlık turizmi
kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken hususlar
arasında tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahremiyeti gözetilmek, hasta
haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta onamının alındığını belgelendirmek
kaydıyla yer verilebileceği düzenlenmiştir.
Ayrıca, 23.07.2013 tarihinde yürürlüğe konulan “Sağlık Turizmi Ve Turist
Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” ile sağlık
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turizmi hastalarının, Türkiye vatandaşı hastalar ile aynı koşullarda hasta haklarından
yararlanabilmelerinin önü açılmıştır.
5.2.3.2. Sağlık hakkının hukuki niteliği ve çekirdek yükümlülükler
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin, sağlık hakkı özelinde
geçerli olan çekirdek yükümlülükleri belirlemiştir. Çekirdek yükümlülükler
açısından belirtmek gerekir ki, sağlık hizmetlerine erişim bir ön koşulu
gerektirmektedir. Yükümlü Taraf Devlet, sağlık hizmetlerini sağlayabilmek için bir
dizi yatırımda bulunacak, faaliyetleri gerçekleştirecek ve tedbirler alacaktır. Bütün
bunlar, Devlet bütçesinde sağlık hizmetleri kalemi için yeterli miktarda mali kaynak
gerektirmektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 14 No.’lu
Genel Yorumundaki saptamasına göre sağlık hakkından kaynaklanan çekirdek
yükümlülükler şunlardır (Gemalmaz ve Ertan, 2015, 1016):
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5.2.3.3. Sağlık

turizminde

karşılaşılabilecek

spesifik

insan

hakları

problemleri
İnsan hakları hukuku pratiğinde sağlığa ilişkin meseleler, sosyal bir hak
niteliğinde olup içtihadi uygulaması zayıf sağlık hakkı dışında kalan birçok hak
kapsamına girmektedir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan
birçok

hak,

sağlıkla

ilgili

meselelerde

belirli

ölçülerde

uygulama

alanı

bulabilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki haklara riayet edilip
edilmediğini denetlemekle görevli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sağlıkla ilgili
olan birçok meselede belirli standartlar geliştirmiştir(Gemalmaz ve Ertan, 2015,
1025).
5.2.3.4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında sağlık turizmi
açısından tıp hukukuna ilişkin genel ilkeler
Mahremiyet konusunda etik olma sağlık turizmi bağlamındaki hasta hakları
açısından önemli bir husustur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 25 Şubat
1997 tarihli “Z – Finlandiya” davası kararında, şahsi bilgilerin açıklanmasının söz
konusu olduğu davalarla ilgili değerlendirmesinde kullandığı bazı genel kuralları
belirtmiştir. Davada, başvurucunun kocasıyla ilgili bir ceza davası için,
başvurucudan önceden onay alınmadan hakkındaki gizli tıbbi bilgiler açıklanmıştır.
Mahkeme bu bağlamda, şahsi bilgilerin ve özellikle tıbbi verilerin saklanmasının,
AİHS 8. Madde kapsamındaki özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı
açısından çok önemli olduğunu göz önünde bulundurmuştur. AİHM söz konusu
kararında; tıbbi verilerin gizliliğine saygı göstermenin, AİHS’nin bütün Sözleşmeci
Devletlerindeki yasal sistemlerin temel bir prensibi olduğu, sadece hastanın gizlilik
duygusuna saygı göstermek değil, hastanın tıp mesleğine ve genel olarak sağlık
hizmetlerine duyduğu güveni de korumanın şart olduğu, böyle bir koruma olmazsa,
tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar doğru tedavi görmek için ve hatta tıbbi yardım almak
için gerekli olan kişisel veya mahrem bilgileri açıklamaktan cayabileceği; bu
durumun da hem kendi sağlıklarını, hem de bulaşıcı hastalıklar söz konusu
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olduğunda toplum sağlığını tehlikeye atacağını belirtmiştir(Durertre, 2005, s. 306307).
Hristozov ve diğerleri – Bulgaristan davasının konusu; bazı ülkelerde
kullanılmasına rağmen muhatap Devlet Bulgaristan’da

yetkili makamlarca

onaylanmamış deneysel nitelikteki antikanser ilacının “ağır hastalarda uygulanma
prosedürü” çerçevesinde hastalıklarında son aşamaya gelen dokuz kanser hastası
üzerinde kullanılmasına izin verilmemiştir. AİHM konunun yaşam hakkı ve kötü
muamele yasağı kapsamında bir sorun teşkil etmediğini belirlemekle birlikte,
incelmesini ağırlıklı olarak özel yaşam hakkı kapsamında yürütmüştür. Bu
sınırlamanın özel yaşam hakkına bir müdahale teşkil ettiğini belirleyen AİHM,
istisnai durumlarda deneysel ilaçların ağır hastalarda uygulanmasına bazı Avrupa
ülkelerinde izin verildiğini ve fakat bu prosedürün yerleşik standartları olmadığını ve
nasıl uygulanacağının düzenlenmediğini tespit ederek, olayda anılan Sözleşme
hükmünün ihlal edilmediğine hükmetmiştir. (Gemalmaz ve Ertan, 2015, 1026-1027).
5.2.3.5. Kürtaj turizmi
Kürtaj, cinsiyet değişimi, kök hücre tedavileri ve diğer uygun görülmeyen tıbbi
müdahaleler, bazı ülkelerin yasaları tarafından yasaklanması sağlık turizmine yol
açmaktadır. (DeMicco, 2017, s. 22)
Kürtaj turizmi, tecavüz neticesinde hamile kalan, istenmeyen gebeliği olan
veya sağlık sorunları nedeniyle hamileliğini sonlandırmak isteyen kadınların,
yerleşik ülkelerinde kürtaj yasal olmadığından, kürtajın yasal olduğu bir ülkeye
kürtaj işlemi için seyahat etmeleri neticesinde yerleşik ülkelerine döndüklerinde
hukuki sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; İrlanda’lı 21 yaşındaki Andrea
istenmeyen gebeliğini kürtaj ile sonlandırmak istemiş, ancak kürtaj İrlanda’da yasal
olmadığı için bir bot ile “Women on Waves” adlı uluslararası sularda yüzen kürtaj
kliniği olarak çalışan Hollanda bandralı gemiye ulaşmıştır. Ancak, Andrea kürtaj
işlemi sonrasında Dublin’e döndüğünde İrlanda hükümeti hakkında soruşturma
başlatmıştır(Cohen, 2015, s. 318).
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AİHM kürtaja ilişkin Boso-İtalya kararında, karısının kürtaj olma kararını
kendisiyle paylaşmamasına ilişkin şikâyeti açıkça temelsiz bularak reddetmiştir.
(Roagn, 2012, s. 22).
5.2.3.6. Ötenazi turizmi
Tedavi edilmeyen hastalıklara ilişkin tartışmalar doğal olarak ötanazi konusuna
yol açar. Bazı yazarlar, “pasif” ve “aktif” ötenaziyi birbirinden ayırmıştır. Pasif
ötenazi bir insanın ölümüne yol açacak olsa da, tedavi edilmemesi olarak
tanımlanabilir. Öte yandan aktif ötenazi, örneğin ölümcül ilaçlar vererek veya
damarlarına hava enjekte ederek başka bir kişinin kasten öldürülmesi olarak ifade
edilebilir. Doktor Yardımlı İntiharda (PAS: Physician Assisted Suicide), doktor
hastaya yaşamı sona erdirmenin yollarını (genellikle öldürücü ilaç dozu) verir, ancak
hasta öldürücü dozun alınıp alınmayacağını seçebilir. Çoğu ülkede, hem aktif ötenazi
hem de PAS yasadışıdır ve ötenazi cinayete eşdeğer olarak görülmektedir. Bununla
birlikte, Amerikan Oregon, Montana ve Washington eyaletlerinde, PAS yetkili
yetişkinler için yasal hale getirildi ve Avrupa ülkelerinde Hollanda, Belçika ve
Lüksemburg’da gönüllü aktif ötenazi de geçerli rızayı sağlamak için katı koşullar
altında yasaldır. (Campbell, 2013, s. 106-107)
Daniel James, Mart 2007’deki bir antrenman sırasında trajik bir yaralanma
sonucu felç geçirene kadar İngiltere gençlik takımlarında Ragby oynadı.
Doktorlarının bir iyileşme olasılığı olmadığı görüşünü kabul ettiğinde intihara
teşebbüs etti. Üçüncü kez başarısız olduktan sonra Daniel James, ötenazi için 1998
yılında kurulan ve 2010’da yayınlanan bir yayında, toplam 1.062 insana hayatlarını
nazik, güvenli, tehlikesiz ve genellikle aile üyelerinin ve/veya arkadaşlarının
huzurunda sona erdirmelerine yardım ettiğini iddia eden Dignitas adlı bir İsviçre
kliniği ile irtibata geçti. Mayıs 2008’de Dignitas Danial James’in başvurusunu kabul
etti. Ağustos 2008’de doktorunun tanıklığını alarak yardımlı intihar için İsviçre’ye
seyahat etme isteğini ve yaşamını bitirdikten sonra vücudunun İngiltere’ye geri
götürülmesi isteğini belirten bir bildiri imzaladı. Eylül 2008’de ebeveynleri eşliğinde
Daniel James, Zürih’e gitti. Ebeveynlerinin yanında, bir doktor ölümcül bir barbiturat
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tozu kullanarak yaşamını sona erdirme konusunda Daniel James’e yardımcı oldu.
İngiltere’de ötenazi yasal olmamasına rağmen, Daniel James’in naşı ile birlikte ailesi
İngiltere’ye geri döndüklerinde savcılık herhangi bir soruşturma açmamıştır(Cohen,
2015, s. 315-316).
5.3. Sağlık Turizminde Etik Sorunsalı
Sağlık turizminde etik sorunsalına ilişkin temel hususlar aşağıdaki alt
başlıklarda incelenmiştir.
5.3.1. Tedavi uygulaması bilgilendirmesinde etik olma
İnsan Hakları Bildirgeleri (1948), Dünya Tıp Birliği’nin pek çok bildirgesi;
Uluslararası Tıp Etiği Kodları (1949), Cenevre (1948), Nuremberg İlkeleri 1949),
Helsinki (1964), Tokyo (1975), Hawaii (1977) ve Lizbon (1977) Bildirgeleri ile
kuralları ve koşulları belirlenmiş olan aydınlatılmış onam, tedavi uygulaması
bilgilendirmesinde

evrensel

boyuta

getirilmiştir.

