
Sağlık Turizmi

SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır. H. Ömer TONTUŞ

SAĞLIK TURİZMİNDE 
TÜRKİYE VİZYONU



Sağlık Turizmi

SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır. H. Ömer TONTUŞ

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE VİZYONU

Türkiye’de genç nüfusun fazla olması, eğitilebilir ve kalifiye iş gücü potansiyeline sahip olması, 
gelişmiş insan kaynakları ve güçlenen ekonomisi ülkemizin dünya çapında tercih edilen bir 
turizm destinasyonu olmasını sağlamıştır. Buna ilaveten son 10 yıldır sağlık alanında yapılan 
yatırımların ve sağlıkta dönüşüm programının olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasından dolayı 
ülkemizdeki birçok sağlık kurumu, diğer ülkelerdeki sağlık kurumlarıyla rekabet edebilecek 
düzeye ulaşmıştır. 

Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler ortaya koymuştur ki, Türkiye’nin sağlık turizmi 
konusunda sektörel lider ülkelerden biri haline gelebilmesi, sonrasında ise lider ülke konumunu 
sürdürebilmesi, rekabet gücünü arttırabilmesi için sadece tıp alanında değil yaşlı sağlık bakımı 
ve termal sağlık turizmi alanları gibi daha diğer birçok sektörde de çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca otel hizmetleri, ulaşım, haberleşme, çevre, mimari, sigortacılık ve 
bankacılık sistemleri, sağlık turizmi aracı kurumları, reklam ve pazarlama gibi ana başlıklarda 
sektörler arası entegrasyonun sağlanması gereklidir. Bugün itibarıyla bahsi geçen turizm, 
sigorta ve bankacılık, ulaşım ve haberleşme, reklam ve pazarlama gibi sektörlerde Türkiye batı 
standartlarını genel olarak yakalamış veya geçmiştir. Ancak çok çeşitli ve değişken yapıdaki bu 
sektörler arasında eşgüdümün sağlanmasında sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir.

Bu sorunların çözümü için sağlık turizmi bir program halinde 10. Kalkınma Planına alınmıştır. 
Kalkınma planına dayandırılarak hazırlanan eylem planına bağlı olarak sektörler arası 
entegrasyonun sağlanması için “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur.

Medikal turizm, termal sağlık turizmi ve yaşlı sağlık bakımı turizmi ile beraber sektör dünya 
genelinde 2014 yılı sonu itibarıyla, 100 milyar Dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Tüm dünya 
da milyonlarca insan, daha az maliyetle veya daha kısa bekleme süreleriyle, göz, diş, ortopedik 
ve diğer cerrahi operasyonlar, özellikle estetik cerrahi alanlarında destek almak, tedavi görmek 
ve aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri görmek, tedavi olurken eğlenmek amacıyla sağlık 
turizmine yönelmektedir. 

Türkiye, yalnızca coğrafi konumu ya da gelişmiş altyapıya sahip sağlık kuruluşları ile değil aynı 
zamanda sektördeki yetişmiş, eğitimli insan gücü, sağlık alanında teknik olarak ileri altyapısı, 
Avrupa’nın en önemli jeotermal kaynaklarına sahip olması, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin 
kültürel mirası ve düşük maliyetleri nedeniyle de sağlık turizmi alanında kendisini lider 
pozisyona taşıyacak önemli bir potansiyele sahiptir.

Sağlık turizmi tüm bileşenleri ile birlikte, Türkiye’nin düşük katma değerli ekonomik modelden 
yüksek katma değerli modele geçmesinde katalizör ve hızlandırıcı bir etki yapabilecektir. Çünkü 
sağlık sektörü katma değeri yüksek bilgi ve tecrübe temelli ekonomik çıktı üreten bir sektördür. 
Türkiye, 10. Kalkınma Planına ekleyerek bir açıdan sağlık turizmini stratejik sektör olarak ilan 
etmiştir. Bu doğrultudaki çabalarını koordine bir şekilde artırdığı takdirde önde gelen ülkelerden 
biri olacaktır. Çünkü Türkiye yıllık 40 milyon ziyaretçisi ile turizm alanında dünyanın sayılı 
ülkeleri arasında yer almaktadır. Buna ilaveten sağlık alanındaki teknolojik ve bilimsel düzeyi ile 
sağlık turizminde lider olma potansiyeline sahip görünmektedir.

