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GİRİŞ
Sağlık turizmi Sağlığına kavuşmak için bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi
amaçla seyahat edilmesidir”. Bu tür turizme ka lana da sağlık turis denmektedir. Sağlık turizmini sadece
hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Sağlıklı ve kaliteli yaşam
sunan her türlü turizmi sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmini üç başlıkta
değerlendirilmesi gerekir. Bunlardan birincisi medikal turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler),
ikincisi termal turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler) ve üçüncüsü yaşlı ve engelli
turizmidir.
Türkiye'de sağlık sektöründe, son 10 yılda büyük a lımlar gerçekleş rilmiş r. Sağlıkta yapılan reform
sayesinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yüksel lmiş r. Kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda
özel sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlamış r. Türkiye; modern hastaneleri, ye şmiş insan gücü,
alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet
vermektedir. Türkiye coğraﬁ konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki ye şmiş ve eği mli insan
gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ve kültürel
zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer
almaktadır. Sağlık turizminde payı başta İstanbul, Antalya ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite
hastaneleri almaktadır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 25 ilde sağlık turizmi konusunda yeni yapılanmaya
gitmektedir. Yabancı hasta potansiyelinin yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da
Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezleri, potansiyeli orta düzeyde olup daha da geliş rilebilecek Bursa,
Aydın, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Edirne, Gaziantep,
Trabzon, Hatay, Samsun, Çanakkale, Şanlıurfa, Konya ve Afyon'da çalışmalar başlatması sevindiricidir. Son
yıllarda Türkiye'nin sağlık turizminde atağa geçmesiyle ve Konya'mızın da gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık
hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı bölgemize birçok ülkeden
tedavi amacıyla turistler gelmesi beklenmektedir.
İşte bu amaçla sağlık turizminde gelişmekte olan bir il olan Konya'nın stratejik bir eylem planına ih yacı
vardır. Sağlık turizminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa çalışmaları önem
taşımaktadır. Bu proje, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği ile ortaklaşa hazırlanan Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı ile önümüzdeki yıllarda
a lacak adımlar belirlenmeye çalışılmış r.
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Sağlık Turizmi
Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını şu şekilde tanımlar; Sağlık, yalnızca hastalıklı olmama durumu
değil, aynı zamanda zihinsel, ﬁziksel ve toplumsal konum olarak iyi olma durumudur. Sağlık Turizmi, turizm
sağlığı ve turist sağlığı birbirine karış rılan kavramlardır. Bu bağlamda tanımlara bakmakta fayda vardır:
Turizm sağlığı; turistlerin sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre sağlığı ve toplum sağlığı konularını kapsayan,
turizm hareke nin bir bölgeye etkilerini bir bütün olarak ele alan bir kavramdır.
Turist sağlığı; turis k yaşamla ilgili temel sağlık hizmetleri, ilk yardım, acil tedavi, yoğun bakım gibi
tedavi hizmetleri ile her çeşit kaza ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak amaçlı önlemler olarak düşünülebilir.
Sağlık turizmi; genel olarak bilinen ve yapılan turis k faaliyetlerin yanında, sağlığa yönelik hizmet ve
tesislerine; belli, önceden planlanmış promosyon faaliyetleri ile turist çekmek için oteller gibi turis k tesisler
yapılması veya bölgelerdeki teşebbüsler ve faaliyetlerdir.
Sağlık turizmi birçok kurum ve otorite tara ndan farklı şekilde tanımlanmış r. Benzer tanımlar aşağıdaki
şekilde görülmektedir.
Sağlık Turizm Derneği'nin tanımına göre sağlık turizmi; ikamet edilen yerden başka bir yere (yur çi veya
yurtdışı) her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahate denir. Sağlık turizmi; kendi yaşadığı
yerden başka yerlere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu turizm çeşidi olarak
tanımlanmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanımına göre sağlık turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir.
Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, ﬁzik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslar arası hasta
potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Sağlık turizminin
hedef kitlesi sağlığı bozulmuş olan kişiler ile sağlığını korumaya duyarlı kişilerden oluşmaktadır(Gülmez,
2012:23-24). İnsanların tedavi olmak amacıyla ikamet e kleri ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet
alabilecekleri başka ülkelere seyahat etmelerine Sağlık Turizmi denir. Bu seyaha e, tedavi amaçlı giden kişiye
de sağlık turis denir. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hasta her yıl, sağlığına kavuşmak için başka
ülkelere gitmekte, bu yönelim de sağlık turizmi sektörünü oluşturmaktadır. Dünyada sağlık turizminin
gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;
·

Sağlık hizme nin ikamet edilen ülkede pahalı olması

·

Daha kaliteli ve daha kısa sürede sağlık hizme alma isteği

·

Tedavi için bekleme sürelerinin uzun olması

·

Yapılacak tedavinin sigorta kapsamı dışında olması

·

Tedavinin sağlık otoritelerince onaylanmamış olması

·

Yapılacak tedavinin gizlilik gerek rmesi

·

Alterna f tedavi yöntemlerinin eksikliği

·

Tedavi ile ta li birleş rme isteği

·

Dünyada yaşlanan nüfusun oransal olarak artması

·

Yaşlıların ve engellilerin değişik ortamlarda tedavi olma ih yacı(BAKA, 2013:4-5).
Sağlık turizmi genel olarak değerlendirildiğinde hem sağlık hem de turizm sektörlerini ilgilendiren bir

alterna f turizm türüdür.
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SAĞLIK TURİZMİ TÜRLERİ
Sağlık turizm de diger turizm çeşitleri gibi alt dallara ayrılmaktadır. Tedavi şekilleri, kullanılan kaynaklar
ve turistlerin seçimleri bu konuda ayırıcı olmaktadır. Sağlık turizmini bu baglamda üç ayrı kolda
incelenmektedir. Bu kollar:
Medikal (Tıbbi) Turizm,

·

Kaplıca (Termal) Turizm,

·

Yaşlı ve Engelli Bakımı Turizmidir.

Şekil-1 Sağlık Turizmi

·

Medikal (Tıbbi) Turizm
Medikal turizm ya da p turizmi, insanların kendi ülkelerindeki yüksek tedavi giderleri nedeniyle
yabancı ve genelde uzak ülkelere giderek bu ülkelerdeki düşük tedavi giderleri nedeni ile bbi tedavi ya da
operasyonları bu ülkelerde gerçekleş rmeleri ile oluşan turizm hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Gidilen
bölgelere göre bu tedavilerin giderleri hastaların bulunduğu ülkeye göre % 50, % 70 ve ha a bazı durumlarda
% 80 e kadar maliyet tasarrfufu sağlamaktadır. Bu turizmin gelişmesinde en önemli etken düşük tedavi
giderlerinin yanı sıra, bu ülkelerdeki gelişen p teknolojisi, düşük ulaş rma giderleri ve internet pazarlaması
gibi etkenlerdir.
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Medikal turizm, insanların tedavi ya da cerrahi müdahale amacıyla denizaşırı seyahatlerindeki hızlı
ar şla birlikte bir niş (niche:özellikli ve nispeten küçük ama önemli pazar dilimi) olarak ortaya çıkmış r ve
Dünya genelinde oldukça hızlı bir gelişme göstermektedir. Özellikle kendi ülkelerinde yüksek tedavi
masraﬂarının yanı sıra tedavi ya da operasyon için uzun bekleme sürelerine katlanmak durumunda olan
insanlar bu seyahatlere gi kçe artan oranda ka lmaktadır(İçöz, 2014:2262).
Medikal turizm çerçevesinde este k turizmide son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Este k turizmi, birden
çok operasyonun yapılarak maliyetlerin düşmesi ve kısa sürede başarılı operasyonların geliş rilmesi ile
Türkiye'nin ismini Dünya pla ormunda öne çıkarmış r.
Kaplıca (Termal) Turizm:
Sağlık turizmi faaliyetlerinden biri olan termalizm, soğuk ve sıcak
mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış tatbiklerde kullanımı için
turistlerin ulaşım, konaklama ve ağırlama gereksinimlerinin karşılanmasını
sağlayan çok yönlü bir turizm çeşidi olarak ön plana çıkmaktadır. Termalizm,
doğaya dayalı suların ısı, mineral ve radyoak ﬂik gibi özelliklerinden
yararlanılarak sağlık etkinliklerinde kullanılması ve bu etkinliklerin bilimsel
esaslarla ele alınması temelinde yapılmaktadır(Akbulut, 2010:36).
Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahip r.
Ülkenin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli ﬁziksel ve
kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki termal sulardan daha üstün nitelikler
taşımaktadır. Son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmi, termal ya rımları da
hızlandırmış r. Termal kaynak açısından dünyada 7. sırada olan Türkiye'de
birçok termal otel hizmet vermektedir. Bu oteller şifalı sularla otelciliği
birleş rerek farklı mimari çizgilere sahip konforlu yaşam alanları, güler yüzlü
çalışanları ve kusursuz ev sahipliği ile misaﬁrlerini ağırlarlar
(h p://visi urkeyforhealthcare.com/34-termal-bolgeler.html). Termal
Turizmin geliş rilmesi yönünde Sağlık Bakanlığımızca 2007 yılı içerisinde
hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı
kapsamında çalışmalar yürütülmektedir
(h p://www.saglikturizmi.gov.tr/tr/termal-turizm-bolgeleri.php, 2014 ).
2014-2018 dönemini kapsayan 10.Kalkınma planında sağlık turizminin
geliş rilmesi için 25 öncelikli dönüşüm programı ele alınmış, bu bağlamda
termal turizmde 100 bin yatak, 1.500.000 yabancı turist, 3 milyar dolar gelir,
medikal turizmde Dünyada ilk 5'e girme hedeﬂenmiş r(TÜSİAD, 2014:9).
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Yaşlı ve Engelli Bakım Turizmi:
Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaşlıların turizm potansiyeli, sağlık turizmi ya rımcıları için büyük bir
rsa r. Bilindiği gibi günümüzde dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ortalama
insan ömrü bbın ilerlemesi ile doğru oran lı olarak uzamaktadır. Bu nedenle üçüncü yaş grubu turizmden
beklen si olan ülkelerde potansiyeli yüksek bir grup olacak r. Bu grubun ta l tercihi daha çok sıcak ülkeler ve
sağlık turizmi hizmetlerine yönelmiş r. Bu hizmetler; ileri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri), yaşlı
bakımı hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri), klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri,
engelliler için özel bakım ve gezi turlarıdır. Hizmet yerleri ise; klinik oteller, rekreasyon (eğlen-dinlen) alanları,
ta l köyleri ve bakım evleridir(www.saglık.gov.tr, 2014).

Sağlık-Güzellik Turizmi

Tedavi

Rehabilitasyon

· SPA

· Elek f Cerrahi

· Diyaliz

· Doğal Turizm

· Plas k Cerrahi

· İlave Programlar

· Ekoturizm

· Eklem Replasmanı

· Yaşlı Bakımı Programları

· Kitle Turizmi

· Kardiotorasik Servisler

· Bağımlılık Tedavileri

· Bitkisel Tedaviler

· Diagnos k Servisler

· Tamamlayıcı Tedavi

· Kanser Tedavisi
· İnfer lite Tedavisi

Tablo-1 Sağlık Turizmi Türleri

Sağlık turizmi türleri başka bir sınıﬂama ile aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

Sağlık Turizmine Ka lan Turist Tipleri
Sağlık turizm pazarı açısından turistler ya da ziyaretçiler 5 temel kategoride gruplandırılabilir. Bunlar;
Yalnızca turist: Ziyaret e kleri ülkede herhangi bir p hizme nden yararlanmayan turistler ya da
ziyaretçilerdir.
Ta lde hastalanıp tedavi edilen turist: Seyaha sırasındaki rahatsızlanma ya da kaza nedeni ile p
hizme ve tedavi alan turistlerdir.
Ta l ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler ziyaret e kleri ülke ya da bölgeye tam anlamı ile bbi
nedenlerle gitmezler. Ancak ziyaret e kleri bölgede bazı rahatsızlıkları için tedavi olanakları olması tercih
nedenidir. Diger bir deyimle ta lde tedavi amaçlı turistlerdir.
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Ta l yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak iyiles kten sonra,
ya da tedavi sonrası gi kleri bölgede ta l de yapan ziyaretçilerdir.
Yalnızca hastalar: Bu gruptaki medikal turistlerin bir bölgeye gidiş amaçları yalnızca o bölgede tedavi
olmak ya da operasyon geçirmek r. Ta l gibi bir amaçları yoktur(Çe nkaya, 2010:12).
Sağlık Turizminin Faydaları
Sağlık turizminin Avrupa Birliği için faydalarını hastalara, hastanelere, sigorta şirketlerine ve tüm sağlık
sistemine faydaları olmak üzere dört ana başlıkta toplanmaktadır. Aşağıda açıklanacak olan bu faydaların tüm
ülkeler için de geçerli olduğu düşünülmektedir:
·

Sağlık turizmi hastaların doğru ve kaliteli bakım hizme ni bulmak için uzun mesafeler gitmesi yerine
Avrupa Birliği içindeki hastanelerden istedikleri hizme alabilmelerini sağlamaktadır.