Bu

bağlamda,

tedavi

ve

uygulanacak tıbbi işlemlerde hastaya süreç başlamadan önce yapılacak araştırmanın
ve işlemin doğası, amacı, süresi, kullanılacak yöntem, riskler, karşılaşılabilecek olası
olumsuz sonuçlar, tedavi sonrası ortaya çıkabilecek sağlık sorunları konusunda
detaylı, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve hastanın kendi rızasıyla
süreçte yer almayı kabul etmesı gerekmekte. Hastaya tedavi uygulaması hakkında
doğru ve yeterli bilgilerin sunulması karar verme sürecinde ahlaki bir sorumluluk
olarak sağlık turizmi etiğinde yer almaktadır(Yirik, 2015).
5.3.2. Mahremiyet konusunda etik olma
Onyedinci yüzyılın ünlü hekimlerinden Emir Çelebi “Enmuzec-al-Tıb” adlı
kitabında tüm doktorların sır saklamaları gerektiği hususuna dikkat çekmiştir
(Erdemir, 2008, 131). Bu bağlamda en temel hasta haklarından biri olmasına rağmen
“özel hayatın gizliliği ve mahremiyetin korunması hakkı” sağlık turizminde çeşitli
paydaşlar tarafından ihlal edilme olasılığına sahiptir.
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Bazı durumlarda sağlık turizmi hastalarının sadece mahremiyet kaygısıyla
ülkelerindenbaşka bir yerde tedavi oldukları görülebilir. Mahremiyet konusunda etik
olunması sağlık turizmi hastalarının en doğal haklarından bir tanesidir. Ancak kişisel
bilgilerin

elektronik

ortamlarda

kaydedilmesi

mahremiyet

için

bir

tehdit

oluşturmaktadır(Yirik, 2015).
Dedeoğlu (2019) çalışmasında; iki hususa dikkate çekmektedir. Birincisi, Türk
mevzuatına göre sağlık sektörüne tamamen yabancı olan aracı kurum olarak
adlandırılan seyahat acentalarına ilişkindir. Sağlık turizmi hastalarının kişisel sağlık
verileri, aracı kurumlarca hastane ve hekimlerden fiyat, tıbbi yönlendirme, görüş vb
almak amacıyla çeşitli yollarla yayılmaktadır. Bu aracı kurumların sağlık turistlerine
ait sağlık verilerini saklamaları, depolamaları, aktarmaları ve bilgilere kimlerin
erişebileceğine ilişkin standartlar henüz oluşturulmadığından uygulamaya ciddi
ihlaller yapılmaktadır. İkincisi ise, uluslararası sağlık turizmi hastalarına hizmet
veren sağlık kuruluşlarının, “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Hakkında Yönetmelik” gereği hastalarına ait tüm özel nitelikli sağlık bilgilerini
Sağlık Bakanlığına aktarmakla yükümlü olmalarına ilişkindir. Sağlık turizmi
hastalarına ilişkin tüm verilerin anonimleştirilmeden, güvenliği sağlanmadan, bu
verilerin nasıl bir işleme tabi tutulacağı belirtilmeden Sağlık Bakanlığına aktarılması
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırıdır.
Yabancı hastalara ilişkin kişisel veriler ancak anonimleştirilerek ve amacına uygun
bir şekilde merkezi sisteme aktarılması, uluslararası sağlık turizmi hastalarının özel
hayatlarının gizliliğini koruma adına bir gerekliliktir(Dedeoğlu 2019, s. 1901).
5.3.3. Sağlık hizmetlerin erişimde ve eşitliğin sağlanmasında etik olma
Sağlık turizminde karşılaşılabilecek etik sorunlardan bir diğeri ise sağlık
sistemi düzenlemelerinde yerli ve yabancı hastaların ayrı ayrı ve ortak hakları
gözetilen maddelere yer verilmesi gerektiğidir. Destinasyon ülkede yaşayan
vatandaşlar ile sağlık turizmi hastalarının sağlık hizmetlerine erişimde eşit hak ve
özgürlüklere sahip olması da etik olarak gereklidir. Sağlık hizmetlerine erişimde
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eşitsizliklerin yaşanması sağlık turizminin bir sonucu olarak ya da etkisiyle
gerçekleştiğinde etik bir problem teşkil etmektedir(Yirik, 2015).
5.3.4. Fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde etik olma
Sağlık turizminde karşılaşılabilecek bir diğer etik sorunsalı ise fiyatlandırma ve
ödeme gücüyle ilgilidir. Sağlık turizminde sunulan tıbbi hizmetlerde fiyatların
farklılığı araştırmacıları bu fiyat farklılıklarının arkasındaki faktörleri araştırmaya
yönlendirmektedir(Yirik, 2015).
Aydoğdu (2016)’nun bulguları arasında Türkiye’nin tehditlerinden birisi olarak
“yanlış fiyatlandırma politikaları bulunmaktadır” yer almaktadır(Aydoğdu, 2016, s.
89).
Akdeniz bölgesi örneğinde sağlık turizmi kapsamında yaşanan genel etik
problemler ve bölge pazarında yaratmış olduğu olumsuzlukları araştıran Yirik ve
Ekici (2014); Antalya’da faaliyet gösteren sağlık kurumlarının farklı fiyat
uygulamaları, hastaları olumsuz yönde etkileyen bir olgu olduğu, yurtdışından gelen
yabancı turist ile gurbetçi Türk sağlık uygulamasında aynı haklara sahip olmasına
rağmen çifte standart uygulandığı, özellikle otellerden sağlık kuruluşlarına kaza ve
rahatsızlık sonrası tedavi için gelen hastalara karşı tedavi sürecinde, fiyatlandırmada
ve sigortalara faturalandırmada etik davranış sergilenmediğinin görüldüğü, Avrupa
sigortalarının hakem doktor uygulaması yapmasının Türkiye’ye duyduğu güven
eksikliğini gösterdiğini, dolayısıyla yüksek faturalandırma problemlerine ilişkin özel
hastane, klinik ve diğer sağlık kuruluşlarının tüm faturalarının şeffaf bir şekilde
yapılması ve acentelerin hasta tedavilerinden alacakları komisyonların net olarak
belirlenmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. Ayrıca, özellikle özel hastanelerin
yeterince denetlenememesi ve belli bir fiyat kontrolünün olmaması, hastaların
ücretler konusunda mağdur olmasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır(Yirik ve
Ekici, 2014, s. 12).
Nitekim,sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren hastanelerdeki mevcut
sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Altsoy (2018)’un araştırmasında katılımcıların
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hasta hakları ve etik konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri hakkında
verdikleri bilgiler arasında “şeffaf fiyatlandırma politikaları olmalı” ifadesi yer
almaktadır(Altsoy, 2018, s. 113). Ayrıca, araştırmanın katılımcılarından Batuhan
Bey’in “Şeffaf fiyatlandırma politikaları olabilir, daha önceden yani bir fiyat alınmış
sonra ekstra fiyatlar çıkarıldığını duyuyoruz. Onların bir kamu ya da bir devlet
kuruluşu tarafından daha ince kontrol edilmesi gerekir” (Altsoy, 2018, s. 114) ve
“Fiyatlandırma politikaları, uluslar arası fiyatımız yok. Türkiye’de sağlık konusunda
fiyatlandırma sorunu var, taban rakam belli ama tavan rakam belli değil. Belki
fiyatlandırma listesinin düzeltilmesi lazım. İstanbul’da 100.000 dolar olan bir
ameliyat burada 50.000 dolar ise bu dışarıya karşı bir enteresan görüntü oluşturur.
Bu yüzden sağlık turizmi fiyatlandırma listesi oluşturulmalı”(Altsoy, 2018, s. 131132)

şeklindeki

ifadeleri,

sağlık

turizminde

fiyatlandırma

politikalarının

belirlenmesinde etik olmanın önemini açık bir şekilde göstermektedir.
5.3.5. Yasal düzenlemelerin uygulanmasında etik olma
Sağlık turizmini ilgilendiren yasal düzenlemelerin etik olması ulusal ve
uluslararası olmak üzere iki ayrı boyutta olmalarını gerektirir. Sağlık turizminin etik
bir çerçevede gerçekleştirilmesi yasal düzenlemelerle desteklenirken yerli ve yabancı
hastalara eşit önem verilmesi yasal düzenlemelerde etik olmanın bir ön şartı olarak
gösterilebilir(Yirik, 2015).
5.3.6. Tedavi yönteminin belirlenmesinde ve uygulanmasında etik olma
Tedavide etik olma konusunda dört boyuta dikkat çekilmiştir. Gerekli bilgiler
verildikten sonra kişinin kendi kararlarını verme hakkına saygı duymak anlamına
gelen otonomi; olası riskleri azaltırken tedaviden sağlanacak faydayı gözeterek
bilinçli olarak zarar vermeme; tedavide risk fayda dengesini göz önüne alma; aynı
durumdaki hastaların aynı koşullarda tedavi edilmesi ve fayda, risk, fiyat dağılımına
dikkat etme anlamına gelen eşitliktir. Tedavi sırasında yapılan bir hata sağlık
problemlerine yol açabilir. Böyle durumlarda hastanın kendi ülkesi ve destinasyon
ülkedeki yasal düzenlemeler farklı olabilir. Fakat bu düzenlemelerin etik kurallar
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gözetilerek yapılması bu ve benzeri durumlarda hasta haklarının korunmasını sağlar.
Tedavi sonrası bakım gerektiren tıbbi müdahalelerde doktorların bireysel olarak
hastayı takip etmesi ve cevaplandırılması gereken soruları cevaplandırması da tedavi
uygulanmasında etik olma kapsamındadır(Yirik, 2015).
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6. ALTINCI BÖLÜM
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, çalışma grubunun
özellikleri, veri toplama araçlar ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler yer almakta ve
araştırma neticesinde elde edilen bulgular yorumlanmaktadır.
6.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmanın temel amacı, sağlık turizmi kapsamında araştırmanın
örnekleminde yer alan katılımcıların hasta hakları ve etik sorunlar ile ilgili
görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla tasarlanan çalışmada betimsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın temel hipotezleri aşağıda sunulmuştur.
6.1.1. Hasta haklarına ilişkin hipotezler
Hasta haklarına ilişkin hipotezler için bağımsız değişken katılımcıların
demografik özellikleri (uyruğu, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu ve eğitim düzeyi),
bağımlı değişken ise katılımcıların hasta hakları bilgi düzeyidir. Araştırmanın hasta
haklarına ilişkin alternatif hipotezleri şunlardır:


H11: Hasta hakları bilgi düzeyi kadın ve erkek sağlık turizmi hastaları
açısından farklılık göstermektedir.



H21: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile yaş grupları
arasında farklılık vardır.



H31: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi medeni durumları
açısından farklılık göstermektedir.



H41: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile eğitim düzeyleri
arasında farklılık vardır.

148



H51: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile tedavi
gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında farklılık
vardır.
6.1.2. Etik sorunsalına ilişkin hipotezler
Etik sorunsalına ilişkin hipotezler için bağımsız değişken katılımcıların

demografik özellikleri(uyruğu, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu ve eğitim düzeyi),
bağımlı değişken ise katılımcıların etik sorunsalına ilişkin görüşleridir. Araştırmanın
etik sorunsalına ilişkin alternatif hipotezleri şunlardır:


H61: Genel etik sorunlara ilişkin görüşler kadın ve erkek sağlık turizmi
hastaları açısından farklılık göstermektedir.



H71: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile yaş
grupları arasında farklılık vardır.



H81: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri medeni
durumları açısından farklılık göstermektedir.



H91: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile
eğitim düzeyleri arasında farklılık vardır.



H101: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile
tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında
farklılık vardır.



H111: Etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşler kadın
ve erkek sağlık turizmi hastaları açısından farklılık göstermektedir.



H121: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı

yaşanan

olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile yaş grupları arasında farklılık vardır.


H131: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı

yaşanan

olumsuzluklara ilişkin görüşleri medeni durumları açısından farklılık
göstermektedir.


