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y a s a l  u y a r ı

B
u Rapor, sağlık turizmi ile ilgili kurumlara ve yatırımcılara sektörle 
ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Rapor her şeyi kap-
sama ya da olası bir yatırımcının bu sektöre yatırım yapma ya 

da yapmama konusunda karar vermesi için ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri 
içerme iddiasında değildir. Raporda yer alan bilgiler, Raporun hazırlandığı 
dönemde halka açık bilgi kaynaklarına dayanarak hazırlanmıştır. Özellik-
le gelecekle ilgili projeksiyonlar, hedefler ve tahminlerin elde edilebilmesi 
ya da kabul edilebilirliği konusunda herhangi bir beyanda bulunulma-
makta ve garanti verilmemektedir. Olası yatırımcının yatırım kararı verir-
ken kendi durum tespit çalışmalarını yapmaları ve bağımsız danışmanlık 
hizmeti almaları önerilmektedir. Raporun aslı ya da üzerinde değişiklikler 
yapılmış versiyonu, hiçbir durumda yayınlanamaz, çoğaltılamaz ya da bir 
ücret ya da üyelik karşılığında üçüncü taraflara satılamaz. Raporun fikri 
mülkiyet hakları Türkiye Sağlık Vakfı’na aittir.
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ö n s ö z

Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi var demektir.  
(Arap Atasözü)

Y
akın zamanda hayatımıza giren, küreselleşme, global ekonomi, 
internet gibi kavramlar, günlük yaşantımızın önemli birer parçası 
oldular.

Dünya üzerinde bilgi, teknoloji ve sermayenin çok hızlı hareket ediyor 
olmasının, bu yeni döneme uyum sağlayabilen toplum ve ekonomiler için 
önemli fırsatları da beraberinde getirdiğine tanık oluyoruz.

Yeni dünya düzeninde her ülke konumunu yeniden değerlendirmekte-
dir. Makro ekonomide yapılan düzenlemelerin yanı sıra sektörel yeniden 
yapılanmaları da dikkatle izlememiz gerekir.

Rekabet ve iletişimin baş döndürücü hızla arttığı bu yeni dönemde, 
katma değeri yüksek, sürdürülebilir, kısa sürede mevcut altyapı ve insan 
kaynağı ile ciddi girdilerin sağlanabileceği bir alan olarak sağlık turizmi 
yıldız gibi parlamaktadır.

Devletimizin, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörümüzle birlikte bu 
alanda yapacağı planlama, koordinasyon ve tanıtım çalışmalarının ül-
kemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. [Ankara Valiliğinin ön-
cülüğünde başlatılan “Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi” çalışmaları, il 
bazında paydaşları ortak bir amaç için aynı masada bir araya getirmesi 
bakımından diğer illere de model olabilecek niteliktedir. Ek-1]
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Ticari bir faaliyet olmasının ötesinde bilimsel tabanı ve istihdama kat-
kısı olan sağlık turizmi alanı, 102 Devlet ve 52 Vakıf üniversitemizin de 
ilgisini çekecek yapıdadır.

Türkiye Sağlık Vakfı’nın hazırladığı “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık 
Turizmi 2010 - Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri” kitabı, bu 
alanda çalışma yapan tüm ilgili kişi ve kurumlara rehberlik edecek içeri-
ğe sahip bulunuyor. Rapor, sektörde bulunan ya da ilgi gösteren tarafları 
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan istatistik bilgiler, 
hazırlandığı dönemde halka açık bilgi kaynaklarına dayanılarak derlen-
miştir. Bu kaynakların son derece kısıtlı olması, aynı konuda farklı verilerle 
karşılaşılabilmesi, sektörün sayısal boyutuyla tespitini güçleştirmiştir.

Rapor, sağlık-turizm ilişkisinin insanların sağlığına katkı ve tedavi bo-
yutunu vurgulayan tıbbi turizm ile termal turizm, spa-wellness (sudan ge-
len sağlık), yaşlı ve engelli turizmini ele almıştır.

Sektörün çok geniş ve paydaş sayısının fazla olması nedeniyle eksikler 
ve gözden kaçan maddi hatalar bulunabilir. Yapılacak katkılarla raporun 
zenginleşeceğini umuyoruz. Raporu, yurtiçi mevzuat çalışmaları, sektöre 
ait yeni bilgi ve istatistikler ile yurtdışı gelişmelerin eklenmesi ile önümüz-
deki yıllarda periyodik olarak güncelleyeceğiz.