·

Sağlık turizmi ile hastaneler daha yüksek kalitede sağlık bakım hizme sağlamak için deneyimlerin, iyi
uygulamaların ve donanımların paylaşılmasından fayda sağlamaktadır.

·

Sigorta şirketleri ise müşteri memnuniye ni ar rmak ve bekleme listelerini azaltmak için sağlık
turizmi ile ek bir hizmet sağlamış olmaktadırlar. Bir bütün olarak tüm sağlık sistemi düşünüldüğünde
sağlık turizmi hem hizmet alımlarında dublikasyonları önlemekte, hem de maliyetlerin, kaynakların
ve hizmetlerin paylaşılması yolu ile ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Sağlık Turizminin Somut Faydaları:
·

Yabancı turistlerden kaynaklanan gelirler ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlamaktadır.

·

Sağlık turizmi, gelişmekte olan ülkelere, ﬁyat tarifelerinde gelişmiş ülkelere karşı maliyet avantajı
sağlamaktadır.

·

Ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını ar rmaktadır.

·

Ülke içinde veya dışında stratejik ortaklık sağlamaktadır.

·

Ülkeler arasında teknoloji ve bilgi transferi sağlamaktadır.

·

Yabancı hastalara sunulan rsatlar, kendi ülkelerindeki hastalara da daha iyi hizmet sunulmasını
sağlamaktadır.

·

Global pazarlama ve bbi care sağlamaktadır.

Sağlık Turizminin Soyut Faydaları:
·

Ülkelerin global sağlık bakım sunucusu olarak uluslararası kabulünü sağlamaktadır.

·

Sosyal ve kültürel deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktadır.

·

Uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

·

Ülkelere dünya düzeyinde sağlık bakım hizme sunduğu imajını
kazandırmaktadır.

·

Rekabet avantajı sağlamaktadır.

·

Hastane destek hizmetler arasında daha iyi koordinasyon
sağlamaktadır.

·

Kamu ve özel sektör ortaklığı sağlamaktadır.

·

Hasta memnuniye ni ar rmaktadır(Akdu, 2009:30-31).
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DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ VE EKONOMİSİ
Dünya'da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık harcaması
yapıldığı resmi kaynaklarca tespit edilmiş r. ABD'deki sağlık turizmi harcamalarının 5,5 milyar dolar,
Avrupa'da 3,5 milyar Euro civarında olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek
Cumhuriye ve Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriye nin bu sektörden kazancının 1 milyar doları aş ğı
bilinmektedir. Bu durum insan sağlığına verilen önemin dünya çapında ar ğını göstermektedir. Ülkeler,
gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermekle birlikte sağlık harcamalarına GSMH'lerinin %2'si ile %16'sı
arasında değişen oranlarında pay ayırmaktadırlar (BAKA, 2011). OECD ülkeleri her geçen yıl sağlık
harcamalarının ﬁnansmanı için GSYİH'larından, GSYİH'ları ar şı oranında pay ayırmaktadırlar. Bu oran 1990
yılında %6,9 iken 2005 yılında %9 olmuştur. Ülkelerin GSMH'larında meydana gelen ar şlarla beraber toplam
sağlık harcamalarında eş zamanlı ar şlar görülmüştür. 2000-2008 yılları arasında en yüksek kişi başına sağlık
harcaması ar ş ortalamalarına göre Amerika'nın ilk sırayı aldığını görmekteyiz (OECD, 2009). 2008'de Türkiye
GSMH'den %6 oranında pay ayırmış olmasına rağmen, % 9 olan OECD ortalamasının al nda kalmış r. Bu
durum 2009 yılı için değerlendirildiğinde, Türkiye'de sağlık harcamaları tutarı 2009 yılında 38 milyar USD'ye
ulaşmış r ve GSMH içinde %6,2'lik bir paya sahip r. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının ortalama %73'ü
kamu tara ndan karşılanmaktadır. Türkiye'de ise bu oran 2000 yılında %63 iken 2009'da %71'e ulaşmış r.
Sağlık turizmi son on yılda hızlı bir gelişme göstermiş r. Sağlık turizmiyle ilgilenen devletlerde Hindistan,
Kosta Rika, Macaristan, Türkiye, Litvanya, İsrail, Ürdün, Tayland, Malezya, Güney Afrika ve Küba başta
gelmektedir. III. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'ne yurtdışından 28 farklı ülkeden (Türkiye, ABD, İngiltere,
Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Hırva stan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Libya, Yemen, Suudi
Arabistan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Katar, Umman, BAE, Bahreyn, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan,
Hindistan, Endonezya, KKTC) ka lımcı olmuştur(Gülmez, 2012:45-46)
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İnsanların kaliteli sağlık hizmetlerine daha uygun ﬁyatlarla kısa sürede erişimini sağlayan sağlık turizmi,
ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Dünya'da yıllık %20 ile %30'luk bir ar ş hızı ile büyüyen sağlık
turizminin 2012 senesindeki pazar payının 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Treatment Abroad
isimli İngiliz kaynaklı bir şirke n 2012 senesinde yap ğı Medikal Turizm Anke ne göre, sağlık amaçlı seyahat
eden Avrupalı (çoğunlukla İngiliz) hastaların %41'i kozme k ameliyat, %32'si diş, %9'u şişmanlık tedavisi,
%4,5'i ise kısırlık tedavisi için yurtdışına gitmişlerdir. İngiliz bir hastanın tedavi başına 5 bin ile 8 bin dolar
arasında harcama yap ğı hesaplanmış r.
İsta s kler konusunda tam bir mutabakat olmamakla birlikte OECD verilerine göre, dünya çapında
medikal turist sayısının 50 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 2007 yılında 750 bin Amerikalının medikal
amaçlı yurtdışına çık ğı, bu sayının 2010 senesinde 6 milyon olduğu ve 2017 senesinde de 10 milyon olacağı
tahmin edilmektedir. Amerikalı sağlık turistlerinin, dünyadaki medikal turistlerin yaklaşık %20'sini
oluşturduğu ve Amerika'daki bazı işverenlerin sağlık harcamalarını azaltmak için çalışanlarına yurtdışında
tedavi olma seçeneğini sunduğu bilinmektedir. 47 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortasının olmadığı ve
120 milyondan fazla Amerikalının ise diş sigortasının olmadığı bilinmektedir. Genel sağlık sigortası
kapsamında olmayan diş ve kozme k, Amerikalı hastaların en çok tercih e ği tedaviler arasında yer
almaktadır. Amerikalı sağlık turistleri diş tedavileri için Meksika ve Kosta Rika'yı, kozme k tedavi için Brezilya,
Arjan n ve yine Kosta Rika'yı tercih etmektedirler. Bununla birlikte, anjiyo, bypass, kalp ameliyatları, kalça, diz,
omurga ve diğer ortopedik ameliyatlar gibi kri k tedaviler için Hindistan ve Tayland gibi ülkeleri tercih
edebilmektedirler. Amerika'da yapılan bir araş rmada, yurtdışında sağlık hizmetleri almak için en azından 6
bin dolar ve üstü harcamalarda yurtdışına çıkmanın tasarruf sağladığı, bu miktarın al nda kalan tedavilerde
yurtdışına gitmenin bir tasarruf sağlamadığı belir lmektedir.
Sağlık turizminde son dönemde öne çıkan ülkelerin çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler olduğu
gözlenmektedir. Ülke ekonomilerinin gelişmişlik düzeyi bir bakıma bu ülkelerdeki ﬁyatların düşük oluşunu da
açıklamaktadır. Buna göre, bu ülkelerde tedavi ücretleri, işçi ve doktor ücretleri, bbi alet ve ilaç maliyetleri
gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşüktür. Bununla birlikte, bu ülkelerdeki sağlık çalışanlarının mesleki
sorumluluk sigorta giderleri, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının sigorta giderlerinin ancak %4'ü kadar
olmaktadır. Bu ve benzeri etkenler sağlık turizminde ülkelerarası ﬁyat farklılıklarını açıklayan sebepler
arasındadır. Türkiye sahip olduğu kaliteli sağlık kuruluşları, güçlü altyapısı ve uzman hekimleriyle medikal
turizmde öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'ye birçok ülkeden birkaç saatlik uçuşla
ulaşılabilmesi, tedavi hizmetlerinin uygun ﬁyata sunulması ve turis k zenginliğin olması sağlık turizminin
gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerdir(BAKA, 2013:16-18).
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SAĞLIK TURİZMİ ORGANİZASYONLARI, STANDARTLARI VE ÖZELLİKLERİ
Sağlık turizmi faaliyetleri çeşitli ülkelerde çeşitli standart ve organizasyonlarla gerçekleş rilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmi organizasyonlarının aşağıdaki gibi olması gerek ğini
belirtmiş r(www.kultur.gov.tr, 2014).
• Organizasyon hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar geçen tüm süreçleri kapsamalı,
• Sigorta şirketleri ile koordinasyon sağlanmalı,
• Sağlık turizmi yapan kurum ve kuruluşlar belirlenmeli ve ser ﬁkalandırılmalı,
• Paket programlar oluşturularak sağlık ve turizm iç içeliği sağlanmalı,
• Sağlık turizmini tanı m programları ve kampanyalar düzenlenmeli,
• Organizasyon ve danışman şirketleri kurulmalı ve yardımcı ﬁrmalar bu yapılanma içinde yer almalıdır.
Türkiye Cumhuriye Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmi standartlarını aşağıdaki gibi belirlemiş r.
• E k değerler içerisinde sağlık hizme ,
• Fizik ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir sağlık hizme ,
• Sağlık hizme gereksinimi olanlar ile sağlık hizme sunucuları arasında kültürel ile şim,
• Fiziki standartlar (sağlığa uygunluk, ulaşım ve altyapı hizmetleri, çevresel etkenler),
• Yeterli bbi teknoloji,
• Uluslararası bbi teknolojiler,
• Uluslararası ortak tedavi protokolleri,
• Yeterli bilgi teknolojileri,
• Ulaşım ve transfer standartları,
• Personel standardı
• Sağlık sigortasından yararlanma
Sağlık turizminin özellikleri:
• Sağlık turizmi teknik donanım ve iş gücü gerek ren bir turizm türüdür.
• Sağlık turizminde, hizme sunan sağlık kuruluşunun uluslar arası standartlara uygun hizmet sunması
önem taşımaktadır.
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• Hizmet sunan sağlık kuruluşunda, ortak yabancı dili bilen personelin mutlaka olması gerekmektedir.
• Hasta ve refakatçileri için farklı turizm türlerinin geliş rilmesini destekleyen, katma değeri yüksek bir
turizm türüdür.
• Seçilmiş olan hedef pazara yönelik devlet destekli, farklı dillerde, tanı m ve pazarlama faaliyetleri
gerekmektedir. Yapılan bu tanı mlarda hedef olarak öncelikle hastaların yurt dışında hizmet almasını
destekleyecek sigorta ve sağlık kuruluşları seçilmelidir.
Bu kapsamda akreditasyon belgesi önem taşımaktadır. Hastaneler hizme n en iyisi olduğunu göstermek için,
kalite belgesi almaya başlamışlardır. Son beş yıldır, verdikleri hizme kalite belgesiyle onaylatan hastanelerin
sayısı hızla ar ş göstermektedir. Akreditasyon, hizmet kalitesi ve güvenilirliği doğrulayan onay pulu gibi
düşünülebilmektedir. Hastanelerde kalite sisteminin olması, yani akreditasyon belgesine sahip olunması
verilen hizme n belirli standartlarda olduğunu, her hasta grubuna aynı şekilde hizmet verildiğini ve bu
hizme n düzenli olarak kontrol edildiğini göstermektedir. Akreditasyonun amacı:
• Kaliteyi iyileş rmek
• Maliyetleri düşürmek
• Verimliliği ar rmak
• Kurum güvenilirliğini ar rmak ve sağlamlaş rmak
• Sağlık hizmetleri yöne mini iyileş rmek
• Eği m sağlamak
• İş tatmininin artmasını sağlamak
• Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak
Akreditasyon alanında en çok bilinen uluslar arası iki birlik bulunmaktadır. Bunlardan biri Joint Commission
Interna onal-JCI Uluslar arası Ortak Komisyon ve diğeri ise Interna onal Organiza on for Standardiza on
ISO-Uluslararası Standardizasyon Birliği'dir.
Joint Commission Interna onal (JCI): 1917 yılında Hospital Standardiza ons adıyla temelleri a lan
Joint Commission, 1951 yılında Joint Commission on Accredita on of Health care Organiza on (JCAHO)
ismini aldı. Joint Commission Interna onal (JCI), 1998 yılında JACHO'nun bir alt kuruluşu olarak kurulmuş ve
uluslararası düzeyde akreditasyon ser ﬁkası vermeye başlamış r.2007 yılı başında JCAHO ismi kaldırılmış,
The Joint Commission olarak kısal lmış r ve logosunu değiş rmiş r. Kuruluşun uluslar arası ayağı olan JCI,
ismi aynı kalmakla beraber, logosunu değiş rmiş r. Bu kuruluşun temel amacı, topluma verilen sağlık
hizme nin güvenlik ve kalitesinin sürekli olarak yüksel lmesi ve bu alanda oluşturulan standartların sağlık
kuruluşlarında yerleş rilmesidir. JCI Akreditasyonu, hastanelerin gönüllü olarak başvurdukları; uluslar arası
birtakım sağlık ve yöne m standartlarını gerçekleş rmiş olmaları halinde kendilerine verilen ve hastanenin
kalite çıtasının yüksekliğini gösteren bir uyum belgesidir. JCI, uluslararası toplulukların sağlık kuruluşlarına
objek f standartlar dizisi ve süreçlerinin benimse lmesini, devamlı ve kalıcı iyileş rme programlarının
oluşturulmasını ve standartların yerel ih yaçlara göre belirlenmesini amaçlamaktadır. Standartların felsefesi
kalite yöne mi ve sürekli iyileş rme prensiplerine göre belirlenmiş r. Hasta bakımı ve güvenliği için yüksek
standartlar oluşturulmuştur. JCI akreditasyonu ülkelerin yasal, dini veya kültürel faktörlerine de yer
vermektedir. Örneğin, bir ülkenin sağlık standartları yüksekse, JCI, o ülkenin standartlarına uymaktadır. O
ülkenin standartları düşükse, JCI, kendi standartlarını uygulamaktadır. Musevi bir hasta, bir hahamla
görüşmek isterse, bu, hastane tara ndan sağlanmaktadır. Yabancı dil sorunu olan hastalar için de, o dili bilen
personel bulundurulmaktadır. Bir işletmenin “JCI” akreditasyonuna sahip olmaması kalitesiz olması anlamına
gelmemektedir. Her ilin veya bölgenin kendine özgü birliklerinden bu belgeye sahip olmaları yeterlidir.
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Interna onal Organiza on for Standardiza on (ISO): Birliğin Türkçe adı Uluslararası Standardizasyon
Birliği'dir. Birlik 1946 yılında faaliyete başlamış olup 75 farklı ulusal standardizasyon birliğinin bir araya
gelmesinden oluşmaktadır. Örneğin (ANSI) Amerikan Milli Standardizasyon Ens tüsü üyelerden sadece
biridir. Uluslar arası standardizasyon örgütü 1000'e yakın üye ülkesi olan uluslararası bir organdır. ISO 9001:
2008 dizisi bir işte her yönüyle idareyi sağlamak için kapsamlı şekilde oluşturulmuş bir tür yöne m aracıdır.
Hastanelerin tercih e ği en önemli kalite belgelerinden birisi, ISO 9001-2008 Kalite Yöne m Sistemi
olmaktadır. Bu belgeyi alan hastaneler, kurumlarındaki işleyişin gerekli standartlara uygun olduğunu da
ispatlamış olmaktadırlar. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tara ndan sağlanan bu belgeyi, bağımsız ve
aracı dene m ﬁrmaları vermektedirler. Bu bağımsız dene m ﬁrmasına ait denetçiler, hastanelere giderek,
hastanenin büyüklüğü ve personel sayısına göre değişen sürelerde dene mlerini gerçekleş rmektedirler.
Hastanenin gerekli standartları taşıması halinde, ISO 9001 kalite uygunluk belgesi verilmektedir. ISO kalite
belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olurken, bu belgenin yeniden alınabilmesi için, bu sürenin sonunda tekrar
belgelendirme dene mi yapılmaktadır. Hastanenin verdiği tedavi hizme ni kapsamayan ISO belgesi, daha çok
kurumun işleyişine bakmaktadır. Hastanenin gelişimi, yöne mi, sa n alma ve malzeme gibi kriterleri
sorgulamaktadır(Akdu;2009-25-30).
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TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ
Son yıllarda sağlık turizmi dünyada hızla yükselen bir sektördür ve Türkiye bu sektörde dünyanın önde
gelen ülkelerinden birisidir. Bu raporda da ortaya konulduğu gibi, Türkiye'ye gelen uluslararası hasta sayısı her
geçen yıl artmaktadır. Özellikle 2010 yılından sonra bu ar ş büyük bir ivme kazanmış r. Uluslararası hastalar
daha çok Almanya, Libya ve Rusya'dan; medikal turistler ise Libya, Almanya ve Irak'tan ülkemize gelmektedir.
Tedavi amaçlı gelen hastaların büyük bir çoğunluğu İstanbul, Antalya ve Ankara gibi illerimizi ve özellikle de
Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji ve İç Hastalıkları kliniklerini tercih etmektedir. Türkiye, Avrupa
standartlarıyla yarışabilecek düzeyde büyük ve donanımlı hastaneleri, coğraﬁ konumu, Sağlıkta Dönüşüm
Projesi ve turizmde sağladığı gelişmeler ile bölgesinde bir milyar kişiye sağlık hizme vermeyi amaçlayarak
sağlık turizminde dünyada lider ülke olmayı hedeﬂemektedir. Bu doğrultuda Türkiye'de sağlık turizminin
önemi ve ge receği ekonomik değer çok büyüktür. Sağlık turizmi alanında özellikle özel hastaneler ciddi
a lımlar yapmış ve 2012 yılında Türkiye'ye gelen tüm uluslararası hastaların % 83'üne, medikal turistlerin %
91'ine ve turis n sağlığı kapsamındaki hastaların % 68'ine hizmet vermiş r(Türkiye Medikal Turizm
Değerlendirme Raporu 2013).

