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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat
edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal
turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda elde
edilen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda
olduğu öngörülmektedir.
Sağlık turizmi ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer
almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya,
Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir. Dünyadaki yaşanan bu yoğun rekabet ortamında üstünlük
sağlamak için bu alanının öneminin kavranması ve alanda özel bilgi ve beceri ile donanımlı
kişilerin istihdam edilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma bu amaca yönelik olarak sağlık
turizmi konusunda eğitim görecek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
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YAZAR NOTU
Sağlık turizmi dersi kapsamında hazırlanmış olan bu ders notu; son yıllarda oldukça
popüler hale gelen sağlık turizmi ile ilgili bilgileri içermektedir. Sağlık turizmi kavramı ve
çeşitleri, sağlık turizmi açısından öncü ülkeler ve politikları, ülkemizde sağlık turizmi
kapsamında yapılan uygulamalar ve yasal alt yapı, sağlık turizminde markalaşma ve
pazarlama stratejileri başta olmak üzere sağlık turizmi kavramı çok yönlü olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
Ders notunun hazırlanması esnasında faydalanılan kaynak ve
gerçekleştiren meslektaşlarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz.
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1. TURİZM VE TURİZMİN EKONOMİYE KATKILARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Turizmin Tanımı
1.2. Turizm ve Ekonomik Kalkınma

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Turizmin ülke ekonomisine katkısı nedir?
2) Turizmin istihdam oluşturmaya etkisi nasıl gerçekleşir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Turizm kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Turizm ve ekonomik kalkınma
arasındaki ilişkiyi
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Ekonomik kalkınma



Turizmin ekonomiye etkisi

5

Giriş
Turizm; bireylerin gezme, görme, keşfetme, yeni insanlarla tanışma gibi bazı fiziksel
ve psikolojik ihtiyaçlarının neticesinde doğan bir olgudur.
Turizmin istihdam yaratıcı etkileri bağlamında turizm sektörünün emek-yoğun özelliği
dikkat çekmektedir. Turistik tüketim harcamaları doğrudan ve dolaylı istihdam etkisi
göstermektedir. Hem otel ve restoranlarda çalışan kişilerin sayısı, hem de ulaştırma, eğlence
ve alışveriş merkezlerinde istihdam edilenlerin sayısı artmaktadır.
Turizm sektörü aynı anda 38 farklı sektörü eş zamanlı etkileyerek ekonomideki
önemini ortaya koymaktadır. Dünya Turizm Örgütü (WTO) 2020 yılında 1 milyar 600 milyon
bireyin turizm amaçlı seyahat edeceğini ve toplam 2 trilyon dolar harcama yapacağını ön
görmektedir.
Dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan turizm dinamik büyüme yapısı, yeni
aktiviteler, yeni destinasyonlar, yeni teknolojiler, yeni pazarlar ve hızlı değişim sayesinde
sürekli canlı kalan bir olgudur. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler için de en büyük gelir
kaynaklarındandır. Günümüzde giderek aratan çeşitlilikteki tur paketleri, kurvaziyerler,
macera içeren deneyimler ve özgürce seçilen güzergâhlar sayesinde oldukça fazla sayıda
insan, dünya üzerinde seyahat etmektedir. Söz konusu insanların ziyaretleri ve etkinliklerinin
tümü yerel toplumların değişimine yol açmaktadır.
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1.1. Turizmin Tanımı
Turizm ile ilgili tanım çalışmaları ilk olarak 19. Yüzyıla kadar dayanmakla birlikte
turizm olgusunun tanımı ilk olarak 1905 yılında Guyer-Feuler tarafından yapılmıştır. Bu
tanıma göre turizm “gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla
beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk inancına dayanan
ve özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin
sonucu olarak ulusların ve toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren
modern çağa özgü bir olay” olarak tanımlamaktadır.
Günümüzde kullanılan turizm kavramının ilk olarak İkinci Dünya Savaşı döneminde
İsviçreli ekonomistler Hunziker ve Krapf (1942) tarafından literatüre sokulduğu görülür. Bu
tanıma göre de “turizm, insanların sürekli çalışma ve konutlarının bulunduğu yer dışında
yaptıkları seyahat ve konaklamalarından meydana gelen ilişki ve olayların tümü” şeklindedir.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism
Organization-UNWTO)’nün 1993 yılındaki tanımına göre turizm, “Bir etkinlik amacıyla, her
zamanki ortamı dışında bir yere belirli bir süre boyunca seyahat eden kişinin gerçekleştirdiği
faaliyetleridir ve bu faaliyetler sayesinde ziyaret edilen yere gelir bırakılır”. Bu seyahatler boş
zaman, rekreasyon ve tatil; akraba ve arkadaş ziyaretleri; iş ve meslek; sağlık tedavisi; haç
ziyaretleri veya inanç gibi çok farklı nedenle olabilir. Bu tanım UNWTO tarafından 2008
yılında, “Turizm, insanların normal ikamet yerleri dışındaki yerlere hareketleri ile ilgili bir
sosyal, kültürel ve ekonomik olgudur” şeklinde güncellemiştir. 2010 yılında ise; “Turizm,
ziyaretçilerin aktiviteleridir. Turizm seyahatin, ziyaretçiler de seyahat eden kişilerin bir alt
kümesidir” yaklaşımı ortaya konmuştur.
Turizm olayının tanımlanmasında genellikle dinamik bir unsur olarak kabul edilen
"seyahat" faktörü önemli bir yer tutar. Ancak, teorik olarak insanların yaptığı bütün
seyahatlerin turizm olayının bir unsuru olduğu da söylenemez. Hangi seyahatlerin turizm
olayı yaratabileceğine genellikle "seyahat amacı" göz önüne alınarak karar verilebilir. Turizm
olayının oluşmasında ve tanımlanmasında gerekli ikinci unsur ise "konaklama"dır. Misra ve
Sadual (2009)’a göre; turizm endüstrisini tanımlamak çok zordur çünkü yapısı oldukça
karmaşıktır. Basitçe, turisti memnun etmek için (örneğin otel, restoran, seyahat acentesi, vb.)
çeşitli sektörler ve alt sektörler bulunduğunu söylemek, kavramı açıklamak için yeterli
değildir. Turist tarafından yapılan tüm harcamalar farklı sektörlere ve farklı kişilere katkıda
bulunmaktadır.
Turizm olayını çok disiplinli olarak tanımlayan görüşler de vardır ve bu tanılardan
birine göre turizm olayı; “turist, turistik işletmeler, turizm organizasyonlarının oluşturduğu alt
sistemler ve bu alt sistemlerin ekonomik, sosyal, politik, hukuki, teknolojik ve ekolojik çevre
ile olan ilişkilerine dayanan global bir sistem” olarak tanımlanmaktadır.
Bir başka turizm tanımı ise; “24 saatten az olmamak, sürekli kalışa dönüşmemek ve
gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya
konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür”.
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1.1.1. Turizm İle İlgili Kavramlar
Turist; Milletler Cemiyeti istatistik uzmanlarının 1937 yılındaki kararlarına göre
“yerleşik bulunduğu ülkeden başka bir ülkeyi en az 24 saat süreyle ziyaret eden kişi” turist
olarak kabul edilir.
Ülkemizde ise 1996 yılı Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre turist “Para kazanma
amacı olmaksızın, dinlenmek ve eğlenmek için ya da kültürel, bilimsel, sportif, idari,
diplomatik, dinsel, sıhhi, ve benzeri nedenlerle oturduğu yer dışına geçici olarak çıkan ve
tüketici olarak belirli bir süre seyahat edip kalan ve yeniden ikametgâhına dönen kimsedir”.
Yukarıdaki tanımlara bakarak aşağıda verilen sınıflamalardakileri turist olarak kabul
edebiliriz:


Zevk, ailevi nedenler, sağlık vb. nedenlerle seyahat edenler



Bilimsel, idari, dini, ticari, diplomatik, sportif amaçlı seyahat edenler



24 saatten az kalsalar bile gemi (cruise) ile seyahat edenler

Genel olarak turistler başlıca beş kategoriye ayrılabilir:
 İlk sırada "sadece turist" grubu yer almaktadır. Bu grupta yer alan turistler, turist
kavramının tanımının gerektirdiği gibi, ikamet ettikleri adresten başka bir bölgeye seyahat
eden ziyaretçilerdir.
 İkinci grupta yer alan (Turist Sağlığı)"medikal tedavi alan tatildeki turist"tir.
Turizm etkinliği sırasında sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmetlerden faydalanan
turistlerdir. Bu turistlere sağlık tesislerinde acil hasta da denilir.
 Üçüncü grupta (Sağlık Turizmi)"hem tedavi hem tatil amaçlı turist" yer alır.
Birinci gruptakiyle benzer amaçlarla yola çıkan bu turistlerin amaçları arasında sağlık
hizmetinden faydalanmak da yer almaktadır. Başka bir deyişle bu grupta yer alanlar amacı
hem tatil hem de tedavi sağlık olan turistlerdir.
 "Hasta turist" grubunun öncelikli amacı; sağlık hizmetlerinden faydalanmaktır.
Fakat "hasta turist" sağlık sorunlarını hallederken ya da hallettikten sonra bölge içinde tatil ve
ziyaretler yaparlar.
Son grupta yer alan "sıradan hasta" grubunun tatille alakası yoktur. Bu turistlerin
yegâne amacı sağlıktır. Sağlık problemlerine çözüm bulduktan sonra da, sağlık
hizmetlerinden yararlanırken de tatil amacı gütmezler.


Destinasyon; Destinasyon denildiği zaman turist grubuna bütünleştirilmiş hizmetler
sunan ve turizm ürünlerinin birleşiminden oluşmuş coğrafi bir bölge düşünülmelidir. Bu
ürünler turizm bölgesi adı altında değerlendirilirler. Geleneksel olarak turizm bölgeleri çok iyi
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tanımlanmış coğrafi alanlardır bu bir yer, bir ülke, bir şehir, bir kasaba, bir ada vb. olabilir.
Örnek olarak Londra kenti, Alman iş adamları için bir destinasyon sayılır iken; altı Avrupa
ülkesini tur ile gezen Japon turistler için de Avrupa Bölgesi destinasyon olarak kabul edilir.

1.2. Turizm ve Ekonomik Kalkınma
Turizm, sahip olduğu özel konumu ile kalkınma için bir araç olabilir. Bu durum her
şeyden önce sektörün dinamik ve sürekli büyümekte olan yapısı ile ilişkilidir. Bu anlamda,
birçok ülkede ekonomiye ve yerel destinasyona temel katkıyı sağlamaktadır. İkinci olarak,
ziyaretçiler, çevre ve yerel halk arasında özel bir ilişki ortaya koymaktadır. Bu durum diğer
sektörlerin aksine, turizmin tüketicisi durumundaki turistin; üretici ve ürüne olan
seyahatinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda; turizm ile sürdürülebilir kalkınma arasında
etkileşim, bilinçlenme ve bağımlılık şeklinde üç önemli ve eşsiz ilişki oluşmaktadır:
 Etkileşim: Yerel halk, ziyaretçi ve çevre arasında doğrudan ve dolaylı olarak
etkileşim gerçekleşir.
 Bilinçlenme: Çevresel konularda, farklı ülke ve kültürler konusunda bilinçlenme
gerçekleşir. Bu durum sadece seyahat esnasında değil, tüm yaşamı boyunca bir insanın
davranışlarını ve sürdürülebilirlik konunun önemine olan ilgisini etkileyebilmektedir.
 Bağımlılık: Birçok turizm türünde ziyaretçiler, temiz ve bozulmamış bir çevre,
güzel doğal alanlar ve iyi ilişki içinde olabilecekleri konuksever bir yerel halk görmeyi arzu
etmektedirler. Dolayısıyla, turizm olayının gerçekleşebilmesi açısından sektör bu değerlere
bağımlı durumdadır. Bu yakın ve doğrudan ilişki, hassas bir durum oluşturur. Bu anlamda
turizm, ne şekilde yönetildiğine bağlı olarak büyük bir zararlanma da oluşturabilir,
sürdürülebilir kalkınma için olumlu bir araç da olabilir.
Turizm, gerek ulaştığı boyutlar, gerekse gösterdiği hızlı gelişme
bakımından son derece önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturmakta ve
birçok ülke turizmden daha büyük kazanç sağlamak için büyük çaba sarf
etmektedir. Aynı zamanda turizm bölgesel ve ülkesel kalkınmanın
gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur. Bu anlamda turizmin rolü, Dünya
Turizm Örgütü tarafından Manila Deklarasyonu’nda; turizmin gelişen ve
gelişmekte olan ülkeler arasında giderek artan farkı azaltarak, özellikle
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişme ve ilerleme sağlayarak
yeni uluslararası ekonomik düzenin oluşturulmasına katkıda bulunabildiği
vurgulanmaktadır.
Turizm sadece ekonomik olarak büyümeyi değil, aynı zamanda politik,
kültürel
ve
sosyal
değişimi
kolaylaştırmaktadır.
Böylece
turizm
hareketleri, hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlamakta hem de ülkesel ve
bölgesel olarak para ve güç dağılımının dengeli olmasına yardımcı
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olmaktadır. Turizmin bu rolü özellikle daha az gelişmiş, kırsal alanlarda
daha önemlidir. Bu nedenle birçok ülkede kalkınma plan ve politikalarında
turizmin ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.
Roche (1992:566)’ a göre; turizmin gelişmesi asgari düzeyde
batılılaşmanın aynı zamanda kalkınma ve çağdaşlaşmanın sembolü ve aracı
olarak görülmektedir. Turizmin, ülkelerin kalkınma politikalarında önemli
bir yer tutmasının başlıca nedenleri şunlardır;
 Turizm ihracat özelliği göstererek, döviz akışını ve yabancı
sermaye girişini arttırır,


Milli geliri olumlu etkiler,



İstihdam olanaklarını geliştirir,



Alt yapının gelişmesini sağlar,



Bölgesel ve global entegrasyonun oluşumunu hızlandırır.

Bunlara göre; turizm sektörü ülkelerin bölgesel ve ülkesel olarak
kalkınma politikalarını olumlu yönde etkilemekte ve kalkınma yolunda önemli
bir yer tutmaktadır. Ülkeler için önemli bir sektör olan turizm gidilen
yerlerin ekonomileri üzerinde olumlu ve olumsuz yönde etkileri
bulunmaktadır. Turizm hareketlerinin döviz arzını artırarak dış ödemeler
dengesine etki yapması, turizmin gelir etkisi ve tekrar dağılımı yoluyla
ekonomiye canlılık kazandırması, milli gelir üzerinde katma değer etkisi
oluşturması, devlet gelirlerini artırıcı rolü ve iç fiyatlara etkisi gibi
etkilerinin yanı sıra istihdama olumlu etkileri bulunmaktadır. Ayrıca
tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde de hareketliliği sağlamaktadır.
Turizmin olumlu etkilerinin yanında, ekonomik faaliyetlerde yapı
değişikliklerine neden olması, fırsat maliyeti, turizme aşırı bağlılık,
enflasyonist baskı yaratması, mevsimlik işsizlik ve bölgesel etkinliğin
azalması gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır.

1.2.1. Turizmin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Önemi
Turizm yapısı itibariyle turist kabul eden ülke veya bölge için önemli bir gelir kaynağı
olmaktadır. Turistlerin, gittikleri bölgelerde turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerden
faydalanması ve turistik ürünleri talep etmesi sonucunda o bölgedeki insanlara, yatırımcılara
ve kamuya gelir yaratmaktadır.
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Turizmde ekstra harcamalar birçok farklı şekilde olabilir. Bütün bu harcamalarda
meydana gelen bir artış diğer ekonomik faaliyetlerdeki uyarılmayla ek gelir ve istihdam
sağlamaktadır. Bu harcamalardan bazıları şunlardır;


Turistler tarafından ziyaret edilen yerde mal ve hizmetler için yapılan harcamalar,



Dış kaynaklar tarafından yapılan yatırımlar,



Devlet harcamaları,



Turizm yoluyla dış satım.

Turizm amaçlı yapılan harcamaların ilk halkasında oteller, seyahat acentaları ve diğer
turistik faaliyetler için yapılan harcamalar bulunmaktadır. Bu turizmin doğrudan etkisi olarak
bilinir ve ev sahibi ülkedeki turizm gelirlerine eşittir. İlk halkada bulunanların elde ettikleri
gelirlerin bir kısmı tasarruf edilirken, kalanı çalışanlar, tedarikçiler ve onların tedarikçileri
arasında pay edilir. Buda turizmin dolaylı gelir etkisidir. Bu etki elde edilen gelirin yerel
ekonominin en son gider halkasındaki harcamaya kadar sürmektedir.
Turizmden elde edilen bu gelirler, işletmelerin tedarikçileri, çalışanları ve çalışanların
harcamaları sonucunda bölgedeki diğer sektör temsilcileri arasında pay edilmektedir. Yani
irili ufaklı birçok sektörle ilişkili olduğundan, elde edilen turizm gelirleri bu sektörlerdeki
birçok mal ve hizmetin üretim, tüketim, ihracat yada ithalatına yol açacaktır. Çarpan
mekanizması olarak tanımlanan bu ilişki sonucunda elde edilen turizm gelirleri diğer
sektörlerdeki üretim faktörleri sahipleri (inşaat, tarım, sanayi, diğer hizmet sağlayanlar vb.)
tarafından harcanarak ve ekonomi içinde çeşitli şekillerde el değiştirerek diğer faktör
sahiplerine de gelir oluşturacaktır.
Kalkınma teorisyenlerinden Nurkse tarafından geliştirilen kapalı çember teorisinde de
azgelişmiş ülkelerin gelir seviyesinin önemi üzerinde durmuştur. Nurkse kalkınma sorununu
hem arz hem de talep yönünden incelemiş, arz yönünden kişi başına gelir düzeyinin düşük
olmasının, tasarrufların yetersizliğine neden olduğuna, dolayısıyla gerekli düzeyde yatırımın
yapılamadığını savunmuştur. Talep yönünden de gelir seviyesinin düşüklüğünün iç piyasadaki
satın alma gücünün düşük seviyede olmasına neden olduğunu savunmuş ve azgelişmiş
ekonomilerin düşük gelir düzeyinin neden olduğu kısır döngüyü kıramadığını belirtmiştir.
Turizmin gelişmekte olduğu bölge ve ülkelerde turizmden elde edilen gelirlerin ekonomide
önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde kalkınmanın gerçekleşmesinde turizmin
yarattığı gelir etkisinin göz ardı edilmemesi gerekir.
Gelir yaratıcı bir faktör olarak turizm sektörü harcamaları şu
özellikleri taşımaktadır.
 Turistik tüketim harcamaları genellikle gelişmiş ülkelerden,
gelişmekte olan ülkelere döviz olarak gelir transferi sağlar. Bu durum
sonunda gelişmekte olan ülkede döviz arzı artarken, gelişmiş ülkede azalır.
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 Geliri bazı durumlarda; ülkesel, bölgesel ya da yöresel bir
turistik ranta dayanmaktadır. Bir başka deyişle; güneş, deniz, temiz hava,
tarihsel kalıntılar gibi normal koşullarda ticari niteliği olmayan bazı
özelliklerin turizm yolu ile ekonomik değer kazanması ve gelir yaratması
söz konusudur. Bu da ülke ulusal geliri için düşük maliyetle doğrudan
doğruya ek bir gelir katkısı anlamına gelir.
 Turizm gelirleri bir ülkede bölgesel ve sektörel düzeyde daha adil
bir gelir dağılımı sonucunu doğurur. Böylece gelişme kaynakları sınırlı ve
diğer ekonomik faaliyetler için gerekli sermaye birikimine ulaşamamış
bölgelerin turizm geliri ile faaliyet alanlarını genişletmesi ve yeni gelir
kaynakları bulması ve sonuç olarak ülkenin ulusal gelirinde artış sağlaması
mümkündür.
Devletin turizmden elde ettiği gelirler genellikle vergiler
şeklindedir. Havaalanı vergileri, turizmde kullanılan ithal mallardan
alınan gümrük vergileri, vize ücretleri, turizm işletmelerinden alınan
kurumlar vergileri ve çalışanlardan alınan gelir vergileri devlet
gelirlerini artırıcı unsurlar arasından sayılabilir. Turizm dolayısıyla
elde edilen çeşitli vergi türleri sayesinde artan ülke gelirleri, toplumun
altyapı donanımları ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılabilir ve
genel ekonomik gelişmeye yardım edebilir.
Günümüzde turizm, dünya gayrisafi hasılasının %10’unu, toplam ihracatın %7’sini
oluşturmakta ve her 10 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir. 2015 yılında
dünya genelinde mal ve hizmet ihracatının %6’sını kapsayan uluslararası turizm, 2015 yılında
%1’lik artış ile %7 oranına yükselmiştir. Dünya çapında bir ihracat kaynağı olan turizm
kimyasal maddelerde ve yakıtlardan sonra en çok ihracatın yapıldığı sektörler içerisinde
üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede turizm en çok ihracatın yapıldığı
sektörler içinde ilk sıradadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2016
yılına ilişkin ''Dünya Turizm Barometresi'' raporunu yayımladı. Raporda, tüm zorluklara
rağmen uluslararası seyahatlerin yüzde 3.9 oranında büyüyerek 1 milyar 235 milyona ulaştığı
kaydedildi. UNWTO'nun Dünya Turizm Barometresi raporunda dünyanın değişik
bölgelerinin turizm performansları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
 Gerek bölgesel gerekse küresel talep nedeniyle Asya-Pasifik bölgesinde turim
yüzde 8 büyüdü.


İki yıllık zayıf büyümenin ardından Afrika'da turizm sektörü yüzde 8 büyüdü.



Amerika'daki yüzde 4'lük büyümeyle sektördeki pozitif ivme devam etti.
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 Avrupa'da sektör yüzde 2 büyüdü. Ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyüme
oranları çift haneli rakamlara ulaştı.
 Ortadoğu'da ise bazı ülkelerde büyüme kaydedilmesine rağmen, genel anlamda
yüzde 4 küçülme kaydedildi.
2017 yılının ilk 6 ayında Brezilya yüzde 35 artışla uluslararası harcama yapan
ülkelerin başında gelmektedir. Rusya Federasyonu'nun ana pazarları Türkiye ve Mısır'a
yönelik turist akışının artması, birkaç yıldır düşüş yaşayan ülkelerin harcamalarını da
artırmıştır. Uluslararası harcamalarda çift haneli büyüme gösteren diğer ülkeler arasında
Arjantin (yüzde 21), Kore Cumhuriyeti (yüzde 16), İspanya (yüzde 17), Vietnam (yüzde 16),
Portekiz (yüzde 13), Yeni Zelanda (yüzde 12), Fransa (yüzde 11), İrlanda (yüzde 11),
Endonezya (yüzde 10) ve Japonya (yüzde10) yer almaktadır. BM Dünya Turizm Örgütünün
raporunda, turizm harcamalarında artış gösteren ülkeler arasında Çin, Ukrayna, Birleşik
Krallık, Çekya ve Tayland'ın bulunduğu kaydedildi.