Sağlık turizmi alanında özel sektörün motivasyon kaynağı olan kârlılık 
esası ile kamunun sosyal devlet sorumluluğunun optimum noktada buluş-
turulması ümidiyle,

Raporun hazırlanmasında değerli katkıları olan Dr. Muharrem 
VARLIK, Dt. Bilkay BALABAN, Cem YAVUZ, Dr. İbrahim TOKALAK,  
Eray GÖNEN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Dursun 
AYDIN ve Sağlık Turizm Derneği Genel Koordinatörü İffet Erçil KAYA 
ile Raporun editörlüğünü yaparak yayına hazır hale gelmesini sağlayan 
Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri Bekir METİN’e, Rusça tercümesini 
yapan Dr. Türkan YILDIRIM'a, İngilizce tercümesini yapan Seher 
KUMBAROĞLU'na, değerli katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. Ramazan 
AKTAŞ ve Prof. Dr. Mustafa BALCIOĞLU’na şükranlarımızı sunar, Raporun 
basımında gösterdikleri özenden dolayı Efil Yayınevi'ne teşekkür ederiz.

Murat BALABAN

Türkiye Sağlık Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

İnsanlar para kazanmak için önce sağlıklarını, 
 sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar.  

Goethe
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Y Ö N E T İ C İ  Ö Z E T İ

S
ağlık, insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve temel ihtiyacıdır. Birey 
sağlığının korunmasında, tıbbi koruyucu, tedavi edici hizmetlerin 
önemi devam etmekle birlikte toplumların gelişen refah seviyeleri 

sonucu bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik, termal etkinlikler ve 
spa-wellness hizmetlerine olan talepler de artmaktadır.

Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre 1980 yılında 277 milyon 
olan yabancı turist sayısının, 2010 yılında 1 milyar 6 milyon, 2020 yılında 
ise 1 milyar 561milyon turist olacağı tahmin edilmektedir. Dünya eko-
nomisinin ortalama büyüme rakamlarının üstünde olan bu büyüme hızı, 
sektörü özellikli kılmaktadır.

Ülkemizde kamu sağlık hizmetleri yanı sıra son yıllarda özel sektör 
sağlık hizmetlerinin de hızla gelişmeye başladığı, Avrupa standartlarında 
hizmet üretip, sağlık sistemine entegre olduğu görülmektedir. Ülkemiz, sa-
hip olduğu sağlık tesisi, yetişmiş insan gücü, teknolojik altyapı ve tecrübe 
birikimi ile sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi konumun-
dadır.

Türkiye turizm gelirleri açısından dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi 
başarmıştır. Sağlık turizminin belirginleşmesi ve geliştirilmesi yoluyla tu-
rizm gelirlerinin daha da arttırılması ve bunun sonucunda daha üst sırala-
ra çıkmak mümkün olabilecektir.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış oldukları 
stratejik planlarda yer alan politikalar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın sağ-
lık turizmini destekleme çabaları sonucunda sağlık turizminin geliştirilmesi 
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için çalışmalar başlamıştır. İlgili kamu kuruluşlarının, sektörün ihtiyaç ve 
beklentileri çerçevesinde hızla yeni kararlar alması, yerli ve yabancı yatı-
rımcıların ülke tercihlerini etkileyecektir.

Bugün gelişmiş ülkeler, uzun süren hasta bekleme listelerinden kur-
tulmak, kaliteli ve daha kısa zamanda hizmet almak, kronik hastaların, 
yaşlıların veya engellilerin başka yerlere giderek tedavi olma istekleri, te-
davi olmanın yanı sıra gezme ve kültürel ziyaretlerde bulunma arzusu, 
en önemlisi de sağlık hizmet maliyetini düşürme gibi nedenlerle, sağlık 
hizmetlerini başka ülkelerden satın alma yolunu tercih etmektedir. Komşu 
ülkelerle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşları ise ileri sağlık 
teknolojilerine ulaşmak, kaliteli sağlık hizmeti almak amacıyla yurt dışına 
çıkmayı tercih etmektedirler.

Ülkemizin mevcut coğrafi konumu, doğal ve tarihi zenginlikleri, ikli-
mi, mevcut turizm ve sağlık altyapısı ile özel sektörün bu alanda başarılı 
çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizmi için şartların 
uygunluğu açıkça görülmektedir.