H141: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı

yaşanan

olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile eğitim düzeyleri arasında farklılık vardır.
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H151: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı

yaşanan

olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun
kamu/özel hastanesi olması arasında farklılık vardır.
6.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın kapsamını sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de tedavi gören
hastalar oluşturmaktadır. Evren birim sayısı 100,000’in üzerinde olduğu ve ± 0.10
örnekleme payına göre; sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de tedavi gören
hastalardan çekilmesi gereken örneklem büyüklüğü asgari 96’dır. (Yazıcıoğlu ve
Erdoğan, 2004, s. 50)
Araştırmada hazırlanan anket; sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen,
Ankara’daki kamu veya özel hastanelerde tedavi gören ve gönüllük esasına dayalı
olarak çalışmaya katılan toplam 125 hastaya uygulanarak veriler toplanmıştır.
6.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamada temel araç olarak anket yönetimi kullanılmıştır.
Araştırmada uygulanan ankette biri sağlık turizminde hasta hakları ile ilgili
katılımcıların görüşlerini diğeri sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili
katılımcıların görüşlerini ölçmek amacıyla iki farklı ölçek kullanılmıştır. Araştırmada
uygulanan anketin ilk bölümü olan “A. Kişisel Bilgi Formu”ndaki beş soru;
katılımcıların uyruğu, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu ve eğitim düzeyi gibi
demografik özelliklerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmış sorulardır.
6.3.1. Hasta hakları ölçeği
Araştırmada sağlık turizminde hasta hakları ile ilgili katılımcıların görüşlerini
belirlemek amacıyla Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu (2013) tarafından geliştirilen
“Hasta Hakları Anket Formu” kullanılarak toplam 22 soru hazırlanmıştır. Anketin
ikinci bölümü olan “B. Sağlık Turizminde Hasta Hakları Anket Formu”nda
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katılımcıların hasta haklarına ilişkin görüşlerinin ölçülmesi beş seviyeli Likert tipi bir
ölçek ile sağlanmıştır.
6.3.2. Etik sorunsalı ölçeği
Araştırmada sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili katılımcıların görüşlerini
belirlemek amacıyla Yirik ve Ekici (2014) tarafından kullanılan “Medikal Turizmde
Etik Sorunlar Görüşme Formu” baz alınarak üç ayrı başlıkta toplam 22 soru
hazırlanmıştır. Araştırmada uygulanan anketin üçüncü bölümü olan “C. Sağlık
Turizminde Etik Sorunsalı Anket Formu”nda ilk olarak genel etik sorunlara ilişkin 6
soru, etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin 7 soru olmak üzere
toplam 13 soru yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümünde katılımcıların sağlık
turizminde etik sorunsalına ilişkin görüşlerinin ölçülmesi beş seviyeli Likert tipi bir
ölçek ile sağlanmıştır. Araştırmada uygulanan anketin dördüncü bölümü olan “D.
Sağlık Turizminde Etik Sorunsalı Anket Formu”nda 9 soru yer almakta olup,
katılımcılardan “Evet”, “Hayır” veya “Fikrim Yok” şeklindeki cevaplardan birisini
seçmeleri istenmiştir.
6.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde öncelikle normal dağılıma uygun olup olmadığı
değerlendirmek için verilerin basıklık (skewness) ve çarpıklık (kurtosis) değerleri
incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013, s. 561) çarpıklık ve basıklık değerlerinin
+1,500 ve -1,500 aralığında, George ve Mallery (2003) ise bu değerlerin +2,000 ve 2,000 aralığında olduğu durumlarda dağılımın normal dağılım olarak gerçekleştiğini
kabul etmektedirler. Verilerin varyanslarının eşitliği için Levene testi uygulanmıştır.
Ölçeklerdeki maddelere ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde
değerleri veri dağılımını betimlemek amacıyla incelenmiştir. Varsayımların geçerli
olduğu durumlarda parametrik olan testlerden t testi ve tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) uygulanmış, varsayımların geçerli olmadığı durumlarda ise parametrik
olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.
Varyans analizi sonucunda, farkın kaynağını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-
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hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Kruskall Wallis H testi sonucunda,
farkın kaynağını belirlemek için grupların ikili kombinasyonları yapılarak MannWhitney U testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
Spearman korelasyon katsayısı, iki değişkenli değişkenlerin (dichotomous variables)
olduğu durumlarda ise nokta çift serili korelasyon katsayısı (Eta) kullanılmıştır.
Araştırmada anlamlılık testlerinde 0,05 güvenirlik düzeyi esas alınmıştır. Çalışmada
anket yöntemi ile elde edilen veriler, IBM SPSS 25 istatistik paket programı ile
değerlendirilmiştir.
6.4.1. Tanımlayıcı istatistikler
Sağlık turizmi kapsamında araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların
demografik

özelliklerine

gösterilmektedir.

ilişkin

frekans

ve

yüzde

analizi

Tablo

13’de
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Tablo 13. Frekans ve Yüzde Analizi
Demografik Özellikler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
15-25
26-35
Yaş Grubu
36-45
46 ve üzeri
Bekar
Medeni Durum
Evli
Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim / Ortaokul
Lise ve Dengi Okul
Eğitim Durumu
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Afganistan
Bahreyn
Irak
İran
Kazakistan
Mısır
Özbekistan
Pakistan
Ülke
Rusya
Somali
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Türkmenistan
Ürdün
Ülke bilgisi paylaşmayanlar

Frekans
60
65
27
29
35
34
85
40
6
7
20
30
26
28
7
1
5
1
18
4
1
5
1
2
1
15
5
33
3
2
1
28

Yüzde
48,0
52,0
21,6
23,2
28,0
27,2
68,0
32,0
4,8
5,6
16,0
24,0
20,8
22,4
5,6
0,8
4,0
0,8
14,4
3,2
0,8
4,0
0,8
1,6
0,8
12,0
4,0
26,4
2,4
1,6
0,8
22,4
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6.4.2. Güvenilirlik analizi
Güvenilirlik analizi Cronbach’s Alpha (α) katsayısının değerine göre
belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha (α) katsayısı 0,4 ile 0,6 aralığında ise anket
sonuçlarının düşük güvenilir olduğu, 0,6 ile 0,8 aralığında ise anket sonuçlarının
oldukça güvenilir olduğu, 0,8 ve üzerinde ise anket sonuçlarının yüksek güvenilir
olduğu sonucuna varılmaktadır. (Kalaycı, 2009, s. 405)
Aşağıdaki Tablo 14’den görüldüğü üzere, hasta haklarına, genel etik sorunlara
ve etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin Cronbach’s Alpha (α)
katsayıları 0,8’in üzerinde olduğu için anket sonuçlarının yüksek güvenilir olduğunu
söylenebilir.
Tablo 14. Güvenilirlik Testi Sonuçları
Cronbach's Alpha

N of Items

Hasta Hakları

0,943

22

Genel Etik Sorunlar

0,925

6

Etik Sorunlardan Dolayı Yaşanan Olumsuzluklar

0,944

7

6.4.3. Geçerlilik analizi
Araştırmada kullanılan anket formunun geçerliliği için anket formu uzmanlara
gösterilerek görüşleri alınmış ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılarak
sağlanmıştır.
6.5. Bulgular ve Yorumlar
6.5.1. Hasta haklarına ilişkin bulgular
Sağlık turizmi kapsamında araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların
hasta haklarına ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 9’da
sunulmuştur.

154

Tablo 15 incelendiğinde katılımcıların hasta hakları ile ilgili verilen
maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum seçenekleri toplamının %49,6 ile
%66,4 arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların hasta hakları ile ilgili verilen
maddelerde hiç katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri toplamı ise %11,2 ile
%41,6 arasında olduğu görülmektedir.
Tablo 15. Çalışma grubundaki hastaların hasta hakları ile ilgili görüşleri
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Araştırma kapsamında yer alan sağlık turizmi hastalarının hasta hakları ile ilgili
“5) Bana yapılan tıbbi müdahale ve uygulamalarla ilgili bilgilendirildim” maddesine
katılıyorum %36,8 tamamen katılıyorum %25,6 şeklinde görüş bildirmişlerdir. “6)
Bana yapılan tıbbi müdahale ve uygulama öncesinde yapılacak olan bilgilendirme
anlaşılır bir dilde ve rahatlatıcıydı” şeklinde ifade edilen maddeye ise katılıyorum
%40,0 tamamen katılıyorum %24,8 şeklinde görüş bildirmişlerdir. “21) Genel olarak
bana sunulan hizmetin kalitesinden memnun kaldım” şeklinde ifade edilen maddeye
ise katılıyorum %32,8 tamamen katılıyorum %30,4 şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Bu üç ifadeye ilişkin maddelere baktığımızda katılıyorum ile tamamen katılıyorum
toplamı %62’yi aşmaktadır.
Hasta hakları ile ilgili ifadelerden “15) Hasta hakları birimine herhangi bir
nedenle müracaat ettim”, “18) Hastanede yattığım sürede tedavi ve uygulamaları
reddetmek isteğim oldu” ve “22) Benim bu sağlık tesisinde haklarım ihlal ediliyor”
önermeleri tersten değerlendirilip puanlama tersine döndürülerek hazırlanan özet
bilgiler Tablo 16’da hasta hakları ile ilgili görüşlerin ortalamasına ilişkin tanımlayıcı
istatistikler ise Tablo 17’de sunulmuştur.

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Hasta Haklarına İlişkin
Tüm Maddeler(N)
Hasta Haklarına İlişkin
Tüm Maddeler(%)

Katılmıyorum

Maddeler

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 16. Çalışma grubundaki hastaların hasta hakları ile ilgili
görüşlerinin özeti

260

386

504

883

717

9,5%

14,0%

18,3%

32,1%

26,1%

Tablo 16 incelendiğinde katılımcıların hasta hakları ile ilgili verilen
maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum seçenekleri toplamının %56,2, hiç
katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri toplamının
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Tablo 17. Çalışma grubundaki hastaların hasta hakları ile ilgili
görüşlerinin ortalamasına ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Veri
Katılımcıların hasta
hakları ile ilgili
görüşlerinin ortalaması

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

125

1,13

5,00

3,51

1,02

Tablo 17 incelendiğinde ise; katılımcıların hasta hakları ile ilgili görüşlerinin
ortalaması 3,51 olup, bu oran beş seviyeli Likert tipi bir ölçeğin kararsızım ve
katılıyorum seçeneklerinin arasında yer almaktadır.
6.5.1.1. Hipotez 1’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların cinsiyetlerine göre hasta hakları bilgi
düzeyine

ilişkin

görüşleri

değerlendirilmiş

ve

elde

edilen

tanımlayıcı

istatistiklerTablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 18: Çalışma grubundaki hastaların cinsiyetlerine göre hasta hakları
ile ilgili görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Cinsiyet

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kadın
Erkek
Toplam

60
65
125

1,36
1,13
1,13

5,00
4,86
5,00

3,57
3,45
3,51

1,00
1,05
1,02

Tablo 18’de hastaların cinsiyetlerine göre hasta hakları bilgi düzeyine ilişkin
görüşlerinin

puan

ortalamalarıkarşılaştırıldığında;

kadın

hastaların

puan

ortalamasının erkek hastaların puan ortalamasından biraz fazla olduğu görülmektedir.
“Hasta hakları bilgi düzeyi kadın ve erkek sağlık turizmi hastaları açısından
farklılık göstermektedir” şeklindeki 1 no’lu hipoteze ilişkin bağımsız örneklem t testi
sonuçları Tablo 19’da gösterilmektedir. Bu sonuçlar cinsiyete göre hasta hakları bilgi
düzeylerinin istatistikî açıdan anlamlı farklılık göstermediğini göstermektedir.
Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre H11 hipotezi kabul edilmemektedir.
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Tablo 19: Hipotez 1’e İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Hipotez