1.2.2. Turizmin İstihdam Oluşturma Etkisi
İstihdam terimi, ekonomi biliminde biri dar, diğeri geniş olmak üzere iki anlamda
kullanılır. Geniş anlamda istihdam, bir ekonomideki bütün üretim faktörlerinin
kullanılmasıyla ilgilidir. Eğer bir ekonomide sahip olunan üretim faktörlerinin tamamı
kullanılıyorsa, o ekonomi maksimum üretim düzeyine ulaşmış olur ki “tam istihdam milli
gelir düzeyi” denir. Buna karşılık; üretim faktörlerinden bir yada bir kaçının tamamı
kullanılmıyorsa, bu durumda da “eksik istihdam milli gelir düzeyi” söz konusudur. Dar
anlamda istihdam söz konusu olduğu zaman, sadece emek ve onun üretime katılması akla
gelmektedir.
Turizmin parasal etkilerinin yanı sıra; ekonomide yarattığı reel etkilerin en önemlisi,
emek-yoğun üretim tekniğinden kaynaklanan istihdam etkisidir. Bu nedenle, turizm sektörü
kendisinin doğrudan istihdama katkıda bulunması ve bu sektöre girdi veren diğer sektörlere
de dolaylı istihdam imkânları sağlaması dolayısıyla ülkedeki toplam istihdamı etkilemektedir.
Turist harcamalarındaki artış turizm sektöründeki istihdamın artmasına, bu da istihdam
çarpanı kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
istihdam çarpan katsayısı 2,23’tür, yani turizm sektöründe doğrudan açılan her bir ek iş için,
bu sektörle bağlantılı diğer sektörlerde 2,23 ek iş alanı doğuracaktır.
Turizm endüstrisi halen dünyadaki her 11 istihdamdan 1’ine sahip, dünya gayrisafi
hasılasının % 9.5’ini oluşturan, toplam yatırımların %4.4’ünün gerçekleştirildiği ve dünya
ihracatının % 5.4’üne sahip bulunan, önemli bir endüstri konumundadır. 2014 Yılında turizm
ve seyahat endüstrisinde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 1,4 milyon artmış, toplam olarak
4,7 milyon yeni iş olanağı oluşturulmuştur. Dünya istihdamı üzerinde endüstrinin katkısı %
1.8 oranında artmıştır. Dünya Genelinde Turizm Sektörü İstihdam Verileri aşağıdaki tabloda
yer almaktadır (*: tahmini veriler)
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Tablo: Dünya Genelinde Turizm Sektörü İstihdam Verileri

Kaynak: Mustafa, Ş. İ. T. Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Journal
Of Academıc Approaches, 101.
Türkiye’de turizm alanındaki istihdam verileir ise aşağıda yer almaktadır:
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Tablo: Türkiyede Turizm Sektörü İstihdam Verileri

Kaynak: Mustafa, Ş. İ. T. Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Journal Of Academıc
Approaches, 101.

Turizm emek yoğun bir sektör olduğundan işgücü kaynağı fazla olan ülkelerde
istihdam çarpanı gelir çarpanından büyüktür. Bu nedenle turizm sektörü çok geniş bir
yelpazede yeni iş olanaklarının doğmasına neden olur. Ayrıca, yönetim kadrosu çok sayıda
muhasebeci, insan kaynakları uzmanı, satış elemanı gibi vasıflı elemanları da kapsar. Bu
elemanların hamallar, bahçıvanlar ve odacılar gibi vasıfsız işgücüne de ihtiyacı vardır.
Turizm sektöründe üç tür istihdam oluşur:
1. Doğrudan İstihdam: Turizm sektöründe çalışanlar bu grupta yer alır. Otel,
pansiyon, müze gibi yerlerde çalışanlar bu gruba örnek gösterilebilir.
2. Dolaylı İstihdam: Turistik harcamalar sonucu gerçekleşmeyen, ancak turizmle
ilgili olduğundan turistik arz içerisinde yer alan ve diğer sektörde oluşan istihdam türüdür. Bir
bölgede turizm sektöründe meydana gelen gelişmeye bağlı olarak ulaştırma, eğlence ve
alışveriş merkezlerindeki istihdam edilen personel sayısındaki değişme bu kapsamda
incelenebilir.
3. Ek İstihdam: Turizm sektöründen elde edilen gelirin tekrar harcanması sonucu
ortaya çıkan istihdam türüdür. Bu istihdam türü çarpan etkisi sonucu ortaya çıkar.

1.2.3. Yatırımların Artırılmasında Turizmin Rolü
Turizm sektörünün sanayi sektörü üzerinde etkisi daha çok turistik
yatırımların artması sonucu bu yatırımlarda kullanılan sanayi malları
üzerinde görülür. Bu etkiler aşağıda sıralanmıştır:
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 Turistik yatırımlar için yol, çevre düzenlenmesi gibi alt yapı
yatırımları gerekir. Bu da söz konusu ağır sanayi ürünlerine olan talebi
artırır.
 Alt yapı harcamalarının yanında konaklama tesisleri için de
çimento, kum, taş orman ürünleri gibi bazı sanayi mallarına ek talep olur.
 Son yıllarda her sektörde olduğu gibi bilgisayar teknolojileri de
turizm sektöründe kullanılmaya başlanmasıyla bu sanayi dalına da ek talep
oluşmaktadır.


Turizm yatırım harcamaları en çok inşaat sektörünü etkilemektedir.

 Turizm sektörünün sanayi sektöründen bazı girdiler talep etmesi
sonucu, sanayi sektöründe ek talep ortaya çıkar. bu da çoğaltan
mekanizmasıyla ulusal gelirin artmasına neden olur.

çıkar.

Tarıma dayalı sanayilerde de turizm sektörü sonucu ek talep ortaya

Aynı zamanda turistik talebi karşılamanın temel koşulu altyapı
bakımından (ulaştırma, kanalizasyon çalışmaları vb.) hazır olabilmektir.
Dolayısıyla turizm gelirleri ile altyapı yatırımları arasında doğrudan sıkı
bir ilişki bulunmaktadır. Altyapı yatırımları devletin sosyal işlevleri
içinde ele alınmakta ve görünmeyen hizmet olarak hem halkın yararlanması
hem de ekonomik gelişme amacıyla gerçekleşmektedir. Turizmdeki gelişmelerin
altyapıyı
geliştirici
ve
yönlendirici
bir
etki
gösterdiği
söylenebilmektedir.

1.2.4. Turizmin Dış Ödemeler Dengesine Etkisi
Dış ödemeler bilançosu denildiğinde bir ülkenin bir yıl içinde diğer
ülkelerle çeşitli nedenlerle yaptığı ödemeler ile dış ülkelerden sağladığı
gelirleri döviz olarak, ya da döviz karşılığı yerli para cinsinden gösteren
bir tablo anlaşılmaktadır. Bu tanımda da anlaşılacağı gibi dış ödemeler
bilançosu, bir ülkenin diğer bütün ülkelerle ekonomik ilişkilerinin tümünü
ortaya koymaktadır ve kaydedilen bütün mal ve para akımlarını
göstermektedir. Dış ödemeler bilançosu ülkenin mal ve hizmet sermaye
akımları gibi işlemler dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirlerin dış
dünyaya yaptığı ödemelere eşit olup olmadığını ortaya koyar. Bir ülkenin
dış ödemeler bilançosu, o ülkenin uluslararası ödeme gücünü gösterdiğinden
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uluslararası alandaki en önemli mali ve ekonomik itibar göstergelerinden
bir tanesidir. Ayrıca bu bilanço, hükümetlerin uyguladıkları ekonomi
politikalarının bir sonucudur, bu bakımdan bu politikaların başarısının
göstergesidir.
Turizm sektörü ülkeden ülkeye döviz akışına sebep olur. Turizm
hareketi sayesinde turist gönderen ülkelerde döviz talebini, turist kabul
eden ülkede de döviz arzını artırdığından ülkelerin dış ödemeler dengesini
etkilemektedir. Zira arz talep dengesi uyarınca ülkenin ulusal parasının
değeri bu hareketten etkilenir. Turizm sektörünün milli ekonomideki ve
uluslararası ekonomik bağlantılardaki rolü ilk olarak ödemeler dengesindeki
yeri ile belirtilmiştir. Görünmeyen ithalat şeklinde isimlendirilen pasif
dış turizm giderleri ile görünmeyen ihracat olarak adlandırılan aktif dış
turizm gelirleri ödemeler dengesinde yer alırlar. Diğer etkenler yanında
ülkenin turizm sektörünün gelişme seviyesine bağlı olarak olumlu veya
olumsuz etki gösterirler. Turizm sektöründe bir ülkeyi ziyaret eden
yabancılara bazı hizmetlerin satılması, yabancı ülkelere giden vatandaşlara
da ilgili diğer ülkeler tarafından hizmetlerin sunulması, bu hizmetlerin
satın alınması söz konusudur. Böylece turizm hareketlerine ödenen bedeller
karşılıklı döviz akımını sağlamaktadır.
Tarım, konfeksiyon, gıda, otomotiv, teknoloji gibi sektörlerde
ihracatın gerçekleşebilmesi için iki ülke arasında ikili ve ters yönlü bir
ilişki olurken turizm sektöründe turizm talebi ve döviz akımı aynı ülkeye
yönelik olduğu için tek yönlü bir ilişki söz konusudur. Aşağıdaki
özellikler sayesinde turizm sektörü görünmeyen ihracat olarak diğer
sektörlerden farkını ortaya koymaktadır.

1.2.5. Kalkınma, Turizmi ve Enflasyon İlişkisi
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi ve maliyetler sürekli olarak
yükseldiği zaman enflasyon meydana gelir. Enflasyon döneminde bütün fiyat
ve maliyetlerin aynı oranda yükseldiği söylenemez. Çok nadir olarak
fiyatlar ve maliyetler birlikte değişir. Enflasyon dönemlerinde tüketici ve
toptan eşya fiyatlarının ortalamaları olan fiyat endeksleriyle ölçülen
fiyatlar genel düzeyinde bir yükselme meydana gelir.
Genellikle bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin büyük bir bölümünün turizm
sektörü tarafından kullanıldığı kabul edildiğinde, bu mal ve hizmet fiyatlarında turizm nedeni
ile meydana gelen artışlar bölgesel açıdan dört grupta toplanabilir.
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 Bunlardan ilki, tam istihdam düzeyinde toplam talebin toplam arzdan fazla olması
sebebiyle ortaya çıkan talep enflasyonudur. Kısa dönemde turistik arzın inelastik oluşu
nedeniyle bölgeye olan talebi karşılayamayan arz kaynakları enflasyona neden olmaktadır.
 Diğeri de, üretimin ekonomik ve sosyal maliyetinin yükselmesinde veya
müteşebbisler ya da devlet tarafından fiyatların üretim maliyetlerinin bir fonksiyonu olarak
sağlanmasından ileri gelen maliyet enflasyonudur. Maliyet enflasyonu turizmde üretim
faktörlerinin fiyatlarında, sektördeki işgücü talebinin işgücü arzından fazla olması, sektörde
kullanılan kredilerin faiz oranlarının yükselmesi, kötü hava koşulları nedeniyle tarım
ürünlerinin maliyetlerinin artması, devalüasyon nedeniyle dışalım mallarının fiyatlarındaki
artış gibi nedenlerle meydana gelen artıştır.
 Üçüncü gruptaki enflasyon türü, talep artışı ile birlikte maliyetlerin yükselmesi
nedeniyle meydana gelen enflasyondur. Özellikle yurt dışına çıkışların ekonomik maliyetinin
arttığı dönemlerde ve yerli halkın alım gücünün yükselmesi durumunda iç turizm talebinin
turistik bölgelerde yoğunlaşması bu tür enflasyonu arttırmaktadır.
 Son olarak da bölgesel açıdan turizmin yarattığı enflasyon, yatırım-talep
dengesizliğinin neden olduğu enflasyondur. Yatırımların talebi karşılayamaması durumunda
talebin arzı aşması nedeniyle fiyat yükselmeleri meydana gelerek enflasyona neden olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde turizm, turizm ile ilgili kavramlar, turizmin ekonomiye etkisi konuları
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1: Günümüzde kullanılan turizm kavramı ilk olarak kim tarafından literatüre
sokulmuştur?
a) Hunziker ve Krapf
b) Guyer-Feuler
c) Misra ve Sadual
d) Roche ve Nurkse
e) Taylor ve Fayol
Soru 2. Turizm hangi amaçla yapılamaz?
a) Rekreasyon
b) Tatil
c) Sağlık tedavisi
d) Hac ziyaretleri
e) İkamet
Soru 3. Aşağıdakilerin hangisinde turizmin gelişen ve gelişmekte olan ülkeler
arasında giderek artan farkı azaltarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
ve sosyal gelişme ve ilerleme sağlayarak yeni uluslararası ekonomik düzenin
oluşturulmasına katkıda bulunabildiği vurgulanmaktadır?
a) Seyahat Acenteleri Yönetmeliği
b) Manila Deklarasyonu
c) Minnesota Protokolü
d) Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO
e) Kyoto Protokolü
Soru 4. Hangi seyahatlerin turizm olayı yaratabileceğine genellikle hangisine
bakılarak karar verilebilir?
a) Seyahat amacı
b) Sağlık Durumu
c) Tatil planı
d) Ziyaret edilecek kişi
e) Konaklama yeri
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi turizmin olumsuz etkileri arasında yer almaz?
a) Fırsat maliyeti
b) Turizme aşırı bağlılık
c) Enflasyonist baskı
d) Mevsimsel işsizlik
e) Sağlık yatırımlarının azalması
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerde turizm nedeniyle meydana
gelen artışların bölgesel gruplandırmalarından biri değildir?
a. Talep enflasyonu
b. Maliyet enflasyonu
c. Talep artışı ile maliyetlerin yükselmesi nedeniyle meydana gelen enflasyon
d. Arz enflasyonu
e. Yatırım-talep dengesizliğinin neden olduğu enflasyon
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi pasif dış turizm olarak adlandırılmaktadır?
a. Görünmeyen ithalat
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b.
c.
d.
e.

Görünmeyen ihracat
Görünen İthalat
Görünen ihracat
Canlı ithalat

Soru 8. Yatırımların talebi karşılayamaması durumunda talebin arzı aşması
nedeniyle fiyat yükselmeleri meydana gelen enflasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a. Talep enflasyonu
b. Talep artışı ile maliyetlerin yükselmesi nedeniyle meydana gelen enflasyon
c. Maliyet enflasyonu
d. Arz enflasyonu
e. Yatırım-talep dengesizliğinin neden olduğu enflasyon
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi turizmin, ülkelerin kalkınma politikalarında önemli
bir yer tutmasının başlıca nedenlerinden değildir?
a. Milli geliri olumlu etkiler.
b. İstihdam olanaklarını geliştirir.
c. Alt yapının gelişmesini sağlar.
d. Bölgesel ve global entegrasyonun oluşumunu hızlandırır.
e. Yabancı sermaye yatırımlarını arttırır.
Soru 10. Aşağıdaki turist gruplarından hangisi “Turizm etkinliği sırasında sağlık
hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmetlerden faydalanan turist” olarak
tanımlanmaktadır?
a. Sadece Turist
b. Medikal tedavi alan tatildeki turist
c. Hem tedavi hem tatil amaçlı turist
d. Hasta turist
e. Sıradan hasta

Cevaplar
1) a

2) e

3) b

4) a

5) e

6) d

7) a

8) e

9) e

10) b
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2. SAĞLIK TURİZMİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Turizm ve Sağlık Turizminin Tarihsel Gelişimi
2.2. Sağlık Turizminin Gelişmesinin Temel Nedenleri

23

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Turizmin gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
2) Turizm nasıl bir gelişim göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Turizm ve Sağlık Turizminin
tarihsel gelişimini açıklayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık Turizminin gelişiminin
temel nedenlerini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Sağlık turizmi



Sağlık turizminin gelişim süreci
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Giriş
Sağlık turizmi, keyif verici ve rahatlatıcı gezilerin tümüdür. Sağlık turizminde ana
amacın daha iyi bir sağlık hali için tedavi arayışı olması da başka bir yaklaşıma öncülük
etmiştir. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılara göre; masaj salonları ve alternatif terapiler
gibi hedonistik (kişisel çıkarlar doğrultusunda) aktiviteler de sağlık turizmi tanımındaki
geziler içinde yer alır. Sağlık amaçlı evden uzak olmak ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak
için yapılan her türlü yer değiştirmeyi sağlık turizmi olarak nitelendirmek mümkündür.
Son yıllarda gittikçe popülerleşen sağlık turizmi kavramı ve bir ülkeden bir diğerine
tedavi amaçlı gidilmesi Pafford (2009)’a göre yeni bir olgu değil binlerce yıl öncesinde ortaya
çıkan bir durumun devamı olarak görülmektedir. Sağlık turizminin birinci dalgası olarak
adlandırabileceğimiz yüzyıllar öncesinde şifa verdiğine inanılan kişilerin ve kutsal yerlerin
ziyaret edilmesiyle sağlık turizmi kavramı ortaya çıkmıştır. M.Ö. 4.000 yıllarında Sümerler
dönemindeki sıcak su kaynaklarının etrafında kurulan sağlık tesislerinden başlayarak 14. yy.
Rönesans döneminde bugün bilinen adıyla SPA (salude par aqua) kelimesinin kullanılmaya
başlanması ile o dönemde genellikle su ile ilişkilendirilen sağlık turizminin tarihsel temelleri
atılmıştır.
Sağlık turizminde ikinci dalga olarak adlandırabileceğimiz dönem, 20. yy.’da sağlık
hizmeti sunan kurumların yeterli sayı ve kalitede olmadığı, düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelerden gelir düzeyi görece yüksek kişilerin sağlık sektöründe ileri olan ülkelere yaptıkları
ziyaretleri içermektedir. Örneğin Cleveland (ABD) gibi sağlık hizmetlerinde ileri bölgelere
tedavi amaçlı ziyaretler bu döneme örnek olarak gösterilebilir.
“Üçüncü dalga” (Pafford, 2009), “yeni sağlık turizmi” veya “neo-geleneksel sağlık
seyahatleri” olarak adlandırılabilecek, son yirmi yılda gözlemlenen durum ise gelişmiş
ülkelerde yaşayan orta gelirli kişilerin gelişmekte olan ülkelere sağlık hizmeti almak için
seyahat etmeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki sigortasız veya dar kapsamlı
sigortalı olan hastalar, kendi ülkelerinde makul fiyata veya yeterince hızlı alamadıkları sağlık
hizmetlerini farklı ülkelere giderek almaktadırlar. Örneğin, ABD’deki sağlık bakım
sistemindeki fiyatların yüksek olması sebebiyle düşük-orta gelirli ve sigorta kapsamına sahip
olmayan kişilerin yerel sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkün olmamaktadır. Bu
durum, ABD’de bireyleri yurtdışına yönelttiği kadar sağlık hizmeti sağlayıcılarını da
maliyetleri düşürebilmek için, hastalarını deniz aşırı ülkelerden sağlık hizmeti alma
konusunda teşvik etmektedir.
Sağlık ve turizmi birleştiren unsurlar tüketicilerin sağlık hizmeti satın almak amacıyla
bulundukları yerlerden başka bir yere ulaşmak için harcadıkları emek ve sermayedir. Huzurlu
bir şekilde yaşlanmak isteyen insanların arayışları sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle sağlık
hizmetlerindeki özelleştirme çalışmaları ve teknolojik ilerlemeler dolayısıyla insanların
sağlıklı uzun yaşam beklentisi sağlık turizminin gelişimine etki eden başlıca faktörlerdir.
İnsanlar, yaşam sürelerini sağlıklı kılmak ve sağlık sorunlarına çare bulabilmek için çeşitli
çözümler aramaktadırlar. Bunun dışında insanlar ruhen rahatlamak için de çeşitli arayışlar
içine girmektedirler. Bu çerçevede sağlık turizmi, hizmet sektöründe en hızlı gelişen hizmet
27

kollarından biri olmuştur denilebilir.

28

2.1. Turizm ve Sağlık Turizminin Tarihsel Gelişimi
Turizmle ilgili kavramların temelinde seyahat olgusu yattığından, turizmin tarihsel
gelişiminden söz ederken; medeniyetlerin gelişmesinde rol oynayan büyük seyahatler önem
kazanmaktadır. Coğrafi keşiflerin temelinde de büyük olasılıkla insanoğlunun seyahat etme
merakı yatmaktadır. Savaşlar, fetihler, dini inanışlar; insanların başka ülkelerle daha fazla
ilgilenmelerine ve çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerlerden başka yerlere seyahat etmelerine yol
açmıştır. Turizmin tarih içindeki gelişiminin başlıca özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Boyutsal Gelişme (Fiziki Büyüme): Turizme katılanların sayısını ve turizm
harcamalarındaki gelişimi ifade eder.

Hızlı Gelişme: Turizmin tarihsel süreci incelendiğinde ortaya çıkan bir diğer
özellik gelişimin diğer toplumsal olaylara göre son derece hızlı olmasıdır. Özellikle son
yıllarda hem turistik tüketime katılan birey sayısı hem de turizmden elde edilen gelirlerdeki
artış hızı giderek büyümektedir.

Yenilikçi Gelişme: Bazı buluşlar turizmin gelişimi için uygun ortamı
sağlarken, turizmin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yenilikler de bulunmaktadır. Örneğin;
ulaşım olanaklarındaki gelişmeler turizme olumlu yönde katkıda bulunurken, turizmin
gelişmesiyle birlikte charter uçuşlar gibi yeni ulaşım olanaklarının da ortaya çıktığı
savunulabilir.

Niteliksel gelişme: Günümüzde turizm sadece ulusal boyutta olmaktan
çıkmış, uluslararası hatta kıtalar arası bir özellik kazanmıştır. Bu durum, turistik tüketiciler
açısından ele alınabileceği gibi, turizm işletmeleri açısından da değerlendirilebilir.
Turizm ve sağlık turizminin gelişim sürecine geçmeden önce bu konuda literatürde yer alan
bazı kavramların açıklanması yararlı olacaktır. Bu kavramlardan bazıları ileriki bölümlerde
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Sağlık Turizmi; İkamet edilen yerden başka bir yere herhangi bir sebeple sağlık
hizmeti satın almak için yapılan planlı seyahatlere denilmektedir.
Sağlık Tesisi; Kaplıca, içme, deniz suları, çamur vb. maddeler veya solunum yolu ile
veya elektrikli ve diğer mekanik gereçlerle, masaj ve beden eğitimi şeklinde veya iklimden
yararlanılarak insan sağlığını korumak amacı ile doktor denetiminde yapılan kür uygulama
türlerinden birinin veya birkaçının birlikte yapıldığı mekân ve alanlarda yer alan tesislerdir.
Sağlık Turisti; İkamet edilen yerden başka bir yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti
satın almak için planlı bir şekilde seyahat eden tüketicilere denilmektedir.
Turistin Sağlığı; İkamet edilen yerden başka bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerin
seyahat halindeyken acil ve ani olarak gelişen hastalıklarda sağlık hizmeti almak zorunda
kalmasına denilmektedir.
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Turizm Sağlığı; Turistin konakladığı ve gezdiği çevrenin sağlığı ve sağlıklı bir ortam
olması (havuz suları, sağlıklı gıda ve içme suyu vb.) turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık
açısından etkisini kapsamaktadır ve çevre sağlığının konusudur.
Wellness; İnsanların daha sağlıklı olmak, performanslarını artırmak, daha uzun
yaşamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacı ile yaptıkları çalışmaların ve ürünlerin
toplamına denilmektedir. Well-being ve fitness kavramlarının ilk ve son eklerinin
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
Medikal; İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir. En sık kullanılan 2 anlamı
vardır. Birincisi; tıbba ait, tıp ile ilgili, ikincisi ise iyileştiren, sağaltan anlamlarıdır.
SPA (Salus Per Aquam); Su kullanılarak elde edilen sağlığı ifade etmektedir. Suyun
sıcak, soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma, damlama, duşlama, püskürtme) uygulanması ile
kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici bir tedavi anlamında
kullanılmaktadır. Su ile yapılabilecek bütün uygulamaları içine alır.
Thalassotherapy (Talassoterapi); Thalasso, Yunanca bir kelimedir ve deniz suyu
demektir. Deniz suyundaki mineralleri, tuzu, yosunu vb. içeren tamamen doğal yöntemlerle
yapılan uygulamalardır.
Rehabilitasyon; İnsanların; hastalık, kaza, hapis, bunalım gibi ruhi ve bedeni
yaralanmalardan sonra karşılaştığı güçlükleri yenmesine yardım ederek, kendi kendine yeter
duruma getirilmesidir.
Geriatri; 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal hayatları,
fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, duygu durumu, bilişsel sorunları, koruyucu hekimlik
uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.
Gerontoloji; Geriatri gibi yaşlanma ve yaşlılık sorunları ile ilgilidir fakat sorunların
sosyal yönüne vurgu yapar. Yaşlıların yaşam koşullarının ve psikolojilerinin iyileştirilmesi
konusunda çalışan sosyal bir bilimdir.
Rekreasyon; İnsanları zorunlu iş etkinliklerinden sonra yenileyen, dinlendiren ve
gönüllü olarak yapılan boş/serbest zaman faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. İşten bağımsız,
kendi içinde değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan dolu ve yaşam
kalitesini artıran bir rahatlama aracıdır.