2009 yılında yapılan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaştır-
ması çalışmasında, fiyatlanan hemen hemen tüm medikal operasyon-
larda, Türkiye en cazip ülke konumundadır. (Türkiye’de ortalama 7500$ 
olarak tesbit edilen kalp kapakçığı yenileme ameliyatı, ABD’de 160.000$ 
olup diğer sağlık turizmi destinasyonlarında rakam ikisinin arasındadır.) 
Fiyat avantajı yanı sıra kalite ve hizmet standartı JCI onaylı 39 akredite 
hastanesi ile sektör muhteşem bir potansiyel taşımaktadır. [Ek-2 Fiyat Kar-
şılaştırma Tablosu]

Ülkemiz, 100 milyar dolarlarla ifade edilen global pazardan hak ettiği 
payı;

	 Mevcut sağlık tesisi, yetişmiş insan gücü ve teknolojik altyapısını,

	 Kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işbirliği ve eşgüdümü ile

	 Yurtdışı tanıtım ve pazarlama stratejileri uygulamalarıyla alabilir.

Hindistan örneğinde olduğu gibi hizmet kalitesi ve sağlığa erişim nok-
tasında vatandaşı ile yabancı hasta arasında uçurum yaratma yanlışına 
düşmeden, ülkemizin potansiyelini kullanacak bir model oluşturmak zo-
rundayız.

Türkiye Sağlık Vakfı tarafından hazırlanan rapor, ülkemizin sağlık turiz-
mi konusunda cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak, konuy-
la ilgili tüm tarafları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ha-
zırlanmıştır. Vakfımızın çalışmalarını başlattığı Sağlık Turizm Birliği [www.
healthtourism.org.tr] ile sektörün yurtdışı tanıtımına katkı vermekteyiz. Tür-
kiye Sağlık Vakfı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamış 
ve UN Global Compact'a üye olmuştur.
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K
üresel sağlık harcamalarının 2009 yılında 5.460 milyar USD dü-
zeyinde gerçekleştiği bilinmektedir. Ülkeler, gelişmişlik düzeyleri-
ne göre farklılık göstermekle birlikte, GSMH’nın % 2 ile % 16 ara-

sında değişen oranlarını sağlık harcamalarına pay olarak ayırmaktadırlar. 
Türkiye’de ise bu oran % 5,7 olup, % 8,9 olan OECD ortalamasının al-
tındadır. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının ortalama % 73’ü kamu 
tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de ise bu oran 2000 yılında % 63 
iken 2009’da % 71’e ulaşmıştır.(1) Türkiye’de sağlık harcamalarının 2009 
yılında 38 milyar USD tutarına ulaştığı ve GSYİH içinde % 6,2’lik bir paya 
sahip olduğu bilinmektedir.(2)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinden beri gerçekleştirilen sağlık 
reformlarının devamı niteliğindeki 2003-2013 Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı sağlık sistemimizde büyük bir değişim yaratmıştır. Bir dizi reform saye-
sinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükselmiş, sağlık kuruluşlarına 
erişim de kolaylaşmıştır.

Devlet ve özel hastanelerimizin sayıları son yıllarda hızla artarak 2007 
yılında 1.276 olan toplam hastane sayısının, 2013 yılı sonunda 1.418’e 
ulaşması beklenmektedir. (3)

Dünya genelinde 210 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan (küresel 
istihdamın % 7,6’sı) turizm sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biri-
dir ve küresel ekonomik gelişime güçlü bir ivme kazandırmaktadır. 2009 
yılındaki küresel ekonomik durgunluk, salgın hastalıklar, yüksek petrol fi-
yatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, dünya genelinde 
turizm sektörü 2009 yılında 5.474 milyar USD hacme ulaşmıştır. Dünya 
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turizm sektörünün yıllık ortalama % 6 ile % 7 seviyelerinde büyüme kaydet-
tiği ve 2009 yılı gelirindeki başarının temel anahtarının ise kamu ve özel 
sektör ortaklıkları olduğu vurgulanmaktadır. (4)

Turizm sektörü, Türkiye’de ve dünyada son dönemlerde ekonomik kal-
kınmanın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olmuştur. Sektör, 2009 
yılında 95,3 milyar TL değerinde hacme ulaşmıştır. Bu rakam Türkiye’nin 
toplam GSYİH’sinin yaklaşık % 10,2’sine denk gelmektedir. (5)

Sağlık turizmi ana başlığı altında; medikal (tıp) turizmi, termal turizm, 
spa- wellness, yaşlı ve engelli turizmi, dünyada ve Türkiye’de çok önemli 
turizm girdileridir.

2009 yılı rakamlarına göre dünyada 5,4 trilyon USD sağlık harcaması 
ve 5,5 trilyon USD turizm harcamasının yapıldığı gerçeğinden hareketle, 
Türkiye’nin bu yüksek rakamlar içerisinde aldığı payları değerlendirmemiz 
gerekmektedir.