N
60
65

Ortalama
3,57
3,45

1’eilişkin

bulgular

T Değeri

p

0,67

0,504

değerlendirildiğinde;Erbay

ve

Şen(2012)’inbulgusuyla örtüşmekte, cinsiyete göre hasta hakları bilgi düzeylerinin
istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşan Toygar, Akyürek ve
Turaç (2015)’in çalışmasından ayrışmaktadır.
6.5.1.2. Hipotez 2’ye ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların yaş gruplarına göre hasta hakları
bilgi düzeyine ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı
istatistikler Tablo 20’de sunulmuştur.
Tablo 20: Çalışma grubundaki hastaların yaş gruplarına göre hasta
hakları ile ilgili görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Yaş Grubu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

15-25
26-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam

27
29
35
34
125

1,13
1,36
1,27
1,50
1,13

4,36
4,86
5,00
4,81
5,00

2,92
3,26
3,89
3,80
3,51

0,88
1,16
0,89
0,89
1,02

Tablo 20’de hastaların yaş gruplarına göre hasta hakları bilgi düzeyine ilişkin
görüşlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 36-45 yaş aralığındaki hastaların
en yüksek toplam puan ortalamasına ve 15-25 yaş aralığındaki hastaların ise en
düşük toplam puan ortalaması sahip oldukları görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile yaş grupları arasında
farklılık vardır” şeklindeki 2 no’lu hipoteze ilişkin tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 21’de gösterilmektedir. Bu sonuçlar yaş gruplarına göre hasta hakları
bilgi düzeyinin istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Tek
yönlü varyans analizi sonuçlarına göre H21 hipotezi kabul edilmektedir.
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Tablo 21: Hipotez 2’ye İlişkin Varyans Analizi Sonuçları
Levene Testi
f

Varyans Analizi

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası
0,114 Gruplar İçi
Toplam
p

2,022

Kar. Top.

sd

Kar. Ort.

f

p

19,188
111,456
130,644

3
121
124

6,396
0,921

6,944

0,000

Ayrıca, varyans analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek amacıyla
tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Scheffe testinin
sonuçlarına göre, anlamlı farkın olduğu yaş grupları; “15-25” ile “36-45” ve “15-25”
ile “46 ve üzeri” olarak belirlenmiştir.
Hipotez 2’ye ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; Eksen, Karadağ, Işıkay,
Karakuş, Seyhan ve Karanlı (2004)’in bulgusuyla örtüşmekte, yaş gruplarına göre
hasta hakları bilgi düzeyinin istatistikî açıdan anlamlı farklılık göstermediği
bulgusuna ulaşan Erbay ve Şen (2012)’in çalışmasından ayrışmaktadır.
6.5.1.3. Hipotez 3’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların medeni durumlarına göre hasta
hakları bilgi düzeyine ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı
istatistikler Tablo 22’de sunulmuştur.
Tablo 22: Çalışma grubundaki hastaların medeni durumlarına göre hasta
hakları ile ilgili görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Medeni Durum

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Bekar
Evli
Toplam

85
40
125

1,13
1,50
1,13

5,00
4,72
5,00

3,41
3,71
3,51

1,10
0,80
1,02

Tablo 22’de hastaların medeni durumlarına göre hasta hakları bilgi düzeyine
ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; evli hastaların puan
ortalamasının bekar hastaların puan ortalamasından biraz fazla olduğu görülmektedir.
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“Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi medeni durumları
açısından farklılık göstermektedir” şeklindeki 3 no’lu hipoteze ilişkin Mann-Whitney
U testi sonuçlarıTablo 23’de gösterilmektedir. Bu sonuçlar medeni duruma göre
hasta hakları bilgi düzeyi ortancalarının eşit olduğu aralarında istatistikî açıdan
anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.Mann-Whitney U testisonuçlarına göre
H31 hipotezi kabul edilmemektedir.
Tablo 23: Hipotez 3’e İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Medeni
Durum

N

Bekar
Evli

85
40

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

60,25
68,84

5121,50
2753,50

Levene Testi
f

p

9,423

0,003

Mann-Whitney U
Testi
U
p
1465,50

0,216

Hipotez 3’e ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; medeni durumlarına göre
hasta hakları bilgi düzeyinin istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna
ulaşan Eksen ve diğerleri (2004)’in çalışmasından ayrışmaktadır.
6.5.1.4. Hipotez 4’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların eğitim durumlarına göre hasta
hakları bilgi düzeyine ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı
istatistikler Tablo 24’de sunulmuştur.
Tablo 24: Çalışma grubundaki hastaların eğitim durumlarına göre hasta
hakları ile ilgili görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Eğitim Durumu
Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim / Ortaokul
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

6
7
20
30
26
28
7
1
125

1,50
1,86
2,63
1,36
1,36
1,13
1,27

4,22
4,86
4,72
4,81
5,00
4,86
4,68

2,79
3,81
3,79
3,26
3,63
3,68
3,02

0,91
1,01
0,57
1,03
1,09
1,02
1,51

1,13

5,00

3,51

1,02
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Tablo 24’te hastaların eğitim durumlarına göre hasta hakları bilgi düzeyine
ilişkin görüşlerin puan ortalamaları incelendiğinde okuryazarolmayan hastaların en
düşük puan ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile eğitim düzeyleri
arasında farklılık vardır” şeklindeki 4 no’lu hipoteze ilişkin Kruskal Wallis H testi
sonuçları Tablo 25’te gösterilmektedir. Bu sonuçlar eğitim düzeyine göre hasta
hakları bilgi düzeyiortancalarının eşit olduğu aralarında istatistikî açıdan anlamlı bir
fark olmadığını göstermektedir.Kruskal Wallis H analizi sonuçlarına göre H41
hipotezi kabul edilmemektedir.
Tablo 25: Hipotez 4’e İlişkin Kruskal Wallis H testi Sonuçları
Levene Testi
f

2,296

p

Eğitim Düzeyi

Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim /
Ortaokul
0,039
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans

N
6
7
20
30
26
28
7

Kruskal Wallis H Testi
Sıra
Kruskal
sd
Ortalaması
Wallis H
33,92
73,64
67,13
53,27
68,60
69,29
52,43

6

9,08

p

0,169

Hipotez 4’e ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; Erbay ve Şen’in (2012)
bulgusuyla örtüşmekte, eğitim düzeylerine göre hasta hakları bilgi düzeyinin
istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşan Eksen ve diğerleri
(2004)’in çalışmasından ayrışmaktadır.
6.5.1.5. Hipotez 5’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun
kamu/özel hastanesi olmasına göre hasta hakları bilgi düzeyine ilişkin görüşleri
değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler Tablo 26’da sunulmuştur.
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Tablo 26: Çalışma grubundaki hastaların tedavi gördükleri sağlık
kuruluşunun kamu/özel hastanesi olmasına göre hasta hakları ile ilgili görüşleri
tanımlayıcı istatistikler
Sağlık Kuruluşu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kamu Hastanesi
Özel Hastane
Toplam

75
50
125

1,13
3,09
1,13

4,59
5,00
5,00

2,91
4,40
3,51

0,88
0,33
1,02

Tablo 26’da hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olmasına göre hasta hakları bilgi düzeyine ilişkin görüşlerin puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; özel hastanelerde tedavi gören hastaların puan
ortalamasının kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların puan ortalamasından daha
yüksek olduğu görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile tedavi gördükleri
sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında farklılık vardır” şeklindeki
5

no’lu

hipoteze

ilişkin

Mann-Whitney

U

testi

sonuçlarıTablo

27’de

gösterilmektedir. Bu sonuçlar tedavi görülen sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi
olmasına göre hasta hakları bilgi düzeyi ortancalarının eşit olmadığı aralarında
istatistikî açıdan anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir.Mann-Whitney U testi
sonuçlarına göre H51 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 27: Hipotez 5’e İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Sağlık Kuruluşu
Kamu Hastanesi
Özel Hastane

N
75
50

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

40,24
97,14

3018,00
4857,00

Levene Testi
f

p

38,101

0,000

Mann-Whitney U
Testi
U
p
168,0

0,000

6.5.2. Etik sorunsalına ilişkin bulgular
Sağlık turizmi kapsamında araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların
genel etik sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo
28’de sunulmuştur.
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Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

1) Tedavi uygulaması
bilgilendirmesinde etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
2) Mahremiyetin korunması
konusunda etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
3) Sağlık hizmetlerine erişimde ve
eşitliğin sağlanmasında etik
değerlerin gözetildiğini
düşünüyorum.
4) Fiyatlandırma politikalarında
etik değerlerin gözetildiğini
düşünüyorum.
5) Yasal düzenlemelerin
uygulanmasında etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
6) Tedavi yönteminin
belirlenmesinde ve uygulanmasında
etik değerlerin gözetildiğini
düşünüyorum.

Katılmıyorum

Maddeler

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 28. Çalışma grubundaki hastaların genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri

33

13

9

41

29

(26,4%)

(10,4%)

(7,2%)

(32,8%)

(23,2%)

4

38

11

38

34

(3,2%)

(30,4%)

(8,8%)

(30,4%)

(27,2%)

8

17

33

35

32

(6,4%)

(13,6%)

(26,4%)

(28%)

(25,6%)

8

18

19

52

28

(6,4%)

(14,4%)

(15,2%)

(41,6%)

(22,4%)

8

17

13

45

42

(6,4%)

(13,6%)

(10,4%)

(36%)

(33,6%)

11

14

17

59

24

(8,8%)

(11,2%)

(13,6%)

(47,2%)

(19,2%)

Tablo 28 incelendiğinde katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili verilen
maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum seçenekleri toplamının %53,6 ile
%60,6 arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili
verilen maddelerde hiç katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri toplamı ise %20,0
ile %36,8 arasında olduğu görülmektedir. Genel etik sorunlarile ilgili maddelerden
hazırlanan özet bilgiler Tablo 29’dagenel etik sorunlar ile ilgili görüşlerin
ortalamasına ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 30’da sunulmuştur.
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Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Genel Etik Sorunlara İlişkin
Tüm Maddeler (N)
Genel Etik Sorunlara İlişkin
Tüm Maddeler (%)

Katılmıyorum

Maddeler

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 29. Çalışma grubundaki hastaların genel etik sorunlar ile ilgili
görüşlerinin özeti

72

117

102

270

189

9,6%

15,6%

13,6%

36,0%

25,2%

Tablo 29 incelendiğinde katılımcıların hasta hakları ile ilgili verilen
maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum seçeneklerinin toplamının %61,2
olduğu, hiç katılmıyorum ve katılmıyorum seçeneklerinin toplamının da %25,2
olduğu, kararsızım seçeneğinin toplamının ise %13,6 olduğu görülmektedir.
Tablo 30. Çalışma grubundaki hastaların genel etik sorunlar ile ilgili
görüşlerinin ortalamasının tanımlayıcı istatistikleri
Veri
Genel Etik Sorunlar
İle İlgili Görüşlerin
Ortalaması