2.1.1. İlk Çağ Döneminde Turizm ve Sağlık Turizmi
Tarihin akışı içerisinde insanlar çeşidi nedenlerle sürekli yaşadıkları bölgelerden
başka bölgelere seyahat etmiştir. Paranın Sümerler tarafından icadı ve M.Ö. 4000 yıl
öncesinden başlamak üzere ticaretin gelişmesi günümüzdeki "seyahat' kavramının doğuşuna
öncülük etmiştir. Sümerlerin sadece parayı bulmaları ve bunu ticarette kullanmaları değil,
değişik yazı biçimlerini ve tekerleği bulmaları da seyahat kavramını oluşturan nedenleri
arasındadır.
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İlk çağlarda insanların yiyecek gereksinimlerini karşılamak için seyahat ettikleri
görülmektedir. Bunun yanı sıra yeni yerler görme isteği, sağlık amacı ve dinsel amaçlar da
insanların seyahat nedenleri olarak ifade edilebilir. M.Ö. 2700'lerden başlamak üzere
yapılan piramitler, M.Ö 1600 ile 1200 yılları arasında birçok kişi tarafından görülmek üzere
piramitlerin bulunduğu şehirlere seyahat edilmiştir. Yine aynı yıllarda seyahatlerin yanında
insanların bu ziyaretler süresince yiyecek-içecek ve barınma gibi ihtiyaçlarının olduğu ve bu
ihtiyaçların giderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Eski Yunan'da MÖ. 700'lü yıllarda olimpiyat oyunlarının başlaması da, dünya turizm
tarihi içerisinde önemli bir olay olarak kabul edilmektedir. Bu oyunlara katılmak ve izlemek
amacıyla yapılan ilk seyahatler spor turizminin de başlangıcı sayılmaktadır. Romalılar
döneminde, olimpiyat oyunlarına, Mısır'daki piramitlere ve sağlık amacıyla kaplıcalara
dönük seyahat eğilimleri, ulaşım yolu ve araçlarının gelişimiyle yaygınlık kazanmıştır.
Dolayısıyla günümüzde büyük ilgi gören ve hızla ilerlemeye devam eden sağlık
turizmi yeni bir olgu değildir. Literatürde yer alan farklı yıllarda yapılmış çok çeşitli
tanımlamalara da bakarak söylenebilir ki; insanlar sağlıklı olma arayışı içinde çok uzun
yıllardır bireysel olarak ya da kitleler halinde seyahat etmektedirler.
Sağlık turizmi aktivitelerine ilişkin antik çağlardan bile örnekler bulmak mümkündür.
Eski çağlarda insanlar sağlıklı olmak uğruna şifa vereceğine inandıkları tapınaklara ve iklim
koşullarının bulundukları bölgeden daha sağlıklı olduğu bölgelere giderlerdi. Roma
İmparatorluğu döneminde inşa edilen kaplıcalar ve termal tesisler buna bir örnektir.
Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra birçoğu hizmet vermeyi bırakan bu tesisler
günümüzde hala sağlık turistlerinin ilgisini çekmektedir. Yalnızca bu durum bile sağlık
turizmi tarihinin ne kadar eskiye dayandığının bir kanıtıdır. Bir başka örnek olarak Yunan
mitolojisinde bahsedilen tanrı Asklepios gösterilebilir.
Hemen her toplumda uzun ve sağlıklı yaşama isteği, insanları sonsuz bir hayat arama
düşüncesine sürüklemiştir. Şuan ki Türkiye ile Yunanistan arasında kalan küçük bir yerleşim
yeri olan Epidaurus adıyla anılan Saronik Körfezi’nde, insanlar şifa tanrısı Asklepios’un
mabedini ziyaret edip sağlık aramışlardır. Karşı kıyıdaki Bergama da sağlık açısından önemli
bir merkez olarak görülmüş, Akdeniz çanağında yaşayan insanlar tarafından ziyaret edilmiş,
şifalı sularından faydalanılmıştır. Bölge, hava akımlarına karşı korunaklı, temiz havası ve
suyu olan bir yer olmuştur. O günün insanlarının inançlarına göre burada bulunan su, kullanan
herkese yaratıcının vasıtasıyla şifa vermekte ve hastaları iyileştirmektedir. Ayrıca hastaları
iyileştirebilmek için uyku odaları ve terapi merkezleri yapılmıştır. Perhiz, sıcak ve soğuk
banyo ile beden hareketleri tedavi sürecinin en önemli üç öğesi olmuştur. Avrupa kıtası, uzun
bir geçmişe dayanan sağlık amaçlı seyahat geleneğine sahiptir. Roma dönemindeki
Britanya’nın şifalı suları olduğu inanılan özellikle Bath (sıcak su kaynağı) adının verildiği
bölgesi, hastalar tarafından ziyaret edilir olmuştur.
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2.1.2. Orta Çağ Döneminde Turizm ve Sağlık Turizmi
İlkçağda gelişme gösteren turizm hareketleri ortaçağa gelindiğinde biraz daha farklı bir
hal almıştır. Ortaçağda turizme damgasını vuran öğe dini yerlerin ziyaretine dayalı
seyahatler olmuştur. Yine ortaçağda, Hıristiyan ordularının, Avrupa'dan başlayarak
Ortadoğu'ya yapmış oldukları Haçlı Seferleri adını alan askeri ve dinsel kökenli saldırıları,
daha sonraki yıllarda özellikle dini amaçlı yolculukların da başlamasına öncülük ettiği için
turizm hareketleri açısından önemli olmuştur.
Ortaçağ turizminin ilgi çeken kişilerinden ve olaylarından biri 1254-1324 yılları
arasında yaşamış olan Marco Polo ve yaptığı uzun seyahattir. Marco Polo, hiçbir ticari ve
askeri amacı olmadan ve sadece diğer ülke ve insanları tanımak amacıyla, İtalya'nın Venedik
kentinden yola çıkarak 4 yılda Çin'e kadar gitmiş ve orada 16 yıl yaşayıp, tekrar 4 yılda
Venedik'e dönmüştür. Bu nedenle; Marco Polo, dünya tarihinde bilinen ve kabul edilen ilk
gezgindir. Kendisi bugünkü turist tanımına tam uymamakla birlikte, yolculukları askeri ve
ticari olmadığından; günümüzün turistik yolculuklarına benzemektedir.
Ortaçağda kıtalararası karayolu ticaretinin de başlamış olduğu görülmektedir. Batı
Avrupa’yı Ortadoğu üzerinden Hindistan ve Çin’e bağlayan İpek Yolu hattı üzerinde yapılan
bu ticaret ve bundan kaynaklanan ilişkiler söz konusuydu. Çağa damgasını vuran bu özellik,
kapsadığı ülkelerdeki yan bağlantılarıyla toplulukları sosyoekonomik açıdan da etkilemiştir. Bu
sayede, İlkçağ döneminde Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını aşamayan seyahatler,
kıtalararası bir boyut kazanmıştır.
Orta Çağ Avrupa’sında ise kilisenin etkisiyle seyahatler kesintiye uğramıştır.
İnsanların kutsal su dışındaki sularla yıkanmaması nedeniyle hastalıklar artmıştır. Avrupa’nın
suda yıkanmaya mesafeli durması uzun bir süre devam etmiştir. 16. yüzyılda fountain of
youth olarak bilinen gençlik pınarı inanışı önem kazanmıştır. İspanyol kâşif Ponce de Leon
1513 yılında Florida eyaletini keşfederek burada bulunan, insanlara şifa dağıttığı ve gençlik
kazandırdığı inanılan su pınarını aramaya başlamıştır. Kuzey Amerika’ya bakıldığında sudan
sağlık arama davranışları daha 14. yüzyılda, kutsal ve iyileştirici gücü olduğuna inanılan
ülkenin kuzey doğusunda New York’ta bulunan Saratoga kaplıca ve içmelerinin yerli
Amerikalılar tarafından ziyaret edilmesiyle başlamıştır. Bu ziyaretler 19. yüzyılda popüler bir
hale gelmiştir. Sahil boyunca bulunan şehirlerin kalabalığından kaçan insanlar için kendilerini
iyi hissedebilecekleri tercih edilen bir yer olmuştur.

2.1.3. Yeni Çağ Döneminde Turizm ve Sağlık Turizmi
Rönesans döneminde bilimde, sanatta, dinsel inanışta ve yönetim şekillerinde ortaya
çıkan yeni arayışlardan konumuza yönelik olanlardan en önemlileri; 1492 yılında Portekiz'li
denizci Vasco de Gama'nın gemi ile Hindistan'a ulaşması, aynı şekilde Portekiz'li bir
başka denizci Macellan'ın 1519 yılında başlayan dünya seyahatidir. Bu seyahatler;
bilinmeyen yerlerin bulunmasının yanı sıra, insanların görme ve tanıma isteği ve merak
duygusu nedeniyle yapmış oldukları yolculukların temelini oluşturan en önemli tarihi
olaylardır. Rönesans ve reform hareketleri ile birlikte, güzel sanatlarda ve bilimde gelişme
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yaşanmış bu da Floransa, Roma, Paris gibi yeni kent merkezlerine yönelik seyahatlerde
artışa neden olmuştur. Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken, Anadolu’da Osmanlı
İmparatorluğu’nda da seyahatin gerekleri olan karayolu ağının ve konaklamayı sağlamak üzere
han ve kervansarayların yapıldığı bilinmektedir.
Dünya üzerinde yeni yerleşim alanlarının bulunması, insanların bu yeni topraklara göç
etmelerine neden olmuştur. Yeni göçler yeni kentlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu
kentlerde sürekli oturan insanların, diğer kentlere ticaret dışında da (sanatsal, bilimsel ve
politik nedenler gibi nedenlerle) gidip gelmeye başlamaları, gidecekleri yerler ile ilgili önceden
bilgi alma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda ilk kez 1672 yılında Fransa’da bir gezi
rehberi düzenlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan rehber, sadece Fransızlar için değil başka
ülkelerden gezi için bu ülkeye gelen insanlara da yardımcı olmaya başlamıştır. En önemlisi, bu
rehber ile birlikte “tur” sözcüğü ilk kez Paris merkez başta olmak üzere başka yörelerde de
yolculuk anlamında kullanılmaya başlamıştır.
15. ve 17. yüzyıllar arasında yaşayan zengin insanlar sağlık durumlarını daha iyi hale
getirmek için medikal SPA ve deniz kenarı gibi yerlere, tedavi olmak içinse başka ülkelerdeki
medikal okullara gitmeye devam etmişlerdir. 18. ve 19. yüzyıllarda ise Fransa'da yer alan
SPA şehirleri soğuk ülkelerde yaşayanların ilgi odağı olmuştur. Bu dönemde yaşayan
Avrupalılar yine sağlık amaçlı Almanya'dan Nil'e düzenli olarak gitmişlerdir. İngiltere'de
yaşayanlar bronşit gibi hastalıkları tedavi amaçlı SPA merkezlerini ziyaret etmişlerdir.

2.1.4. Yakın Çağ Döneminde Turizm ve Sağlık Turizmi
18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da özgürlük ve demokrasi havasının oluşması toplumları
da etkilemiştir. Kuşkusuz bu özgürlük fikirlerinin yayılışının en büyük nedenlerinden biri ve en
başta geleni 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali olmuştur. Bu dönemde turizmi olumlu
yönde etkileyen en önemli faktör, ulaşım teknolojisindeki ilerlemeler olmuştur. Bu anlamda
Avrupa’da demiryolu ulaştırmasının geliştiği, bunun yanı sıra buharlı gemilerin de deniz
ulaşımında kullanıldığı; söz konusu gelişmelerin de seyahate katılanların sayısını artırdığı
görülmektedir.
Ticaret, din, sağlık, sanat gibi değişkenlerin etkisiyle ve bazen de macera
arayanların tekelinde gelişme gösteren turizm faaliyetleri, günümüzdeki çağdaş yapısına,
yani önemli bir sektör haline, Endüstri Devrimi ile birlikte gelmiştir. Sonuç olarak,
“Endüstri Devrimi”, çağdaş turizmin doğması ve gelişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamış
ve zaman içinde turizm hareketlerini hızlandıran önemli bir etken olmuştur. Tarihte bilinen
ilk paket tur olan, 1841 yılında İngiliz Thomas Cook'un, düzenlenen bir kongre için,
kalabalık bir grubu bir şehirden diğerine demiryolu ile götürmesi ilk toplu seyahatin
başlangıç tarihidir. Bu olay aynı zamanda Cook’un ilk tur operatörlüğünün de habercisidir.
Sanayileşme ve kentleşme sonucu hızlı bir değişime maruz kalan ülkeler hava kirliliği
gibi çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Sanayileşme ve kentleşmenin sonuçları
arasında sayılabilecek psikolojik sorunlar, iş ve yaşam koşullarının zorlaşmasının beraberinde
getirdiği stres ve küresel krizlerin olumsuz yansımaları gelişmiş ülkelerde baş göstermiştir.
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Bütün bunların bir araya gelmesi sonucunda, önceki yıllarda zengin insanların sağlık
hizmetleri arayışı gelişmiş ülkeler yönündeyken, bu arayışın yönü artık daha kırsal ve doğal
ortamlara sahip olan gelişmekte olan ülkelere dönmüştür. Demiryollarının inşa edilmeye ve
kullanılmaya başlamasıyla kırsal bölgelerde yaşayan insanlarda uzak bölgelere gidebilme
şansı yakalamışlardır. Bu seyahatlerin önemli bir kısmı da ya daha güneşli bölgelere ya da
tıbbi açıdan daha gelişmiş ülkelere yapılmıştır. Temelinde sağlıklı olma ya da tedavi olma
amacı olan bu seyahatlere spaların da eşlik etmesiyle sağlık turizmi daha sosyal bir tecrübe
olma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmiştir.
19. yüzyılın başlarında Avrupa nüfusunun %70’inin tüberkülozlu olduğu tahmin
edilmektedir. Tedavi için gelir düzeyi yüksekhastalara deniz gezisi ve bol temiz havalı
ortamlar (klimatizm) önerilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında hastaların izole edilmesinin önemi
anlaşılmış ve bunun için dağlık yerlerde sanatoryum yapımı başlamıştır. Gelir düzeyi düşük
veremlilerin kaldıkları yerlerin hapishane gibi olmasına karşın, zenginler Davos ve St. Moritz
gibi kentlerdeki lüks sanatoryumlarda yatmışlardır. Bu zengin veremlilerin sayesinde
İsviçre’de yeni doğmuş olan ilaç sanayi ve bankacılık sektörü gelişimi de ivme kazanmıştır.
Hemşirelik mesleğinin öncülerinden sayılan Florence Nightingale, sağlık turizminin
gelişimine ve tanıtımına öncülük eden ilk insanlardan biri olarak İsviçre’deki şifalı suları
ziyaret eden hastaları daha uygun fiyat sunan Türkiye’deki şifalı sularda tedavi görmeleri için
yönlendirmiştir

2.1.5. Günümüzde Turizm ve Sağlık Turizmi
Günümüzde teknolojik imkânlardaki ilerleme, sağlık hizmeti sunan tesislerin
sayısındaki artış, rekabet ortamı sonucunda oluşan makul fiyatlar ve kaliteli, insana değer
veren hizmetler, bilgi işlem ve iletişim çağında henüz gitmeden alınabilecek kapsamlı bilgi,
acentelerin hemen hemen bütün sorumluluğu almasıyla hem daha güvenilir hem daha kolay
seçimler ve ön hazırlıklar yapılmasına olanak sağlaması sayesinde sağlık turizmine ilgi her
geçen gün daha fazla artmaktadır. Geleneksel medikal turizmi modellerinde az gelişmiş
ülkelerden insanlar daha fazla teknolojik imkânlara sahip daha gelişmiş yerlere gitmekte idi,
modern yeni medikal turizm modellerinde ise insanlar ekonomik sağlık koşullarından dolayı
gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere de gidilmekledir.
Yakın tarihimize baktığımızda sağlık hizmetleri, insanların 1970’lerin sonlarından
itibaren küreselleşmenin de getirdiği avantajlardan faydalandıkları bir alan olmuştur. Üst gelir
grubunda yer alan tüketiciler, medikal sağlık hizmetlerinin görece gelişmiş olduğu ABD,
İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine doğru tedavi amacıyla seyahat eder olmuştur.
Modern zamanların sağlık turizminin bu ilk aşaması özel sektörün de gelişimiyle beraber bu
hizmetleri satın alabilecek küçük bir elit kesime zamanın yüksek teknolojisi ile hizmet eder
olmuştur.
1980’lerin sonunda ve 1990’ların başlarında yeni liberal politikalar ekseninde
tasarlanan ABD sağlık sistemi dünyaya etki edecek yapısal bir değişim içine girmiştir. Bu
değişim sonucunda yükselen sağlık hizmet fiyatları bu bedeli ödeyemeyecek durumda olan
insanları ülke dışında sağlık arayışı içerisine itmiştir. Amerikan sağlık sistemi ve bu sistemin
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yansımalarına ileriki bölümlerde değinilecektir. Aynı dönemlerde Küba Hükümeti’nin sağlık
turizminin medikal alanında Arjantin, Şili, Meksika ve Venezüella’yı hedef pazar olarak
belirleyerek sağlık turizmi pazarlama çalışmaları yapması medikal turizm seyahatlerinin
bugünkü halini alması yönündeki ilk gelişimini başlatmıştır. Bu yolla Küba, dünyada
uluslararası hastalara planlı bir şekilde satın alınabilir çeşitli sağlık hizmetleri sunan ve bu
alanın kârlı bir alan olabileceğini gösteren ilk ülke olmuştur. 1997-1999 yılları arasında
Küba’nın sağlık hizmetleri ihracatı yaklaşık 30 milyon dolarlık parasal bir değere ulaşmıştır.
Dikkat çeken bu parasal değer bölgedeki diğer ülkeleri de harekete geçirmiş ve ülkeler
özellikle estetik cerrahi alanında ödenebilir fiyatlar sunarak talep edenlerin ilgisini çekmeye
çalışmışlardır.
Son zamanlarda sağlık turizmi genel olarak gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan
ülkelere gerçekleştirilse de; bugün insanlar gelişmiş ülkelere de sağlık amaçlı gidebilir.
Dahası, çeşitli nedenlerle gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar yine gelişmekte olan başka
ülkelere de gitmektedir. Sonuç olarak; günümüz koşullarında sağlık turizmi; ikamet edilen ve
ziyaret edilen ülkeler, sunulan sağlık hizmetleri, sağlık problemleri, estetik amaçlı turistlerin
demografik özellikleri, talepleri, ihtiyaçları gibi pek çok değişkene bağlı olarak farklı
şekillerde sağlanabilmektedir. Dünya üzerindeki bütün ülkeler vatandaşlarının sağlık
düzeyinin daha iyi hale gelmesi amacıyla sağlık sistemlerini en iyi şekilde yapılandırmaya ve
düzenlemeye çalışmaktadır. Bu faaliyetlerin gerekçesi ne olursa olsun, gelinen noktada daha
iyi sağlık hizmetleri sonuçlarının elde edilmesi ve bunun için daha güçlü sağlık sistemlerinin
gerekliliği üzerinde giderek artan bir fikir birliği söz konusudur.

2.2. Sağlık Turizminin Gelişmesinin Temel Nedenleri
Çeşitli demografik, ekonomik ve yaşam tarzı faktörleri sağlık turizminin kavramsal
açıdan ve pazar payı olarak turizm sektörü içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Bu
sebepleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
Yaş Ortalamasının Artması: İkinci dünya savaşı sonrası yaşanan doğum patlaması
yavaşlamış durumdadır ve ikinci dünya savaşı yılları sonrasında yaşanan hızlı nüfus artışı
dönemi kişiler (50lerinin ortasında olan kişiler)den oluşan yaklaşık olarak 78 milyon insan
sağlık turizminin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu gruptaki insanların seyahat ederken
sağlık ihtiyaçlarını karşılama istekleri bu turizm pazarının büyümesindeki itici güç
konumundadır. O dönemde doğanlar artık en yüksek harcanabilir gelir sahibidirler ve seyahat
etme eğilimi göstermektedirler. Bu grup fiyat konusundan daha çok pazarlamanın diğer
unsurları (mekan, güvenirlilik, kalite vb.) hakkında duyarlıdırlar.
Yaşam Tarzının Değişmesi: Hedef pazarın demografik özelliklerinin ve yaşam
tarzlarının değişmesi; estetik ameliyat, spa, fitness merkezleri, bağımlılık tedavi merkezleri
vb. hizmet ve tesislerine olan talebin artması anlamına gelecektir. Tüm dünyada sağlıklı olma
ve alternatif tedavi yöntemlerinin sağlığı kuvvetlendirdiği ve iyileştirdiği yönünde bilgilerin
artması bu doğrultuda büyük bir istek uyandırmaktadır ve şifalı sıcak su kaynağı olan termal
tesisler ve kaplıcalar da artık sadece ileri yaştakiler ya da hastalar için değil sağlık, estetik
arayışında olan ve zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, ruh ve beden güzelliğine
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önem veren insanlara da hizmet vermeye başlamıştır.
Turizm Alternatifleri: Bugünün tüketicileri çeşitli bölgelere seyahat etmişlerdir ve
yeni ve farklı bir tatil deneyimi istemektedirler. Genellikle, eğitime yönelik ve deneysel
yenilikler istemektedir ve sağlık ve wellness turizm pek çok açıdan bu istekleri
karşılamaktadır.
Sağlık Sisteminin Özellikleri: Pek çok ülkede, tıbbi bakım alabilmek için uzun
bekleme sıralarının olması, yüksek maliyetler, sağlık sigortasının olmayışı gibi sebepler
yurtdışında, sağlık hizmetinin araştırılması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, belli bir ülkede
çok pahalı olan bir ameliyat, diğer ülkelerde daha ucuz olabilmekte ve bu da sağlık turizminin
gelişmesinde etkin olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde turizm ve sağlık
turizminin yeri, günümüzde sağlık turizminin gelişimi ve sağlık turizminin gelişmesine etki
eden nedenler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi turizmin tarih içindeki gelişiminin başlıca özellikleri
arasında yer almaz?
a) Boyutsal Gelişme
b) Yenilikçi Gelişme
c) Hızlı Gelişme
d) Durağan Gelişme
e) Niteliksel Gelişme
Soru 2. İkamet edilen yerden başka bir yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti satın
almak için planlı bir şekilde seyahat eden tüketicilere ne denilmektedir?
a) Sağlık turizmi
b) Sağlık tesisi
c) Thalassotherapy
d) Sağlık turisti
e) Wellness
Soru 3. Yakınçağ döneminde turizmi olumlu yönde etkileyen sektörü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ulaşım sektörü
b) Gıda sektörü
c) İnşaat sektörü
d) İletişim sektörü
e) Enerji sektörü
Soru 4. Tarihte bilinen ilk paket turu kim düzenlemiştir?
a) TCook
b) Guyer
c) Misra
d) Roche
e) Taylor
Soru 5. Hemşirelik mesleğinin öncülerinden sayılan, sağlık turizminin gelişimine ve
tanıtımına öncülük eden ilk insanlardan biri olarak İsviçre’deki şifalı suları ziyaret eden
hastaları daha uygun fiyat sunan Türkiye’deki şifalı sularda tedavi görmeleri için
yönlendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Thomas Cook
Frederick Taylor
Florence Nightingale
Max Weber
Hunziker ve Krapf

Soru 6. İnsanların; hastalık, kaza, hapis, bunalım gibi ruhi ve bedeni yaralanmalardan
sonra karşılaştığı güçlükleri yenmesine yardım ederek, kendi kendine yeter duruma
getirilmesine ne denilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Medikal
SPA
Thalassotherapy
Rehabilitasyon
Wellness
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Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık sorunları, hastalıkları,
sosyal hayatları, fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, duygu durumu, bilişsel
sorunları, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen tıbbi
bilim dalıdır?
a.
b.
c.
d.
e.