Sağlık Turizminin Türkiye’nin ödemeler dengesindeki cari açığına çok önemli bir destek kaynağı 
olacağı aşikardır. Türkiye’nin ihracata dayalı teknolojik ürün üretimi için ürün satış değerinin 
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%80’i civarında ithal ürün bağımlılığı varken, sağlık temalı hizmet ihracatında bu oran %20
’ler civarına düşmektedir yani her 100 liralık sağlık turizmi gelirinin, 80 lirası ülkemiz için net 
kazanımdır. Diğer bir önemli veri ise tatil ve eğlence amaçlı turistler kişi başı ortalama 650-
1000 USD harcama yaparken, sağlık hizmeti talebi ile gelen sınır ötesi hastalarda kişi başına 
harcamanın  6.000 – 9.000 USD arasında olduğu bilinmektedir ve bu rakamlar sağlık turizminin 
ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de sağlık alanında ve sağlık turizminde yapılan faaliyetler sektörün 
ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı her geçen yıl 
artmakta ve özellikle 2010 yılından sonraki artışlar dikkat çekmektedir. 2010 yılında Türkiye’ye 
gelen uluslararası hasta sayısı 110.000 civarında iken 2014 yılında bu sayı 500.000 seviyelerine 
ulaşmıştır. Fakat gerek coğrafi konumu ve kültürel yapısı, gerekse de ekonomik ve sağlık sektörü 
kapasitesine göre Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünya pazarında istediği yeri elde ettiği 
söylenemez. UNWTO, 2013 raporlarına yansıdığı haliyle, Türkiye’de özellikle son 5 yıldır sağlık 
turizminden aldığı hasta sayısı düzenli olarak artsa da bu artış dünya genelinde sağlık turizmi 
amaçlı yaşadığı ülke dışına seyahat eden hasta sayısındaki artışa göre geride kalmıştır. 
Kayıtlar, yabancı hastaların Türkiye’de tedavi amacıyla tüm branşlara müracaat ettiğini 
göstermektedir. Türkiye’de sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara, dahiliye ya da kadın doğum 
gibi ana kliniklerin yanında özellikle radyoterapi, lazer göz, estetik, diş, üremeye yardımcı metotlar 
ve kalp ve damar hastalıkları konularında hizmet verilmekte olup, bu alanlarda diğer ülkelere 
kıyaslamalı bir üstünlüğe sahip durumdadır. Yabancı uyruklu hastaların büyük çoğunluğu bu 
alanlardaki hizmet alımlarında özel sektörü tercih etmektedirler.
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Türkiye’de sağlık turizmi alanında kayıtlar son yıllarda daha titizlikle tutulmaktadır. Bu kayıtlara 
göre 2014 yılı sonu itibari ile yaklaşık 500.000 sınır aşan hasta ülkemizde sağlık hizmeti almıştır. 
Bu rakam Çorum ya da Çanakkale ilinin toplam nüfusundan fazladır. 