Tablo-2 Yıllara göre Türkiye'de Sağlık Hizmeti Alan Uluslar arası Hasta Dağılımı,2012
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012

Kamu Sağlık Kuruluşları
Özel Sağlık Kuruluşları
Toplam
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
17.817
24,10
56.276
76,00
74.093
100,00
21.442
23,30
70.519
76,70
91.961
100,00
32.675
29,80
77.003
702,00
109.678
100,00
41.847
26,80
114.329
73,20
156.176
100,00
439.004
16,80
218.095
83,20
26.199
100,00
Sağlık Bakanlığı,Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013;15
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Şekil-2 Yıllara göre Türkiye'de Sağlık Hizme Alan Uluslar arası Hasta Dağılımı
Yukarıdaki graﬁkte kamu sağlık kurulşları,özel sağlık kuruşlarına göre, 2008-2012 yıllarında Türkiye'de
Sağlık Hizme Alan Uluslar arası Hasta Dağılımı graﬁksel olarak gösterilmiş r.
Türkiye'de sağlık sektöründe, son sekiz yılda büyük a lımlar gerçekleş rilmiş r. Yapılan bir dizi reform
sayesinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yüksel lmiş r. Kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda
özel sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlamış r. Modern hastaneleri, ye şmiş insan gücü, alanında uzman
doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir.
Tablo-3 Hasta Türlerine Göre Uluslar arası Hastaların Geliş Şekilleri,2012
Hasta Türü

Devlet Hastanesi
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Özel Hastane
Devlet Üniversite
Hastanesi
Vakıf Üniversite
Hastanesi
Toplam

İkili
Anlaşmalı
Ülkeler
Sayı %
8
1,50
534 98,20

Hasta Geliş Şekli
Medikal Turizm
SGK ile
Anlaşmalı
Ülkeler
Sayı
%
Sayı
%
8235
4,90
3328 15,50
4586
2,70
2679 12,40

Toplam

Sayı
15784
5243

%
22,40
7,40

Sayı
27355
13042

%
10,40
5,00

Turistin Sağlığı

0
2

0,00
0,40

154696
1554

91,30
0,90

15427
84

71,70
0,40

47972
1115

68,10
1,60

218095
2755

83,20
1,10

0

0,00

391

0,20

12

0,00

349

0,50

752

0,30

544

100

169462

100

21530

100

70463

100

261999

100

Sağlık Bakanlığı,Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013;16
Sağlık Bakanlığının hasta türlerine göre, uluslar arası hasta geliş şekilleri tablosunda dikka çeken en
önemli unsur özel hastanelere gelen hasta sayısının %83 gibi önemli bir rakama tekabül e ği görülmektedir.
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Sağlık Bakanlığı,Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013;26
Şekil-3 Medikal Turizm Kapsamında Gelen Hastaların Türkiye Genelinde Kliniklere Göre Dağılımı,2012
Sağlık turizmi kapsamında,klinik bazlı hastalar incelendiğinde, göz hastalıkları,ortopedi ve travmataloji
ve iç hastaları kapsamında gelen hasta sayısı çokluğu dikkat çekmektedir.
Türkiye'deki birçok özel hastanenin hizmet kalitesi akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmış r. JCI Joint
Comissions Interna onal/Uluslararası Birleşik Komisyonu ile akredite edilmiş 47 hastane sayısıyla Türkiye,
dünyada ikinci sıradadır. Türkiye coğraﬁ konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki ye şmiş ve
eği mli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi
ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin
içinde yer almaktadır. 2011 yılında 30 milyon yabancı turist sayısına ulaşan Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve
ﬁyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile sağlık turizminin parlayan yıldızıdır
(h p://www.turkiyesaglikturizmirehberi.com/turkiyede_saglik_turizmi_2.asp).
TÜRSAB tara ndan hazırlanan 2014 Sağlık Turizmi Raporu, Türkiye'nin sağlık turizminde geldiği
noktayı, başka ülkelerle karşılaş rmalı sağladığı tasarrufu ve hedeﬂeri ortaya koyuyor. Raporu özetlemek
gerekirse:
• 2013'te Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 300 bin. 2014 yılı için ise hedef 400 bin kişi. Ancak
bu rakama saç ekimi, plas k cerrahi gibi sağlık merkezlerine kendi inisiya ﬂeriyle gelen kişiler de eklendiğinde
rakam 2013 yılında bile 480 bine ulaş .
• Sağlık turizminden elde edilen gelir 2.5 milyar dolardır. Hedef bu rakamı 2023'te 20-25 milyar dolar
seviyesine çıkarmak r.
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• Türkiye, diğer ülkelere kıyasla bbi operasyon maliyetlerinde yüzde 60'a yakın tasarruf sağlıyor. Örneğin,
kalp by-passı olmanın Türkiye'de faturası 8 bin 500 ile 21 bin dolar arasındayken İspanya'da 39 bin ile 43 bin
dolar arasında. Almanya'da omurga füzyon ameliya olmak 29 bin dolar iken, Türkiye'de 7 bin dolara bu
ameliya olmak mümkündür.
• Türkiye sadece zorunlu bbi operasyonlar için değil, saç ekimi ve este k için de gözde bir des nasyondur.
Saç ekimi Türkiye'de ortalama 5 bin TL iken bu rakam Avrupa'da 10 bin Euro, ABD'de 30 bin dolar
seviyesindedir.
• Türkiye plas k cerrah sayısı açısından bin 200 cerrah ile dünyada 9'uncu sırada yer almaktadır.
• Türkiye'de tedavi için gelen hastaların büyük çoğunluğu temmuz ayını tercih ediyor. En çok gelinen
şehirler arasında ise Antalya ilk sırada yer alıyor. Bu da gösteriyor ki sağlık ve turizm aynı potada ilerlemektedir.
• Hasta başına gelir 2 bin dolardan başlıyor medikal turizmde ise bu rakam ortalama 12 bin dolara kadar
uzanmaktadır.
Tablo-4 Uluslararası Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke, 2012
Ülke