Geriatri
Gerontoloji
Rehabilitasyon
Thalassotherapy
Wellness

Soru 8. İlk kez 1672 yılında düzenlenen gezi rehberi aşağıdaki ülkelerin hangisinde
gerçekleşmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Fransa
Almanya
İsviçre
Güney Afrika
Çin

Soru 9. Dünyada uluslararası hastalara planlı bir şekilde satın alınabilir çeşitli sağlık
hizmetleri sunan ve bu alanın kârlı bir alan olabileceğini gösteren ilk ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

ABD
İngiltere
Türkiye
Küba
Birleşik Arap Emirlikleri

Soru 10. 1990’larda Küba Hükümeti sağlık turizminin medikal alanında hangi ülkeleri
hedef Pazar olarak seçmemiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Arjantin
Şili
Bahamalar
Meksika
Venezuela

Cevaplar
1) d

2) d

3) a

4) a

5) c

6) d

7) a

8) a

9) d

10) c
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3. MEDİKAL TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Medikal Turizm
3.2. Medikal Turizm Bölgeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turizmi ve medikal turizm arasındaki fark nedir?
2) Medikal turizm kapsamına giren hizmetler ve özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Medikal Turizm kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Medikal Turizm ile sağlık
turizmi arasındaki farkı
açıklayabilme
Medikal turizm kapsamındaki
hizmetleri sıralayabilme
Medikal turizm bölgelerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Medikal turizm



Medikal turizm bölgeleri
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Giriş
Sağlık turizmi, bireyin sağlığına kavuşmak için yaşadığı merkezden başka bir merkeze
tedavi amacıyla gitmesi olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar artık sağlık sorunlarını çözerken,
yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da fiyatları değil; en iyi çözüm ve en iyi fiyat
seçeneklerini değerlendirerek hareket etmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler gelirlerini ve istihdam olanaklarını artırmak, medikal turizmi
bir araç olarak görmektedirler. Medikal turizm, globalleşen dünyada insanların uzun
mesafedeki ülkelere medikal tedavi olabilmek için seyahat etmesini ve aynı zamanda birer
tatilci olmalarını ifade eden bir kavramdır.
Dünya turizm hareketlerinde önemli bir pay sahibi olan Türkiye, alternatif turizm
çeşitlerini artırmak suretiyle turizm sektöründeki rekabet gücünü de artırmaktadır. Özellikle
sağlık turizmi alanında önemli sayılabilecek bir alt yapının kurulması, gerek termal kaynakları
gerekse de yetişmiş personelin varlığı, Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe önemli bir rol
oynayacağına işaret etmektedir. İnsanların daha kaliteli ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerini
diğer ülkelerde araması sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. Sağlık turizmi, bir ülkeden diğer
ülkeye sağlık hizmeti alınmak için seyahat edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünyada sağlık
turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir.
Sağlık turizmi; medikal (tıbbi) turizm, termal-SPA/wellness turizmi, yaşlı ve engelli turizmi
olmak üzere turistlerin ihtiyaç ve beklentileri, kullanılan kaynakların farklılığı nedeni ile üç
çeşidi bulunmaktadır. Medikal turizm sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan
tıbbi uygulamaları kapsamaktadır. Hastalığın iyileştirilmesi durumu; tıbbi check-up, sağlık
taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji, organ
nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer işlemleri kapsamaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın medikal turizme ilişkin 2013-2017 yılı stratejik planında sağlık
turizmi ile ilgili belirli bir amaç ve hedef belirlenmiştir. Buna göre amaçları arasında
“Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık
sistemini geliştirmeye devam etmek” yer alırken hedeflerinden birisi ise “Türkiye’de sağlık
turizmini güçlendirmektir” olarak belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefe ulaşabilmek için Sağlık
Bakanlığı medikal turizm teşvik edici sağlık politikaları benimsemektedir. Türkiye’de sağlık
hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 2011 yılında 156.176 iken 2012 yılında bu sayı yaklaşık
olarak 262.000 olarak % 68 artarak sağlık turizminde büyük bir ivme kazanmıştır. Medikal
turizm yakın gelecekte ülkeler ve bölgeler arasında ülkelere rekabet avantajı sağlayabilecektir.
Gelecekte küresel sağlık hizmeti sunumunda sadece hastalar değil, hekimler, sağlık
kuruluşları, uluslararası sigorta şirketleri ile ilgi sınırlar ortadan kalkacaktır.
Yapılan araştırmalara göre medikal turizminde lider ülkeler sırasıyla Hindistan,
Tayland, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Malezya olarak belirtilmektedir. Ancak bu
ülkeler içinde medikal turizmin merkezi olarak Hindistan kabul edilmektedir. Günümüzde
Hindistan’da tedavi maliyetleri düşük ve enfeksiyon riski yüksek ameliyatların başarı oranları
dünyanın akredite olmuş en iyi hastaneleri ile karşılaştırılabilir hale gelmiştir.
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Sağlık turizmine talep boyutu ile bakıldığında çok değişik ziyaretçi tipleri ile
karşılaşmak mümkündür ve bu ziyaretçilerin amaçları yukarıdaki kategorilerden birine
girebilir. Ancak, sektöre olan talebin genel talep sınıflaması açısından Eric Cohen farklı bir
sınıflama yapmıştır. Cohen’e (2006) göre; sağlık turizm pazarı açısından turistler ya da
ziyaretçiler 5 temel kategoride gruplandırılabilir. Bunlar;
Yalnızca turist: Ziyaret ettikleri ülkede herhangi bir tıp hizmetinden yararlanmayan
turistler ya da ziyaretçilerdir.
Tatilde tedavi edilen turist: Seyahati sırasındaki rahatsızlanma ya da kaza nedeni ile
tıp hizmeti ve tedavi alan turistlerdir.
Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler ziyaret ettikleri ülke ya da bölgeye tam
anlamı ile tıbbi nedenlerle gitmezler. Ancak ziyaret ettikleri bölgede bazı rahatsızlıkları için
tedavi olanakları olması tercih nedenidir. Diğer bir deyimle tatilde tedavi amaçlı turistlerdir.
Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak
iyileştikten sonra, ya da tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de yapan ziyaretçilerdir.
Yalnızca hastalar: Bu gruptaki medikal turistlerin bir bölgeye gidiş amaçları yalnızca
o bölgede tedavi olmak ya da operasyon geçirmektir. Tatil gibi bir amaçları yoktur.
Yukarda belirtilen medikal turist pazarı müşteri gruplarından doğal olarak birinci
gruptakiler klasik ziyaretçi kategorisinde yer almaktadır ve medikal turizm hizmet
sunucularını doğrudan ilgilendirmemektedir. Diğer kategori ziyaretçiler içerisinde ise en
önemli müşteri kategorisi kuşkusuz en sondakiler olup, geriye doğru sağlık turizmi talep
özelliği azalan kişilerden oluşmaktadır. Kuşkusuz her grup için sunulacak hizmet türü ve
pazar stratejileri farklı olacaktır.
Kişilerin sağlığa ulaşma yollarını diğer ülkelerde araması sağlık turizmini ortaya
çıkarmıştır. “Sağlık turizmi literatürü sağlık amaçlı seyahatleri üç başlık altında
toplamaktadır”.


Medikal Turizm,



Termal ve spa-wellness turizmi,



İleri yaş ve engelli turizmi.

Bu bölümde medikal turizm ayrıntılı olarak ele alınacak olup, diğer başlıklar sonraki
bölümlerde ele alınacaktır.
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3.1. Medikal Turizm
Belirli bir hastalığı olan turistlere genellikle 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve
kuruluşlarında hekimler tarafından planlı olarak yapılan tedavi amaçlı uygulamalardır.
Medikal turizm cerrahi tüm uygulamaları kapsayan sağlık turizmi alanıdır.
“Medikal turizm ya da tıp turizmi, insanların kendi ülkelerindeki yüksek tedavi
giderleri nedeniyle yabancı ve genelde uzak ülkelere giderek bu ülkelerdeki düşük tedavi
giderleri nedeni ile tıbbi tedavi ya da operasyonları bu ülkelerde gerçekleştirmeleri ile oluşan
turizm hareketleri olarak tanımlanmaktadır”.
Bu uygulamalar ileri derece uzmanlık gerektiren risk seviyesi yüksek operasyonları
kapsıyorsa medikal seyahat; tıbbi nedenlerin dışında kişisel tercihlere bağlı risk seviyesi
düşük uygulama ve tedavileri içeriyorsa medikal turizm olarak adlandırılması daha uygundur.
Bununla beraber Lee (2010) yaptığı çalışmada sağlık hizmetlerinin uluslararası turizm
üzerindeki etkisini uzun vadede pozitif olarak bulmuştur. Bu hizmetler eğer dışarıdan
alınıyorsa o zaman medikal dış kaynak kullanımından bahsedilebilmektedir. Amerika’da
Colorado ve West Virginia eyalet meclisleri çalışanlarının sınırötesinde sağlık hizmeti satın
almalarını (cerrahi operasyonlar) sağlayan tasarıyı tanıtmışlardır. Bu şekilde bu eyaletlerde
yaşayan, aynı zamanda çalışan hastalara daha uygun ücretlerde tedavi seçme hakkı
tanınmaktadır. Aslında kavramlar arasındaki bu rekabet turizm ve sağlık alanında çalışan
bilim adamlarının arasındaki rekabeti ortaya koymaktadır. Bir niş pazar olarak ortaya çıkan
medikal turizm tıbbi tedavi almak ve aynı zamanda tatil yapmak için uzun mesafeleri kat
ederek deniz aşırı ülkelere seyahatlerin yapıldığı hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir.
Medikal tedavi amacıyla sınır ötesi seyahatlere tarihsel olarak bakıldığında
hareketliliğin ilk önce tedavinin mevcut ya da yeterli olmadığı az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir seyir izlediği görülür. Medikal turizm günümüzde
bunun tersine daha çok gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir hareketlilik
göstermektedir. Gill ve Singh (2011) çalışmalarında Amerikalı turistleri incelemiş ve (1)
alanında uzman doktorlar, (2) yüksek kalitede medikal hizmetler ile (3) ihtiyaç halinde hızlı
medikal tedavi faktörlerini seyahate çıkmadan önce turistlerin kararlarını etkileyen en önemli
üç faktör olarak belirlemişlerdir.
Medikal turizmin geçmişi, günümüz ve geleceğine baktığımızda şöyle bir tablo
karşımıza çıkmaktadır.

48

Tablo 3.1: Medikal turizmin geçmişi, günümüz ve geleceği
MÖ 4200

Bu yıllarda banyoların ve termal kaynakların olduğu tapınaklar
bulunmaktadır. Sümerler ilk kez bu çağdaki tapınaklara ev sahipliği
yapmıştır.

MÖ 2000

Bu çağda inşalar mineral yönünden zengin suların içilmesi için bronz
kaplar yapmışlardır. Bu suların içilmesi tedavide tercih edilen bir yöntem
olmuştur.

MÖ 1500

Yunanlılar şifa tanrısının onuruna Asclepla Tapınağını taşlarını inşa
etmişlerdir. Buraya birçok hasta şifa bulabilmek için gelmiştir.

MÖ 300

Yunanlılar medikal hizmetleri geliştirmişlerdir. Saronik Körfezindeki
küçük bir yerleşimde bulunan Epidaurus tapınak, egzersiz alanı banyo,
buhar banyosu, iyileştirmeye yönelik tarım gibi imkanları içermektedir.

12.-13.
Yüzyıllar

Japonların sıcak mineral kaynakları savaşçılar tarafından mucizevi
olduğuna inanıldığından ilgi çekmiştir. Ayrıca Mısır hastaneleri de
turistlerin ilgisini çekmektedir.

14.-15.
Yüzyıllar

“Salude Per Aqua” (SPA) Fransa’daki Ville d’Eaux’daki demir yönünden
zengin kaynak suyu için kullanılmıştır. SPA dünya çapında ilgi
görmüştür.

18.-19.
Yüzyıllar

Bu dönemde karaciğer rahatsızlıkları, tüberküloz, gut ve bronşit yaygın
hastalıklardır. Sanatoryumlar hastanelerin ilkelleridir ve birçok insan
tedavi ve rahatlama için buralara gelmişlerdir.

20. Yüzyıl

Küba göz cerrahisinde, Orta Amerika diş tedavilerinde, Tayland plastik
cerrahide popülerlik kazanmıştır. Birçok ülke ruhsal tedavilerin ve
alternatif tıbbın uygulandığı sağlık servisleri geliştirmişleridir.

21. Yüzyıl

Teknolojinin artık önemli bir kısıtlama olmamasıyla tıpta uzmanlaşarak
uluslararası hastaları kabul etmede rekabet başlamıştır ve bu modern
medikal turizmin doğuşudur.

Mevcut
Endüstri

50’den fazla ülke sağlık turizminin parçasıdır. Bunlar arasında Asya,
Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika önemli bir konuma gelmiştir.
Rekabet maliyet, kalite, bakım ve turizm aktiviteleri temellidir.

Yakın
Gelecek

Medikal turizmin ülkeler ve bölgeler arasında büyük avantajlarının olması
beklenmektedir. Ülkeler arası geziler önemli miktarda tasarruf
sağlayacak, sağlık hizmeti kalitesi önemli bir ölçüt olacaktır.

Küresel
Sağlık
Hizmeti

Yalnızca hastalar değil, doktorlar, hastaneler, tamamlayıcı sağlık
hizmetleri ve bilgi sınırları aşacaktır.
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Heung, Kucukusta ve Song (2010) kavramsal bir model oluşturmak için medikal
turizm endüstrisinin arz ve talep yönünden kapsamlı bir resmini çizdi (Şekil 3.1). Bu
kavramsal model iki bölümden oluşur: Arz ve talep. Şekilde turistlerin bölge (destinasyon)
seçimleri ile tıbbi tedavi seçeneklerine etki eden faktörler gösterilmektedir. Alt ve üst yapı
tesisleri, tanıtım faaliyetleri, kalite güvencesi, iletişim olanakları ve medikal turizm
sektörünün mevcut durumu gibi faktörler modelin arz yönünü oluşturan önemli faktörlerdir.
Talepleri karşılamak için iyi hazırlanmış bir destinasyon tercih edilen yer olmaktadır.
Şekil 3.1: Medikal turizmin bir arz ve talep modeli

Kaynak: Heung ve diğerleri;2010:997

3.1.1. Medikal Turizm Nedenleri
Yüksek maliyetler, uzun bekleme süreleri veya daha kaliteli hizmet gibi konular
tedaviye erişimi ulusal sınırlar dışında aramaya yönlendirebilir.
Medikal turizm endüstrisinin büyümesini destekleyen çeşitli faktörler mevcuttur, bu
faktörleri genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
 Sağlık sigortası olmayan nüfusun artması (Örneğin: Sağlık sigortası olmayan 47
milyon Amerikalı ve bu sayının artması)
 Sağlık sigortalarının tüm tedavi hizmetlerini karşılamaması (Örneğin: 250 milyon
Amerikalının %18’inin bazı mevcut sağlık durumlarının sağlık sigortaları tarafından
kapsanmaması ve tedavi masraflarını ceplerinden karşılamak zorunda olmaları),
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 76 milyon Baby Boomers ve bunların tercihe bağlı cerrahi tedaviler (elective
surgery) için sahip oldukları gelir düzeyi, (Elective Surgery: Önceden planlanan, aciliyeti
olmayan estetik cerrahi, diş, bazı göz operasyonları bu grupta değerlendirilir. Randevu ile
alınan sağlık hizmetleri. Hastanelerin acil ve genel servislerinden genel olanı gibi. Tıbbi
gerekliliklerden ziyade kişisel tercihlere dayanan anlamındadır)
 Bekleme sürelerinin uzun olması (Örneğin: Kanada’da sosyal bir sağlık sistemine
sahip olunmasından kaynaklanan uzun bekleme süreleri)
 Sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürme arayışları veya kurum ve kuruluşların
sağlık maliyetlerini düşürme endişesi,
McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre tedavi amaçlı seyahat
edenlerin % 40’ı en iyi teknolojiyi tercih etmektedir. Bu kişiler dünyadaki yüksek kalitedeki
tıbbi tedaviyi araştırmakta, tedavinin maliyetine ve ülkenin yakınlığına ise daha az dikkat
etmektedir. Benzer çoğu hasta bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’ ne gitmektedir.
Tedavi amaçlı seyahat edenlerin ikinci en büyük bölümünü oluşturan % 32’lik grup
daha iyi bir tedavi için genellikle kendi ülkelerinden daha gelişmiş olan başka ülkelere
gitmeyi tercih etmektedir. Bu hastalar genellikle tedavi için ülke seçerken tedavi ile uzaklık,
maliyet veya kültür uyuşmazlıkları arasında bir mukayese yaparlar. Bu kişilerin bazıları
maliyetleri umursamaz bazıları ise daha az maliyetle daha yüksek kalitede hizmet almayı
isterler. Bu gruptaki hastalar özellikle kardiyoloji olmak üzere farklı uzmanlıkları araştırırlar.
Üçüncü en büyük grubu oluşturan kişiler, kendi ülkelerindeki ortopedi, genel cerrahi
veya kardiyoloji gibi tedavilerdeki uzun bekleme sürelerinden kaçarak daha çabuk tedaviye
ulaşmayı tercih ederler.
Tedavi amaçlı yurt dışına giden hastaların sadece %9’u tıbbi tedaviyi daha az
maliyetle almak için başka ülkelere gitmeyi tercih ederler. Bu grup en büyük büyüme
potansiyeline sahiptir. Dünyada tıbbi prosedürlerin çok çeşitli fiyatlarla sunulması ile hastalar
önemli bir tasarruf sağlayabilir.

3.1.2. Medikal Turizm Belirleyicileri
Küresel anlamda büyüyen medikal turizm, hizmet alanların tercihlerini nasıl
yaptıklarını ve hangi belirleyicilerin tercihlerinde etkili olduğunu akla getirmektedir. Sağlık
turistlerinin medikal turizm alanında önem derecesine göre değerlendirdikleri belirleyiciler
konusunda Medical Tourism Climate Survey tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına gore,
önem derecesinin farklılaştığı belirleyiciler:


Hekim kalitesi,



Diğer hastaların değerlendirmeleri,



Çalışanların dil yeterliliği,
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Sağlık işletmesinin konaklama standartları,



Düşük maliyet,



Yaşanılan yere uzaklık,



Sağlık işletmesinin akreditasyonu,



Sağlık işletmesinin tedavi sonuç verileri



Rehberlik hizmetleri,



Ameliyat sonrası enfeksiyon oranları,



Tedavi öncesi ve sonrası hizmetleri,



Yazılı bir garanti.

Çalışmaya göre yukarıda sıralanan belirleyicilerden “hekim kalitesi” %68,22 oran ile
sağlık turistleri arasında çok önemli bir belirleyicidir. Diğer hastaların değerlendirmeleri,
%42,31 oran ile hekim kalitesinden sonra gelen çok önemli bir belirleyicidir. Sağlık
işletmelerinin konaklama standartları %61,68 ile sonraki önemli belirleyici olmuştur.
Yaşanılan yere uzaklık faktörü %52,73 ile sağlık turistleri arasında önemli ikinci belirleyici
olmuştur. Alınacak tedavi ile bağlantılı olarak turistlerin yazılı bir garanti talep edip
etmemeleri noktasında kararsız olanların oranı en yüksek çıkmıştır. Bunun yanında ameliyat
sonrası enfeksiyon oranları faktörü turistler tarafından önemli değil kategorisinde en yüksek
oran olarak çıkmıştır. Bu faktör %50,49 oran ile sağlık turistleri arasında önemli bir
belirleyicidir. Bu faktörü önemli bulmayan turistlerin konu hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları anlaşılmaktadır. Enfeksiyon oranları bir sağlık kuruluşunun kalitesini belirleyen
en önemli değişkenlerden birisidir.
Jagyasi’ nin sağlık endüstrisi alanında 2010 Temmuz ayında yürütmüş olduğu
çalışmaya göre hastaların yurt dışında sağlık hizmeti almalarının 4 önemli sebebi şöyle
sıralanmaktadır:


Tedavinin kendi ülkelerinde daha pahalı olması,



Ülkelerinde tedaviye erişmenin zor olması (uzun bekleme listeleri gibi),



Ülkelerindekinden daha kaliteli hizmet arayışı,



Yaşadıkları ülkenin gerekli tedavi / bakım imkânının olmaması.

Aynı çalışmada Dr. Jagyasi iyi bir medikal turizm seçeneğinin en önemli üç özelliğini
şöyle sıralamaktadır:


Hizmet standardı ve kalitesi;
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Hizmet verene erişebilme;



Teknoloji, tesisler ve uzmanlaşma.

3.1.3. Medikal Turizm Kapsamındaki Hizmetler
Medikal turizm kapsamında erişilebilecek tedaviler şu şekilde sıralanabilir:


Kozmetik cerrahi (meme, yüz, liposuction)



Diş Hekimliği (kozmetik ve rekonstrüksiyon)



Kardiyoloji / kalp ameliyatı (by-pass, kapak replasmanı)



Ortopedik cerrahi (kalça protezi, diz protezi, eklem cerrahisi)



Obezite cerrahisi (mide kelepçesi, gastrik by-pass)



Doğurganlık / Üreme sistemi (IVF, cinsiyet değiştirme)



Organ, doku ve hücre transplantasyonu (organ nakli, kök hücre)



Göz ameliyatı



Teşhis ve check-up.