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

125

1,00

5,00

3,51

1,08

Tablo 30 incelendiğinde ise; katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili
görüşlerinin ortalaması 3,51 olup, bu oran beş seviyeli Likert tipi bir ölçeğin
kararsızım ve katılıyorum seçeneklerinin arasında yer almaktadır.
Sağlık turizmi kapsamında araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların
etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve
elde edilen bulgular Tablo 31’de sunulmuştur.
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Tablo 31. Çalışma grubundaki hastaların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşleri

9

19

35

33

29

(7,2%)

(15,2%)

(28%)

(26,4%)

(23,2%)

7

28

24

41

25

(5,6%)

(22,4%)

(19,2%)

(32,8%)

(20%)

17

19

23

39

27

(13,6%)

(15,2%)

(18,4%)

(31,2%)

(21,6%)

12

24

20

38

31

(9,6%)

(19,2%)

(16%)

(30,4%)

(24,8%)

8

20

30

42

25

(6,4%)

(16%)

(24%)

(33,6%)

(20%)

7

15

27

51

25

(5,6%)

(12%)

(21,6%)

(40,8%)

(20%)

8

19

19

45

34

(6,4%)

(15,2%)

(15,2%)

(36%)

(27,2%)

Maddeler

7) Tedavi sürecine aracılık eden
kurumların / kişilerin komisyon
almalarının etik değerlere uygun
olmadığını düşünüyorum.
8) Tedavi sürecimde muhatap
bulmakta yaşanan sorunların etik
değerlere
uygun
olmadığını
düşünüyorum.
9) Tedavi süreci öncesinde ve
sonrasında ve tedavi sürecinde
eksik denetimlerde bulunulmasının
etik değerlere uygun olmadığını
düşünüyorum.
10) Sigorta şirketlerine yüksek
faturalar
kesilmesinin
etik
değerlere
uygun
olmadığını
düşünüyorum.
11) Yüksek faturalandırmalar için
yanlış
ve
gereksiz
tedavi
uygulamalarında
bulunulmasınınetik
değerlere
uygun olmadığını düşünüyorum.
12) Hasta ve aracı kurumlara çift
fatura kesilmesinin etik değerlere
uygun olmadığını düşünüyorum.
13) Yüksek faturalandırmalar için
hastaları gereksiz şekilde hastanede
yatırmalarının etik değerlere uygun
olmadığını düşünüyorum.

Tablo 31 incelendiğinde katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklarla ile ilgili verilen maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum
seçenekleri

toplamının

%49,6

ile

%63,2

arasında

olduğu

görülmektedir.

Katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili verilen
maddelerde hiç katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri toplamı ise %17,6 ile
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%28,8

arasında

olduğu

görülmektedir.

Etik

sorunlardan

dolayı

yaşanan

olumsuzluklarla ile ilgili maddelerden hazırlanan özet bilgiler Tablo 32’de etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili görüşlerin ortalamasına ilişkin
tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 33’te sunulmuştur.

Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Etik Sorunlardan Dolayı
Yaşanan Olumsuzluklara İlişkin
Tüm Maddeler (N)
Etik Sorunlardan Dolayı
Yaşanan Olumsuzluklara İlişkin
Tüm Maddeler (%)

Katılmıyorum

Maddeler

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 32. Çalışma grubundaki hastaların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklar ile ilgili görüşlerinin özeti

68

144

178

289

196

7,8%

16,5%

20,3%

33,0%

22,4%

Tablo 32 incelendiğinde katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklarla ile ilgili verilen maddelerde tamamen katılıyorum ve katılıyorum
seçeneklerinin toplamının %55,4 olduğu, hiç katılmıyorum ve katılmıyorum
seçeneklerinin toplamının da %24,2 olduğu, kararsızım seçeneğinin ise %20,3
olduğu görülmektedir.
Tablo 33. Çalışma grubundaki hastaların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklar ile ilgili görüşlerinin ortalamasının tanımlayıcı istatistikler
Veri
Etik Sorunlardan Dolayı
Yaşanan Olumsuzluklar
ile İlgili Görüşlerin
Ortalaması

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

125

1,00

5,00

3,45

1,05

Tablo 33 incelendiğinde ise; katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklarla ile ilgili görüşlerinin ortalaması 3,45 olup, bu oran beş seviyeli
Likert tipi bir ölçeğin kararsızım ve katılıyorum seçeneklerinin arasında yer
almaktadır.
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Araştırmanın örnekleminde yer alan katılımcıların sağlık turizminde etik
sorunsalına ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 34’te
sunulmuştur.

3) Sağlık kurumuna gelmeden aldığınız bilgiler ile
kurumda aldığınız bilgiler örtüşüyor mu?
4) Aldığınız bilgilerin doğru olduğunu düşünüyor
musunuz?
5) Aracı kurumların yaptığı bilgilendirmeyi yeterli ve etik
buluyor musunuz?
6) Herhangi bir etik sorunla karşılaştığınızda uluslararası
hukuk normlarının uygulanacağını düşünüyor musunuz?
7) İnanç ve değerlerinize uygun tıbbi uygulamalar hizmet
aldığınız kurumda mevcut mu?
8) Kurumda inanç ve değerlerinize uygun tıbbi hizmet
konusunda bir sorun yaşadınız mı?
9) Kurumda sosyal ihtiyaçlarınız konusundaki (helal
yemek, kosher, ibadethane) talepleriniz oldu mu /
karşılandı mı?

Fikrim Yok

1) Transport ve konaklamada, çalışanların etik dışı
yaklaşımlarına ya da fiyatlandırma açısından etik dışı
olaylara maruz kaldınız mı?
2) Hastalığınız dışında gereksiz başka bir tıbbi işleme tabi
tutulduğunuzu düşünüyor musunuz?

Hayır

Maddeler

Evet

Tablo 34. Çalışma grubundaki hastaların sağlık turizminde etik
sorunsalına ilişkin görüşleri

34

67

24

(27,2%)

(53,6%)

(19,2%)

18

82

25

(14,4%)

(65,6%)

(20%)

37

51

37

(29,6%)

(40,8%)

(29,6%)

50

51

24

(40%)

(40,8%)

(19,2%)

46

45

34

(36,8%)

(36%)

(27,2%)

50

44

31

(40%)

(35,2%)

(24,8%)

31

57

37

(24,8%)

(45,6%)

(29,6%)

20

61

44

(16%)

(48,8%)

(35,2%)

24

51

50

(19,2%)

(40,8%)

(40%)

Tablo 34 incelendiğinde sağlık turizminde etik sorunsalı ile ilgili “2)
Hastalığınız dışında gereksiz başka bir tıbbi işleme tabi tutulduğunuzu düşünüyor
musunuz?” maddesine ve “8) Kurumda inanç ve değerlerinize uygun tıbbi hizmet
konusunda bir sorun yaşadınız mı?” maddesine verilen cevabın en yüksek oranda
hayır olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, “5) Aracı kurumların yaptığı
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bilgilendirmeyi yeterli ve etik buluyor musunuz?” ve “6) Herhangi bir etik sorunla
karşılaştığınızda

uluslararası

hukuk

normlarının

uygulanacağını

düşünüyor

musunuz?” maddelerinde ise en yüksek oranda evet seçeneği işaretlenmiştir.
6.5.2.1. Hipotez 6’ya ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların cinsiyetlerine göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler
Tablo 35’de sunulmuştur.
Tablo 35: Çalışma grubundaki hastaların cinsiyetlerine göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Cinsiyet

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kadın
Erkek
Toplam

60
65
125

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,64
3,39
3,51

1,05
1,10
1,08

Tablo 35’te hastaların cinsiyetlerine göre genel etik sorunlara ilişkin
görüşlerinin

puan

ortalamaları

karşılaştırıldığında;

kadın

hastaların

puan

ortalamasının erkek hastaların puan ortalamasından fazla olduğu görülmektedir.
“Genel etik sorunlara ilişkin görüşler kadın ve erkek sağlık turizmi hastaları
açısından farklılık göstermektedir” şeklindeki 6 no’lu hipoteze ilişkin t testi sonuçları
Tablo 36’da gösterilmektedir. Bu sonuçlar cinsiyete göre genel etik sorunlara ilişkin
görüşlerin istatistikî açıdan anlamlı farklılık göstermediğini belirtmektedir. Bağımsız
örneklem t testi sonuçlarına göre H61kabul edilmemektedir.
Tablo 36: Hipotez 1’e İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
60
65

Ortalama
3,64
3,39

T Değeri

p

1,30

0,195

169

6.5.2.2. Hipotez 7’ye ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların yaş gruplarına göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler
Tablo 37’de sunulmuştur.
Tablo 37: Çalışma grubundaki hastaların yaş gruplarına göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşlerin tanımlayıcı istatistikleri
Yaş Grubu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

15-25
26-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam

27
29
35
34
125

1,83
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2,94
3,19
3,87
3,87
3,51

0,80
1,25
0,98
0,98
1,08

Tablo

37’de

hastaların

yaş

gruplarına

göre

genel

etik

sorunlara

ilişkingörüşlerin puan ortalamaları incelendiğinde; “36-45” ile “46 ve üzeri” yaş
aralığındaki hastaların en yüksek puan ortalamasına ve 15-25 yaş aralığındaki
hastaların ise en düşük puan ortalaması sahip oldukları görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile yaş
grupları arasında farklılık vardır” şeklindeki 7 no’lu hipoteze ilişkin tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 38’de gösterilmektedir. Bu sonuçlar yaş gruplarına
göre genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin istatistikî açıdan anlamlı farklılık
gösterdiğini belirtmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre H71 hipotezi
kabul edilmektedir.
Tablo 38: Hipotez 7’ye İlişkin Varyans Analizi Sonuçları
Levene Testi
f
2,381

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası
0,073 Gruplar İçi
Toplam
p

Varyans Analizi
Kar. Top.

sd

Kar. Ort.

f

p

20,664
125,526
146,190

3
121
124

6,888
1,037

6,64

0,000
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Ayrıca, varyans analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek amacıyla
tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Scheffe testinin
sonuçlarına göre, anlamlı farkın olduğu yaş grupları; “15-25” ile “36-45” ve “15-25”
ile “46 ve üzeri” olarak belirlenmiştir.
6.5.2.3. Hipotez 8’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların medeni durumlarına göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler
Tablo 39’da sunulmuştur.
Tablo 39: Çalışma grubundaki hastaların medeni durumlarına göre genel
etik sorunlara ilişkin görüşlerintanımlayıcı istatistikleri
Medeni Durum

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Bekar
Evli
Toplam

85
40
125

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,50
3,54
3,51

1,16
0,89
1,08

Tablo 39’da hastaların medeni durumlarına göre genel etik sorunlara ilişkin
görüşlerin puan ortalamaları incelendiğinde; evli hastaların puan ortalamasının bekar
hastaların puan ortalamasından fazla olduğu görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri medeni
durumları açısından farklılık göstermektedir” şeklindeki 8 no’lu hipoteze ilişkin
Mann-Whitney U testi sonuçlarıTablo 40’ta gösterilmektedir. Bu sonuçlar medeni
duruma göre genel etik sorunlara ilişkin görüşlerinortancalarının eşit olduğu
aralarında istatistikî açıdan anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.MannWhitney U testi sonuçlarına göre H81 hipotezi kabul edilmemektedir.
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Tablo 40: Hipotez 8’e İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Medeni
Durum