Sayı

Almanya

43.259

Libya

38.898

Rusya

27.604

Irak

16.926

Hollanda

14.959

Azerbaycan

13.023

İngiltere

12.456

Romanya

5.685

Norveç

5.554

Bulgaristan

5.511

Sağlık Bakanlığı,Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013;34
Sağlık turizminde, Türkiye'ye gelen en önemli 3 ülke Almanya, Libya ve Rusya'dır.
2023 yılı hedeﬁ 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye'de tedavi etmek r. Bu nedenle hem turizmciler
ayağında hem de sağlık sektörü ayağında çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın bugün i barıyla 32 bin yatak
kapasiteli hastane inşaa halen devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sağlık turizminden
gelir beklen si 2017-2018 yıllarında 9-10 milyar dolar, 2023 yılında da 20-25 milyar dolar. Türkiye'nin 2013 yılı
i barıyla turizm gelirlerinin 32.3 milyar dolar olacağı, aynı dönemde sağlık turizminden elde edilen gelir 2.5
milyar dolar düzeyindedir. Sağlık alanında yapılan ya rımlar önümüzdeki yıllar için büyük bir avantaj olarak
görülen turizm sektörü, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşları birlikte adım atması ve ortak bir program
belirlemesi ile 2023 yılı için hedeﬂenen 2 milyon uluslararası hasta ve 20 milyar dolar sağlık turizmi gelirine
ulaşılabilecek r(TÜRSAB, 2014).
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Tablo-5 Ülkeler Bazında Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaş rması (Bin Dolar)

Türkiye

ABD

Hindistan

Tayland

Singapur

Anjiyo

5

47

11

10

13

Kalp Bypass

12

113

10

13

20

Kalp Kapakçık Değişimi

17

150

9,5

11

13

Kalça Eklem Değişimi

11

47

9

12

11

Diz Eklem Değişimi

11

48

8,5

10

13

Spinal Füzyon

7

43

5,5

7

9

Ba Akdeniz Kalkınma Ajansı, Sağlık Turizmi Sektör Raporu, 2013: 15
Sağlık turizmi sektör raporuna göre, ülkeler bazında sağlık hizmetleri ücretleri karşılaş rıldığında, ABD,
Hindistan, Tayland, Singapur'a göre en ucuz sağlık turizmi hizme ücre Türkiye'dedir.
Sağlık Bakanlığı'nın 2013-2017 stratejik eylem planında ise, 2023 sağlık vizyonu ve hükümet programı ile
Türkiye'de sağlık alanında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmek ve Türkiye'yi
bölgesinde cazibe merkezi haline ge rmek ve sınır ötesi sağlık hizmetleri sunum kapasitesini ar rmak
hedeﬂenmektedir. Sağlık poli kalarının geliş rilmesinde diğer ülkeler, ulusal/uluslararası kuruluşlarla mevcut
olan işbirliğini güçlendirmek hedeﬁne yönelik geliş rilen stratejiler; uluslararası kuruluşlarla yürütülen
projeleri nitelik ve nicelik olarak geliş rmek, sağlık alanında yeni ikili işbirliği anlaşmaları/protokolleri yapmak,
uluslararası kuruluşlardaki etkinliğimizi ar rmak, üçüncü ülkelere yönelik ortak proje ve programlar yürütmek
ile anlaşma ve protokoller çerçevesinde ülkemize gelenler için eği m ve araş rma çalışmaları yürütmek r.
Sağlık hizme sunumunda Türkiye'yi bölgesinde cazibe merkezi haline ge rme hedeﬁne yönelik geliş rilen
stratejiler ise; sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) sağlık turizmi alanında işbirliği yapmak, sağlık
turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlemek ve dene mlerini sağlamak, termal-kaplıca
turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olmak, medikal
turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olmak, hasta kabulünde ve tedavi
sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmalara devam etmek r(Türkiye Medikal Turizm
Değerlendirme Raporu 2013).
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Tablo-6 Sağlık Turizminde Türkiye'nin Hedef Ülkeleri
Afrika

Avrupa

Amerika

Asya

Ortadoğu

Angola

Madagaskar

Almanya

Karadağ

ABD

Azerbeycan

Katar

Sudan

Mai

İngiltere

Rusya

Kanada

Özbekistan

Irak

G.Sudan

Moritanya

Hollanda

Ukrayna

Türkmenistan

Kuveyt

D.Kongo

Uganda

Danimarka

Romanya

Kazakistan

Suudi Arabistan

Libya

Tunus

Norveç

İsviçre

Tacikistan

Yemen

Çad

Zambiya

İsveç

Lüksemburg

Moğolistan

Bahreyn

Gana

Senegal

Finlandiya

Belçika

Afganistan

BAE

Nijerya

E yopya

Fransa

Bosna Hersek

Pakistan

Kenya

Cezayir

Arnavutluk

Kosova

Kırgızistan

Tanzanya

Kamerun

Makedonya

Ba Akdeniz Kalkınma Ajansı, Sağlık Turizmi Sektör Raporu, 2013: 23
Sağlık turizminde Türkiye'nin hedef ülkeleri kıtalar bazında ayrılmış r. Burada amaç Türkiye'ye en çok
gelen ülkeler değil, Türkiye'ye gelebilecek ülkeler yazılmış, bu ülkeler ile Sağlık Bakanlığı seviyesinde ile şim
kurulmaktadır.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI
Turizm Çeşitlendirilmesi Stratejisi 2023 Hedeﬁ; alterna f turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık
turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar
turizminin geliş rilmesidir. Turizm sezonunun bütün bir yıla yayılması turizm ürününün çeşitlenmesine
bağlıdır ve bu kapsamda öncelikli olarak belirlenen turizm türleri desteklenerek gelişmeleri sağlanacak r.
Sağlık Turizmi ve Termal Turizm:
• Troya, Frigya ve Afrodisya bölgelerinin her biri termal ve kültür temalı bölgesel varış noktası olarak
geliş rilecek, termal ve kültür turizmi kapasitesinin alterna f turizm türleri ile bütünleşmesi sağlanarak yakın
çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilecek r.
• Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak etaplamalar şeklinde tüm kaynakların
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek r.
• Kültür ve Turizm Bakanlığınca bugüne kadar ilan edilen termal turizm merkezlerine ilişkin imar planları
ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanacak r.
• Avrupa'da termal turizm konusunda birinci varış noktası olması sağlanacak r.
• Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağı mı amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli idareler birliği
ve dağı m şirketleri kurulması yönünde çalışmalar yapılacak r.
• Jeotermal kaynak odaklı Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan
edilebilecek alanlar belirlenerek ﬁziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm ya rımcılarına tahsisi kısa
bir sürede gerçekleş rilecek r.
• Yabancı ülkelerdeki sağlık ve sosyal yardım kuruluşları ile ilişkiler kurulacak r.
• Özel sektör ve toplumun bilgilendirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde toplan , seminer ve
tanı m programları yapılacak r(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007:35-37).
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Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Turizmi Çalışmaları
Tüm dünyada sağlık endüstrisinin önemi hızla artarken, global hacminin kimi yayınlarda 40-60 milyar
USD aralığında olduğu, kimilerinde de 100 milyar USD'ye ulaş ğı belir len sağlık turizmi sektörünün yıllık %20
gibi yüksek bir büyüme sergilediği belir lmektedir. Keza, otoritelerce, dünya nüfusunun %3'lük kesiminin
medikal tedaviler (onkolojik tedaviler gibi bbi tedaviler, cerrahi işlemler, kaplıca-kür terapileri ve ﬁziksel
rehabilitasyon tedavileri, wellness vb) için başka ülkelere seyahat e ği ifade edilmektedir. IPK's World Travel
Monitor isimli çalışmada sağlık turizmi kapsamında 2011 yılında Avrupa'da 9,4 milyon (740 milyonluk Avrupa
nüfusuna oranı %1,3'dür, yine bu değer toplam ülke dışı seyahatlerin %2,4'dür ) seyahat gerçekleşmiş r.
Ülkemiz için en büyük pazar niteliğindeki Avrupa vatandaşlarının gerçekleş rdikleri

p turizmi amaçlı

seyahatleri son 5 yılda %24 oranlarında artmış r. 10. Kalkınma Planı içinde sağlık turizmi 2018 hedeﬁ 5,6
milyar USD yabancı hasta geliri olarak açıklanmış r. Ülkemizi çevreleyen coğrafya, sağlık turizmi
faaliyetlerimiz için önemli bir pazar potansiyeli taşımaktadır. Keza 740 milyon nüfuslu Avrupa kıtası yaşlanmış
ve yaşlı nüfus çoğu ülkede %15-20 bandında seyreder olmuş ve ha a bir kısmında %20'nin üzerine çıkmaya
başlamış r. 143 milyon nüfuslu Rusya Federasyonu da 39 olan yaş ortalaması ve %18 olan yaşlı nüfus yüzdesi
ile bir başka sağlık hizmetleri arz açığı odağı ve hedef pazar konumundadır. 65 milyon nüfuslu Türki
Cumhuriyetler ve 220 milyon nüfuslu Ortadoğu-Kuzey Afrika bloğu tarihi misyon ve mirasımızı, sağlık
hizmetleri alanında da ülkemize yüksek bağlılık göstererek canlı tutmaktadırlar. Özellikli tedavilerde ve cerrahi
işlemlerde bu iki coğraﬁ alanın en büyük sağlık hizmet tedarikçisi konumundadır.
(h p://www.sdpla orm.com/Yazilar/Kose-Yazilari/347/Saglik-Bakanliginin-saglik-turizmi-calismalari.aspx).
Aşağıda belir len graﬁklerde Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara ndan 2011/41
nolu genelge kapsamında ilgili kişileri bilgilendirme amaçlı hazırlanmış eği m materyali olan Sağlık Turizmi ve
Turis n Sağlığı Uygulama Rehberinden bazı alın lar yapılmış r. Mevzuat yerine geçerli olmayıp sadece
bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olan bu rehberde; Sağlık turizmi akış şeması, turist sağlığı akış şeması,
yabancı hastaların tedavi süreci akış şeması, yurtdışı çağrı merkezi akış şeması verilmiş r.
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Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü(Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü),
Sağlık Turizmi ve Turis n Sağlığı Uygulama Rehberi, 2011, s.30.
Şekil-4 Sağlık Turizmi Akış Şeması
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Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü(Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü),
Sağlık Turizmi ve Turis n Sağlığı Uygulama Rehberi, 2011, s.31.
Şekil-5 Turis n Sağlığı İş Akış Şeması
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Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü(Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü),
Sağlık Turizmi ve Turis n Sağlığı Uygulama Rehberi, 2011, s.32.
Şekil-6 Yabancı Hastaların Tedavi Süreci
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HASTANE SEKTÖRÜ SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI PROJESİ ARAŞTIRMASI
1. Araş rmanın Amacı ve Önemi
Son yıllarda ülkemizin ve Konya'mızın da gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet
edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi
amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 2000'li yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten
özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi ya rımlar yap ğı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa
standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamış r. Yapım
ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması bu
maliyetlerin azal lması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, ülkemizin coğraﬁ konumu ve
sağlık sektöründeki ye şmiş ve eği mli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avantajları
arasındadır. Bu çerçevede araş rmanın amacı, Konya Sağlık Turizmi Eylem planı projesi kapsamında;
• Mevcut durumu tespit etmek,
• Eylem planı için stratejilere yönelik tak kleri hazırlamak,
• Sağlık sektörü yöne cilerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
• Turizm ve sağlık sektöründe farkındalık sağlamak olacak r.
Sağlık kurumu temsilcileri ve turizm paydaşlarını aynı yörüngede etkin ka lım ve yöne mi anket sonuçları
elde edilince sağlanacak r. Proje sonunda elde edilen eylem planına göre master çalışmalarına ağırlık
verilecek, Konya Turizmi için önemli bir model olacak alterna f turizm modellerinden sağlık turizmi ile ilgili
eylem planı hazırlanacak r.
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2. Araş rmanın Yöntemi
Araş rma için anket yöntemi uygulanmış r. Anket yöntemi kullanılmasının sebebi, Konya'da faaliyet
gösteren sağlık kurumlarının çalışmalarını sistema k bir şekilde değerlendirmek r. Hastane anketleri “Yüz
yüze ve e-mail anket” şeklinde gerçekleş rilmiş r. Böylelikle veriler objek f ve sistema k toplanmış r.

3. Araş rma Evreni ve Hastaneler Hakkında Bilgiler
Araş rmaya konu olan grup; Konya merkezde ve Konya ilçelerinde yer alan Kamu, özel ve üniversite
hastaneleridir. Konya'da 23'ü kamu 10'u özel, 4'ü üniversite olmak üzere toplamda 37 hastane mevcu ur. Bu
hastaneler ya rımı devam eden ulusal markalar ile hastane hizmetleri konusunda uluslararası hizmet
vermektedirler. Bu hastanelerin hepsine ulaşılmış ancak 31 hastaneden yanıt geldiği için araş rma kapsamına
alınmış r. 31/37 oranı %83'lük bir orana tekabül etmektedir. Araş rma ile Konya'mızda alterna f bir turizm
alanı olan Sağlık turizmi konusunda tüm paydaşlarımıza bir farkındalık yaratmak ve sağlık turizm
potansiyelinin geliş rilmesi için bir eylem planı hazırlayarak, bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak bu
anlamda önemlidir.