Tüm bu tedavilere bakıldığında tamamının akut veya hayatı tehdit edecek nitelikte
olmadıkları ve bazılarının ise genel sağlık tedavileri içinde daha marjinal oldukları
görülmektedir. Kozmetik cerrahi gibi bazı tedaviler sağlık sigortalarıyla karşılanmayabilir.
Tedavi türlerine göre sağlık turizminde öne çıkan ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları
Tablo 3.2’de verilmiştir.
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Tablo 3.2: Ülkelerin Tedavi Fiyatlarının Karşılaştırılması ($)

Kaynak: http://medicaltourism.com/Forms/price-comparison.aspx

3.2. Medikal Turizm Bölgeleri
Genel cerrahi, kanser tedavisi, kök hücre tedavisi, diş implantı, yüz implantı ve
liposuction gibi tedavilere yüksek kalitede ve daha az maliyetle ulaşmak için günümüzde daha
fazla seyahat edilmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler bu yeni sektörde
yaşanan agresif rekabette ayakta kalmak için yatırımlarını artırmaktadır.
Asya'daki ülkeler özellikle ortopedi ve kardiyak cerrahide popülerlik kazanmıştır.
Medikal turizm konusunda altyapısını iyi kurmuş olan Hindistan, Singapur ve Tayland büyük
ve modern tıbbi olanaklara sahip sağlık kuruluşları ve karmaşık prosedürleri yerine
getirebilen iyi eğitimli doktorları ile çok sayıda hastayı ülkelerine çekmekte; bu hizmetten iyi
bir gelir elde etmektedir.
Medikal turistler dünyanın popüler turistik yerlerinden birinde kalmanın tadını
yaşarken aynı zamanda tedavi olma avantajını elde edebilirler. Tıbbi uygulamalar sadece
plastik cerrahi ve diş operasyonları gibi elektif cerrahileri değil, uzmanlık, bilgi ve teknoloji
gerektiren daha kompleks cerrahileri de kapsamaktadır. Check-up ve sağlık taraması olan
koruyucu sağlık hizmetlerinin de medikal turizm kapsamında kaldığı düşünülmektedir. Bu
turizm sektörü dünya ekonomilerinin birçoğuna önemli bir katkı yapmaktadır. Medikal turizm
endüstrisi dünya çapında yılda yaklaşık 60 milyar ABD Doları oluşturmakta ve sadece
Malezya, Tayland, Singapur ve Hindistan’ın 2012 yılı itibariyle 4.4 milyar ABD Doları’ ndan
daha fazlasına sahip olacağı, Hindistan’ın medikal turizm ticaretinin 2012 yılında 2 milyar
ABD Doları değerinde olacağı tahmin edilmektedir. Singapur yılda bir milyon yabancı
hastayı ülkesine çekerek bu sektörün, gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 1.6 milyar ABD
Dolardan daha fazla katkı yapmasını umut etmektedir. Birçok üçüncü dünya ülkelerinde altın
madeni olarak görülen medikal turizm sektöründe rekabet giderek artmaktadır.
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Resim 3.1: Bölgelere Göre Medikal Turizm

Kaynak:http://www.who.int/global_health_histories/seminars/kelley_presentation_medical_t
ourism.pdf

Resim 3.1’de görüldüğü gibi Asya ülkelerindeki medikal turistler diğer Asya
ülkelerini(%93); Afrika ülkelerindeki medikal tursitler ağırlıklı olarak Asya ülkelerini (%95);
Latin Amerika’daki medikal turistler Kuzey Amerika (%87) ve Avrupadaki medikal turistler
Asya (%39) ve Kuzey Amerika’yı(%33) sağlık bakım hizmeti almak için tercih etmektedir.
Hindistan, Tayland, Singapur, ABD, Malezya, Almanya, Meksika, Güney Afrika,
Brezilya, Kosta Rika Medikal turizm sektöründe ilk 10’ da yer almaktadır. Daha sonra gelen
ülkeler ise Polonya, Suudi Arabistan, İsviçre, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye,
Çin, İspanya, İngiltere, Avustralya, Küba, Fransa, Panama, Filipinler, Belçika, Karayipler,
Macaristan, İsrail, Japonya, Monako, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tunus olarak
sıralanmaktadır.
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Resim 3.2: Medikal Turizm Bölgeleri

Kaynak: Jagyasi, 2010:11.
Gill ve Singh’ in yaptığı araştırmada medikal turizm tercihinde bilgi edinmek için
araştırma yolları şu şekilde belirtilmiştir. %73 oranında online araştırma, %10 oranında Aile
hekiminin önerisi, %8 arkadaş ve aile önerisi, %6 hastanenin referansları, %1 ise basılı
broşür, tur videoları ve televizyon haberlerine göre gideceği ülkeye karar verdiğini
belirtmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medikal turizm kavramı, medikal turizmin nedenleri ve belirleyicileri,
medikal turizm kapsamındaki hizmetler ile medikal turizmin yaygın olduğu bölgeler
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi seyahati sırasındaki rahatsızlanma ya da kaza
nedeni ile tıp hizmeti ve tedavi alan turist kategorisine girmektedir?
a) Tatilde tedavi edilen turist
b) Tatil ve tedavi amaçlı turist
c) Tatil yapan hasta
d) Yalnızca hasta
e) Yalnızca turist
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgeye tedavi amaçlı giden, ancak iyileştikten
sonra, ya da tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de yapan ziyaretçi kapsamına
girmektedir?
a) Tatilde tedavi edilen turist
b) Tatil ve tedavi amaçlı turist
c) Tatil yapan hasta
d) Yalnızca hasta
e) Yalnızca turist
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi medikal turizm
sebeplerinden biri değildir?
a) Sağlık sigortası olmayan nüfusun artması
b) Sağlık sigortası olmayan nüfusun azalması
c) Bekleme sürelerinin uzun olması
d) Sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürme arayışları
e) Sağlık maliyetlerini yükseltme anlayışı

endüstrisinin

büyüme

Soru 4. McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre tedavi
amaçlı seyahat edenler en çok(%40) hangisine dikkat etmektedir?
a) Tedavi maliyeti
b) Ülkenin yakınlığı
c) Ülkenin gelişmişlik düzeyi
d) En iyi teknoloji
e) Bekleme süreleri
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Medical Tourism Climate Survey tarafından
yapılan çalışmanın sonuçlarına gore medikal turizmin belirleyicileri arasında yer
almaz?
a) Hekim kalitesi
b) Çalışanların dil yeterliliği
c) Sağlık işletmesinin konaklama standartları
d) Düşük maliyet
e) Hekim sayısı
Soru 6. Medikal turizm tarihsel olarak bakıldığından ilk zamanlarda hangi yönde
yapılmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Gelişmiş ülkelerden- az gelişmiş ülkelere
Az gelişmiş ülkelerden- gelişmiş ülkelere
Hepsi
Hiçbiri
Gelişmiş ülkelerden- gelişmekte olan ülkelere
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Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Medical Tourism Climate Survey tarafından
yapılan çalışmanın sonuçlarına gore medikal turizmin belirleyicileri arasında yer
almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Yaşanılan yere uzaklık
Sağlık işletmesinin akreditasyonu
Rehberlik hizmetleri
İklim şartları
Ameliyat sonrası enfeksiyon oranları

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Dr. Jagyasi’ye göre iyi bir medikal turizm
seçeneğinin en önemli özelliklerinden biri değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Hizmet standardı
Hizmet kalitesi
Ülkenin gelişmişlik düzeyi
Hizmet verene erişebilme
Teknoloji, tesisler ve uzmanlaşma

Soru 9. Sağlık Bakanlığı hangi stratejik planda sağlık turizmi ile ilgili belirli bir
amaç ve hedef belirlemiştir?
a) 2013-2017
b) 2014-2018
c) 2008-2013
d) 2003-2008
e) Hiçbiri
Soru 10. Ülkelerin tedavi fiyatları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinde
diğerlerine göre çok daha düşük fiyatla hizmet verildiği görülmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

ABD
Türkiye
İngiltere
Tayland
Hindistan

Cevaplar
1) a

2) c

3) b

4) d

5) e

6) b

7) d

8) c

9) a

10) e
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4. TERMAL TURİZM

60

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Temel Kavramlar
4.2. Termal Turizmin Gelişimi
4.3. Termal Turizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Termal turizm kapsamındaki hizmetler nelerdir?

62

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Termal turizm kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Termal turizmin gelişim
sürecini açıklayabilme
Termal turizm türlerini
sıralayabilme
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Anahtar Kavramlar


Termal Turizm



Kaplıca



Balneoterapi



Klimatizm



Üvalizm
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Giriş
Su, dünya üzerinde kullanılan en eski tedavi ve rahatlama aracı olarak görülmektedir.
Kavramsal olarak bakıldığında kaplıca, Türkçe bir sözcük olup, kapalı ılıca (tesis yapılmış
ılıca) kelimesinden türemiştir. Ilıca ise sıcak su kaynağı ya da yöresi anlamına gelmektedir.
Termal ise Latince, Romalılardan kalan bir sözcük olup ılıcanın eş anlamlısıdır. Roma’da,
görkemli kaplıca tesislerini Terme olarak adlandırılmıştır. Çermik ise, bazı yörelerde halk
ağzında kaplıca anlamında kullanılan bir sözcük olup, Farsça’ da banyo anlamına
gelmektedir.
Termal turizm, termomineral su banyosu, inhalasyon, içme, çamur banyosu vb. çeşitli
yöntemler ve fizik tedavi, egzersiz, rehabilitasyon, psikoterapi, iklim kürü, diyet gibi
destekleyici tedavilerin kaplıca sularının rekreasyon ve eğlence amaçlı kullanımıyla yapılan
turizm türüdür.
Türkiye termal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizin, sıcaklıkları 20 ila
110 santigrat derece arasında değişen yaklaşık 1.300 termal kaynağa sahip olduğu tahmin
edilmektedir. Türkiye termal kaynakların debileri ve zenginlikleri bakımından Avrupa’da 1.
dünyada ise 7. sırada yer almaktadır.

Kaplıca suyunun geleneksel olarak temel özelliği yeraltı kaynaklı doğal su olmasıdır.
Doğal yüksek mineral içeriği (1g/L üzerinde) ve doğal yüksek sıcaklığı (20 derecenin
üzerinde) ile dikkat çeker. Günümüzde bu niteliklerde yararlı etkileri, belirli hastalıklarda
tedavi edici etkileri yani genel anlamdaki etkinliği kanıtlanmış olmalıdır. Kaplıcalarda,
kaplıca suyu ile yapılan uygulamalar banyo, içme ve inhalasyon (soluma) şeklindedir. En sık
ve yaygın kullanılan yöntem banyolardır. Günümüzde kaplıcalara özgü bu uygulamalar;
masaj, egzersiz, diyet, hamam, sauna vb. değişik doğal yöntemlerle kombine edilmektedir.
Aşağıdaki şekilde ülkemizdeki termal turizm kaynakları yer almaktadır;
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Kür, tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle
tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Kaplıca kürlerini çok farklı şekillerde
sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırma kürün yapılış şekline göredir; “açık (serbest)
kaplıca kürü” için pansiyon veya otellerde kalan ve ayaktan kaplıca kür merkezine gelip
kaplıca uygulamaları alan kişiler söz konusudur. “Kapalı kaplıca kürü” ise hastane
koşullarında kaplıca kür kliniklerinde yatan hastalara kaplıca tedavisi uygulanması
şeklindedir.
SPA, İngilizcede kaplıca’nın tam karşılığı olan sözcüktür ve kökeni eski Walon
(Belçika) dilindeki Espa’dan gelmektedir. Bu da “çeşme” anlamı taşımaktadır. Romalıların
Terme’lerinde SPA sözcüğü duvarlara kazınmış ve kullanılmıştır. Bunun “Salus Per Aquam”
(su ile sağlık) anlamında Latince söylemin baş harfleri olduğu iddia edilmektedir. Sözcüğün
kökeni ne olursa olsun, günümüzde bir SPA modası giderek yaygınlaşmaktadır, belki de bir
“SPA epidemi”sinden söz etmek mümkündür. Burada yine su ile yapılan uygulamalar ön
plandadır, ama artık suyun termal ya da mineralli veya doğal olması önem taşımamaktadır.
Ayrıca, su dışında bir dizi geleneksel uygulamalar da bu SPA merkezlerinde yapılmaktadır ve
bunlar arasında masaj ilk sırada yer almaktadır. Aromaterapi, yüz ve vücut bakımları, çamur
ve yosun maskeleri, hamam ve sauna olanakları, küçük estetik girişimler, hatta botoks
uygulamaları gibi sayısız uygulama, SPA’ larda uygulanmaktadır.
SPA, insanların kendilerini iyi ve zinde hissetmelerini sağlayan mekânlardır. Su ile
beraber masaj, ışık, ses ve renk gibi özellikler ile tıbbi donanımların da kullanıldığı insanların
iyiliğine adanmış mekânlardır. Spaların ülkemizde bilinen en önemli şekli hamamlar ile
termal sulardan faydalanılan merkezlerdir.
Termal turizm, insanların daimi ikametgahlarından geçici olarak ayrılarak,
sağlıklarının yeniden tesisi, sağlıklı yaşam için sağlıklı tatil gibi amaçlarla termal turizm
hizmeti arz eden işletmelere giderek, oradaki kaplıca, deniz ve iklim değerleriyle birlikte
sunulan konaklama, yiyecek – içecek, fiziğe ve zihne yönelik rekreatif faaliyetler gibi turizm
hizmetlerinden faydalanmaları sonucunda ortaya çıkan bir turizm çeşididir. Başka bir tanıma
göre termal turizm, “sağlığı koruma ve iyileştirme amacıyla belirli bir süre için yer değiştiren
insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek, kür uygulaması konaklama,
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beslenme, dinlenme, eğlenme ve spor aktivitelerini karşılamak üzere gerçekleştirdikleri
turistik faaliyetlerin bütünü olarak tarif edilmektedir.
Wellness kavramı Amerikalı Doktor Halbert Dunn tarafından 1959 yılında insanın
vücut, ruh ve akıl unsurlarından oluştuğunu belirttiği yazısından ortaya çıkan kendisinin
geliştirdiği bir kavramdır. Wellness insanların kendilerini ruhen ve bedenen iyi ve zinde
hissetmeleridir. Bu amaçla işletmeciler, insanların iyi ve zinde hissetmelerini sağlayacak
mekânlar tasarlamaktadırlar.
Wellness tecrübesi arayan bir insan genelde sağlıklıdır ve sağlığının devamı için çeşitli
sağlık uygulamaları aramaktadır. Wellness turizmi genelde spa ziyaretleri, fitness
programları, hafif tıbbi uygulamalar, diş veya güzellik uygulamaları, ruhsal terapiler,
beslenme uygulamaları ve farklı kültürlerden gelen birçok farklı alternatif terapilerin bir veya
birkaçını içermektedir.
Termal turizm, balneoterapi, klimatizm ve üvalizm olmak üzere üç ana başlık altında
incelenebilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

4.1. Temel Kavramlar
Doğal mineralli su: Yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda
doğal olarak oluşan bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan ya da
çıkartılan, mineral içeriği ve diğer bileşenleri ile tanımlanan; tedavi, şifa amaçlarıyla da
kullanılan içmece suyu, şifalı su ve benzeri adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal sulardır.
Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en
az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan,
fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır.
Jeotermal kaynaklar: Yer altı katmanlarının yapısal ve litolojik özelliklerine bağlı
olarak oluşan sıcak sular, gazlar ve buhar oluşumları için kullanılan terim olup jeolojik yapıya
bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık
ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde
ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan
düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak
su, buhar ve gazların elde edildiği yerler jeotermal kaynaklardır.
Jeotermal alan: Yapılan bilimsel ve teknik çalıĢmalarla sınırları belirlenen ve
üzerinde jeotermal kaynak veya jeotermal kaynakla birlikte doğal mineralli suların bulunduğu
alandır
Jeotermal rezervuar: Sıcaklık ve jeokimyasal açıdan doğal bir denge içinde bulunup
bir bütünlük ifade eden, değişik şekillerde dışarıdan beslenen yarı açık veya kapalı sıcak su
ve/veya buhar üretim ortamıdır.
Kaynak: Doğal yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akıĢkan veya doğal mineralli
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su, gaz veya bunların birlikte elde edildiği yerlerdir.
Kneipp Terapi: Sebastian Kneipp tarafından bulunan tekniğe göre yapılan tedavi
yöntemi olup tıbbi telkinler, diyet ve egzersizlerle birleştirilmiş sıcak, soğuk ve ılık
banyolardan oluşmaktadır.
Çamurlar (Peloid): Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve
deniz kaynaklı organik ve/veya inorganik maddelerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na göre,
çamurlar, uygulaması haricen olan ve tedavi edici amaçlarla kullanılan karbonlu organik
maddelerin karışımıdır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, d).
Peloidoterapi; doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya
inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılması olup halk
arasında şifalı çamurların tedavi amaçlı kullanılması olarak bilinmektedir.
İnhalasyon Uygulamaları: Termomineral su zerrecikleri ile yapılan soluma
uygulaması ve mineral şifalı sulardan gelen gaz ve buharların nefes yoluyla vücuda
alınmasıdır. Toplu veya tekli şekilde tatbik edilmektedir.
 Aerosol (Hava Kabarcıkları): Çok küçük buhar tanecikleri üreten özel tıbbi
uygulama araçları yoluyla yapılan mineral tıbbi özellikli suların nefesle alınmasıdır.


Emanoterapi: Radon gibi radyoaktif maddelerin hava yolu ile inhalasyonudur.

 Hidropinic Kürler: Süresi ve ritmi doktorlar tarafından tedavi etkileriyle
değerlendirilerek belirli bir programa göre uygulanan mineral şifalı suların ağız yoluyla
alınmasıdır.


Krenoterapi: Radyoaktif maddelerin hava yolu ile inhalasyonudur.

 Püskürtme: Buharı ve termal suyu teneffüs etme şeklinde uygulanmakta olup bu
uygulama önemli nefesalma yerleri olan gırtlak ve genizde etkisini göstermektedir.
Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli
görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemi olup toprak, yer
altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) gibi doğal tedavi
unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür
tarzında uygulanmasıdır. Bu tedavinin uygulandığı ortamlara kaplıca denir.
Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli
sulardır.
0
Termal Su: Sıcaklığı 20 Cnin üzerinde olan, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde
doğal olarak birikmiş ısı ile ısıtılan, diğer sulara nazaran içerisinde daha fazla erimiş mineral,
tuzlar, gazlar ve nadir elementler bulunan, yararlı radyoaktivite sınırında olabilen, şifa niteliği
Sağlık Bakanlığı‟nca tıbbi araştırmalarla belirlenmiş olan, yeryüzünde oğal olarak çıkan ve
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çeşitli tekniklerle yer altından çıkarılan sıcak mineralize sulardır.
Termal Turizm: Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi
çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz,
psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi)
uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana
gelen turizm türüdür. Başka bir deyişle, termal turizm, mineralize termal sular ile çamurların,
kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri bileşiminde insan sağlığına olumlu katkı
sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz,
psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılacak turizm
hareketidir.
Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle
tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Diğer bir ifadeyle, kür, tedavi amacı
güdülerek, kaplıca, iklim vb. tedavi edici ortam ve doğal kaynakların olanaklarından belli
kurallara uyularak yapılan tedavi unsurunu, dinlenme ve eğlenme eylemlerini kapsayan bir
uygulama olup kısaca termal kaynaklar, deniz suyu ve iklim olanaklarından belirli kurallara
uyularak yararlanma anlamındadır.
SPA: SPA kelimesi “su ile gelen sağlık”, “sudan gelen sağlık” anlamına gelen Latince'
"Salus Per Aqua". "Sonus Per Aqua" "Salut Per Aqua" "Sanitas Per Aquas" sözcüklerinin
kısaltmalarından oluşmaktadır (Este Spa). Spa merkezlerinde uygulanan başlıca bakım ve
terapiler; balneoterapi, hidroterapi, afüzyon terapi, jet terapi, kromatherm terapi, yosun terapi,
çamur banyosu terapileri, süt banyoları, aromatik banyolardır.
Ayurveda: Hayat bilimi olarak tanımlanan ve Hinduizm‟den gelen deyim alternatif
tıbbın temelini oluşturmaktadır. Ayurveda anlayışına göre sağlıklı bir bedene sahip olmak
için, fiziksel, zihinsel, sosyal yönden aktif olmak gerekmektedir. Bu felsefeye göre beden,
duyular, zihin ve ruh bir bütün olarak tedavi edilmelidir. Günümüzde uygulanan SPA
yöntemleri ve terapiler ayurveda felsefesinden esinlenmiştir.
Terapi: Sözlük anlamı “fiziksel veya zihinsel bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu
etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi,
sağaltım” olan terapi iyileştirme süreci, tedavi süreci olarak tanımlanabilir.
 Aromaterapi: Estetik ve güzellik amacıyla kullanılan, temeli bitkisel tedaviye
(Fitoterapi) dayanan ruh, beden, zihin bakımı ve bütünlük etkisi sağlayan doğal bir yöntemdir.
 Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada
kullanıldığı yöntemdir.
 Çiçek Terapisi: Hastalıkların çoğunun zihinsel ve duygusal olduğu inanışı ile
bitkilerin pozitif gücünün vücuda nüfus etmesi sonucu kazanılan pozitif ve duygusal gücün
hastalıklara karşı direnç kazandırdığı bir terapi sistemidir.


Fizyoterapi: Sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel
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uyumu arttırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla uygulanan bütün yöntemlerdir.
Fizyoterapi, balneoterapinin önemli bir unsurudur. Fizyoterapi kişiye özel fizyoterapi
odasında uygulanabileceği gibi, grup egzersizi olarak termal havuzda da uygulanabilir.
Egzersizler profesyonel rehabilitasyon uzmanlarının denetim ve gözetiminde yapılır. Amacı,
hastanın hareket yeteneğini doğal haline döndürmek, ya da en azından olabildiğince
artırmaktır.
Floating Havuzu: Flotation sisteminde 35.4 C
̊ sıcaklıktaki suya katılan Epsom tuzu,
suyun yoğunluğunun artması, vücudun suya göre bağıl olarak hafiflemesi ve yerçekiminin
sıfıra inmesi sonucu oluşan uçma hissi, zihnin boşalmasına yardımcı olarak metabolizmanın
kendini yenilemesini ve bazı rahatsızlıkların ortadan kalkmasını sağlayan bir sistemdir. Bu
sistemde oda sıcaklığı vücut sıcaklığı ile aynı olduğu için sıcak ya da soğuk hissi uyandırmaz.
Flotation terapisi renk terapisi ya da flotationa uygun bir müzik ile desteklenebilir.

4.2. Termal Turizmin Gelişimi
Termal suların özellikleri hakkında ilk bilimsel görüşleri, Mısırlılar, Etrüskler ve
Yunanlılar ortaya koymuş ve hidroloji ile klimatoloji hakkında ilk yapıt hekimlerin babası
sayılan Hipokrat tarafından milattan 450 yıl önce yazılmıştır.
Kaplıca tedavisinde ilk bilimsel görüşü Yunan bilgini Heredot kazandırmış ve “De
Natura Hominis” adlı dokuz bölümlük eserinde bu tedavinin ana ilkelerini anlatmıştır.
Yapılan arkeolojik çalışmalara göre, termal suların yaklaşık 10 bin yıldan fazla süredir
birçok topluluk tarafından kaplıca amaçlı tedavi için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yazılı tarih
belgeleri ve Tevrat‟tan edinilen bilgilere göre antik çağlar ve milattan önceki dönemlerde
Mezopotamyalılar, Çinliler, Mısırlılar, İranlılar, Yunanlılar, İtalyanlar, Cermenler, Keltler ve
Madagaskar halkının termal sulardan banyo ve tedavi amaçlı yararlandığı anlaşılmaktadır.
M.Ö. 4000’li yıllarda Sümerler termal su kaynakları çevresinde bilinen ilk sağlık
komplekslerini inşaa etmiş ve termal suların iyileştirici özelliğini bütüncül sağlık sistemi
olarak kullanan Yunanlılar olmuştur. Ancak, Yunanlılardan günümüze ulaşabilen yapıtlar
sadece sıcak su kaynağının çıktığı yerdeki tapınak ile adak yeri kalıntılarıdır.
Avrupa‟da termal sulardan yararlanılması için tesis yapımı, sıcak su banyolarının
“Tharmae” diye adlandırıldığı Roma döneminde olmuştur. Romalılar döneminde spalar
(nalnearia) ve banyolar (thermae) yorgunluğu gidermek, zarar görmüş eklemleri ve kasları
onarmak, iyileştirmek için kullanılmakta ve her yerde bulunmaktaydılar. Ancak, Romalıların
termal suları sosyal amaçlı kullanmadıkları, savaşçı askerlerin savaş dönüşü yaralarının
iyileştirilmesi gibi tıbbi amaçlarının yanı sıra saray ailesinin ve aristokrasinin imtiyazı ve en
saygın elitlerin önemli bir buluşma yeri olarak kullandıkları anlaşılmaktadır.
Ancak, Ortaçağda Hıristiyanlar kaplıca tedavisini bir putperestlik olarak algılamıĢ,
mevcut kuruluşları yıkmışlardır. Bütün ortaçağ boyunca bu konuda çokaz bir gelişme olmuş
ve 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Avrupa‟yı kasıp kavuran frengi salgını sırasında
birçok halk banyosu kapatılmıştır.
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Romalılardan sonra, uzun süre değerlendirilemeyen banyolar 17.–18. yüzyıldan
itibaren mineral suların şifalı olduklarına dair inanışın gelişmesi sayesinde şifalı sulardan
hastalıkların tedavisinde yararlanma şeklinde gelişimi ile birlikte termal kaynaklar yeniden
önem kazanmaya başlamışlardır.
17. yüzyılın ortalarında kaplıcaların müşterilerine rekreasyon faaliyetleri sunmaya
başlaması, tedavi olmak için gelen hasta insanların yanında, sağlıklı insanlarında sağlıklarını
korumak, geliştirmek, eğlenmek ve dinlenmek amaçlarıyla kaplıcalara gitmelerine neden
olmuştur.
Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılda moda haline gelen, lüks rivyera olgusu Akdeniz
ve Adriyatik sahilleri boyunca oluşturularak, Kuzey ve Doğu Avrupa‟nın kraliyet aileleri ile
vakti bol zenginlerini ağırlamaktaydı. Kaplıcalar yalnızca bir şifa kaynağı olarak
kullanılmamış, aynı zamanda o yılların Avrupa yüksek sosyetesinin uğrak yeri olmuştur.
Avrupa‟da yaşanan Reform ve Rönesans hareketlerinin ardından, birçok kaplıca tatil
yöreleri 19. yüzyılda kurularak turizme hizmet vermeye başlamış ve 19. yüzyılda Avrupa‟da
kaplıca mimarlığında büyük gelişmeler görülmüştür. Form anlayışı ve simetrinin egemen
olduğu bu yüzyılın kaplıcalarında, çeşitli uygulamaların yapılabildiği mekanların yanı sıra,
otel, yeme-içme birimlerine de yer verilmiştir. Bu dönemde, bugünkü modern termal
merkezlerin temelini oluşturan kaplıcalar gelir seviyesi yüksek toplum fertleri arasında
popüler olmaya başladı. İngiltere‟nin Bath bölgesindeki kaplıcalar sağlık ve sosyal amaçlı en
çok tercih edilen merkezlerdi.
Daha sonraki zamanlarda, tıbbın gelişmesi ve mineral suların şifalı özelliklerine olan
inancın kaybolması neticesinde, kaplıcalar müşterilerine çekici gelmez oldular ancak ikinci
dünya savaşı sonrasında termal kaynaklar devrimsel nitelikteki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyerek yüksek bir kalite standardına ulaşarak önemlerini ve itibarlarını yeniden
kazandılar ve çevrelerinde modern tesisler inşa edilerek yeniden canlılık kazanmışlardır.
Günümüzde kaplıca tedavisi Avrupa‟da, Orta Doğu‟da, Japonya‟da ve bazı Asya ülkelerinde
popülaritesini korumaktadır. Kaplıca turizminin özellikle Avrupa‟da gelişmiş bir sektör
durumunda olduğu ve Avrupa ülkelerinin kaplıca turizminde liderlik ettiği görülmektedir.
Dünyada ve Türkiye‟de jeotermal kaynaklardan faydalanma tarihleri kronolojik olarak
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
 M.Ö. 10.000 Jeotermal akışkandan Akdeniz Bölgesi'nde çanak, çömlek, cam,
tekstil, krem imalatında yararlanıyorlardı.
 M.Ö. 1.500 Romalılar ve Çinliler doğal jeotermal kaynakları banyo, ısınma ve
pişirme amaçlı olarak kullanıyorlardı.