DSÖ verilerine göre çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye’de sağlık hizmetleri 
daha az maliyetli durumdadır. Hem fiyatlar hem bekleme süreleri hem de sağlık teknolojileri 
açısından Türkiye tüm dünya için sağlık hizmeti alma amaçlı ziyarette ilk akla gelecek ülkelerden 
biridir. Gelişmiş ülkelerde cepten ödeme sistemlerinin yarattığı problemlerden ya da gelişmemiş 
ülkelerde ülke içi sağlık hizmeti sunum problemlerinden dolayı dış ülkelere ve Türkiye’ye olan 
sağlık hizmeti talebinde artışlar yaşanmaktadır. Sağlık turizmi alanında koordinasyon ile doğru 
işletmeye yönelik akılcı düzenlemeler yapıldığı taktirde, Türkiye’de mevcut bulunan iyi yetişmiş 
hekim ve sağlık personeli, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere daha ucuz ve kaliteli sağlık 
hizmeti sunabilir. Bu da sağlık kurumlarının finansal güç kazanımını sağlayacaktır. Bazı ülkelerin 
ekonomik büyüklüklerinin artması yanında bazı ülkelerin refah seviyelerinin yükselmesi, dünya 
genelinde ticaret gelirlerinde artış olması ve kapalı ekonomiye sahip birçok ülkenin dünya 
ile bütünleşme faaliyetlerine girmeleri yalnızca dünya turizminin değil aynı zamanda sağlık 
turizminin de gelişmesinin önünü açmıştır ve bu hal uzun yıllar daha gelişmeye devam edecektir.

Sağlıkta dönüşüm programı ile DSÖ tarafından da takdirle karşılanan büyük bir ilerleme 
gösteren Türkiye sağlık turizminde bölgesel gücü elinde bulundurmaktadır. Özellikle medikal 
turizm kapsamında belirgin şekilde temel destinasyon olarak Türkiye tercih edilmektedir. Buna 
ilave olarak sağlık turizmi kapsamında, termal sağlık tesisleri, klinik konukevleri, sağlıklı yaşam 
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tesisleri ve geriatrik tedavi merkezleri gibi yatırımların önü açılarak sayıları artırılmalı ve yeni 
nesil sağlık turizmi tesisleri şimdiden oluşturulmalıdır. 

Sağlıkta dönüşüm sürecinin sonucunda artık sağlık hizmeti için ülkemizden yurt dışına gidiş 
neredeyse yok düzeyindedir. Sonuçta sunulan kaliteli, uygun fiyatlı hizmetlerin bilincinde 
olan sınır ötesinden sağlık hizmeti alma talebindeki insanlar her yıl artan oranda Türkiye’ye 
gelmeye başlamıştır. Ülkemizde medikal turizmin birçok bölgede termal turizm ile birlikte 
yürütülebilme şansına sahip olması hem ülkemiz, hem yatırımcılar hem de hastalar için çok 
önemli bir avantajdır. Termal turizm açısından önemli bir jeo-termal kuşak üzerinde yer alan 
Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve potansiyeli bakımından da dünya da ilk yedi ülke 
arasına girmektedir.  

Türkiye’de sağlık turizmi için ideal koşulları sağlayabilerek milyarlarca dolarlık sağlık tesisi 
yatırımlarına rağmen talep henüz yeterli ve istenen düzeyde değildir. Bunun nedeni olarak 
da konuyla ilgili yurt dışı tanıtımların az olması ve etkili bir satış ve pazarlama ağının            
kurulmamış  olması düşünülmektedir. Yaygın pazarlama ağı sağlanması, kaliteli ve tanıtıcı 
reklamların artırılması, yeni pazar imkanlarının tespit edilmesi gibi önemli konular üzerinde 
durulduğunda medikal, termal ve yaşlı sağlık turizmi sektöründe istenilen pay alınabilecektir.
Sürecin en önemli ayağı olan ülkemiz sağlık sektörünün tüm boyutları ile tanıtımında yıllardır 
uygulanan fakat istenilen hedefe ulaşılmasını sağlamamış kurumsal tanıtım-pazarlama yerine 
ülkeyi temsil edecek sektörel pazarlama-tanıtım çok önemlidir.

Bu sürecin hızlanması adına kurulan “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu” doğru hedefler ile 
sektörler arası koordinasyon ve entegrasyon sağlanmasında önemli rol alacaktır.