4. Anket Sorularının Hazırlanması, Dizaynı ve Uygulanması
Sorular Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kamu hastaneleri Birliği ile ortaklaşa hazırlanmış r.
Anketlerin soru kısmına geçilmeden önce, anketle ilgili olarak; logolar, hitap, teşekkür, proje yararlanıcısı ve
proje ortağı hakkında bilgiler ve kısaca sağlık turizminin tanımı yapılmış r. Anket sorularının oluşturulmasında
maddelerin belirli, kısa, açıkça yazılmasına dikkat edilmeye çalışılmış r. Anke e sorular Likert ölçekli, açık
uçlu, liste, kategori ve demograﬁk sorular şeklinde 27 soru hazırlanmış r. Sağlık turizmi ile ilgili daha önceden
hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinden de yararlanılmış r. Anketlerin uygulaması 2014 yılı Ekim
ayında yapılmış r.

5. Analiz Yöntemi
Anketler Sosyal Bilimlerde yaygın olarak kullanılan Sta s cal Package For The Social Science (SPSS)
isimli bilgisayar programın 16.0 versiyonu ile değerlendirilmiş r. İsta s ksel analizlerde yüzde, ortalamalar,
kullanılmış r. Her ankete geri dönüş sırasına göre numara verilmiş r. Numara vermenin amacı, hatalı
girilebilecek veya sorun olan anke n kolayca tespit edilmesidir. Anket formlarını girmeden önce, veri formu
oluşturulmuştur. Gelen anketler veri tabanına, veri anahtarı yapılarak kodlanmış r. Açık uçlu sorular içinde
anketlerde verilen cevaplara göre bir anahtar tablo oluşturarak kodlama yapılmış r.
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6. Anke n Güvenilirliği
Homojen bir yapıyı ölçtüğü varsayılan ve benzer maddelerden oluşan ölçme araçlarının bir tek
uygulamayla güvenirliğinin belirlenmesi, o ölçme aracının iç tutarlığı hakkında bilgi vermektedir. Bir tek
uygulamayla güvenirlik belirlemede çeşitli teknik ve formüller bulunmakla birlikte, en çok kullanılanları
Kuder-Richardson-20 (KR-20) ve Cronbach Alfa(Alpha) teknikleridir. Her iki teknik de birbirinden türe lmiş
olmasına karşın, hangisinin kullanılacağı, madde puanlarının ölçeklenme biçimine bağlıdır. Madde puanları
süreksiz (0-1 şeklinde) ise KR-20; sürekli (ya da sürekli kabul edildiğinde) ise Cronbach Alfa hesaplanması
gerekmektedir(Crocker ve Algina, 1986). Anke eki Likert ölçekli soruların güvenilirliği Cronbach Alfa tes ile
değerlendirilmiş r. Cronbach Alfa katsayısı 0,5'den büyük olduğunda ölçeğin güvenilir olduğu kabul
edilmektedir. Orta sütunda Cronbach Alfa değerlerinin hepsi 0,5'den büyük olduğu için ölçeğin güvenilir
olduğu söylenebilir.
Reliability Statistics (Güvenilirlik Analizi)
Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items

N of
Items

,912

,911

5

26.soru Hastaneniz bulunduğu yer için sağlık
turizmi kriterleri değerlendiriniz.

,884

,887

5

27.soru Hastanenizdeki Sağlık Turizmi imkânlarını
değerlendiriniz.

7. Anketlerin Analizleri

Hastanenin Adı(Türü)
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kamu

20

64,5

64,5

64,5

Özel

10

32,3

32,3

96,8

Üniversite

1

3,2

3,2

100,0

Toplam

31

100,0

100,0
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2,5 normal,3 ve üzeri iyi
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Sağlık turizmi kriterleri ve sağlık turizmi imkanları yalnızca aritme k ortalama ve standart sapma ile
değerlendirmemek gerekmektedir. Saaty (1977) tara ndan geliş rilen AHS, hiyerarşik yapıdaki ölçütlerden
yararlanılarak alterna ﬂerin değerlendirilmesinde kullanılan kan ta f analiz sürecidir. AHS farklı özellikteki
kriterleri hiyerarşik bir yapıda bütünleş ren ve kriterler karşısındaki performansını tek bir değer olarak
birleş ren bir meto ur (İç ve Yurdakul, 2000: 5). AHS'nin ilk aşamasında amaç, ölçütler ve alterna ﬂerin
bulunduğu hiyerarşik yapı oluşturulur. Bu aşamadan sonra, hiyerarşinin her düzeyindeki faktörler arasında
karşılaş rmalı üstünlük matrisleri oluşturulur. Faktörler arasındaki üstünlükleri ifade etmek için 1 (çok düşük)9 (çok yüksek) arası değerler kullanılır. Örneğin iki eleman karşılaş rıldığında eşit önemde 1, bir elemanın
diğerine göre biraz daha önemli olduğu durumda 3, kuvvetli önemde 5, ispatlanmış önemde 7 ve mutlak
önemde 9 değerleri kullanılır. Üstünlük değerleri verilerek oluşturulan A=[aij]nxn şeklindeki matrisin simetrik
elemanları birbirinin tersine eşi r (aij=1/aji). Faktörlerin yüzde önem dağılımlarını belirlemek için W=[wi]nx1
şeklindeki sütun vektörünün hesaplanması gerekmektedir. W sütun vektörü, bij değerlerinin meydana
ge rdiği matrisin sa r elemanlarının aritme k ortalamasından elde edilir (bij=aij/Σaij) ve wi=Σbij/n
formülünden elde edilir. Bulunan sonucun tutarlılığı ise CI=(λmax-n)/(n-1) ve RI tutarlılık endeksi kullanılarak
test edilir (Saaty, 2001: 21-23). Anali k Hiyerarşi süreci yönteminin üç aşaması vardır
·

Hiyerarşinin oluşturulması

·

İkili karşılaş rma değerlendirme

·

Önceliklerin (ağırlıklı puanların) hesaplanması

Thomas L. Saaty, karar kriterlerinin ve karar seçeneklerinin ikili karşılaş rmasında kullanılan bir ölçek
geliş rmiş r. Bu ölçekte karar kriterleri ikili karşılaş rmalarla ve karar seçenekleri her bir karar kriterine göre

RAKAMSAL DEĞERLER

KARŞILIĞI (ÖNEM DÜZEYİ)

1

Eşit

3

Daha önemli

5

Kuvvetli Derecede Önemli

7

Çok Kuvvetli Derecede Önemli

9

Aşırı Derecede Önemli

2,4,6,8,

Ara Değerler
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Tablo-7 Karşılaş rmalarda değer anlamı

ikili karşılaş rmalarla tabloda belir len ölçeğe göre 1 ile 9 arasında bir değerle değerlendirilir.
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Bu değerlendirme sonucunda, karar kriterlerine ve her bir karar kriterine göre karar seçeneklerine ilişkin ikili
karşılaş rmalarda A matrisi gibi matrisler elde edilir. Herhangi iki kriterin veya karar seçeneklerinin
karşılaş rılmasında, karşılaş rma değeri x ise bunu tersi karşılaş rma değeri 1/x dir.

Karar kriterlerinin, ikili karşılaş rma matrisinden 2 nolu formül kullanılarak B matrisi elde edilir.

B matrisinden 4 nolu formül kullanılarak karar kriterlerinin ağırlık puanları vektörü elde edilir.

Kriterler ve kriterlere göre alterna ﬂer puanlanırken olası hataların test edilmesi ve tutarlılığın ölçülmesi
gerekmektedir. Bir karşılaş rma matrisinin tutarlı olabilmesi için en büyük özdeğerinin (
) matris
boyutuna eşit olması gerekmektedir.

Tablo-8 Rassallık Göstergesi
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rassallık

0

0

0,52

0,89

1,12

1,25

1,35

1,40

1,45

1,49

göstergesi
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Şekil-7 Tercihlerdeki Ölçütlerin Değerlendirilmesinin Hiyerarşik Yapısı

Kriterler ve alterna ﬂer belirlenerek ikili karşılaş rma yapılabilmesi için gerekli anket çalışması yapılmış r.
Şirketlerde en büyük önem sahip kriterler ve şirketlerin ana faaliyet konuları baz alınarak belirlenen kriterler
için “A alterna ﬁ B alterna ﬁne …. kriteri açısından hangi derecede öneme sahip r?” biçiminde
karşılaş rmalar yapılmış olup 1-9 ölçeğine göre değerler verilmiş r. Aşağıda Expert Choice paket programı
kullanılarak yapılmış tablolar görülmektedir. Bir karşılaş rma matrisinin tutarlı olabilmesi için en büyük
özdeğerinin (maxl), matris boyutuna (n) eşit olması gerekmektedir. Tutarlılık oranı 0.1'den küçük olması,
karşılaş rmalar matrisinin tutarlı olduğunu göstermektedir. Her bir matrisin tutarlı olduğu ise aşağıdaki
şekillerde koyu yazan kısımlarda gözlenmektedir.

Ulaşım Altyapı
Eğitim
Pazarlama
Hastanenin Sağlık
Turizmi Gelirleri
Sağlık Turizmi
Personeli
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Tablo-9 Sağlık Turizmi Kriterleri Önem Ölçeği
Ulaşım
Eğitim
Pazarlama
Hastanenin
Altyapı
Sağlık Turizmi
Gelirleri
1
1/3
1/6
1/9
3
1
1/3
1/7
6
3
1
1/5
9
7
5
1

7

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

5

2

1/2

Sağlık Turizmi
Personeli
1/7
1/5
1/2
2
1
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Tablo-10 Sağlık Turizmi Karar Matrisi

k1
k2
k3
k4
k5

k1
0,038462
0,115385
0,230769
0,346154
0,269231

Tablo-11 Sağlık Turizmi Faktörlerin AHS Ağırlıkları
k2
k3
k4
k5
Toplam
0,02041 0,01961 0,05686 0,03717
0,17251
0,06122 0,03922 0,07311 0,05204
0,34098
0,18367 0,11765 0,10236 0,13011
0,76456
0,42857 0,58824 0,51178 0,52045
2,39519
0,30612 0,23529 0,25589 0,26022
1,32676

Ağırlıklar
0,01917
0,03789
0,08495
0,26613
0,14742

Tablo-12 Tüm öncelik matrisi

0,09658431
0,19121097
0,44055613
1,42344357
0,77399723
Tutarlılık endeksiCI=0,04353
Tutarlılık oranıCR=0,03887

Faktörler
Hastanenin Sağlık
Turizmi Gelirleri
Sağlık Turizmi
Personeli
Pazarlama
Eğitim
Ulaşım Altyapı
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Tablo-13 Ağırlıklar Matrisi
Ağırlıklar
Faktörler
0,26613
Turizm Sağlığı Hizmetleri