630 Japon İmparatorluğu'nda kaplıca geleneği yaygınlaştı.

 1200 Jeotermal enerji ile mekan ve su ısıtması yapılabileceği Avrupalılar
tarafından keşfedildi.
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1322 Fransa'da köylüler doğal sıcak su ile evlerini ısıtmaya başladı.

 1800 yine Fransa'da yerleşim birimlerinin jeotermal enerji ile ısıtılması
yaygınlaştı.


1800 ABD'de kaplıcacılık hızla yaygınlaşmaya başladı.



1818 F. Larderel ilk defa jeotermal buhar kullanarak Borik Asit elde etti.

 1833 P. Savi tarafından İtalya'daki Larderello Bölgesi'nin altındaki jeotermal
rezervuarın yayılımı araştırıldı.
 1841 İtalya (Larderello)'da yeni teknikler kullanılarak jeotermal kuyularının
açılmasına başlandı.
 1891 ABD (Boise Idaho)'da ilk jeotermal bölge ısıtma sistemi uygulaması
gerçekleşti.


1900 California (Calistoga)'da otuzdan fazla kaplıca merkezi açıldı.



1904 İtalya'da Larderello jeotermal buhardan ilk elektrik üretimi sağlandı.



1920 California (The Geysers)'de ilk jeotermal kuyular açıldı.

 1930 İzlanda, ABD, Japonya ve Rusya'da jeotermal akışkanın kullanımı
yaygınlaştı.


1945 Süt pastörizasyonunda ilk kez jeotermal akışkandan yararlanıldı.



1963 Türkiye'de ilk jeotermal sondaj kuyusu İzmir (Balçova)'de açıldı.



1966 Japonya'da ilk jeotermal elektrik santrali kuruldu.

 1968 Türkiye'de elektrik üretimi amaçlı ilk jeotermal kuyu Denizli (Kızıldere)'de
açılarak, Denizli (Kızıldere) jeotermal alanı keşfedildi.


kuruldu.

1982 Türkiye'de Aydın (Germencik) jeotermal alanı keşfedildi.
1983 Türkiye'de kuyu içi eşanjörlü ilk jeotermal ısıtma sistemi İzmir (Balçova)'de

 1984 Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın İtalya'dan sonra ikinci jeotermal enerji santrali
(20.4 MWe kapasiteli) Denizli (Kızıldere)'de hizmete açıldı
 2001 Türkiye'nin jeotermal kurulu ısıtma gücü 493 MWt'e ulaştı. Türkiye böylece
jeotermal elektrik dışı uygulamalarda Dünya'nın 5. büyük ülkesi durumuna geldi.
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4.3. Termal Turizm
Sağlık turizminin önemli alt dallarından biri olan termal turizm, insanların bozulan
sağlıklarını tedavi etmek, sağlıklı olanların sağlıklarını korumak ve bu yolla yaşam sürelerini
uzatmak istemeleri sonucu, termal suların önemini kavramaları ve termal merkezlerde kurulu
işletmelere gitmeye başlamaları ile ortaya çıkmıştır.
Mineralize termal sular ile çamurları kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri
bileşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman doktor denetim ve
programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür
uygulamalarına termalizm denmektedir. Bu amaçla yapılan turizm hareketi de termal turizm
olarak adlandırılmaktadır.

Termalizm, sağlık turizmi kapsamında ele alınmalıdır çünkü sağlık turizminin
yelpazesinde yer alan değerlerden sadece termal su ve iklim değerlerinden belli kurallara
bağlı kalarak faydalanmayı amaçlayan insanların en az 21 gün süreyle yer değiştirmesi ve bu
geçici durumdan kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili faaliyetler sonucu meydana
gelen turizm hareketidir.
Termal suyun kaplıcada kullanılabilmesi için o suyun yeraltından çıkan doğal termal
su olması, sıcaklığının 20 °C üzerinde bulunması, litresinde ise en az 1 gram mineral
bulunması gerekmektedir. FITEC (Uluslararası Kaplıcalar Birliği) balneoterapi uygulamaları
için 21 günlük bir süreyi uygun görmüştür. Almanya‟da 21 günlük bu süre içerisinde gün
aşırı bir banyo yapılmasına müsaade edilmektedir, boş olan diğer günlerde ise tedaviyi
destekleyici uygulamalar yapılmaktadır.
SPA, salus per aquam (suyla gelen sağlık) deyişinin kısaltmasıdır. SPAlar, diğer bir
ifadeyle kaplıcalar, hidrotermal suların çıkış yerlerinde oluşurlar ve insan organizmasının
yenilenmesi ve iyileşmesi için balneolojik amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bu kullanım şekli
daha sonraları SPA turizmini ortaya çıkarmıştır.
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Turizmin temel tanımı ve diğer turizm çeşitlerinin tanımlanmasında olduğu gibi ortak
noktalara vurgu yapılmakla birlikte, tek bir termal turizm tanımı olduğunu söylemek
imkansızdır. Aşağıda, termal turizme ilişkin yapılan tanımların bazıları verilmektedir;
Kaplıca turizmi, insanların bir yandan tatil yaparak dinlenmelerine imkan verirken
diğer yandan da sağlıklarını koruyan ve iyileştiren bir turizm çeşididir. Mineralize termal
suların ve bunlara ait çamurların, kaynağın yöresindeki, sağlık üzerinde olumlu etki yaratan
çevre ve iklimsel faktörlerin ve biyolojik ortamın insan sağlığına olan etkisinin, uzman
hekimin programı ve denetimi ile termal su banyosu, içme ve inhalasyon (soluma), çamur
banyosu gibi çeşitli yöntemlerle, iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, mekanoterapi,
egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle birleştirilmesi ile yapılan kür
uygulamalarının oluşturduğu turizm hareketidir.
Yine, termal turizm mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresinde çevre
ve iklim faktörleri ile beraber, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekimlerin
denetim ve programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz gibi destek tedavilerle beraber
kür uygulamaları için yapılan turizm hareketi ya da jeotermal kaynakların sağlığı koruyucu,
dinlendirici, tedavi edici özelliklerini bir termal turizm tesisi bünyesinde doktor ve sağlık
personelinin denetiminde, gerekli tıbbi araç ve gereçleri, kür parkının diğer bütün hizmet
birimleriyle birlikte tesise gelen müşterilerin hizmetine sunmaya yönelik faaliyetlerin bütünü
olarak tanımlanabilir.
Termal turizm, termal su ile sadece her gün 2-3 defa banyo yapmak değildir. Amaç;
termal suyun tıbben belirlenmiş endikasyon (şifa) özelliği ile uzman doktor denetiminde etkin
ve uygun tedavinin yanı sıra; dinlenme, rekreasyon, eğlence, spor gibi özellikle insan
sağlığını korumak, zinde kalmak amacıyla sağlıklı bir yaĢam ortamı sunmaktadır. Termal su
kullanacak termal tesisler ne bir hastane, ne bir klinik ne de bir hamamdır.
Termal turizmi oluşturan ana unsurlar; doğa güzelliği, güneş, temiz hava, uygun iklim
ile birlikte termal suyun özelliklerinin doğru kullanımı sayesinde insan sağlığı ve turizm
olgularını birleştirmektir. Kaplıca tedavisi ya da tıp dilinde kullanılan terimle balneoterapi,
termalizm ve klimatizmi bütünleştiren, maden suyu ile kaynağın bulunduğu yöreye özgü
iklim koşullarının ve bunları tamamlayan ve bunları tamamlayan biyoloji ortamın kür
şeklinde uygulanmasıyla önemli tevdi etkinlikleri bulunan bir terapi sistemidir. Bu kapsam
içerisinde çamur tedavisi “Peloidoterapi”, iklim tedavisi “Klimaterapi”, mağara tedavisi
“Speleoterapi” gibi uygulamalar, çevre unsurlarının doğa ile birleştirilerek modern tıbbın
hizmetine sunulduğu tedavi yöntemleridir.
Bu tanımlardan, termal turizmin;


En az bir gece konaklamayı içerdiği



Sağlık turizmi kapsamında ele alınması gerektiği,



Belli kurallara ve şekillere uyularak ve doktor kontrolünde yapılması gerektiği,
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olduğu,

Doğal kaynakların içinde, üzerinde veya yakın çevresinde yapılmasını zorunlu

 Banyo, soluma (inhalasyon), içme veya çamur banyosu gibi uygulamalara, fizik
tedavi, egzersiz, diyet gibi destek tedavilerin eklenmesinin gerekli olduğuna,
 Tedavi etmeye ya da korumaya yönelik hizmetlerden arda kalan boş vakitlerin
değerlendirilmesine yönelik eğlence–dinlence faaliyetlerinin dikkatli şekilde planlanması ve
çeşitlendirilmesi gerektiği,
 Müşterilerin sadece yaşlı ve hasta insanlar olmaktan uzaklaştığı, bir hayat tarzı
halini alan sağlıklı yaşam uygulayıcılarının talep ve standartları yükselttiği, anlaşılmaktadır.
Termal turizm, balneoterapi, klimaterapi veya iklim tedavisi olarak ifade edilen
klimatizm ve meyve ve sebze kür tedavisi olarak ifade edilebilecek üvalizm olmak üzere üç
ana başlık altında incelenebilir.

4.3.1. Balneoterapi
Suyun değişik biçimlerde terapötik kullanımı hidroterapi kavramı ile ifade edi- lir ve
uygarlığın başlangıcına kadar geri gider. Hidroterapi, suyun, üç halinin sıvı, buz ve buhar
olarak, sıcak veya soğuk uygulamalar şeklinde sağlığı koruma ve hastalıkları tedavi etme
amacıyla kullanımı diye genel olarak tanımlanır. Başlıca hidroterapi yöntemleri tam vücut
veya lokal ve oturma banyoları, buhar banyoları, kolon irrigasyonu ve sıcak ve/veya soğuk
kompres ve buz uygulamalarıdır.
Balneoterapi, mineralli ve termal sular (şifalı sular), peloidler (şifalı çamurlar) ve
gazlar gibi doğal unsurların banyo, içme ve inhalasyon yöntemleriyle kullanılması ile yapılan
bir tedavi yöntemidir. Bilimsel bir alan olarak balneoloji ise, toprak, su (deniz) ve iklim
kaynaklı doğal iyileştirici (terapötik) etkenleri inceleyen bilim dalıdır.
Balneoterapi, kaplıca ve kür merkezlerinde özgün tedavi modalitesi olarak
kullanılmaktadır. balneoterapi, termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi
unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı
olarak kullanımıdır. Termal ve / veya mineralli suların, deniz suyunun, şifalı çamurların ve
gazların, yöntem ve dozları belirlenmiş, banyo, paket, içme ve inhalasyon (soluma)
uygulamaları şeklinde, düzenli aralıklarla seri halde tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir
zaman aralığında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir uyarı-uyum tedavisidir. Balneoterapi ve
talassoterapi hemen tüm sistem hastalıklarında, özellikle de kronik seyirli olanlarda
konvensiyonel tedavi yöntemlerini tamamlayıcı ve destekleyici anlamda günümüzde
endikasyon bulabilmektedir.
Balneoterapi yöntemleri external ve internal olmak üzere 2’ye ayrılırlar. Eksternal
uygulamalar termomineral su, gaz ve peloidlerle yapılan banyo ve bunların lokal
uygulamalarıdır. İnternal uygulamalar ise içme, inhalasyon, lavaj ve irrigasyonlar, vücut
boşluklarına yapılan tampon şeklinde lokal uygulamalardır.
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Balneoterapötik uygulamalarda termal ve mineralli sular en yaygın kullanılan
balneolojik kaynaklardır. Doğal su çevrimine bağlı olarak oluşan bu sular, toprağın alt
katmanlarında belirli bir sıcaklığa ulaşırlar ve toprakta bulunan mineral ve maddeleri değişik
düzeylerde çözündürürler. Böylece, belirli derecede bir sıcaklığa ve özel kimyasal bileşime
sahip olurlar. Balneolojik sular, yeryüzüne ya doğal olarak kendiliğinden çıkarlar ya da yapay
olarak sondaj ile çıkarılırlar.
Çok bilinen balneoterapi yöntemleri şöyledir;
 Banyolar, termomineral su, peloid ve gaz banyoları ile bunların bölgesel
uygulamalarıdır. Banyo kürü söz konusu ise, banyo suyu sıcaklığı 36–38 derece, banyo süresi
20 dakika, bir günde yapılan banyo sayısı 1-2 kez ve kürdeki toplam banyo sayısı 15-21
civarında olmalıdır. Denize ya da havuza girmek tümüyle farklı bir durumdur. Burada genel
olarak eğlence, tatil ya da yüzme amaçlı bir kullanım vardır, tedavi ya da sağlık amaçlanmaz.
Diğer yandan daha düşük su sıcaklıkları söz konusudur ve suda kalma süresi ya da suya girme
sıklığı da daha fazla olmaktadır.
 İçme kürleri, kaplıcalarda ya da yaşanılan yerlerde doğal mineralli suların belirli
bir sürede, belirli aralıklarla gün boyunca belirli miktarlarda içilmesiyle yapılan kürlerdir.
 İnhalasyon uygulamaları, mineralli su zerreciklerinin solunması yoluyla yapılan
tedavi biçimidir. Soluma uygulamalarında amaç, solunan mineralli su zerreciklerinin solunum
sisteminin istenilen bölgesine ulaşmasıdır. Mineral zerreciklerinin taşıyıcı gazdan ayrılıp
ortama bırakılarak girdiği dokuda etkili olması amaçlanır.
 Peloidoterapi, doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik
ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin (şifalı çamurların) banyo, paket ve tampon
şeklinde bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır.
 Hidroterapi uygulamaları, kaplıca (termomineral) sular ile kür şeklinde yapılan
yıkamalar, dökmeler, duşlar vb uygulamalardır.
 Talassoterapi, koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim
ve denetim altında, deniz suyu iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulandığı bir tedavi
sistemidir.

4.3.2. Klimatizm
Klimatizm açık ve temiz havanın şifa verici etkisinden yararlanmak için, dağ
istasyonlarında ve deniz kenarlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diğer bir ifadeyle,
Klimatizm, hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ışınımı vb iklimsel faktörlerin
sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasıyla yapılan tedavi şeklidir.
Klimaterapi, iklimsel faktörlerin sistematik kullanımıyla gerçekleştirilen bir tedavi
yöntemidir. Talassoterapi ise bir deniz kıyı şeridinde ve tıbbi denetim kontrol altında
prevensiyon vea tedavi amacıyla uygulanan özel bir klimaterapi yöntemidir; deniz ortamının
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yani deniz iklimi, güneş, deniz suyu, deniz çamuru, deniz yosunu, deniz kumu ve denizden
elde edilen bazı diğer maddelerin değişik yöntemlerle kombine kullanımıdır.
Belli başlı klimaterapi uygulamaları;
Hava banyosu, cilt altı kan dolaşımını hızlandırmak amacıyla, kişinin vücudu güneş
ışığına temas edecek şekilde yarı güneşli gölgede, oturmasıyla uygulanır. Özellikle nekahet
döneminde vücudun genel direncini artırmak amacıyla yapılmaktadır.
Helio-terapi (güneş banyosu), güneş banyosu yapacak kişinin, vücuduna güneş ışığı
temas edecek şekilde elbiselerini çıkararak güneş ışığına maruz bırakılması şeklinde
uygulanmaktadır.
Açık hava uygulamaları, oksijen oranı yüksek, orman veya deniz kenarı gibi bir
ortamda bulunan ev ya da uygun bir konumdaki bir mekânda yatağa bağlı hastaların, balkona
veya açık havaya çıkarılarak veya odasında pencereleri açılıp içeriye temiz hava girmesi
sağlanarak, ortam havasından istifade etmesi sağlanarak uygulanmaktadır.
Klimatik arazi kürleri, bu uygulama kaplıca kürüyle birlikte programlanır. Hasta
kaplıca tedavisine olumlu cevap vermemişse bu yöntem uygulanmaz. Maksat hastanın açık
havada yürüyüş yaparak tedavi olmasıdır, bunun yanında açık hava egzersizleriyle birlikte
değişik tedavi şekilleri de uygulanabilir. Klimatik arazi kürü uygulanırken kişinin hastalıkları
göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı alerjik hastalıklar orman ikliminden, bazı romatizmal
hastalıklar dağ ikliminden, bazı Nöro-vegetatif sinir sistemi rahatsızlıkları da deniz
ikliminden zarar görebilir.

4.3.3. Üvalizm
Bazı yörelerde yetişen meyve ve sebzelerin bu meyve ve sebzelerden hoşlanan
insanlara kür şeklinde sunulması ile uygulanan kür (tedavi) yöntemidir.
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Uygulamalar
1) Termal turizmin daha iyi anlaşılması açısından bir kaplıca tesisi gezilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde termal turizm kavramı, termal turizmin gelişim süreci, balneoterapi,
klimatizm ve üvalizm kavramları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ve jeokimyasal açıdan doğal bir denge
içinde bulunup bir bütünlük ifade eden, değişik şekillerde dışarıdan beslenen yarı
açık veya kapalı sıcak su ve/veya buhar üretim ortamına verilen addır?
a) Jeotermal kaynaklar
b) Jeotermal alan
c) Jeotermal rezervuar
d) Peloid
e) İnhalasyon
Soru 2. Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve deniz
kaynaklı organik ve/veya inorganik maddelere (çamur) ne ad verilir?
a) Kneipp
b) Peloid
c) İnhalasyon
d) Emanoterapi
e) Hidropinic kürler
Soru 3. Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya
inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılması
olup halk arasında şifalı çamurların tedavi amaçlı kullanılması olarak bilinen
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peloidoterapi
b) Hidsropinic kürler
c) Krenoterapi
d) Püskürtme
e) Emanoterapi
Soru 4. FITEC (Uluslararası Kaplıcalar Birliği) balneoterapi uygulamaları için kaç
günlük bir süreyi uygun görmüşlerdir?
a) 18
b) 26
c) 32
d) 21
e) 12
Soru 5. SPA, (salus per aquam) deyişinin ne anlama gelmektedir?
a) Suyla gelen mucize
b) Suyla gelen sağlık
c) Sağlıklı su
d) Sağlık için
e) Hiçbiri
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi radon gibi radyoaktif maddelerin hava yolu ile
inhalasyonu yöntemidir?
a. İnahalasyon uygulamalrı
b. Hidsropinic kürler
c. Krenoterapi
d. Püskürtme
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e. Emanoterapi
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi telkinler, diyet ve egzersizlerle birleştirilmiş
sıcak, soğuk ve ılık banyolardan oluşan tekniktir?
a. İnhalasyon uygulamaları
b. Kneipp Terapi
c. Peloidoterapi
d. Krenoterapi
e. Aerosol
Soru 8. Bazı yörelerde yetişen meyve ve sebzelerin bu meyve ve sebzelerden hoşlanan
insanlara kür şeklinde sunulması ile uygulanan kür (tedavi) yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. İnhalasyon uygulamları
b. Klimatik
c. Talassoterapi
d. Üvalizm
e. Peloidoterapi
Soru 9. Estetik ve güzellik amacıyla kullanılan, temeli bitkisel tedaviye (Fitoterapi)
dayanan ruh, beden, zihin bakımı ve bütünlük etkisi sağlayan doğal yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ayureda
b. SPA
c. Aroma terapisi
d. Klimaterapi
e. Çiçek terapisi
Soru 10. Aşağıdakilerden
inhalasyonudur?
a. Aerosol
b. Hidsropinic kürler
c. Krenoterapi
d. Püskürtme
e. Emanoterapi

hangisi

Radyoaktif

maddelerin

hava

yolu

ile

Cevaplar
1) c

2) b

3) a

4) d

5) b

6) e

7) b

8) d

9) c

10) c
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5. YAŞLI VE ENGELLİ TURİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Yaşlı Kavramı
5.2. Yaşlı Bakımı
5.3. Yaşlı Turistlerin İhtiyaçları
5.4. Engelli Kavramı
5.5. Engelli Turizmi
5.6. Dünyada ve Türkiye’de İleri Yaş ve Engelli Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Palyatif bakım nedir?
2) Türkiye’de ileri yaş ve engelli turizmi ile ilgili hangi hizmetler verilmektedir?