N

Bekar
Evli

85
40

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

63,59
61,74

5405,50
2469,50

Mann-Whitney U
Testi
U
p

Levene Testi
f

p

4,334

0,039

1649,50

0,788

6.5.2.4. Hipotez 9’a ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların eğitim durumlarına göre genel etik
sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler
Tablo 41’de sunulmuştur.
Tablo 41: Çalışma grubundaki hastaların eğitim durumlarına göre genel
etik sorunlara ilişkin görüşleri tanımlayıcı istatistikleri
Eğitim Durumu

N

Min

Mak

Ortalama

Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul/ İlköğretim /Ortaokul
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

6
7
20
30
26
28
7
1
125

1,33
3,00
3,00
1,00
1,16
1,00
1,66

4,33
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,66

2,66
4,09
3,85
3,38
3,50
3,55
3,09

Standart
Sapma
1,06
0,65
0,68
1,08
1,15
1,23
1,26

1,00

5,00

3,51

1,08

Tablo 41’de hastaların eğitim durumlarına göre genel etik sorunlara ilişkin
görüşlerin puan ortalamaları incelendiğinde okuryazar olmayan hastaların en düşük
toplam puan ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile eğitim
düzeyleri arasında farklılık vardır” şeklindeki 9 no’lu hipoteze ilişkin Kruskal Wallis
H testi sonuçları Tablo 42’de gösterilmektedir. Bu sonuçlar eğitim düzeyine göre
genel etik sorunlara ilişkin görüşlerinortancalarının eşit olduğu aralarında istatistikî
açıdan anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.Kruskal Wallis H analizi
sonuçlarına göre H91 hipotezi kabul edilmemektedir.
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Tablo 42: Hipotez 9’a İlişkin Kruskal Wallis H testi Sonuçları
Levene Testi
f

p

2,282

Eğitim Düzeyi

Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim /
Ortaokul
0,040
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans

N
6
7

Kruskal Wallis H Testi
Sıra
Kruskal
sd
Ortalaması
Wallis H
36,00
80,93

20

71,10

30
26
28
7

58,03
62,96
64,55
51,43

6

7,54

p

0,273

6.5.2.5. Hipotez 10’a ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun
kamu/özel hastanesi olmasına göre genel etik sorunlara ilişkin görüşleri
değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler Tablo 43’de sunulmuştur.
Tablo 43: Çalışma grubundaki hastaların tedavi gördükleri sağlık
kuruluşunun kamu/özel hastanesi olmasına göre genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Sağlık Kuruluşu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kamu Hastanesi
Özel Hastane
Toplam

75
50
125

1,00
3,00
1,00

4,50
5,00
5,00

2,89
4,44
3,51

0,92
0,48
1,08

Tablo 43’te hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olmasına göre genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; özel hastanelerde tedavi gören hastaların puan ortalamasının
kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların puan ortalamasından fazla olduğu
görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ile tedavi
gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında farklılık vardır”
şeklindeki 10 no’lu hipoteze ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçlarıTablo 44’te
gösterilmektedir. Bu sonuçlar tedavi görülen sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi
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olması göre genel etik sorunlara ilişkin görüşleri ortancalarının eşit olmadığı
aralarında istatistikî açıdan anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir.Mann-Whitney
U testi sonuçlarına göre H101 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 44: Hipotez 10’a İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Sağlık Kuruluşu
Kamu Hastanesi
Özel Hastane

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

40,79
96,31

3059,50
4815,50

75
50

Levene Testi
f

p

19,089

0,000

Mann-Whitney U
Testi
U
p
209,5

0,000

6.5.2.6. Hipotez 11’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların cinsiyetlerine göre etik sorunlardan
dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen
tanımlayıcı istatistikler Tablo 45’de sunulmuştur.
Tablo 45: Çalışma grubundaki hastaların cinsiyetlerine göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri tanımlayıcı
istatistikler
Cinsiyet

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kadın
Erkek
Toplam

60
65
125

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,61
3,31
3,45

1,03
1,06
1,05

Tablo 45’de hastaların cinsiyetlerine göre etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşlerin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; kadın
hastaların puan ortalamasının erkek hastaların puan ortalamasından biraz fazla
olduğu görülmektedir.
“Etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşler kadın ve
erkek sağlık turizmi hastaları açısından farklılık göstermektedir” şeklindeki 11 no’lu
hipoteze ilişkin t testi sonuçları Tablo 46’da gösterilmektedir. Bu sonuçlar cinsiyete
göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin istatistikî
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açıdan anlamlı farklılık göstermediğini göstermektedir. Bağımsız örneklem t testi
sonuçlarına göre H111 hipotezi kabul edilmemektedir.
Tablo 46: Hipotez 1’e İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
60
65

Ortalama
3,61
3,31

T Değeri

p

1,56

0,119

6.5.2.7. Hipotez 12’ye ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların yaş gruplarına göre etik sorunlardan
dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen
tanımlayıcı istatistikler Tablo 47’de sunulmuştur.
Tablo 47: Çalışma grubundaki hastaların yaş gruplarına göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin tanımlayıcı
istatistikler
Yaş Grubu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

15-25
26-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam

27
29
35
34
125

1,71
1,00
1,14
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2,97
3,21
3,73
3,76
3,45

0,74
1,23
0,93
1,07
1,05

Tablo 47’de hastaların yaş gruplarına göre etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşlerin puan ortalamaları karşılştırıldığında;46 ve üzeri yaş
aralığındaki hastaların en yüksek puan ortalamasına ve 15-25 yaş aralığındaki
hastaların ise en düşük puan ortalaması sahip oldukları görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşleri ile yaş grupları arasında farklılık vardır” şeklindeki 12 no’lu
hipoteze ilişkin ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 48’de gösterilmektedir.
Bu sonuçlar yaş gruplarına göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşlerin istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
Kruskal Wallis H analizi sonuçlarına göre H121 hipotezi kabul edilmektedir.
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Tablo 48: Hipotez 12’ye İlişkin Kruskal Wallis H testi Sonuçları
Levene Testi
f

p

3,904

0,011

Eğitim Düzeyi
15-25
26-35
36-45
46 ve üzeri

N
27
29
35
34

Kruskal Wallis H Testi
Sıra
Kruskal
sd
Ortalaması
Wallis H
43,11
56,28
3
15,231
72,20
75,06

p

0,002

Ayrıca, farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla yaş gruplarının ikili
kombinasyonları yapılarak Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Mann-WhitneyU
testi sonuçlarına göre, anlamlı farkın olduğu yaş grupları; “15-25” ile “36-45” ve
“15-25” ile “46 ve üzeri” olarak belirlenmiştir.
6.5.2.8. Hipotez 13’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların medeni durumlarına göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde
edilen tanımlayıcı istatistikler Tablo 49’da sunulmuştur.
Tablo 49: Çalışma grubundaki hastaların medeni durumlarına göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri tanımlayıcı
istatistikler
Medeni Durum

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Bekar
Evli
Toplam

85
40
125

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

3,43
3,50
3,45

1,05
1,08
1,05

Tablo 49’te hastaların medeni durumlarına göre etik sorunlardan dolayı
yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin puan ortalamalarıkarşılaştırıldığında; evli
hastaların puan ortalamasının bekar hastaların puan ortalamasından biraz fazla
olduğu görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşleri medeni durumları açısından farklılık göstermektedir” şeklindeki 13
no’lu hipoteze ilişkin t testi sonuçları Tablo 50’de gösterilmektedir. Bu sonuçlar
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medeni duruma göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin
görüşlerinistatistikî açıdan anlamlı farklılık göstermediğini göstermektedir.Bağımsız
örneklem t testi sonuçlarına göre H131 hipotezi kabul edilmemektedir.
Tablo 50: Hipotez 13’e İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Medeni Durum
Bekar
Evli

N
85
40

Ortalama
3,61
3,31

T Değeri

p

-0,31

0,764

6.5.2.9. Hipotez 14’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların eğitim durumlarına göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde
edilen tanımlayıcı istatistikler Tablo 51’de sunulmuştur.
Tablo 51: Çalışma grubundaki hastaların eğitim durumlarına göre etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri tanımlayıcı
istatistikler
Eğitim Durumu
Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim / Ortaokul
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

N

Min

Mak

Ortalama Standart Sapma

6
7
20
30
26
28
7
1
125

2,57
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,14

4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,71

3,00
3,63
3,79
3,25
3,28
3,69
3,36

0,52
1,39
0,83
1,03
1,25
0,97
1,20

1,00

5,00

3,45

1,05

Tablo 51’de hastaların eğitim durumlarına göre etik sorunlardan dolayı
yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin puan ortalamaları incelendiğinde
okuryazar olmayan hastaların en düşük toplam puan ortalamasına sahip oldukları
görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşleri ile eğitim düzeyleri arasında farklılık vardır” şeklindeki 14 no’lu
hipoteze ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 52’de gösterilmektedir. Bu
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sonuçlar eğitim düzeyine göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin
görüşlerin ortancalarının eşit olduğu aralarında istatistikî açıdan anlamlı bir fark
olmadığını göstermektedir.Kruskal Wallis H analizi sonuçlarına göre H141 hipotezi
kabul edilmemektedir.
Tablo 52: Hipotez 9’a İlişkin Kruskal Wallis H testi Sonuçları
Levene Testi
f

p

2,294

Eğitim Düzeyi

Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul / İlköğretim /
Ortaokul
0,039
Lise ve Dengi Okul
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans

N
6
7

Kruskal Wallis H Testi
Sıra
Kruskal
sd
Ortalaması
Wallis H
41,25
70,71

20

73,20

30
26
28
7

54,50
58,46
70,05
61,00

6

7,33

p

0,291

6.5.2.10. Hipotez 15’e ilişkin bulgular
Araştırma kapsamında yer alan hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun
kamu/özel hastanesi olmasına göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen tanımlayıcı istatistikler Tablo 53’de
sunulmuştur.
Tablo 53: Çalışma grubundaki hastaların tedavi gördükleri sağlık
kuruluşunun kamu/özel hastanesi olmasına göre etik sorunlardan dolayı
yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşleri tanımlayıcı istatistikler
Sağlık Kuruluşu

N

Min

Mak

Ortalama

Standart Sapma

Kamu Hastanesi
Özel Hastane
Toplam

75
50
125

1,00
1,00
1,00

4,71
5,00
5,00

2,98
4,16
3,45

0,89
0,87
1,05

Tablo 53’de hastaların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olmasına göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin
görüşlerin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; özel hastanelerde tedavi gören
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hastaların puan ortalamasının kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların puan
ortalamasından fazla olduğu görülmektedir.
“Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara
ilişkin görüşleri ile tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması
arasında farklılık vardır” şeklindeki 15 no’lu hipoteze ilişkin t testi sonuçları Tablo
54’te gösterilmektedir. Bu sonuçlar tedavi görülen sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olması göre etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin
görüşlerin istatistikî açıdan anlamlı farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Bağımsız
örneklem t testi sonuçlarına göre H151 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 54: Hipotez 15’e İlişkin Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları
Sağlık Kuruluşu
Kamu Hastanesi
Özel Hastane

N
75
50

Ortalama T Değeri p
2,98
-7,306 0,000
4,16

6.5.3. Hipotezlere ilişki bulguların özeti
Tablo 55’te hasta haklarına ve etik sorunsalına ilişkin hipotezler ve bu
hipotezlere ilişkin bulguların özeti gösterilmektedir.
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Etik Sorunsalı

Hasta Hakları

Tablo 55: Hipotezlere İlişkin Bulguların Özeti
Hipotezler
H11: Hasta hakları bilgi düzeyi kadın ve erkek sağlık turizmi
hastaları açısından farklılık göstermektedir.
H21: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile yaş
grupları arasında farklılık vardır.
H31: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi medeni
durumları açısından farklılık göstermektedir.
H41: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile eğitim
düzeyleri arasında farklılık vardır.
H51: Sağlık turizmi hastalarının hasta hakları bilgi düzeyi ile tedavi
gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında
farklılık vardır.
H61: Genel etik sorunlara ilişkin görüşler kadın ve erkek sağlık
turizmi hastaları açısından farklılık göstermektedir.
H71: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri ile yaş grupları arasında farklılık vardır.
H81: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri medeni durumları açısından farklılık göstermektedir.
H91: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri ile eğitim düzeyleri arasında farklılık vardır.
H101: Sağlık turizmi hastalarının genel etik sorunlara ilişkin
görüşleri ile tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olması arasında farklılık vardır.
H111: Etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin
görüşler kadın ve erkek sağlık turizmi hastaları açısından farklılık
göstermektedir.
H121: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile yaş grupları arasında farklılık
vardır.
H131: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşleri medeni durumları açısından
farklılık göstermektedir.
H141: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile eğitim düzeyleri arasında
farklılık vardır.
H151: Sağlık turizmi hastalarının etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin görüşleri ile tedavi gördükleri sağlık
kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması arasında farklılık vardır.