Ağırlıklar
0,31338

0,14742

Hastanenin Fiziki Alt Yapısı

0,09819

0,08495
0,03789
0,01917

Hastane Otelcilik İmkânları
Sağlık Hizmetleri Fiyatı
Müşteri İlişkileri

0,05548
0,05548
0,03303
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Bunun anlamı ulaşım altyapı, eği m konularında iyi olduğumuz, Sağlık Turizmi gelirlerimizin çok düşük
olduğudur. Bunun yanı sıra ﬁyat ve müşteri ilişkilerinde yine sorun olmadığı ancak turizm sağlığı hizme nde
yetersiz kaldığımızdır.
Konya Sağlık Turizmi projesi kapsamında yapılan anke e elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
Konya'mızda 2000 yılı sonrası 19 yeni hastane yapıldığı görülmektedir. Araş rmaya Başhekim-Mesul Müdür
ve Hastane müdürleri ka lmış r. Konya'da hastanelerimizden 8 tanesine sağlık turizmi kapsamında tedavi
olmak amacıyla hasta gelmektedir. Konya'daki hastanelere sağlık turizmi kapsamında en çok Hollanda,
Almanya, İsveç'ten hasta gelmektedir. Yabancı uyruklu sağlık turis , en çok önceden gelmiş kişilerin tavsiyesi
ile Konya'ya yönelmektedir.
Sadece 10 hastanede, yurt dışı anlaşmalı sigortaları vardır. Bu rakam %32'ye tekabül etmektedir ve çok
düşüktür. Konya hastanelerimizin yurtdışı müşterilerinizi ar rmaya yönelik çalışmaları sadece %45'inde
mevcu ur. Diğerlerinin böyle bir eğilimi yoktur.
Konya hastaneleri kendilerini tanı cı materyallerden en çok web sitesi, broşür ve katalog kullanmaktadırlar.
Bunun yanında sadece 5 hastanemizin İngilizce tanı cı doküman vardır. Ayrıca 1 Almanca, 1 Arapça tanı cı
dokümanları olan hastaneler vardır.
Hastanelerde, %94 ünde yabancı uyruklu müşteriler için farklı dillerde yönlendirme levhaları yoktur.
Tablo-9
Sağlık Türkçe
Turizmiolması
Kriterleri
Tüm hastanelerin web sitesi vardır.
Hepsinin
yanıÖnem
sıra 3 Ölçeği
tanesi İngilizce, 1 tanesi Arapça ve 1
tanesi Flemenkçe web sitesi mevcu ur. Hastanelerde web sitelerinde sağlık turizmi uygulamaları ile ilgili
ayrın lı bilgiler yer alanların oranı sadece %16'dır.
Konya hastanelerinin %49'unda yabancı hastalarla ilgilenmesi için oluşturulmuş bir birim veya
görevlendirilmiş personel bulunmamaktadır. Personelinin %61'i sağlık turizmi için herhangi bir eği m
almamış r. Sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı hastalarla ile şim için bir veya birkaç yabancı dil bilen
nitelikli personele sayısı 25' r. %58'inde yabancı dil bilen personel yoktur.
Hastalar için özel ulaşım imkânlarına(havaalanı/terminalden hastaneye, hastaneden konakladıkları yere vs)
sahip olma oranı çok düşük olup %25' r. Hastaneler, sunulan sağlık hizmetlerini turis k faaliyetlerle
birleş rememektedir. Birleş ren hastane sayısı sadece 1'dir. Hastaneler sunduğu sağlık hizmetlerini turis k
bir paket dâhilinde gerçekleş rememektedir. Sağlık turizmi kapsamında yurtdışından gelen hastaların
yaklaşık sağlık harcamaları konusunda Konya'da net bir bilgi mevcut değildir.
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Hastanelerde uluslararası standartlara uygun hizmet sunduğunu gösteren akreditasyon belgesine sahip olma
oranı %16'dır. Sağlık turizmi kapsamında özel girişimlerde (toplan , konferans, ilgili derneklere üyelik vb)
bulunanların oranı sadece %6'dır. Sağlık turizmi ile ilgili diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunulmasının
fayda sağladığını düşünenlerin oranı %90'dır.
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“KONYA Hoşgörünün Başkentinden Sonra
Sağlık Turizmininde Başkenti Oluyor”

KONYA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler
• Son on yılda 20 yeni hastane yapılarak, Sağlık alanında önemli bir merkez olması,
• Konya'nın inanç ve kültür turizmi turis nin yanında, sağlık turizmi için gelenlerin, sayısal olarak
artması,
• 10 tane özel hastanemizin hizmet kalitesinin yüksek oluşu ve sağlık turizmi kapsamındaki hizmet
kapasiteleri,
• Konya'nın ulaşım, konaklama, yeme-içme vb. turis k hizmetler açısından son yıllarda hızla
gelişmesine bağlı olarak bir cazibe merkezi olması,
• Konya'nın uzun yıllardır bilinirliği ve tanı mı,
• 100'e yakın seyahat acentası ile turist çekebilme kapasitesi,
• Kornea, implant ve tüp bebek konusunda Konya hastanelerinin bilinirliği,
• Hoşgörü ve misaﬁrlikte Kültür başken oluşu,
• Turizm konaklama imkânlarında çeşitlilik, konaklamada rahatlık ve her düzeyde konaklama olması,
• Konya halkının sağlık turizmine olumlu bakışı,
• Sağlık turizmi alanında hizmet veren çok sayıda ve nitelikli kamu kurumu ve özel kuruluşların oluşu,
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Zayıf Yönler
• Sağlık turizmi için tanı m ve pazarlamanın yetersizliği,
• Sağlık Turizmi nitelikli personel eksikliği,
• Konya için Sağlık Turizmi için henüz yeni başladığı için tam anlamı ile kurumların organize olmaması
• Konuya ilişkin Konya'daki seyahat acentalarının henüz bu alana yeteri kadar girmemiş olması,
• Yurt dışında tanı m – pazarlama çalışmaları yetersizliği,
• Hastanelerimizin web sayfalarındaki yetersizlikler, farklı dil seçeneklerinin olmaması,
• Sağlıuk kurluşlarının genelde büyük kentlerde (İstanbul, Ankara, Antalya) yoğunlaşması nedeniyle
sağlık turizmi ile Konya'daki inanç e kültür turizminin sinerji yaratamaması,
• Sağlık turizmde devlet, STK, acente, sağlık ve turizm sektör temsilcilerinin birlikte hareket edememesi,
• Seyahat acentalarının sağlık turizmi organizasyonları eksikliği,
• Sağlık Turizmi ile ilgili yanlış bilgilenmeler ve bilinç yetersizliği,
• Özellikle hedef pazar göre sağlık personelinin yabancı dil bilgisinin yetersizliği,
• Sağlık Turizmi paketlerinin oluşturulmamış olması,

Fırsatlar
•
•
olması
•
•
•
•
•

Konya'nın turizm potansiyelinden dolayı çarpan etkisi,
Sağlık Bakanlığı tara ndan Sağlık turizmi potansiyeli açısından 2.seviye içerisinde yer alan 17 ilden biri
Hızlı tren ulaşım ağı ve hava yolu ulaşım imkânlarının olması
Sağlık Turizmi ile ilgili MEVKA tara ndan yapılan projeler ve uygulamalar
Konya'nın illere göre sağlık turizmindeki ﬁyat avantajının olması
Turis k ya rımcıların ilgisini çeken bir bölge oluşu ve ya rımların ar şı
Yerel yöne mlerin Sağlık Turizmi konusundaki desteği

Tehditler
• Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya ile yarışacak rekabet gücünü zayıﬂığı ve uluslar arası arenada
sağlık turizmi çabalarının yetersizliği, bu anlamda eyleme dönüşecek stratejik adımların a lmayışı.
• Genel olarak turizmi tehdit eden göç, işsizlik ve terör gibi olumsuz etkilerin Konya'ya yansıma olasılığı,
• Tayland, Hindistan gibi ülkelerde alterna f p ve ﬁyat odaklı sağlık turizmi çalışmaları.
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KONYA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI
Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı çerçevesinde masa başı araş rması, anket çalışması
yapıldıktan sonra odak grup çalışması ile eylem planı çalıştayda şekillendirilmiş r. Odak grup çalışmasında;
Konya'da sağlık turizmine etki edebilecek sağlık ve turizm aktörlerinin görüşleri, eylem planı için ka lımcıların
görüşlerine başvurulmuştur. Odak grup toplan sına ka lanlar şunlardır:
Tablo-14 Konya Sağlık Turizmi Odak Grup Çalışması Katılımcı Listesi
Adı Soyadı

No

Kurum/Kuruluş

1

Yunus Karaosmanoğlu

Numune Hastanesi

2

Mustafa Yerlikaya

Numune Hastanesi

3

Nimet Akay

KEAH

4

Kıymet Ergun

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

5

Hülya Demir

KKGHB Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

6

Neca Bükecik

KEAH

7

Bülent Hanedan

KEAH

8

Mehmet Saylan

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

9

Fa h Selvi

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

10

Sadık Özmen

KEAH

11

M.Ali Eryılmaz

KEAH

12

Semih Altan

Farmatur

13

Fa h Kocagüzel

Dedeman Konya

14

Adil
i çiÇ

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

15

Adnan Tekin

Beyhekim Devlet Hastanesi

16

Abdulcelil Kalem

Beyhekim Devlet Hastanesi

17

Gökhan Darılmaz

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

18

Sinan Bahçacı

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

19

Oğuzhan Kaya

Sağlık Bakanl
ığı

20

Mehmet Yünden

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

21

Ahmet Ergin

Konya Kamu Hastaneleri Birliği

22

Aysun Selvi

Dr.Faruk Sükan K.D.Ç.H.

23

Özlem Bingöl

Beyhekim Devlet Hastanesi

24

Esra Tokman Asıl

Beyhekim ADSM

25

Mehmet Teker

Konya ADSM

26

Murat Ç izik

Dr.Faruk Sükan K.D.Ç.H.

27

Süleyman Dönmez

Konya Numune Hastanesi

28

Halit Karaca

Konya Numune Hastanesi

29

Oğuzhan Günenk

Dr.Faruk Sükan K.D.Ç.H.

30

Yasemin K.Yılmaz

MEVKA

31

Çakan Tanıdık

MEVKA

32

A.Erdem Özkadif

Akdora Tour

33

Erdal Doğan

Nuridoğan Turizm

34

Seda Kuşvuran

Terapi Turizm

35

Ahmet AKKÜLAH

Şube Müdür Vekili-Araş rmacı

36

Mustafa ES

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

37

Murat Gümüş

EUROPA Danışmanlık

38

Doç. Dr. Mete Sezgin

Selçuk Üniversitesi

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
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Eylem planının hazırlanması aşamasında Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op.Dr.Gökhan DARILMAZ, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Daire
Başkanlığı Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Oğuzhan KAYA ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mete SEZGİN Sağlık Turizmi ile ilgili sunum yapmışlardır.
Ka lımcılar iki tema k eksen ve bu eksenlere uygun stratejik amaçlar belirlemişlerdir. Önerilen
stratejik amaçlar oylaması sonucu aşağıdaki tablolarda görülmektedir. Yapılan oylama sonucuna
göre her iki eksende beşer adet stratejik amaç belirlenmiş r. Daha sonra tek tek bu amaçlara uygun
eylemler belirlenmiş olup eylem planı yapısı oluşturulmuştur.

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
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Tablo-15 Eylem Planı Tema k Eksenleri ve Stratejik Amaçlar Sıralaması

ÖNERİLEN STRATEJİK AMAÇLAR

Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin
tanıtılması ve pazarlanması

Tema k Eksen 1:
Amaç-1

Sağlık Turizmi konusunda paydaşları bilgilendirmek

1

Amaç-2

Sağlık Turizmi konusunda farkındalık yaratmak

Amaç-7

İldeki Sağlık Turizmi hizmetlerini tanıtmak

Amaç-8

Konya Sağlık Turizmi için Pazar seçme ve Pazar
hedeﬂeme yapmak
Konya Sağlık Turizmi Marka İmajı oluşturmak

2
3
4

Amaç-4
Amaç-5
Amaç-6
Amaç-9
Amaç-3

Sağlık Turizmindeki İstihdam ve
Gelirin Artırılması

5

Türkiye Sağlık Turizmi pazarında için Cazibe Merkezi
olmak
Konya Sağlık Turizmi Serbest Bölgesi oluşturmak
Turizm ve Sağlık sektörü paydaşlarıyla ile şim ve
koordinasyon halinde olmak
Mevcut
hastaneleri
sağlık
turizmine
konumlandırmak

6
7
8
göre

9

ÖNERİLEN STRATEJİK A
M AÇLAR

Sıra

Amaç-1

Hastanelerin ﬁziki altyapısını Sağlık Turizmine uygun hale
ge rmek

1

Amaç-2

Sağlık Turizmi personelini is hdam etmek

2

Amaç-3

Sağlık Turizmi işletmelerini devlet teşvik ve deste klerden
yararlandırmak
Konya Sağlık sektörüne inovasyon ve bilişim
teknolojilerini uygulamak

3

Amaç-6

Sağlık hizmetlerini turis k ürünlerle birleş rmek

5

Amaç-5

Niş Pazar ve hizmet oluşturmak

6

Amaç-7

Bürokra k engellerin kaldırılması

7

Amaç-8

Sağlık Turizmi için bütünleşik pazarlama ile şimi
uygulamaları yapmak

8

Tema k Eksen 2:

Amaç-4

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

4

53

KONYA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI
17 Ekim 2014 tarihinde Konya'da gerçekleş rilen çalıştayda ka lımcıların görüşleri alınarak tema k
eksen, stratejik amaçlar hazırlanmış, yukarıda detaylı anla ldığı üzere Konya'daki ka lımcılara stratejik
amaçlar oyla lmış r. Oylama sonucunda her bir tema k eksen için en fazla oy alan beşer stratejik amaç
seçilmiş ve aşağıdaki tabloda belir ldiği üzere her bir stratejik amaç için ka lımcılardan eylem önerileri
alınarak, eylem gerçekleş rilmiş r.
Tablo-16 Konya Sağlık Turizmi Tema k Eksenler
Tematik Eksen

1:

Sağ lık Turizmi Faaliyetlerinin
tanıtılması ve pazarlanması

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

Tematik Eksen

2:

Sağ lık Turizmindeki Istihdam ve
Gelirin Artırılması
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Tablo-17 Konya Sağlık Turizmi Stratejik Amaçlar
Tema k Eksen 1:

Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin tanı lması ve pazarlanması
STRATEJİK AMAÇLAR
AMAÇ-1

AMAÇ-2

AMAÇ-3

AMAÇ-4

AMAÇ-5

Sağlık Turizmi konusunda

Sağlık Turizmi konusunda

İldeki Sağlık Turizmi

Konya Sağlık Turizmi için

Konya Sağlık Turizmi Marka

paydaşları bilgilendirmek

farkındalık yaratmak

hizmetlerini tanıtmak

Pazar seçme ve Pazar

İmajı oluşturmak

hedeﬂeme yapmak
Tema k Eksen

2:

Sağlık Turizmindeki İst ihdam ve Gelirin Ar rılması
STRATEJİK AMAÇLAR
AMAÇ-1

AMAÇ-2

AMAÇ-3

AMAÇ-4

AMAÇ-5

Hastanelerin ﬁziki altyapısını

Sağlık Turizmi personelini

Sağlık Turizmi işletmelerini

Konya Sağlık sektörüne

Sağlık hizmetlerini turis k

Sağlık Turizmine uygun hale

is hdam etmek

devlet teşvik ve desteklerden

inovasyon ve bilişim

ürünlerle birleş rmek

yararlandırmak

teknolojilerini uygulamak

ge rmek

Tablo-18 Konya Sağlık Turizmi Eylem Planı
Tema k
Eksen

STRATEJİK
AMAÇLAR

Sağlık
Turizmi
konusunda
paydaşları
bilgilendir
mek

Amaç-1

Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin tanıtılması

1:

EYLEMLER

Gerçekleşmesi
Öngörülen Yıllar

Sorumlu
Kuruluşlar

Eylem
1

Sağlık Turizmi paydaşları
bilgilendirme toplan ları
yapmak

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

Eylem
2

Konya Sağlık Turizmi
Pla ormu oluşturmak

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

İş Birliği
Yapılacak
Kuruluşlar

Açıklama / Alt Eylemler

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Milli Eği m
Müdürlüğü,
Konya'daki Tüm
Üniversiteler,
Konya Sanayi
Odası, Konya
Ticaret Odası, İl
Sağlık Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Milli Eği m
Müdürlüğü,
Konya'daki Tüm
Üniversiteler,
Konya Sanayi
Odası, Konya
Ticaret Odası, İl
Sağlık Müdürlüğü

Konya merkez ve 31 ilçesinde Sağlık Turizmi ile ilgili
tüm paydaşlara Dünya'da, Türkiye'de ve Konya'daki
durumu ve ilimize olan katkısı hakkında
bilgilendirme toplan ları yapılacak r.

Konya Sağlık turizmi eylem planını gerçekleş rmek
ve eylem planına bağlı olarak sağlık turizmini
geliş rmek için bir yöne m kademesi olarak Konya
Sağlık Turizmi Pla ormu oluşturulacak ve tüm
paydaşlardan en az bir temsilci pla orm
toplan larına ka lacak ve pla orm en az ayda bir
kez toplanacak r. Konya Sağlık Turizmi
pla ormuna Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık
yapacak r.
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Amaç-2

Sağlık
Turizmi
konusunda
farkındalık
yaratmak

Konya Sağlık turizmi web
sitesi oluşturmak

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizmi hakkında temel bilgilerin
olduğu aynı zamanda bilgi akışının tek bir kanaldan
tüm paydaşlarla paylaşılması ve ile şimin doğru bir
şekilde sağlanabilmesi için bir Kamu ve özel
hastaneler birlikte ortak web sitesi oluşturulacak r.

Eylem
1

Konya Sağlık Turizmi
konusunda kamuoyun
bilgilendirme seminerleri
yapmak

2015-2018

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

Konya merkez ve 31 ilçesinde, vatandaşlara,
öğrencilere, acentelere, hastane çalışanlarına
Sağlık Turizminin Dünya'da, Türkiye'de ve
Konya'daki durumu ve ilimize olan katkısı hakkında
kamuoyu bilgilendirme seminerleri yapılacak r.

Eylem
2

AB'nin LDV projelerini
yapmak

2015-2017

Eylem
3

Farkındalık gezileri
yapmak

2015-2017

Eylem
1

Tanı m araçlarını
hazırlamak

2015-2020

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizmi alanlarını ve ürünlerini
tanıtmak için yazılı, görsel tanı m kitapçıkları,
broşür, internet sitesi en az Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanacak r.

Eylem
2

Uluslararası reklamlar
vermek

2015-2020

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Milli Eği m
Müdürlüğü,
Konya'daki Tüm
Üniversiteler,
Konya Sanayi
Odası, Konya
Ticaret Odası, İl
Sağlık Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Milli Eği m
Müdürlüğü, İl
Sağlık Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizminin geliş rilmesi için özellikle
Avrupa'daki Türk nüfusunun izlediği Televizyon
kanalları, sosyal medya araçları ve dergilere
reklamlar verilecek r.

Eylem
3

Ulusal ve Uluslararası
Sağlık Turizmi Fuarına
Ka lmak

2015-2020

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Milli Eği m
Müdürlüğü,
Konya'daki Tüm
Üniversiteler,
Konya Sanayi
Odası, Konya
Ticaret Odası, İl
Sağlık Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Eylem
4

Ulusal ve Uluslararası
seyahat acentalarını
bölgeye çağırarak yerel
acente ve hastaneler ile
eşleş rme faaliye
yapmak

2015-2020

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Bölgeye sağlık turizmi pake satan ve satma
potansiyeli olan seyahat acenteleri ve tur
operatörleri bölgenin ve sağlık turizmi ürünlerinin
tanı lması için şehre davet edilecek ve yerel acente
ve hastaneler ile ikili görüşmeler yapılacak r.
Ayrıca Yabancı tur operatörleri ile ile şime
geçilecek ve bölgedeki sağlık turizmi potansiyeli
konularında tanı m gezileri organize edilecek r.

Amaç-3

İldeki Sağlık
Turizmi
hizmetlerin
i tanıtmak

Eylem
3

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

Avrupa Birliğinin Leonardo Da vinci Programı
kapsamındaki hareketlilik, yenilik transferi gibi
proje çağrılarına proje hazırlanacak, yerinde iyi
uygulama örnekleri öğrenilerek projelere hastane
çalışanları, doktorlar, acenteler dahil edilecek r.
Başta İstanbul ve Antalya olmak üzere daha önce
sağlık turizmi faaliyetlerini uygulamış yerlerin kamu
kurumu yöne cileri, başarı girişimcileri ve
acenteleri tanımaya yönelik geziler yapılacak ve
yerinde iyi uygulama örnekleri incelenecek r.

İstanbul, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'da her yıl
organize edilen Sağlık turizmi fuarlarına ka lımcı
olarak standt açmak, sa ş yapılabilecek sağlık
turizmi paketleri sergilenecek r.
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Amaç-4

Konya
Sağlık
Turizmi için
Pazar
seçme ve
Pazar
hedeﬂeme
yapmak

Eylem
5

Sağlık Turizmi fuarı
yapmak

2017-2020

Eylem
1

Sağlık turizminde hedef
ülke seçmek

2015-2020

Eylem
2

Sağlık Turizminde hedef
seçilen ülke bazlı pazarla
yapmak

2015-2020

Eylem
3

Turis n sağlığı
kapsamında Konya'ya
gelen yabancı
turistlerden pazar
oluşturmak

2015-2020

Eylem
4

Hedef pazardaki
ülkelerin hukuksal
düzenlemeleri ve sigorta
sistemlerinin incelemek

2015-2020

Eylem
5

Amaç-5

Konya
Sağlık
Turizmi
Marka
İmajı
oluşturmak

2013-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
TÜYAP, İl Sağlık
Müdürlüğü

Anadolu’nun ilk Sağlık Turizmi fuarı Konya'da
yapılacak böylelikle Konya'nın Sağlık Turizmi
konusunda bir cazibe merkezi olabilmesi için tüm
paydaşlarda farkındalık oluşturulacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık turizminde öncelikle kısa sürede hasta
gelebilecek ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde hedef
ülke olarak ikili ilişkilerinde daha ileri sa aya
geldiği örneğin İran, Kuveyt, Türki Cumhuriyetler
hedef ülke seçilecek r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Hedef pazar seçilen ülkelerde, d ış pazar araş rması
yapmak, pazar proﬁli ve müşteri talep özelliklerini
belirlemek, pazar chartları oluşturarak, brikolaj
pazarlara hitap edilecek r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Turis n sağlığı kapsamında Konya' ya gelen
turistlerden, örneğin Uzakdoğu ülkeleri başta
olmak üzere pazarlama yapılara k, pazar
oluşturulacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Hedef pazardaki ülkelerin hukuksal düzenlemeleri
ve sigorta sistemlerinin incelemek amacıyla, hedef
pazardaki hukuksal kurumlar ve sigorta acenteler
ile ile şime geçilerek, Konya Sağlık Turizmi
Pla ormu için ortak hukuksal ve sigorta kaps amları
ile ilgili çalışmalar yapılacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizminin kurumsal olarak
pazarlanabilmesi için bir logo çalışması yapılacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Eylem
1

Konya Sağlık Turizmi
Logosunu hazırlamak

2015-2016

Eylem
2

Konya Sağlık Turizmi
logosunun kullanımının
yaygınlaş rılması

2015-2020

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizmi paydaşlarının tüm sağlık
turizmi faaliyetlerinde oluşturulan Sağlık turizmi
logosunun kullanılması sağlanacak ve logonun
başta kurulan portal ve sosyal medya araçlarında
kullanılmasının yaygınlaş rılması sağlanacak r.

Eylem
3

Konya Sağlık Turizmi
marka imajını
oluşturmada alanında
bilinen doktorları öne
çıkarmak

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Tu rizmi marka imajı oluşturulurken,
örneğin kornea, tüp bebek, implant, este k cerrahi
vb. alanlarında öne çıkmış Konya'daki doktorların
imajını öne çıkarılacak r.

T.C.
KONYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
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Tema k
Eksen

STRATEJİK
AMAÇLAR

Amaç-1

Hastanelerin
ﬁziki
altyapısını
Sağlık
Turizmine
uygun hale
ge rmek

Amaç-2

Sağlık Turizmi
personelini
is hdam
etmek

Amaç-3

Sağlık Turizmindeki İs hdam ve Gelirin
Ar rılması

2:

Sağlık Turizmi
işletmelerini
devlet teşvik
ve
desteklerden
yararlandırma
k

EYLEMLER

Gerçekleşmesi
Öngörülen Yıllar

Sorumlu
Kuruluşlar

İş Birliği
Yapılacak
Kuruluşlar

Açıklama / Alt Eylemler

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Turizmine uygun olarak uluslararası
hastaların sağlık turizmi taleplerine göre Konya'da
Sağlık Turizmi yapabilecek hastanelerin ﬁzi kisel alt
yapılarında iyileş rmeler yapılacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Hedef pazarlara uygun olarak hastanelerde sağlık
turizmi birimleri oluşturularak, burada sağlık
turizmi konusunda bilgi sahibi kişilerin is hdamı
sağlanacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Hedef pazar göre belirlenen hastanelerde, hedef
pazarın ih yaçlarına cevap verebilecek başta
İngilizce olmak üzere farklı dillerde temel dil
eği mleri, is hdam edilen personele verilecek,
hastaneler bünyesinde çalışan sağlık turizmi
personelinin dil becerisi kapasitesi ar rılacak r.

Eylem
1

Hastanelerin ﬁziki alt
yapılarının iyileş rmek

2015-2018

Eylem
2

Hastaneler bünyesinde
sağlık turizmi birimleri
oluşturmak

2015-2017

Eylem
3

Dil eği mi yapmak

2013-2017

Eylem
4

Hastanelerde hedef
pazara uygun web site ve
bilgilendirme
levhalarının hazırlanması

2013-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Hedef pazara uygun olarak hastanelerin web sitesi
dilleri çeşitlendirilecek ve hastanelerin web
sitelerinde sağlık turizmi paketleri hakkında hedef
pazarında dillerinde bilgiler yer alacak aynı
zamanda, hastanelerde gelen sağlık turizmi
hastaları için bilgilendirme levhaları hedef pazar
dilinde hazırlanacak r.

Eylem
1

Sağlık Turizmi personeli
ye ş rmek

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği,

Sağlık turizmde çalışacak personeller, Kon ya'daki
Üniversitelerin turizm fakülteleri ile işbirliği
yapılarak, sağlık turizmi konusunda eği m
alacaklardır.