84

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yaşlı kavramını tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Engelli kavramını
tanımlayabilme
Palyatif bakım kavramını
açıklayabilme
Yaşlı ve engelli turizminin
özelliklerini sıralayabilme
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Anahtar Kavramlar


Yaşlı turizmi



Engelli turizmi



Yaşlı bakımı
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Giriş
Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve iyileştirme (rehabilitasyonu) amacıyla Klinik
Konukevleri, Geriatrik Tedavi Merkezleri, Bakım Evleri gibi yerlerde eğitim almış sertifikalı
personel tarafından bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan uygulamaları
kapsayan ve 3. yaş turizmi adıyla da bilinen son 10 yılda oldukça ilerleyen bir sektördür.
Sağlık imkânlarının günümüzde sürekli olarak gelişmesi, bireylerin yaşam sürelerinin
uzaması, özellikle Avrupa ülkelerinde doğurganlığın düşmesi ve bununla beraber yaşlı
nüfusun genç̧ nüfusa göre oranının artması, bu turizmi cazip hale getiren nedenler olmuştur.
Birleşmiş̧ Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü’ne göre günümüzde dünyada yaklaşık 600
milyon 65 yaş ve üstü birey yaşamaktadır. Bu oranın ise 2050 yılında 2 milyarı bulacağı
tahmin edilmektedir. Bu oran Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa Devletlerinde (65
yaş ve üstü grubu toplam nüfusun %20'sinin, engelli nüfusun da %12'sinin üzerinde) çok
yüksek olmasına rağmen geçiş̧ döneminde olan ülkelerde de (başta Türkiye olmak üzere)
ciddi seviyelere ulaşmıştır.
Yaşlanmayı “her canlıda görülen tüm işlevlerde azalmaya neden olan süreğen ve
evrensel bir süreç” olarak tanımlayabiliriz. İleri yaşlıların daha sık hastalandıkları, daha fazla
kronik hastalık veya sağlık sorunlarıyla yaşadıkları ve genellikle aynı anda birden fazla
hastalık ile baş etmek zorunda kaldıkları, yaygın bilinen, gerçeklerdir. Bu değişiklikler
patolojik sayılamazlar, ama yaşlıların fonksiyonel kapasitelerini olumsuz etkileyen ve belirli
hastalık veya hastalık gruplarının gelişmesine kadar giden progresif bir seyir gösterirler.
Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik ve/veya patolojik süreçler tıbbın her zaman ilgi odağında yer
almıştır. İleri yaşlılığın bir hastalık olarak algılanması artık geride kalmıştır.
Günümüzde, geriatrik tıp yaşlanma ile gelişen biyolojik ve fizyolojik değişiklikler
üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, yaşlanmaya eşlik eden süreçler ile, hastalıklara yol açan
patolojik süreçleri birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunlar arasında önemli kalitatif ve
kantitatif farklılıklar söz konusudur. Örneğin, yaşa bağlı hafıza kaybında dejeneratif olmayan
nörobiyolojik değişiklikler görülürken, Alzheimer hastalığında dejeneratif lezyonlar
karakteristiktir.
Yaşlılıkta günümüzde geçerli olan yaklaşımlar temelinde balneoterapi ve
Klimaterapi/talassoterapi özellikle üç yönden önem kazanabilir ve seçenek oluşturabilir.
Birincisi, antiaging etkiler altında da toplayabileceğimiz yaşlılığa bağlı gelişen biyolojik ve
fizyolojik değişiklikler üzerine olumlu etkileri nedeniyle bu değişikliklerin patolojik
düzeylere varmasını önleyici veya patolojik düzeye varanları da tedavi edici etkileri nedeniyle
anlam kazanabilirler. İkincisi, yaşlılıkta sık karşılaşılan bazı sağlık sorunları ve sistem
bozuklukları ve hastalıkların profilaksi, tedavi ve rehabilitasyonunda etkin olarak
değerlendirilebilirler. Ve son olarak ta, yaşlılık süreçlerinde etkinliği bilinen tedavileri
destekleyici ve güçlendirici anlamda kullanılabilirler.
Yaşlanan dünya nüfusu ile birlikte yaşlanmayı geciktiren önlemlerinde hızla ortaya
çıktığı görülmektedir. Bu önlemlerden “uygun çevre koşulları” ileri yaş grubunun sağlıklı
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yaşlanma sürecinde önem arz etmektedir. Diğer yandan ileri yaş döneminde bulunan
insanların sağlık harcamalarını finanse eden sağlık ve sosyal güvenlik kuruluşlarının
maliyetlerini düşürme ihtiyaçları için yeni fırsatlar sunmaktadır.
Araştırmalar yaşlıların geçmişe nazaran daha farklı olduklarını gösteriyor, daha
sağlıklılar, daha çok harcıyorlar, daha sık seyahat ediyorlar ve daha uzak mesafelerde daha
çok kalıyorlar. Tüm bunların yaşlılara hizmet ve mal sağlayan işletmelerin karar sürecinde
dikkate alınması gerekiyor. Yaşlı nüfusu demografi, sağlık hizmetleri, ilgili hizmetler, sigorta
ve diğer mali hizmetler, müşteri davranışı, turizm ve eğlence, ulaştırma ve diğerleri dahil
olmak üzere farklı bakış açılardan incelemek için uluslararası seviyede artan bir ilgi olduğunu
görüyoruz.
Özellikle İskandinav ülkelerinde yerleşik ileri yaş grubunun ülkeleri dışında
bakımlarının sağlanması yeni uluslararası sağlık turizmi çeşitlerini ve yeni lokasyonlarını
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de bu pazarda mevcut imkânları değerlendirmek suretiyle
hizmet sağlayıcısı olarak var olmak istemektedir.
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5.1. Yaşlı Kavramı
Yaşlanma her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan evrensel bir
süreçtir. Başka bir deyişle, molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde süreç
içerisinde ortaya çıkan, dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümüdür.
Yaşlanma, beden yapısı ve işlevinde süregelen bozuklukların birikiminin sonucudur.
Yaşlanma, önlenmesi mümkün olmayan kronolojik, sosyal ve biyolojik bir süreçtir.
Yaşlanmaya ilişkin tanımların ortak yanı ise, bu olgunun canlılara özgü olduğu gerçeğidir.
Yaşlanma beden yapısı ve işlevindeki süregelen engellerin bir birikimi olarak ortaya
çıkmaktadır.
Yaşlanma ve ölümü engelleme, geçmişten beri insanoğlunun ilgisini çeken bir konu
olmuştur. Son yüzyıla kadar yaşlanma konusu bilimsel bilginin ilgi odağında yer almazken,
21. yüzyıla gelindiğinde yaşlı popülâsyonunun genel nüfus içindeki payının artışı önemli
sağlık konularından birisi haline gelmiştir. Yaşlanma bilimsel bir çalışma alanı olmuş,
teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzamaya başlamıştır. İnsanın daha
fazla yaşaması beraberinde daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürme isteğini ortaya çıkarmıştır.
“anti aging” konusuyla ilgilenen klinisyenler yaşlanma konusunu bir hastalık olarak ele almış,
bu hastalığı tedavi etme ya da en azından semptomlarını ortadan kaldırmaya çalışmışlardır.
Öncelikle, yaşlanmayı sabit bir kronolojik süreç olarak ele almaktan ziyade, tüm çok hücreli
canlıların yaşam süreçleri boyunca dejeneratif değişikliklere uğradıkları daha karmaşık bir
süreç olarak ele almak gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü Psikogeriatri Bilim Grubunun “geçmiş dönemlere göre fiziksel
ve mental yetersizliklerin belirginleştiği dönem” olarak tanımladığı yaşlılık dönemi genel
olarak 65 yaş ve üstü olarak kabul edilir.
Yaşlı kategorisine dahil edilen kişilerin ortak birkaç özelliği bulunmaktadır:


Ekonomik açıdan, emeklidirler ve daha çok zaman esnekliğine sahiptirler;



Tıbbi açıdan, sağlık ve fiziksel zindelik kaybı yaşıyor olabilirler;


olabilirler;


Sosyal açıdan, çoğunun çocuklarına karşı sorumlulukları yoktur; dede ve nine
Kültürel açıdan, gelenek ve göreneklerle ilgilidirler.

Yaşlılık doğal bir süreç olmakla beraber konu ile ilgili farklı terimler vardır. Sosyal
anlamda yaşlılık, insanın bağımsız konumdan bağımlı konuma geçmesidir. Hukuk ve çalışma
hayatı bakımından ise insanın çalışma hayatındaki verimliliğin azalması ve emekli olduğu
dönemdir.
Turizm faaliyetleri için yaşlı piyasası farklı terimlerle tanımlanır: "yeni yaşlı
vatandaşlar," "genç yaşlılar" (genç yaşlı nesil, "woopies," (varlıklı yaşlı insanlar), "emekliye
ayrılan dünya savaşı bebekleri," "arası nesil" ve "gri piyasası." Yaşlı piyasasına odaklı
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araştırmalar bu yaş grubu nüfusunun turist çekmek ve yaşlılara uygun hizmet geliştirmek için
bilinmesi gereken kendilerine has davranışları olduğunu ileri sürmüştür. Yaşlı tüketici
davranışının bir turist hizmetleri alıcısı olarak analiziyle dikkat etmemiz gereken ana
özelliklere dikkat çekebiliriz:

Yaşlı turistlerin satın alma potansiyeli 15 - 20 yıl öncesinden daha yüksek;
genelde "tipik tatil," gemi seyahati ve hatta lüks gezileri tercih ediyorlar fakat kısa gezi veya
sosyal turizmden geri kalmıyorlar; uzmanlar satın alıcı potansiyelinin 2050 yılına kadar dört
kat artacağını söylüyor. Ayrıca araştırmalar yaşlıların tatilde daha uzun kaldıklarını gösteriyor
bu da daha çok harcadıkları anlamına gelir.

Tatile gitmek sıklıkla sağlık faydaları ile eşleştirilmektedir; yaşlılar iyi sağlık
ve fizik koşullarına daha uzun süreli olarak sahiptirler ve bu durumu sürdürmek isterler.
Dinlenme faaliyetleri, geziler, yürüyüş, yüzme, temiz hala alma ve diğer benzer faaliyetler
yaşlı vatandaşlara sunulacak turizm teklifine dahil edilmelidir.

Yaşlı turistler kalabalık turist sezonlarıyla ilgilenmezler; çok sıcak veya çok
kalabalık olan dönemlerden kaçınmaya çalışırlar ve tatillerinin keyfini çıkarmak için sezon
dışı dönemleri tercih ederler. Bu durum düşük turist akışı olan dönemlerde doluluğu
arttırmanın mümkün olması açısından turist faaliyetlerinin mevsimselliği açısından çok
önemlidir.

Yaşlılar genelde yalnız seyahat etmek istemezler; bir çiftlerse sosyalleşme,
aynı değerleri paylaşma, ortak şeylerden bahsetme, üzüntülü anları aşma ve hatta yeni
insanlar tanıma fırsatı sağlayan grupları tercih ederler. Bu davranış yaşlılar için turizm
paketleri tasarlamanın temelini oluşturmalıdır.

Ulaşım konusunda yaş, sağlık durumu ve bazı hastalıklar belirli ulaşım
biçimleri için engel teşkil edebilir. Hunter-Jones ve Blackburn (2007) yaşlı turizminin
araştırma çalışmasında, yaşlıların tatile gitmek için uçağı tercih etmediklerini ve bunu
yalnızca başka bir seçenek olmadığında kabul ettiklerini iddia etmiştir. Kalabalık
havalimanları, uçağın kapalı alanları, terminalde uzun mesafe yürümek ve bagaj taşımak
sorun teşkil ediyor. Diğer seyahat yollarının kendi avantaj ve dezavantajları var ve seyahat
türü, mesafe ve diğer etmenlere göre seçiliyorlar.

Yaşlı vatandaşlara özel başka bir davranış ise tatil yeri ile ilgilidir. Genel bir
kural olarak yaşlıların gelişmemiş olduğu düşünülen, ihtiyaç duymaları halinde tıbbi yardım
veya diğer hizmetleri bulabileceklerinden emin olmadıkları yer ve ülkelerle ilgilenmediğini
görebilmekteyiz. Terörizm veya diğer risklerden dolayı güvende hissetmedikleri ülkelerden
de kaçınırlar.

Son olarak yaşlılar düzenli müşteri olurlar ve tatile gittikleri ve memnun
kaldıkları yerleri önerirler. İhtiyaçlarını karşılayan tesisler bulduklarında bilgiyi kendi arkadaş
grupları veya ailelerine yayarlar ve o yere memnuniyetle dönerler.
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Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü nüfus % 20’lere yaklaşmaktadır. Bu büyük nüfus
genellikle emekli, ekonomik durumu iyi, yatalak olmayan ancak 2-3 kronik hastalığı olan
kişilerdir. 65 yaş ve üzerindeki kişiler iki grupta değerlendirilebilir. Bunlardan ilki kariyeri
olan, üreten, sağlıklı ve aktif bir emeklilik yaşayan, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan
yakınlarıyla ilgilenen yaşlılardır. İkinci grupta ise bizzat bakıma ve desteğe ihtiyacı olan
yaşlılar yer alır. Bu nedenle yaşlıların ihtiyaçları ve onlara verilen desteğe gösterdikleri
tepkilerin benzer olması beklenmemektedir.

5.2. Yaşlı Bakımı
Yaşlılıkta sunulan hizmetleri üç başlık altında toplamak mümkündür; rehabilitasyon,
fiziksel aktivite ve sosyal hizmetler:
Rehabilitasyon: Yaşlılarda yapılan rehabilitasyon etkinlikleri üç başlık altında
incelenmektedir; reaktivasyon, resosyalizasyon ve reintegrasyon. Reaktivasyon, gerek sosyal
gerekse fiziksel aktivite azlığı içerisinde yaşlıların günlük yaşam için gerekli aktiviteleri
tekrar kazanması için yapılan cesaretlendirme ve yönlendirme çabalarını kapsamaktadır.
Resosyalizasyon, hastalık sırasında ve sonrasında aile, komşular, arkadaşlar ve diğer yaşlılarla
azalmış ya da kaybolmuş olan ilişkilerin yeniden canlandırılmasını amaçlamaktadır.
Reintegrasyon, yaşlının günlük yaşamın akışı içerisinde yenilenen ve değişen topluma uyum
göstermesini ve bu beceriyi kazanmasını amaçlamaktadır.
Fiziksel Aktivite: Yaşlı kişilerde kendi kendine bir şeyler yapabilme becerisinin
kaybedilmesinin nedeni, yaşlanmadan ziyade hareketsizlikten kaynaklanmaktadır.
Yaşlanmayla vücudumuzun birçok organ ve sisteminde değişiklikler meydana gelmektedir.
Bu değişiklikler çevresel faktörlerinde etkisiyle yaşlıları diğer insanlara göre sağlık açısından
ve sosyal olarak daha riskli bir konuma getirmektedir. Normal ve fizyolojik olan bu
değişiklikler hareketsizlik ile artarak fonksiyonel yetersizliğe yol açmaktadır.
Hareketsizliğe bağlı sorunlardan korunma, aktivite düzeyi ve bağımsızlığı artırmak
için fiziksel aktivite, sağlığı geliştirme çabalarında temel yaklaşımdır. Düzenli egzersizin
başlıca etkileri şu şekilde özetlenebilir;


Yaşlanmanın etkilerini azaltır.



Fonksiyonel kapasite kaybını azaltır.



Kasların kuvvetini korur ve artırır.



Vücut yağ kitlesini azaltarak yağ dağılımında düzenleme sağlar.



Ağrı ve özür durumunda iyileşme sağlar.


Eklem hareket açıklığını artırarak yürüme hızı, denge ve merdiven çıkma
yeteneğinde artış sağlar.
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Kalp kasını güçlendirir, dokuların oksijen kullanma oranını artırır.

Sosyal Hizmetler: Sosyal hizmet bilimi geriatrik hizmetlerin temel taşlarından
birisidir ve giderek önem kazanmaktadır. Yaşlılar için verilecek hizmetin şekli, zamana ve
duruma özeldir. Bu hizmetler, kimi zaman bir dostluk ziyareti, kimi zaman yemek servisinin
düzenlenmesi, kimi zamanda günlük kişisel bakıma yardımcı olunması olabilir. Bazı
ülkelerde bu kapsamdaki hizmetlerin birkaçı şunlardır;

Sanat ve kültür etkinlikleri göstererek yaşlıların hoşça zaman geçirmesini
sağlayan yaşlılık kulüpleri ve merkezleri.

Daha çok beceri kazandırma programının uygulandığı yaşlılara yönelik eğitim
ve öğretim programları.


Koruyucu büyük annelik ve büyük babalık programları.


Yaşlının yaşlı ile arkadaşlığı sağlanarak, birbirlerine yardım etmelerinin
amaçlandığı, yaşlıya arkadaşlık programları.
Tüm yaşlıların beklentileri aynı olmadığı gibi bazı yaşlıların eşlik eden hastalıkları
yada fiziksel kapasite farklılıkları yaşlı bakımı için alt uygulama alanlarının doğmasına neden
olmuştur. Yaşlı turizmini birkaç alt başlığa ayırmamız mümkündür. Bunlar:


Sağlıklı yaşlı bakım



Kronik hastalıklara sahip yaşlı bakım



Rehabilitasyon ve tedavi öncelikli yaşlı bakım



Palyatif (termal dönem) yaşlı bakım.

5.2.1. Sağlıklı Yaşlı Bakım
“Sağlıklı yaşlanma; sağlığın ve fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik halinin; bağımsız
yaşayabilme yetisinin; yaşam kalitesinin korunması ve daha iyi hale getirilmesi; ayrıca yaşam
süreçleri arasında başarılı geçişlerin sağlanması için imkânların ömür boyu optimize edilmesi
olarak tanımlanmaktadır”.
Yaşam beklentisinin giderek artması, yaşam süresi boyunca geçirilecek yılların süre ve
kalite bakımından nasıl artırılabileceği konusunu gündeme getirmiştir. Bu konuda özellikle
gelişmiş ülkeler sağlıklı yaşlanmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak adımları atmakta ve
politikalarını bu yönde geliştirmektedir.
Yaşam biçimi, geniş toplum kesimlerini etkilemesi ve değiştirmesi mümkün
unsurlardan oluşması nedeniyle sağlıklı yaşlanma hedeflerine ulaşmada önemli rol
oynamaktadır. Bu unsurların arasında beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı,
güneşlenme alışkanlığı, sosyal aktivitelere katılım ve düzenli uyku alışkanlığı sayılabilir.
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Sağlıklı yaşlı bakım özünde yaşamsal aktiviteleri herhangi bir hastalık nedeniyle
etkilenmemiş ancak moral motivasyon amaçlı yada belirli süreli ortam değişikliği amaçlayan
yaşlılara sunulan hizmet grubunu tanımlamaktadır. Genel olarak Kuzey Avrupa, Japonya ve
ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki 65 yaş üstü nüfus dilimi içerisinde bulunmaktadırlar. Bu
büyük nüfus genellikle emekli, ekonomik durumu iyi ve yatalak olmayan kişilerdir.
Bu tür yaşlıları hedeflemiş olan tesislerin mutlaka çeşitlendirilmiş sosyal imkânları
olmalıdır. Mikro tarım alanları eğlence mekânları, alışveriş ortamı, yürüme yolları, yaş
grubuna uygun fiziksel aktivite alanları, bisiklet yolları gibi imkânlar bu tesislerin
bulundurması gereken özelliklerdir.

Anti-aging kelime olarak “yaşlılığa karşı” demektir. Anti-aging uygulamaları da
temelde kronolojik olarak yaşlanmayı durdurmaktan ziyade vücudun bütün olarak orantılı ve
sağlıklı yaşlanmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Anti-aging uygulamaları yaşlanmanın
altında yatan nedenleri ve yaş ile ilintili hastalıkların tedavi edilmesiyle genç yaş özelliklerine
sahip sağlıklı bir yaşam sürmeye yardım eder.
Anti-aging uygulamalarında amaç, bireylerin sağlıklı yaşlanmasını sağlamak, keyifli
bir yaşlılık dönemi geçirmelerine yardımcı olmak, yaşlanmanın beraberinde getirdiği
hastalıkları tedavi etmek ve olası güç kayıplarını engellemektir. Günümüzde yaşlanmanın
etkileri ölçülebilmekte ve değiştirilebilmektedir. Yaşlanmanın pek çok sebebi olmakla birlikte
öne çıkan 3 temel faktör aynı zamanda kontrol edilebilir. Bunlar; serbest radikaller,
hormonların azalması ve sağlıksız yaşam’dır. Anti-aging uygulamaları genel olarak şu
başlıklar altında incelenebilir:


Antioksidanlar: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Beta Karoten.



Horman Replasman Tedavisi



Masaj/Kripraktik
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Aromaterapi



Ayurveda



Yoga, Meditasyon



Egzersiz



Akupunktur



Nutrasötikler



Homeopati



Hipnoz

5.2.2. Kronik Hastalıklara Sahip Yaşlı Bakımı
Büyük bölümünün bulaşıcı bir hastalığı olmayan ve ileri derecede bakım ve tedaviye
ihtiyaç duymayan kronik hastalığa sahip yaşlılar bu grupta yer alır. Genellikle KOAH,
hipertansiyon, diyabet, demans, kalp damar hastalıkları ve anksiyeteden muzdarip kişilerdir.
Bu grup için planlanan bakım merkezlerinde genellikle meşguliyet terapisi ve rutin sağlık
kontrolleri bulunur.
Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan kişilere hizmet sunmak için uygun ortamların
oluşturulmasında “Uzun Yaşam Köyleri” önemli bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Karasu (2008)’ya göre sağlık kalitesinin ön planda tutulduğu “Uzun Yaşam Köyleri”
(Longevity & Anti Aging village) özellikle orta yaş ve üzeri bireylere hizmet sunan, doğa
içerisinde konaklama ve yaşam imkânı veren bir unsur olarak kabul edilir. Uzun Yaşam
Köylerinin amacı özgün bir konseptle ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla sağlık turizmi alanında
uluslararası bir marka olmaktır. Bu nedenle uzun yaşam köyleri sağlık turizminin bir parçası
olarak değerlendirilebilir. Uzun yaşam köylerinin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
 Hastalıkların oluşmasını ve yaşlanmayı geciktirmek, biyolojik yaş ve hastalıklara
kalıtsal yatkınlıkların tespit edilerek erkenden tedbir alınması,
 Var olan hastalıkların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal olumsuzlukların
tedavilerle hafifletilmesi,
 Hayatla birlikte “Sağlık ömrünü” uzatmak, yenilenmeyi ve gençleşmeyi
sağlamak,
 Yaşlılara rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunarak yaşama bağlılıklarını
arttırmak,
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 İnsanların her türlü sağlık ihtiyaçları için bir danışmana sahip olmalarını
sağlamak,


Bedensel ve ruhsal iyilik için kişilerin yaşamlarına yön vermelerine yardımcı

olmak.

5.2.3. Rehabilitasyon ve Tedavi Öncelikli Yaşlı Bakımı
Sağlık bakım hizmetlerinin en hassas grubunu oluşturan yaşlılara uygun bakımdır. Bu
amaçla kurulacak tesislerde hastane hizmetlerinin sunulması gerekir. Kalp, protez vb. büyük
bir operasyon sonrası birkaç aylık tedavi sürecinin karşılanmasında ya da inme sonrası uzun
süreli rehabilitasyon rehabilitasyonun sağlanmasında gerektiğinde konaklama hizmetlerinin
de sunulmalıdır. Bu tesislerin termal bölgelere yakın olması tercih edilmelidir.

5.2.4. Palyatif (Termal Dönem) Yaşlı Bakımı
Palyatif bakım merkezleri yaşamı tehdit altında olan ya da tedavisi mümkün olmayan
hastalara bakım ve tedavi vermek amacıyla kurulmaktadır. İngiltere, Kanada, Norveç, İsveç
ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde nüfusun hızla yaşlanan ülkelerde palyatif bakıma yönelik yeni
uygulamalar geliştirilmiştir. 2014 yılından itibaren ülkemizde de bu alanda çalışmalar
başlatılmıştır. Sağlık turizmi açısından da çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Kamu, özel
sektör ve üniversitelerin palyatif bakım alanında hizmet sunacak uluslar arası bir pozisyon
edinmeleri gerekir.

5.3. Yaşlı Turistlerin İhtiyaçları
Yaşlı turizmi piyasası hızla büyüyor ve yaşlı nüfusu gittikçe daha cazip bir turist
piyasası haline geliyor. Yaşlı gezginlerin motivasyon ve ihtiyaçlarını anlamak bu büyüme
piyasası için rekabet eden seyahat işletmeleri için temel önem taşıyor. Yaşlıların seyahat
motivasyonu diğer gezginlerden çok daha farklıdır. İnsan yaşlandıkça ve ihtiyaç ve sosyal
roller değiştikçe, seyahat motivasyonu da değişir. Örneğin, ergenler kendi sınırlarını zorlama
ve macera arama heveslisidirler, orta yaşlı insanlar dinlenme ve aileye odaklanırlar, yaşlılar
ise rüyalarını gerçekleştirirler. Yaşlıların en yaygın seyahat motivasyonları dinlenme ve
rahatlama, sosyal etkileşim, fiziksel egzersiz, öğrenme, nostalji ve heyecandır. Daha genç
olan yaşlılar (55-64) rahatlama ve eğlence faaliyetleriyle daha ilgiliyken daha yaşlı olan
yaşlılar (65 ve üstü) eğitimsel veya doğal yerlerle ilgilenirler.
Yaşlı gezginlerin profil, tercih, ihtiyaç ve gereksinimleri konusunda farklı yaklaşımlar
vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
 Gidilecek yerde güvenlik, tur operatörlerinin ünü ve yaşlı gezginlerin sağlık ve
güvenlik endişeleri yaşlı turizmi için en önemli etmenlerdir. Emniyet koruma sağlanması ve
kolay ve rahat erişim geliştirilmesi, konaklama ve görülecek yerler için destek ve yaşlı
turistler için tesis geliştirilmesi dikkate alınmalıdır.
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 Bekar yaşlılar grup halinde seyahat etmek isterler, genelde uzun mesafeleri tercih
ederler, gidilecek yeri çok bilmezler ve seyahati bir rehberle rezerve ederler, uçak ya da
otobüs kullanırlar otellerde ve arkadaş ve akrabalarıyla birlikte kalmayı tercih ederler. Diğer
yaşlı grubu da yurt içi yerleri tercih ederler ve geziyi kendi başlarına organize etmeyi tercih
ederler, ya araba ya da özel uçuş seferi kullanırlar ve tatil rezidanslarında konaklamayı tercih
ederler. Üçüncü grup tatillerinde bilinmeyen yerleri tercih ederler. Çeşitli seyahat olasılıkları
ve gezi türleri kullanırlar.
 Yaşlı gezginler heyecan verici, yaratıcı ve değer odaklı otel paketlerini ve
promosyonları tercih ederler.
 Yaşlı turistler kendilerine ilgi gösterilmesine, cana yakınlığı, yardımseverliğe ve
konaklamaya ama aynı zamanda da güzel ve temiz bir çevre, iyi bir atmosfer, başkalarıyla
sosyalleşme, sağlıklı yiyecek ve faaliyet, vs. olmasına değer verirler.