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu

Ülkemizde sağlık turizmi ile ilgili formal ilk yapılanma sağlık bakanlığı yapısı altında sağlık 
turizmi birimi kurulması ile başlamıştır. 2014 yılı başında itibaren sektörel bütünlüğün 
sağlanmasının kaçınılmaz olduğu öngörüsü ile yeni düzenleme ihtiyacı görülmüş ve bu 
doğrultuda çalışmalara başlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sektör temsilcileri ile 6 ay süren 
çeşitli toplantılar yapılmıştır. İlgili bakanlıklardan temsilci bürokratlar, kamu hastanelerinden 
ve özel hastanelerden temsilciler, üniversite temsilcileri, tıp, iletişim ve turizm fakültelerinden 
temsilcileri, STK sektör temsilcileri, sigorta sektörü,  aracı kurum temsilcileri, konaklama 
tesisleri ve termal tesislerden temsilciler ile çalıştay, konferans, küçük grup çalışmaları gibi 
toplantılarla sağlık turizmi bir çatı altında ortak dil kullanarak koordine edecek bir kurulun 
yapılanması çalışmaları yürütülmüştür. 

Ağustos 2014’ten itibaren ‘‘Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu” olarak isimlendirilecek olan 
kurulun görev ve yetkilerine yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan toplantılar 
sonucunda hazırlanan mevzuatın ‘‘Başbakanlık Genelgesi” olarak yayınlanmasına karar 
verilmiş ve kurulun formal yapısı ayrıca 10. Kalkınma Planı eylem planları listesine işlenmiş ve 
bazı eylemlerle kurul doğrudan ilişkilendirilmiştir.

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) 6 Şubat 2015 tarihli başbakanlık genelgesi ile 
kurulmuş ve genelge 7 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu tarihe 
kadar sağlık turizminin kamusal süreci şu şekilde gelişmiştir: 
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Sağlık Turizmi Daire Başkanlığının Kuruluşu 

T.C. Sağlık Bakanlığı  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 31 Mart 2010 
tarih ve 18529 sayılı Makam oluru ile Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Birim, 05.05.2011 
tarihinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü adı altında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne  
devredilmiştir. 

02.11.2011 sayılı Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakanlıktaki yeniden yapılandırma 
kapsamında; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 
olarak yapılandırılmıştır.

26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı

Sağlık İletişimi
Daire Başkanlığı

Sağlığın Teşviki
Daire Başkanlığı

Sağlık Turizmi
Daire Başkanlığı

Halkla İlişkiler
Daire Başkanlığı

Yönetim Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Mevzuat ve Akreditasyon
Çalışma Grubu 

Eğitim ve Planlama 
Çalışma Grubu: 

Uluslararası Tanıtım, 
Pazarlama ve Fiyatlandırma 
Çalışma Grubu 

Müsteşar SATURK

T.C. 
Sağlık Bakanı

Müsteşar Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

SATURK ilk toplantısını 24 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantı SATURK’tan 
beklentileri karşılar şekilde sağlık turizminde ülkemizin 10. Kalkınma Planı hedeflerine ulaşması 
için atılacak ilk adımlar planlanmıştır. 

Toplantı sonucunda SATURK altında 3 çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
Çalışma Grupları ve görevleri şu şekilde özetlenebilir:
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1. Mevzuat ve Akreditasyon Çalışma Grubu: Uluslararası hasta ve sağlık turizmi alanında 
hazırlanacak olan mevzuat çalışmalarını yürütecek komisyondur. Bu grup; sağlık turizmi 
kapsamındaki hastaların kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında alacakları sağlık 
hizmetleri ve güvenli bir şekilde transferlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması, sağlık 
turizmi hizmet kriterlerinin belirlenmesi, hizmet sunan tesisler için akreditasyonlara veri 
oluşturacak asgari hizmet sunum standartlarının tespiti, teşviklerin akreditasyon ile ilişkisinin 
kurulması, uluslararası hastalar ile ilgili olarak; transferler dâhil her türlü işlemlerinde sağlık 
aracı kurumlarının rol almasının sağlanması, termal sağlık turizmi tesisleri ve kür merkezleri ile 
rehabilitasyon kliniklerinin standartlarının belirlenmesi ve mevzuat taslaklarının hazırlanması, 
sağlık serbest bölgeleri konusunda temel ilkelerin oluşturulması gibi konularda çalışma 
yapacaktır.