Bulgu
Ret
Kabul
Ret
Ret
Kabul
Ret
Kabul
Ret
Ret
Kabul

Ret

Kabul

Ret

Ret

Kabul
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6.5.4. Değişkenlerin ilişki katsayıları
6.5.4.1. Cinsiyet değişkeni ilişki katsayıları
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların cinsiyeti değişkeni ile hasta
hakları ile ilgili görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin
ortalaması ve etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin
ortalaması değişkenleriarasındaki ilişkileri saptamak için nokta çift serili korelasyon
katsayısı (Eta) kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 56’da sunulmuştur.
Tablo 56: Cinsiyet değişkeni ilişki katsayıları
Değişkenler

N

Eta Katsayısı

p

Hasta Hakları İle İlgili Görüşlerin Ortalaması
Genel Etik Sorunlara İlişkin Görüşlerin Ortalaması
Etik Sorunlardan Dolayı Yaşanan Olumsuzluklara
İlişkin Görüşlerin Ortalaması

125
125

-0,060
-0,117

0,504
0,195

125

-0,140

0,119

Tablo 56’dagörüldüğü üzere;cinsiyet değişkeni ile hasta hakları ile ilgili
görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin ortalaması ve etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin ortalamasıdeğişkenleri
arasındaki istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.
Hasta hakları ile ilgili görüşler ile cinsiyetarasında ilişki olmadığına dair bulgu,
Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu (2013)’in araştırma bulgusuyla örtüşmektedir.
6.5.4.2. Yaş grubu değişkeni ilişki katsayıları
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların yaş grubu değişkeni ile hasta
hakları ile ilgili görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin
ortalaması ve etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin
ortalaması değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için Spearman korelasyon
katsayısı kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 57’de sunulmuştur.
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Tablo 57: Yaş grubu değişkeni ilişki katsayıları

125

Spearman
Katsayısı
0,355

0,000

125

0,378

0,000

125

0,335

0,000

Değişkenler

N

Hasta Hakları İle İlgili Görüşlerin Ortalaması
Genel Etik Sorunlara İlişkin Görüşlerin
Ortalaması
Etik Sorunlardan Dolayı Yaşanan
Olumsuzluklara İlişkin Görüşlerin Ortalaması

p

Tablo 57’de görüldüğü üzere yaş grubu değişkeni ile hasta hakları ile ilgili
görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin ortalaması ve etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin ortalaması değişkenleri
arasında pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.
Hasta hakları ile ilgili görüşler ile yaş grubuarasında ilişki olduğuna dair bulgu,
Erdem (2007)’nin bulguları ile örtüşürken, Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu
(2013)’in araştırma bulgusu ile ayrışmaktadır.
6.5.4.3. Medeni durum değişkeni ilişki katsayıları
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların medeni durum değişkeni ile hasta
hakları ile ilgili görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin
ortalaması ve etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin
ortalaması değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için nokta çift serili korelasyon
katsayısı (Eta) kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 58’de sunulmuştur.
Tablo 58: Medeni durum değişkeni ilişki katsayıları
Değişkenler

N

Eta Katsayısı

p

Hasta Hakları İle İlgili Görüşlerin Ortalaması
Genel Etik Sorunlara İlişkin Görüşlerin
Ortalaması
Etik Sorunlardan Dolayı Yaşanan
Olumsuzluklara İlişkin Görüşlerin Ortalaması

125

0,137

0,128

125

0,016

0,857

125

0,027

0,764

Tablo 58’de görüldüğü üzere medeni durum değişkeni ile hasta hakları ile ilgili
görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin ortalaması ve etik
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sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin ortalaması değişkenleri
arasındaki istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.
Hasta hakları ile ilgili görüşler ile medeni durum arasında ilişki olmadığına
dair bulgu, Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu (2013)’in araştırma bulgusuyla
örtüşmektedir.
6.5.4.4. Eğitim durumu değişkeni ilişki katsayıları
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların eğitim durumu değişkeni ile
hasta hakları ile ilgili görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin
ortalaması ve etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin
ortalaması değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için Spearman korelasyon
katsayısı kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 59’da sunulmuştur.
Tablo 59: Eğitim durumudeğişkeni ilişki katsayıları
Değişkenler
Hasta Hakları İle İlgili Görüşlerin
Ortalaması
Genel Etik Sorunlara İlişkin Görüşlerin
Ortalaması
Etik Sorunlardan Dolayı Yaşanan
Olumsuzluklara İlişkin Görüşlerin
Ortalaması

N

Spearman
Katsayısı

p

125

0,063

0,483

125

-0,028

0,753

125

0,027

0,765

Tablo 59’da görüldüğü üzere eğitim durumu değişkeni ile hasta hakları ile ilgili
görüşlerin ortalaması, genel etik sorunlara ilişkin görüşlerin ortalaması ve etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüşlerin ortalaması değişkenleri
arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir.
Hasta hakları ile ilgili görüşler ile eğitim durumu arasında ilişki olmadığına
dair bulgu, Çetinkaya, Koçyiğit ve Emiroğlu (2013)’ün ve Erdem (2007)’nin
araştırma bulguları ile ayrışmaktadır.
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7. YEDİNCİ BÖLÜM
SONUÇ
Bu çalışmanın ampirik uygulama kısmında sağlık turizmi kapsamında
katılımcıların hasta hakları ve etik sorunlar ile ilgili görüşleri betimsel araştırma
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada; hasta haklarına ilişkin beş hipotez,
genel etik sorunlara ilişkin beş hipotez ve etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklara ilişkin beş hipotez olmak üzere, toplam 15 hipotez oluşturulmuştur.
Araştırmada veri toplamada temel araç olarak uygulanan anket; biri sağlık
turizminde hasta hakları ile ilgili görüşleri ölçmek, diğeri sağlık turizminde etik
sorunsalı ile ilgili görüşleri ölçmek amacıyla iki farklı ölçek kullanılarak
hazırlanmıştır. Anketin ilk bölümüne katılımcıların uyruğu, cinsiyeti, yaşı, medeni
durumu ve eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerinin tespitine yönelik olarak
hazırlanana sorular eklenmiştir. Hazırlanan anket; sağlık turizmi kapsamında
Türkiye’ye gelen, Ankara’daki kamu veya özel hastanelerde tedavi gören ve
gönüllük esasına dayalı olarak çalışmaya katılan toplam 125 hastaya uygulanmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde; varsayımlarının geçerli
olduğu durumlarda parametrik olan testlerden t testi ve tek yönlü varyans analizi
uygulanmış, diğer durumlarda ise Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis H testi
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman
korelasyon katsayısı ve nokta çift serili korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Araştırmada anlamlılık testlerinde 0,05 güvenirlik düzeyi esas alınmıştır.
Katılımcıların hasta hakları ile ilgili görüşlerinin ortalaması 3,51 olup, bu oran
beş seviyeli Likert tipi ölçeğin kararsızım ve katılıyorum seçeneklerinin arasında yer
almaktadır. Hasta hakları bilgi düzeyinin; cinsiyete, medeni duruma ve eğitim
durumuna göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği bulgularına
ulaşılmıştır. Yaş değişkenine göre ise; “15-25” yaş grubu ile “36-45” yaş grubu ve
“15-25” yaş grubu ile “46 ve üzeri” yaş grubu katılımcıların hasta hakları bilgi
düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. “15-25”
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yaş grubu, “36-55” yaş grubu ve “46 ve üzeri” yaş grubu katılımcıların hasta hakları
ile ilgili görüşlerinin ortalamaları sırasıyla, 2,92, 3,89 ve 3,80’dir. Katılımcıların
tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olmasına göre hasta
hakları bilgi düzeyine ilişkin görüşlerin puan ortalamaları karşılaştırıldığında; özel
hastanelerde tedavi gören hastaların puan ortalamasının kamu hastanelerinde tedavi
gören hastaların puan ortalamasından daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Kamu hastanesinde tedavi gören ve özel
hastanede tedavi gören katılımcıların hasta hakları ile ilgili görüşlerinin ortalamaları
sırasıyla, 2,91 ve 4,40’tır.Katılımcıların hasta hakları ile ilgili görüşlerinin ortalaması
değişkeni ile demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve yaş
grubu ve tedavi görülen sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması değişkenleri
ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların hasta hakları ile
ilgili görüşlerinin ortalaması değişkeni ile diğer demografik değişkenler (cinsiyet,
medeni durum ve eğitim durumu) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmamıştır.
Katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili görüşlerinin ortalaması 3,51 olup, bu
oran beş seviyeli Likert tipi bir ölçeğin kararsızım ve katılıyorum seçeneklerinin
arasında yer almaktadır. Genel etik sorunlar ile ilgili görüşlerin; cinsiyete, medeni
duruma ve eğitim durumuna göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği
bulgularına ulaşılmıştır. Yaş değişkenine göre ise; “15-25” yaş grubu ile “36-55” yaş
grubu ve “15-25” yaş grubu ile “46 ve üzeri” yaş grubu katılımcıların genel etik
sorunlar ile ilgili görüşlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir. “15-25” yaş grubu, “36-55” yaş grubu ve “46 ve üzeri” yaş grubu
katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili görüşlerinin ortalamaları sırasıyla, 2,94,
3,87 ve 3,87’dir. Katılımcıların tedavi gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olmasına göre genel etik sorunlar ile ilgili görüşlerinin puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; özel hastanelerde tedavi gören hastaların puan ortalamasının
kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların puan ortalamasından daha yüksek
olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Kamu
hastanesinde tedavi gören ve özel hastanede tedavi gören katılımcıların hasta hakları
ile ilgili görüşlerinin ortalamaları sırasıyla, 2,89 ve 4,44’tür. Katılımcıların genel etik
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sorunlar ile ilgili görüşlerinin ortalaması değişkeni ile demografik değişkenler
arasında ilişki olup olmadığı incelenmiş ve yaş grubu ve tedavi görülen sağlık
kuruluşunun kamu/özel hastanesi olması değişkenleri ile istatistiksel olarak anlamlı
ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların genel etik sorunlar ile ilgili görüşlerinin
ortalaması değişkeni ile diğer demografik değişkenler (cinsiyet, medeni durum ve
eğitim durumu) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.
Katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili
görüşlerinin ortalaması 3,45 olup, bu oran beş seviyeli Likert tipi bir ölçeğin
kararsızım ve katılıyorum seçeneklerinin arasında yer almaktadır. Etik sorunlardan
dolayı yaşanan olumsuzluklarla ilgi görüşlerin; cinsiyete, medeni duruma ve eğitim
durumuna göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği bulgularına
ulaşılmıştır. Yaş değişkenine göre ise; “15-25” yaş grubu ile “36-55” yaş grubu ve
“15-25” yaş grubu ile “46 ve üzeri” yaş grubu katılımcıların etik sorunlardan dolayı
yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili görüşlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. “15-25” yaş grubu, “36-55” yaş grubu ve “46 ve üzeri”
yaş grubu katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili
görüşlerinin ortalamaları sırasıyla, 2,94, 3,73 ve 3,76’dır. Katılımcıların tedavi
gördükleri sağlık kuruluşunun kamu/özel hastanesi olmasına göre etik sorunlardan
dolayı