Eylem
2

Yurtdışında marka olmuş
sağlık personelinin
is hdamı

2015-2017

Eylem
3

Konya'da hemşireler ve
yardımcı sağlık
personelini Sağlık
Turizmi hizme sürecine
dahil etmek

2015-2017

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Eylem
1

Sağlık turizmi ile ilgili
kurumsal gelişimi
sağlayacak projeler
hazırlamak

2015-2017

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
Üniversitelerin
Turizm Fakülteleri,
İŞKUR, İl Sağlık
Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Gelen hastaların yalnızca doktor ile muhatap
olamadığını, özellikle tedavi öncesi ve sonrasında,
hemşire ve yardımcı sağlık personelini ile etkin
ile şimini sağlayacak, tedavi öncesi ve sonrası
verilecek Sağlık Turizmi hizme sürecine dahil
edilecek r.
Mevlana Kalkınma Ajansının Doğrudan Faaliyet
Desteği, Teknik Destek ve Alt Yapı mali destek
programlarına proje hazırlayarak Konya S ağlık
Turizminin geliş rilmesi, paydaşların kurumsal
kapasitesini geliş rmeye yönelik projeler
hazırlanacak r.

Eylem
2

Horizon 2020
kapsamında projeleri
hazırlamak

2015-2020

T.C.
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Türkiye Kamu
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Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Yurtdışında çalışan doktor ve sağlık personelinin
hedef pazarlara uygun olarak Konya'da belirlenen
sağlık turizmi hastanelerinde is hdam edilmesini
sağlanacak r.

Hastanelerin sağlık turizmi konusunda bilimsel
arenada bilgi üretmesi için Avrupa Birliği
ülkelerindeki hastaneler, sağlık kurumları ile
işbirliği yaparak Horizon 2020 kapsamında projeler
hazırlanacak r.
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Amaç-5

Amaç-4

Konya Sağlık
sektörüne
inovasyon ve
bilişim
teknolojilerini
uygulamak

Sağlık
hizmetlerini
turis k
ürünlerle
birleş rmek

Eylem
3

Tübitak projeleri
hazırlamak

2015-2017

Eylem
4

Konya Sağlık Turizmi
Kümelenme çalışması
yapmak

2016-2017

Eylem
5

Konya Sağlık Turizmi
yurtdışı seyahat
organizasyonu projeleri
hazırlamak

2015-2020

Eylem
1

Konya Sağlık Turizmi
pla ormu kapsamında
inovasyon birimi
oluşturmak

2016-2020

Eylem
2

Ar&GE inovasyon
konusunda işbirliği
yapmak

2016-2020

Eylem
3

AR&GE inovasyon
konusunda paydaşlara
rehberlik hizme
yapmak

Eylem
1

Eylem
2

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Sağlık başlığı al nda TÜBİTAK desteklerine yönelik
Konya Büyükşehir
projeler hazırlanarak, sağlık alanında ulusal ve
Belediyesi, MEVKA, uluslararası yayınlarda yer a lınacak r.
TÜBİTAK, İl Sağlık
Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
Ekonomi Bakanlığı,
İl Sağlık Müdürlüğü

Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile Ekonomi
bakanlığının Kümelenme desteğinden yararlanmak
için Konya Sağlık Turizmi kümesi oluşturulacak r ve
küme raporu hazırlanacak r.

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
KOSGEB, İl Sağlık
Müdürlüğü

KOSGEB'in yurtdışı fuar ve pazar araş rması
desteğinden Konya Sağlık Turizmi paydaşlarının
yararlanabilmesi için KOSGEB'e projeler
hazırlanacak r.

Dünya'daki Sağlık Turizmi kapsamında AR&GE ve
inovasyon faaliyetlerinin izlenebilmesi içi n Konya
Sağlık Turizmi pla ormu kapsamında inovasyon
birimi oluşturulacak ve bu birim Dünya'daki en son
sağlık sektöründeki uygulamaları izleyip, tüm
paydaşlara bilgilendirilme yapacak r.

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
Konya Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, TSE,
Konya'daki
Üniversiteler, İl
Sağlık Müdürlüğü
TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
Konya'daki
Üniversiteler, İl
Sağlık Müdürlüğü

2016-2020

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
Konya'daki
Üniversiteler, İl
Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık Turizmi kapsamında faaliyet gösteren
hastanelere yönelik AR&GE inovasyon konusunda
Konya'daki ilgili fakülteler ile işbirliği yapılarak,
AR&GE inovasyon konusunda hastanelerin
kurumsal kapasiteleri ar rılacak r.

Konya Sağlık Turizmi
ürünleri oluşturmak

2015-2020

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Profesyonelleş ğimiz ve en iyi yap ğımız sağlık
hizmetlerini öne çıkartarak, bunları ﬁyat, içerik,
detaylı bilgi, iş akış şemaları ile Sağlık Turizmi
ürünleri oluşturulacak r.

Konya Sağlık Turizmi
hastane hizmetleri
paketleri oluşturmak

2015-2020

Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği
Konya Kültür
ve Turizm İl
Müdürlüğü,
Konya Kamu
Hastaneleri
Birliği

TÜRSAB, Valilik,
Konya Büyükşehir
Belediyesi, MEVKA,
İl Sağlık Müdürlüğü

Konya Sağlık turizmi hastane hizmetleri paketleri
kapsamında, hastaların, karşılanması, uğurlanması,
ulaşım, transfer, gezi, konaklama unsurlarını da
içeren farklı ﬁyat ve içerikte paket tur hizme
sunulacak r.
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Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere Sağlık
Turizmi konusunda inovasyon ve AR&GE
uygulamaları yapan araş rma hastaneleri, AR&GE
merkezleri ile işbirliği protokolü imzalayarak, Konya
Sağlık Turizminin AR&GE inovasyon kapasitesi
geliş rilecek r.
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DEĞERLENDİRME

Şekil-8 Yurt Dışı Pazar Analizi Süreci
Yapılan çalışmalar, anketlerden toplanan görüş ve öneriler, çalıştayda dile ge rilen çözümlemeler
sonucunda, Konya Sağlık Turizmi için öncelik Sağlık Turizminin Pazarlanmasıdır. Bu bağlamda, özellikle yurtdışı
pazar analizinin yukarıdaki şekilde, coğraﬁ, demograﬁk, sosyolojik, ekonomik analizinin yapılıp pazar
seçme,bölümleme,hedeﬂeme ve konumlama gibi Stratejik Sağlık Turizmi yapılanmasını sağlamak r. Özellikle
en son aşama olan pazar konumlama ile seç ğimiz hedef pazar üzerine yoğunlaşmak ve sağlık turizmi
hizmetlerinin sürdürebilirliğini sağlamak önem taşımaktadır.
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Şekil-9 Pazarlama Süreci
Sağlık turizmi pazarlaması kapsamında; pazarlama ve tanı m faaliyetleri düşünülerek, sağlık turizmini
bir paket tur programında ülkemize ve ilimize ge rmenin önem arz e ği bir gerçek r. Bu çerçevede, ülke
seçimi yanı sıra, hazırlanacak paketlerin, bireysel ve özel paketler olduğu dikkat çekmektedir. Kitle turizminde
yer alan, turlar ve programlar, sağlık turizmi için uygulaması zordur. Bu sebeple, bireysel ve özel turların seçimi,
hasta, hastalık ve doktor eksenlidir. Bireysel ve özel paketlerin pazarlamasında; ﬁyat, hizmet, Doktor, Konya
gibi imajsal imgeler ön plana çıkar larak Sağlığınız için Konya veya Konya Hoşgörü ve medeniye en sonra
sağlığında başken oluyor gibi algı yöne mi yapılmalıdır. Bu algı medyada desteklenmeli, etkinliğine
dönüştürülmelidir.
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Şekil-10 Sağlık Turizmi Hasta Temas Süreci
Sağlık Turizmi hizmetleri çerçevesinde hasta ile ile şim üç şekilde sürdürülmelidir. Uzak temas
aşamasında; yurt dışı tanı m oﬁsleri ve acentalar, Orta temasta sağlık hizme için uzaktan hastanın
durumunun değerlendirilmesi, yakın temasta ise hastanın turist kabul edilip, hizmet-ﬁyat anlaşması, sigorta,
dil, hukuksal sorunlar gibi çözümlemelere gidilip, hastanın Türkiye ve Konya'ya ge rilmesi süreci
başla lmalıdır. Bu kapsamda hastanın karşılanması, tedavisi, hastanın takip süreci ve uğurlanması detaylı ve
son derece hassas bir konudur. Yukarıda belir len ayrın lar ihmal edilmemelidir.
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SONUÇ
Eylem planı genel i bari ile değerlendirildiğinde Konya Sağlık Turizminin tanı lması ve pazarlanabilmesi
için; sağlık turizmi konusunda paydaşları bilgilendirmek, sağlık turizmi konusunda farkındalık yaratmak, sağlık
turizmi hizmetlerini tanıtmak, pazar seçme ve pazar hedeﬂeme yapmak, marka imajı oluşturmak eylemlerinin
öncelikli olduğu görülmektedir. İs hdam ve sağlık gelirlerinin ar rılabilmesi için ise; hastanelerin ﬁziki
altyapısını sağlık turizmine uygun hale ge rmek, personelini is hdam etmek, işletmelerini devlet teşvik ve
desteklerden yararlandırmak, sağlık sektörüne inovasyon ve bilişim teknolojilerini uygulamak, sağlık
hizmetlerini turis k ürünlerle birleş rmek eylemleri önem taşımaktadır.
Eylem planı kapsamında, Konya Sağlık Turizmi Pla ormu kurularak, Konya Büyükşehir Belediyesinin
Başkanlığında, eylem planında belir len zaman aralığında hedeﬂere ulaşmak için çalışılmalı, Konya sağlık
turizminin geliş rilmesi için farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, pla orm üyeleri önemli
kongre, seminere ka lmalı ve sağlık kuruluşlarını ziyaret etmelidir. Ayrıca sağlık turizm fuarlarına başta
ziyaretçi olarak daha sonrada eylem planında belir ldiği üzere stant açılarak ka lım sağlanacak r. Eylem planı
kapsamında belir len İran, Kuveyt, Türki Cumhuriyetler gibi Bakanlık düzeyinde ilişkilerin geliş rildiği ülkelere
pazar araş rması yapılmalı ve pazarlama kapsamındaki eylemler hayata geçirilmelidir.
Sayın Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU, Türkiye ekonomisinde dönüşümün önünü açacak
yeni reform pake ni açıklamış r. 1350 eylem planı çerçevesinde yeni hamle dönemi başlayacağını belir len
Başbakan Davutoğlu, yeni reformların güçlü ve dengeli büyüme için yapısal reform eylem planı hazırladıklarını
söylemiş r. Bu açıklamasında, 2018 eylem planı içinde sağlık turizmi vardır. Bu eylem planında 9 eylem
başlığında toplanmış ve Sağlık Turizmi konusunda 7 ve 8. madde aşağıda belir ldiği gibi öne çıkmaktadır.
7. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
Ülkemizin ilaç ve bbi cihaz ih yacını karşılamayı ve ihraca ar rmayı planlıyoruz. Yerli üre mi özendirici
tedbirler alacağız. 2018 yılında cihaz ih yacımızın yüzde 20'si ilaç ih yacımızın yüzde 60'ını yerli imkanlarda
karşılayacağız.
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8. Sağlık Turizminin Geliş rilmesi Programı
Sağlık turizminde koordinasyon kurulu oluşturacağız. Sağlık turizminde teşvikleri sadeleş receğiz. 2018 yılına
kadar gelirlerimizi 9 milyar doların üzerine çıkacağız
(Kaynak:h p://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/11/06/davutoglu-ekonomide-eylem-planiniacikliyor#,6.11.2014).
Konya Sağlık Turizminde ulaşım altyapı, eği m konularında iyi olduğumuz, Sağlık Turizmi gelirlerimizin
çok düşük olduğu bir gerçek r. Bunun yanı sıra ﬁyat ve müşteri ilişkilerinde yine sorun olmadığı ancak turizm
sağlığı hizme nde yetersiz kaldığımız görülmektedir.
Konya Sağlık Turizminde; İstanbul, Ankara ve Antalya'dan sonra önemli bir cazibe merkezi olabilecek
konumdadır. Eylem planı çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, İl
Sağlık Müdürlüğü, TÜRSAB, MEVKA holis k bir yaklaşım ile sağlık turizmi çabalarını ar rmalı ve plandaki
eylemleri belir len yıllar içersinde Stratejik Sağlık Turizmi Yöne mi modeli Başkanımızın belir ği gibi hızla
hayata geçirmelidir. Bu eylem planı Mevlana Kalkınma Ajansı kabul e kten sonra basın toplan sı ile
kamuoyuna açıklanacak r.
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