2. Eğitim ve Planlama Çalışma Grubu: Uluslararası hasta ve turist sağlığı kapsamında 
hizmet sunacak olan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalıştırılması gereken personel için eğitim 
programlarının kriterlerinin belirlenmesinde çalışma yapacak çalışma grubudur. Bu grup;  sağlık 
hizmet sunumunda yabancı dil bilen kalifiye kişilerin sayısının artırılması amacıyla belirlenecek 
öncelikli dillerde sertifika programlarının geliştirilmesi, sağlık turizminde sunulacak hizmet 
farklılıklarına (medikal, yaşlı, termal, engelli) göre eğitim müfredatlarının geliştirilmesi, sağlık 
turizmi konusunda deneyimli personel yetiştirmek adına eğitim veren üniversite/yüksek okul/
enstitülerin eğitim programı akreditasyonunun yapılması, sağlık turizmi alanında çalışacak 
personelin meslek standartlarının ve çalışma şartlarının belirlenmesinde veri oluşturulması 
konularında çalışma yapacaktır.

3. Uluslararası Tanıtım, Pazarlama ve Fiyatlandırma Çalışma Grubu: T.C. vatandaşı 
olmayan yurt dışı hastaların ülkemizden sağlık hizmeti almaları konusunda teşvik edilmesini 
sağlamak için yapılacak her türlü tanıtımın çerçevesinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin 
koordinasyonu ve fiyat politikaları konusunda görev yapacak çalışma grubudur. Bu grup; sağlık 
turizmi tanıtım ve stratejisinin geliştirilmesi, sağlık turizmi fiyat listesi kriterlerinin oluşturulması, 
pazar araştırmalarının akabinde, ülke/bölge bazlı tanıtım ve pazara giriş stratejilerinin belirlenip 
eylem planlarının hazırlanması, emeklilik ve yaşlılık endüstrisi konularında ülkemizi dünya da 
markalaştırmak, kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gelen yabancı hastaların memnuniyetinin 
ölçülmesi amacıyla düzenli olarak hastalardan geri bildirim alınmasını sağlayacak anketler 
yapılması/yaptırılması, konularında çalışmalar yapacaktır. 
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7 Şubat 2015 tarihli ve  29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
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Uluslararası Hasta Kayıt Sistemi

Yabancı uyruklu hasta kayıt: Ülkemize gelen ve tüm sağlık kurumlarımızdan (kamu, özel, 
üniversite hastaneleri, dal merkezleri, diyaliz, ağız ve diş sağlığı merkezleri vb.) sağlık hizmeti 
alan yabancı hastaların web üzerinden kaydedildiği sistemdir.

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında görevlendirilen 
sağlık müdürlüğü ve hastane personeli adına sağlık turizmi hasta takip sistemi kullanıcı hesabı 
(sağlık müdürlüğü personeli için sağlık turizmi il admin, hastane personeli için sağlık turizmi 
yetkileri verilerek) 2011 yılında oluşturulmuştur.

 2014 yılından itibaren ildeki kurum ve kuruluşların tanımlanması ve şifrelerin oluşturulması, İl 
Admini sorumluluğuna verilerek veri girişinin hızlanması amaçlanmıştır.

Genelge kapsamında sağlık hizmeti alan hastaların, Bakanlığımız web sayfası içerisinde bulunan 
sağlık turizmi hasta takip sistemine (http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci) kayıtları yapılmakta ve 
bu şekilde istatistikli takip sağlanmaktadır.

Uluslararası Hasta Birimi olan hastanelerde Birim Sorumlusu, birim olmayan hastanelerde de 
başhekimin görevlendirdiği sağlık personeli yapılan kayıtları kontrol ederek ve eksiklik tespiti 
halinde giderilmesini sağlamaktadır. İl sağlık müdür yardımcıları ve il sağlık turizmi temsilcileri 
il kayıtlarını kontrol etmekte ve eksiklik tespiti halinde giderilmesini sağlamaktadır.
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