 Şekil 1. Yabancı Turist Sayıları ilk 10 Ülke (2009) 
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kaYnak: UnWTO

Mayıs 2008’de ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, yurtdışına tedavi 
için giden hastaların % 40’ı gelişmiş teknolojiyi, % 32’si ise kaliteli bakımı 
ön planda tutmuştur. 2009 yılında 25.5 milyon yabancı turist sayısına ula-
şan Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri 
ile yabancı hastalar için tercih edilecek noktadadır.

Ülkemizin termal kaynakları ve spa-wellness tesislerinin sayıları, sun-
dukları hizmetlerin çeşitliliği, özellikle Avrupa ülkelerindeki eşdeğeri hiz-
metlere göre çok avantajlı fiyatları bir arada düşünüldüğünde potansiye-
lin büyüklüğü karşısında, yabancılara ne kadar az hizmet üretebildiğimiz 
görülmektedir.
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 Şekil 2. Medikal Turist Segmentleri 
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kaYnak: The Mckinsey HealthCare May2008

Sağlık turizmimizi kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini daha 
uygun fiyata sağlayabildiğimiz için Avrupa’ya ve 11 Eylül sonrası tablodan 
dolayı Ortadoğu ve Orta Asya’ya pazarlama imkânımız doğmuştur.

Kaplıcalarımız tüm ülkelere ve özellikle Avrupalıya çok rahat bir şekilde 
tanıtımı iyi yapılırsa pazarlanabilir. Bunun ilk uygulamaları büyük çaba 
gösteren ve başarılı olan İzmir’deki (Balçova Termal) kaplıcalardır. (Teda-
vi amaçlı kaplıca turizmi ve dinlenme amaçlı kaplıca turizmi daha kolay 
pazarlanabilir)

Sağlık turizmi adına öncelikli sunulacak hizmetler (göz lazer tedavisi, 
estetik cerrahi hizmetleri, diş tedavisi, kalp cerrahisi, kaplıca tedavisi vb.) 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi 2010 Raporu ile

	Resmi Kurumlar (Bakanlıklar ve diğer devlet kuruluşları)

	 Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler)

	Özel sektör kuruluşları (hastaneler, kaplıca ve termal tesisler, oteller 
ve konaklama tesisleri, spa-wellness işletmeleri, yaşlı ve engellilere 
hizmet veren kuruluşlar)

	 Türkiye’de mukim dış temsilcilikler (Büyükelçilikler, Başkonsolos-
luklar), Birleşmiş Milletler Kuruluşları, AB Türkiye Delegasyonu ve 
diğer uluslararası kuruluşlar ve çokuluslu şirketler ile Türkiye’nin 
yurtdışındaki dış temsilcilikleri, yabancı ülkelerin Sağlık Bakanlıkla-
rı, sağlık turizmi ile ilgili resmi ve özel sektör kuruluşları

	 Sağlık turizmi ile ilgili sivil oluşumlar ve bilgi sağlayıcı kuruluşlara 
ulaşılması ve ortak amaç doğrultusunda çalışılması hedeflenmiştir.
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T
urizmin ekonomik önemi ve ne kadar büyük bir potansiyele sahip 
olduğu 20. yüzyılın ortalarında anlaşılmasına karsın 1950’lere 
kadar kalkınma, büyüme ve zenginlik için yapılan küresel araş-

tırmalarda turizm sektörü genellikle göz ardı edilmiştir (6) Turizm 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra hızla gelişmiş, daha geniş halk kitlelerine ve uzak 
mesafelere yayılmıştır. Günümüzde parasal ve kitlesel bir olay haline ge-
len turizmin; yarattığı ekonomik ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve 
özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar do-
ğurmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla tu-
rizmin; yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, 
yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal ba-
kımdan da önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini 
kolaylaştıran bir nitelik kazanması, ülkelerin dikkatinin bu ekonomik olay 
üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Türkiye’de turizm sektörünün yapısal değişimi ve gelişiminin hızlan-
ması 1980’li yıllarda başlamıştır. Veriler, turizmin Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Uzun yıllar, kitle turizmi pazarına 
giremeyen Türkiye, son on yıldır bir yapı değişikliği içindedir. Yapı değişik-
liği, turizm sektörünün çalışma biçim ve koşullarının uluslararası standart-
lara uyum göstermeye başlaması biçimindedir.(7)

2008 yılında toplam 5,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon USD 
tutarında sağlık harcaması yapılmıştır. Ülkeler, GSMH’nin % 2 ile % 16 
arasında değişen oranlarını sağlık harcamalarına pay ayırmaktadırlar. 
(Türkiye’de bu oran % 5,7’dir.) (8)

bölüm3