yaşanan

olumsuzluklarla

ile

ilgili

görüşlerinin

puan

ortalamaları

karşılaştırıldığında; özel hastanelerde tedavi gören hastaların puan ortalamasının
kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların puan ortalamasından daha yüksek
olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Kamu
hastanesinde tedavi gören ve özel hastanede tedavi gören katılımcıların etik
sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili ortalamaları sırasıyla, 2,98 ve
4,16’dır. Katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili
görüşlerinin ortalaması değişkeni ile demografik değişkenler arasında ilişki olup
olmadığı incelenmiş ve yaş grubu ve tedavi görülen sağlık kuruluşunun kamu/özel
hastanesi olması değişkenleri ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Katılımcıların etik sorunlardan dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili ortalaması
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değişkeni ile diğer demografik değişkenler (cinsiyet, medeni durum ve eğitim
durumu) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.
Yukarıda özetlenen bulgular çerçesinde ileri yaştaki katılımcıların; hasta
hakları ile ilgili, genel etik sorunlar ile ilgili ve etik sorunlardan dolayı yaşanan
olumsuzluklarla ile ilgili görüşlerinin ortalamalarının genç yaştaki katılımcıların
görüşlerinin ortalamasından daha yüksek olması, ilerleyen yaşlarda sağlık
problemlerinin yaşanma sıklığının artması ile birlikte sağlık konusuna gösterilen
önemin artması çerçevesinde değerlendirilebilir.Özel hastanede tedavi gören
katılımcıların; hasta hakları ile ilgili, genel etik sorunlar ile ilgili ve etik sorunlardan
dolayı yaşanan olumsuzluklarla ile ilgili görüşlerinin ortalamalarının kamu
hastanelerinde tedavi gören katılımcıların görüşlerinin ortalamasından daha yüksek
olması ise; çalışmanın sağlık turizmi açısından Türkiye’nin SWOT analizi başlığında
irdelenen ve Türkiye’nin zayıf yönleri arasında belirtilen kamu hastanelerinin “büyük
bir bölümünün sağlık turizmi hizmeti sunmaya uygun olmaması” (Türkiye Medikal
Turizm Rapor, 2012, s. 59) ve “kamu hastanelerinde yeterli sayıda yabancı dil bilen
sağlık çalışanı olmaması” (Özsarı ve Karatana, 2013, s. 143) hususları ile birlikte
değerlendirilebilir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve
bu alanda global bir destinaston olabilmesi için, sağlık turizmi hastalarının hedef
ülke/sağlık kuruluşu belirlemelerinde önemli rolü bulunan hasta hakları ve etik
sorunlar ile ilgili olarak gelişme kaydetmesi büyük önem arzetmektedir.
Hasta haklarına ilişkin geliştirilmesi gereken hususlar ise; tedaviyi yapan sağlık
personelin kendisini tanıtması, hasta haklarıyla ilgili hastalara bilgi verilmesi,
hastane ve serviste uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verilmesi ve personelin
hastaların sorularına yeterli cevap vermeleri olarak belirlenmiştir.
Etik sorunsalına ilişkingörüşler değerlendirildiğinde ise; sağlık kurumuna
gelmeden alınan bilgiler ile kurumda alınan bilgilerin örtüşmemesi, aracı kurumların
yaptıkları bilgilendirmelerin yeterli ve etik olmaması, inanç ve değerlere uygun tıbbi
uygulamaların hizmet alınan kurumda mevcut olmaması hususları sağlık turizminin
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geliştirilmesi içn çözülmesi gereken sorunlar arasında yer almaktadır. Bu durumda
öncelikli olarak sağlık turizmi alanında hizmet veren her paydaş içinde yeralan
personelin gerekli bilgi donanımına sahip olması ve bilginin sürekli güncellenmesi
için peryodik eğitimlere sokulması çözüm olabilecektir. Yine tüm çalışanlarda ortak
bir dilin oluşturulması yoruma ve tartışmaya fırsat vermeyecek şekilde hizmet alan
her kişiye gerek ve yeter bilginin verilmesinin sağlanması içinde koordineli ortak
eğitimlerin düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak durmaktadır.
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2015/3 Sayılı Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Genelgesi.
31.05.2012 Tarih ve 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Basın Bülteni – 26 Ekim 2015. (2019).
TURSAB Resmi İnternet Sitesi,https://www.tursab.org.tr/dosya/13629/basinbulteni-ve-banner_13629_3793944.pdf,Erişim: 13.03.2019.
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EKLER

EK – 1:
ANKET FORMU

SAĞLIK TURİZMİNDE HASTA HAKLARI VE ETİK
SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

“Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Etik Sorunsalı Üzerine Bir
Araştırma” başlıklı bu araştırma, konu ile ilgili görüşlerinizin belirlenmesi
amacıyla yapılmaktadır. Lütfen her maddede belirtilen ifadelere ne derece
katıldığınızı, her bir maddenin yanında yer alan sayılardan birini seçerek
belirtiniz.

Eğer

söz

konusu

ifadeye

kesinlikle

katıldığınızı

düşünmekteyseniz 5’i, eğer söz konusu ifadeye kesinlikle katılmadığınızı
düşünmekteyseniz 1’i işaretleyiniz. Eğer düşüncelerinizin kesin olmadığını
düşünmekteyseniz, 1 ile 5 arasındaki bir sayıyı işaretleyiniz.
Ankette doğru ya da yanlış cevapların yer alması söz konusu değildir.
Çalışma sonuçları, sadece akademik çalışma için kullanılacak ve araştırma
için sizden ad, soyad, adres ya da telefon bilgileri istenmeyecektir.
Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederiz.

Dr. Gülay ÖZTÜRK
Atılım Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
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A. KİŞİSEL BİLGİ FORMU
1. Uyruğunuz (Lütfen Belirtiniz): ……………….
2. Cinsiyetiniz:
a) Kadın ( )

b)Erkek ( )

3. Yaşınız:
a) 15 – 25 Yaş Arası ( )b) 26 – 35 Yaş Arası( )c) 36 – 45 Arası( )d)
46Yaş ve Üzeri ( )
4. Medeni Durumunuz (Lütfen Belirtiniz):
a) Evli ( )

b) Bekâr ( )

5. Eğitim Durumunuz:
a)Okuryazar Değil( )
b)Okuryazar( )
c)İlkokul / İlköğretim / Ortaokul ( )
d)Lise ve Dengi Okul ( )
e)Ön Lisans ( )
f)Üniversite

( )

g)Yüksek Lisans ( )
h)Doktora

( )

B.SAĞLIK TURİZMİNDE HASTA HAKLARI ANKET FORMU
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Kararsızım

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

GENEL ETİK SORUNLAR
1) Tedavi uygulaması bilgilendirmesinde etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
2) Mahremiyetin korunması konusunda etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
3) Sağlık hizmetlerine erişimde ve eşitliğin
sağlanmasında
etik
değerlerin
gözetildiğini
düşünüyorum.
4) Fiyatlandırma politikalarında etik değerlerin
gözetildiğini düşünüyorum.
5) Yasal düzenlemelerin uygulanmasında etik
değerlerin gözetildiğini düşünüyorum.
6)
Tedavi
yönteminin
belirlenmesinde
ve
uygulanmasında
etik
değerlerin
gözetildiğini
düşünüyorum.

Katılmıyorum

SAĞLIK TURİZMİNDE ETİK SORUNSALI ANKET
FORMU İFADELERİ

Kesinlikle
Katılmıyorum

C. SAĞLIK TURİZMİNDE ETİK SORUNSALI ANKET FORMU – I

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ETİK SORUNLARDAN DOLAYI YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR
7) Tedavi sürecine aracılık eden kurumların / kişilerin
komisyon almalarının etik değerlere uygun olmadığını 1
düşünüyorum.
8) Tedavi sürecimde muhatap bulmakta yaşanan
sorunların
etik
değerlere
uygun
olmadığını 1
düşünüyorum.
9) Tedavi süreci öncesinde ve sonrasında ve tedavi

2

3

4

5

2

3

4

5
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sürecinde eksik denetimlerde bulunulmasının etik
değerlere uygun olmadığını düşünüyorum.
10) Sigorta şirketlerine yüksek faturalar kesilmesinin
etik değerlere uygun olmadığını düşünüyorum.
11) Yüksek faturalandırmalar için yanlış ve gereksiz
tedavi uygulamalarında bulunulmasınınetik değerlere
uygun olmadığını düşünüyorum.
12) Hasta ve aracı kurumlara çift fatura kesilmesinin
etik değerlere uygun olmadığını düşünüyorum.
13) Yüksek faturalandırmalar için hastaları gereksiz
şekilde hastanede yatırmalarının etik değerlere uygun
olmadığını düşünüyorum.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

D. SAĞLIK TURİZMİNDE ETİK SORUNSALI ANKET FORMU – II

1) Transport ve konaklamada,çalışanlarınetik dışı yaklaşımlarına
ya da fiyatlandırma açısından etik dışı olaylara maruz kaldınız
mı?
2) Hastalığınız dışında gereksiz başka bir tıbbi işleme tabi
tutulduğunuzu düşünüyor musunuz?
,3) Sağlık kurumuna gelmeden aldığınız bilgiler ile kurumda
aldığınız bilgiler örtüşüyor mu?
4) Aldığınız bilgilerin doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
5) Aracı kurumların yaptığı bilgilendirmeyi yeterli ve etik
buluyor musunuz?
6) Herhangi bir etik sorunla karşılaştığınızda uluslararası hukuk
normlarının uygulanacağını düşünüyor musunuz?
7) İnanç ve değerlerinize uygun tıbbi uygulamalar hizmet
aldığınız kurumda mevcut mu?
8) Kurumda inanç ve değerlerinize uygun tıbbi hizmet
konusunda bir sorun yaşadınız mı?
9) Kurumda sosyal ihtiyaçlarınız konusundaki (helal yemek,
kosher, ibadethane) talepleriniz oldu mu / karşılandı mı?

Fikrim Yok

Hayır

Evet

Aşağıdaki sorularda size en uygun olan cevabı işaretleyiniz.
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