5.4. Engelli Kavramı
Birleşmiş Milletler engelliği, “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında
kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya
da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak yapmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) ise engelliliği üç başlık altında incelemiştir. Bunlar;
 Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik
veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.”
 Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında “sakatlık” bir noksanlık sonucu meydana
gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve
kısıtlanması durumunu ifade eder.”
 Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık
sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel
durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan
dezavantajlı bir durumu ifade eder.”
Ülkemizde 5378 sayılı Engelliler Kanununa göre “Doğuştan veya sonradan herhangi
bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama
güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyaç duyan kişi” engelli olarak tanımlanmıştır.
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 600 milyondan fazla kişi fiziksel, zihinsel
ya da duyusal bir engelle yaşamını sürdürmektedir. Maalesef -halen bazı toplumlarda varlığını
sürdürse de- engelli insanlar toplumda yok sayılan, unutulan ya da alt sınıf olarak kabul edilen
bir kesimdir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her hangi bir toplumun %10’nu engelliler
oluşturmaktadır. Dünyada nüfusunun ise 750 milyon - 1 milyar arasında kişisini engelliler
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oluşturmaktadır. 2030 yılı öngörülerinde dünya nüfusunun 8 milyarın üzerinde olması, 2
milyarın üzerinde kronik hasta, 2 milyarın üzerinde obez ve 65 yaş üstü kişi sayısının 1 milyar
olması beklenmektedir.
Engellilik doğuştan veya sonradan ortaya çıkan bir rahatsızlık, bir kaza ile bi- reyin
kendi kendisine yapması gereken bedensel veya zihinsel faaliyetleri yerine ge- tirmedeki
yetersizlik veya kısıtlılığı ifade etmektedir. Bunların sonucunda da yürü- me, görme, işitme,
konuşma gibi faaliyetlerde çekilen zorlukların meydana gelmesi- dir. Aslında bedensel veya
ruhsal bütünlüğü, geçici veya daimi olarak, doğuştan ve- ya yaşlılık nedeniyle azalmış olan
kişi “engelli” dir, yaşadığı toplumun gerekleriyle uyuşamayan insan “engelli insan”dır. 2002
yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması’nda engelli bireyler 6 grupta ele alınmıştır. Bu
gruplar şunlardır:


Ortopedik engelli



Görme engelli



İşitme engelli



Dil ve konuşma engelli



Zihinsel engelli



Süreğen (sürekli hastalık)



Diğer engelliler

5.4.1. Ortopedik Engeller
El, kol, ayak ve bacak gibi organların işlevini yerine getirememesi, amputasyonlar,
eklem ankilozları, kol ve ön kol paralizleri, felç türleri, bazı kalça çıkıklığı durumları
malformasyonlar, spondilit, rizomelik, romotoid artrit, spinal kord yaralanmaları, MS
(Multiple Sclerosis), MD (Maskular Dystrophy) ve beyin felci (Cerebral Palsy – CP)
ortopedik engeller olarak karşımıza çıkar.
Ortopedik engelliler ise İskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar ve fonksiyon
kaybı sonucu, bedensel işlevlerini çeşitli derecelerde kaybeden ve bu nedenle farklı
düzeylerde hareket kısıtlılığı yaşayan kişiler olarak tanımlanabilir.

5.4.2. Görme Engeli
Görme işlevinin tamamen ya da kısmen yitirilmesi, çeşitli görme bozuklukları, şaşılık,
renk körlüğü, gece körlüğü gibi durumlar, çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi,
lagoftalmi, entropion, lakrimal kanal tıkanmaları ve travmaları, sekel halinde yarım ptozis,
görme alanında daralma gibi durumlar görme engeli olarak kabul edilir.
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Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen, tamamen ya da kısmen görme
kaybı olan, bu nedenle de destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler görme engelli olarak
tanımlanabilir.

5.4.3. İşitme Engeli
Duyma ve konuşma yeteneğinin kısmen veya tamamen yitirilmesi, kulak, burun ve
boğaz ağrıları, yüz arızaları (burun, çene, dudak arızaları), boyun arızaları, kekemelik, işitme
ve konuşma engelleridir.
İşitme engellilerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri işaret dilinin bilen kişi sayısının
yetersiz olmasıdır. 93 ülkeyi kapsayan bir çalışmada 31 ülkede tercümanlık hizmetinin
bulunmadığı, 30 ülkede ise 20 veya daha az sayıda nitelikli tercüman bulunduğu tespit
edilmiştir.

5.4.4. Dil ve Konuşma Engeli
Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler
nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim
performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Konuşma, hoş
olmayan bir sesle ve yaşına uygun olmayan veya anlaşılmayan bir şekilde yapılır, dolayısıyla
normalden çok farklılık gösterir ve dikkati konuşana çeker ise genellikle engelli konuşma
olarak kabul edilir. Bir başka deyişle konuşma esnasında dinleyenlerin çoğu, çoğu kez ne
söylendiğine değil de nasıl söylendiğine dikkat ediyor, çoğu konuşmayı umduklarından farklı
buluyor ve konuşan ne söyleyeceğini değil de nasıl söyleyeceğini düşünür veya o endişe
içinde olur ise o konuşma, engelli bir konuşma sayılabilir.
Konuşma engelinin türleri


Gecikmiş Konuşma



Ses Bozukluğu



Artikülâsyon Bozukluğu



Kekemelik



İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları



Yarık Damak ve Beyin Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları



Yabancı Dil ve Bölgesel Konuşma Ayrılıklarına Bağlı Konuşma Bozuklukları

5.4.5. Zihinsel Engeller, Ruh Hastalıkları ve Duygusal Bozukluklar
Zihinsel engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası sonrasında ya da
çeşitli nedenlerle gelişim döneminde ortaya çıkabilen, bireylerin akranlarına göre kişisel
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bakım, çevreye uyum, dil, iletişim ve duyusal motor becerilerinde uyumsuzluk ve yetersizlik
olarak tanımlanabilir. Hafif (eğitilebilir), orta (öğretilebilir), ağır (bağımlı) ve çok ağır (tam
bağımlı) olarak sınıflandırılmaktadır.

5.4.6. Hastalıklar
Nörolojik hastalıklar, karın hastalıkları ve arızaları, iç hastalıkları, endokrin ve
metabolizma hastalıkları, çeşitli kalp ve dolaşım hastalıkları, kollagen doku hastalıkları,
sindirim sistemi arızaları, hemotolojik hastalıklar bazı deri, göğüs ve damar hastalıkları
“engel” olarak değerlendirilir.

5.5. Engelli Turizmi
Geçmişte engelli insanlar bir yük gibi kabul edilmiş sosyal hayata katılımları ve bunun
için düzenlemeler yapılması çok gündeme gelmemiştir. Günümüzdeyse engellilerin de sosyal
hayata katılımlarının temini, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması, engellilere yönelik
pozitif ayrımcılık yapılması toplumun gündemini teşkil etmeye başlamıştır. Bu gelişmelerle
birlikte bütün hizmet sektörlerinde olduğu gibi turizm sektörü de engelli turizmini turizm
kategorileri arasına almıştır.
Dünyanın en büyük azınlığı olan engelliler aynı zamanda dünyanın en büyük özel
pazarını da meydana getirmektedir. Bu pazarın en önemli hedeflerinden birisi ise; engelli
turizmidir. Engelli turizmi, tüm dünyadaki engelli sayısının fazlalığı ve bu kişilerin genellikle
tek başlarına değil yanlarında refakatçi veya refakatçileriyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde
turizm işletmeleri için çok değerli bir pazar anlamına gelmektedir.
Engelli turizmi, genel turizm işletmelerinin engellilere de hitap edecek şekilde
tasarlanmasının yanında, engelliler için hazırlanmış klinik otellerde ve rehabilitasyon
merkezlerinde de verilmektedir.
Konunun insan hakları ve yasal yaptırım boyutlarının yanı sıra turizm endüst- risi
üzerinde bir topluluk etkisi olduğundan da söz edilebilir. Engelli insanların da tıpkı engelsiz
müşteriler gibi aileleri, iş ve sosyal hayatta arkadaşları vardır. Turizm tesislerine ve
hizmetlere erişmedeki yetersizlik durumunun çarpan etkisi; engelli bi- reyle birlikte kendisine
eşlik eden bireyleri de etkilemesidir. Engelli müşterilere hizmet vermediklerini belirten bir
tesis yönetimi aslında benzer hizmetler talep eden küçük çocuklu ailelerin ve diğer
müşterilerin oluşturduğu büyük bir pazarın varlığını göz ardı etmiş olur .
Dünyada engelli turizm pazarı bir niş pazar konumundadır. Bazı ülkeler bu pazardan
pay almak isterken bazı ülkeler bu pazardan pay almayı başarmış ve turizm gelirlerinde de
önemli ölçüde artış sağlamıştır.
Engelliler ve aileleri dünya nüfusunun neredeyse 1/3’nü oluşturmaktadır. Engellilerin
seyahat planlamalarına ailelerinin de katıldığı düşünüldüğünde engelli turizm pazarının ne
kadar büyük bir pazar dilimi olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca doğuştan engelli olmayan kaza

99

ya da yaralanma sonucunda belirli bir süre hayatını engelli olarak sürdüren kişilerde
rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.
Avrupa ülkelerinde ileri yaş ortalamasına benzer şekilde engelli oranı da yüksektir.
Avrupa ülkelerinin engelli nüfus oranı %12’dir. Avrupa’daki pazar büyüklüğü 80 milyon
avro’dur. İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi tarafından yapılan OSSATE adlı çalışmada
Avrupa’da fiziksel ya da zihinsel engele sahip kişi sayısının 64 milyona yakın olduğunu
ortaya koymuştur. Hareket etmekte zorluk yaşayan hamileler ve 65 yaş üstü nüfusta
değerlendirildiğinde bu rakam 130 milyon kişiye ulaşmaktadır. Bu nüfusun %70’i seyahat
etmektedir.
Bakım ve tedavi masrafları aile ekonomisini ve ülke ekonomisini zorlamaktadır. Bu
ülkeler engelli insanlar için iyi iklime sahip, güneşli ve turizm destinasyonu olan bölgeleri
araştırmaktadırlar. İspanya bunun için en uygun ülkelerden olmakla birlikte yüksek fiyatlar
dezavantajdır.

5.6. Dünyada ve Türkiye’de İleri Yaş ve Engelli Turizmi
Türkiye, Avrupa’ya mesafe olarak yakın bir ülkedir. Bu yakınlık, adı geçen ülkelerden
ileri yaş turizminden yararlanma bakımından bir avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan,
Türkiye’nin iklimi yaşlı ve emekliler için çok uygun özelliklere sahiptir. Bilhassa ilkbahar ve
sonbahar aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarında denizden istifade etmek mümkündür. Bu
durum, söz konusu bölgelere ilkbahar ve sonbahar aylarında emekli ve yaşlıları çekebilecek
bir faktördür. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde iklim sadece nüfusun dağılışı üzerinde değil,
orman ve step bitki örtüsü, iskan şekli, ulaştırma ve iktisadi faaliyetler gibi çeşitli faktörler
üzerinde de büyük tesire sahiptir. Bu nedenle etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle söz
konusu mevsimlerde ileri yaş turizminden rahatlıkla yararlanılabilir.
ABD ve Japonya’da 50 ve üzeri yaştaki insanların dikkatini çeken golf turizmi de
özellikle Antalya yöresinde geliştirilebilecek bir turizm türüdür. Gerek iklim ve coğrafi
yapısı, gerekse ulaşım gibi diğer turizm aktivitelerinin gelişmiş olması Antalya’yı golf
turizmine elverişli kılmaktadır.
Kutsal yerlere ziyaret, kültürel turizmin bir parçası olup, özellikle orta yaş üzerindeki
kişiler daha çok ilgi duymaktadır. Hac da bu ziyaretlerin bir parçası olup, genellikle 55 yaş ve
üzeri kişilerce ifa edilmektedir.
İleri yaş grubunun turizme katılımı denildiğinde sadece deniz turizmi akla
gelmemelidir. Yer altı kaynakları bakımından daha çok zengin olan ülkemizde termaller ve
kaplıcalar başta olmak üzere sağlık turizmine elverişli muhtelif değerler mevcuttur. İleri
yaştaki insanların, romatizmal hastalıklar, bronşit, astım vb. sağlık problemlerinin artması
nedeniyle sağlık turizmi geliştirilerek cazip hale getirilebilir.
Turizmde, özellikle sağlık turizminde ileri yaş ve engelli popülasyonunun önemini
gören Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı altında İleri Yaş ve Engelli Turizmi
şubesi oluşturmuş ve şube müdürlüğünün görevlerini aşağıdaki gibi sıralamıştır:
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 İleri yaş ve engelli turizmi ile ilgili konaklama ve sağlık merkezlerini sağlık
turizmi hizmetleri açısından değerlendirmek,
 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’de tedavi olma ve ileri yaş
sürecini geçirme konusunda çalışmalar yapmak,
 İleri yaş ve engelli turizmi ilgili kurum ve kuruluşların kayıtlarını tutmak ve
planlamak,
 İleri yaş ve engelli turizmi kapsamında hizmet verecek sağlık kurum ve
kuruluşlarının planlanmasını yapmak,
 İleri yaş ve engelli turizmi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu
sağlamak,


Mevzuat çalışmalarını yapmak,



Hizmetlerle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın 2013-2017 vizyonuna yönelik stratejik planında
“Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek” hedefine yönelik stratejilerinde ileri yaş
turizmine yönelik aşağıdaki unsurları belirlenmiştir:
 Termal Turizmi (Kaplıca + Spa + Wellness) ve Yaşlı Bakımı amaçlı sağlık
turizmi standartlarını belirlemek,
 Termal Turizm ve Yaşlı Bakımı amaçlı sağlık turizmi alt yapı, eğitim ve teknoloji
kapasitesini artırmak,
 Termal Turizm ve Yaşlı Bakımı amaçlı sağlık turizmi hizmeti veren akredite
tesislerin sayısını artırmak,
 Sağlık turizmi faaliyetleri ile kanıta dayalı alternatif tıp uygulamalarının
entegrasyonunu sağlamak.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı verilerine göre Türkiye’ye tedavi
amacıyla gelenlerin büyük bir bölümünün ileri yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. Daha
önce çok fazla fark edilmeyen ve dikkate çekmeyen bir grup olan ileri yaş artık arz ve talep
düzeyini etkileyen bir grup olarak vardır. Türkiye’de yaşlı ve engellilere yönelik
verilebilecek hizmetler Sağlık Turizmi Daire Başkanlığınca aşağıdaki gibi sıralanmıştır.


İleri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri),



Yaşlı bakım hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri),



Klinik otellerde rehabilitasyon hizmetleri,
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Engelliler için özel bakım ve gezi turları.

Hizmet yerleri ise; klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri vb.
olarak tanımlanmıştır.
Türkiye sağlık turizmini geliştirmek amacıyla çeşitli yatırımlar yapmaktadır.
Bunlardan biriside ileri yaş turizmi pazarından daha fazla pay almak için atılan adımlardır. Bu
amaçla 10. Kalkınma Planı’nda ileri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi, 150 bin yabancı
turistin ülkemizi ziyaret etmesi, 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmiştir. Plan
dâhilinde Türkiye’nin dünyada yükselen bir pazar konumunda olduğu ve medikal, termal ve
ileri yaş-engelli turizminde hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün arttırılması
amaçlanmıştır.
Ülkemizde lise ve yüksekokul düzeyinde yaşlı bakım eğitimleri verilmesi yaşlı bakım
sektöründe Türkiye’nin attığı en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirilebilir. Ancak
mezunlar henüz kendi eğitimleri ile bağlantılı işlerde çalışmamaktadır. Yaşlı bakım alanında
hizmet sunan tesislerin kurulmasından sonra mezunlara verilecek eğitimler ve yabancı dil
desteği ile buralarda istihdam edileceklerdir.
Türkiye için “Engelli Turizmi” kavramı yeni ortaya çıkmaya başlayan bir ol- gudur.
Engellilerin hakları olmasına rağmen sosyal yaşama yeterli ölçüde katılma- malarına paralel
olarak turizm aktivitelerinden yararlanmaları da istenilen seviyede olmamıştır. Ancak son
yıllarda engellilerin sosyal yaşama katılımlarını artıracak ça- lışmaların bir uzantısı olarak
turizm alanında da bir takım gelişmeler görülmektedir.
Türkiye’de toplam nüfus içindeki engelli oranı %12.9’dur. Fiziksel engelin türüne
göre değerlendirme yapıldığında; ortopedik, görme, dil, işitme ve konuşma ile zihinsel
engellilerin %2.58, müzmin hastalığı olanların %9.70 olduğu, yerleşim bölgelerine göre
değerlendirme yapıldığında ise kırsal alanda engellilerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu
oranlara göre 9 milyon civarı engelli birey, aileleriyle birlikte 36 milyonluk bir nüfusa
ulaşırken, engellilik ülkemizde nüfusun yarısını ilgilendiren önemli bir konu olarak
durmaktadır.
Türkiye’de yaşayan engellilerin seyahat etme alışkanlıklarına ilişkin herhangi bir veri
yoktur. Ancak, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve
İstanbul’da yapılan bir araştırmaya göre; oteller, odalarının sadece %1’ni engelliler için tahsis
etmektedir. Aynı araştırmada, otel işletmelerinin %31’nde engellilere yönelik düzenlemelerin
olmadığı belirtilmektedir. Bu oranlar gösteriyor ki engelliler ulaşım sorununu aşabilseler de
konaklama tesislerinde önemli sorunlarla karşılaşmaktadır.
Türkiye hem ileri yaş hem de engelli turizmi alanında büyük fırsatlar barındırır. Ancak
ülkemizde henüz yasal mevzuatın tam anlamıyla tamamlanıp hayata geçirilmemiş olması
önemli bir engeldir. Üstelik bu turizm türünde yüksek teknolojik altyapıya ve çok sayıda
hekime de ihtiyaç duyulmamaktadır. Daha ziyade eğitilmiş kalifiye ara eleman ve kapsamlı
bir alt yapıya ihtiyaç vardır.
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Engellilerin bir tatil planı içerisinde talep ettikleri şeylerin engelsiz bireylerden farklı
olmadığının bilinmesi gerekir. Potansiyel bir talep olarak bakılan engelli pazarının gerçek
talebe dönüşmesi için pazarın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir.
Bu anlamada engellilerin yalnızca konaklama işletmelerini kullandığını düşünmek eksik olur.
Engelliler tıpkı diğer turistler gibi tatil destinasyonunu gezmek, alış veriş yapmak,
bulundukları bölgenin kültürel değerlerini öğrenmek vb. pek çok tatil aktivitesi içinde yer
almak istemektedir.
Ülkemizde Turizm Bakanlığı İşletme belgeli tesislerde 1176 adet engellilere özel oda
bulunmaktadır. Oda sayısının en fazla olduğu il Antalya’dır ve toplam 605’tir. Antalya’yı 159
oda ile Muğla izlemektedir. İstanbul’da ise engellilere özel oda sayısı 147’dir. Engellilerin
kullanımına uygun oda sayısı yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte 80 odası olan otel ya da tatil
köyünün yüzde %1’i oranında engelli odası bulundurulması yükümlülüğü vardır. İşletmeler
bu alt sınırın üzerinde bir inisiyatif almamakta, bu durumda 300 odalı bir tesisteki engelli oda
sayısı 3 ile sınırlı kalmaktadır. Mevcut engelli odalarının bir bölümü de ihtiyacı karşılayacak
düzeyde değildir. Yurt dışından grup halinde bir talep gelmesi durumunda doğal olarak bu
talebe olumsuz yanıt verilmek zorunda kalınmaktadır.
Mevcut yaşlı nüfusun baby boomers ve X kuşağı olduğu dikkate alınarak, ne tür
hastalıklara sahip oldukları ve hangi tedavileri almak için seyahat ettikleri tespit edilmeli,
sonuçlara uygun planlamalar yapılmalıdır. Yine yaşlı turistler için geldiği ülkede sahip
oldukları evde sağlık hizmetleri ülkede bulunduğu sürece de verilmelidir. Sağlık turizmi
hizmetlerinde görev alacak engelli/yaşlı ya da kronik hasta gibi özel durumlarda hizmet
sunacak kalifiye personel olmalıdır. Bu hizmetlerde çalıştırılacak personelin yabancı dil
bilmesi de zaruridir. Ayrıca çalışacak personel verdikleri hizmetler ya da gelen hastaların
kültürel yapısı konusunda sürekli hizmet içi eğitimler almalıdır. Özellikle dünyada artan
engelli nüfus göz önüne alındığında engellilerin seyahatlerini kolaylaştıracak erişim
problemlerine çözümler üretilmesi gerekmektedir. Engellilerin seyahatlerini tek başına
yapmalarının çok zor olduğu bir ya da iki refakatçi ile beraber seyahat edecekleri de
değerlendirilmesi gereken başka bir konudur.
Sektörde yer alan bu büyük pazar bölümü öncelikli olarak engelli müşterilerin istek ve
ihtiyaçları yönünde yeniden değerlendirilmelidir. Uluslararası turizmin engelli pazarı alanında
geliştirilebilmesi için uluslararası ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Destinasyona
erişim, konaklama tesislerine, odalara ve turizm alanlarına erişimi kolaylaştırılmalı ve odalar
ve yaşam alanları engellilerin kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Tesisler hem engelliler
hem de yaşlanan nüfus hedeflenerek yalnız yaşayan sağlık turistleri için uygun hale
getirilmeli ve gerektiğinde yardımcı personel desteği sağlanmalıdır. Yaşlı ve engellilerin
turizm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetlerin geliştirilmesi yoluyla bir turizm ürünü
oluşturulması, Türkiye’nin de içinde bulunduğu özellikle genç ve dinamik nüfusa sahip
ülkeler için yeni bir destinasyon fırsatı sağlayacaktır.
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Uygulamalar
Yaşlı bakım merkezi ziyareti gerçekleştirilerek tesislerin özellikleri ve sunulan
hizmetlerin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olunarak, konu pekiştirilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlı, yaşlı bakımı ve engelli kavramları, yaşlı turistleirn ihtiyaçları,
engelli turizmi ve dünyada ve ülkemizde yaşlı ve engelli turizmine yönelik uygulamalar
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı kategorisine dahil edilen kişilerin ortak
özelliklerinden değildir?
a) Ekonomik açıdan, emeklidirler
b) Sağlık ve fiziksel zindelik kaybı yaşıyor olabilirler
c) Zamanları kısıtlıdır
d) Gelenek ve göreneklerle ilgilidirler
e) Dede ve nine olabilirler
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetleri içerisinde yaşlı piyasası
terimlerinden biri değildir?
a) Gri piyasası
b) Woopies
c) Yeni yaşlı vatandaşlar
d) Eski nesil
e) Arası nesil
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı tüketici davranışında turist hizmetleri alıcısının
dikkat etmesi gereken özelliklerden değildir?
a) Satın alma potansiyeli 15 - 20 yıl öncesinden daha yüksektir
b) Tatile gitmek sıklıkla sağlık faydaları ile eşleştirilmektedir
c) Sezon dönemlerini tercih ederler
d) Yalnız seyahat etmek istemezler
e) Sağlık durumları ulaşımda engel olabilir.
Soru 4. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın 2013-2017 vizyonuna yönelik stratejik
planında “Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek” hedefine yönelik stratejilerinde
ileri yaş turizmine yönelik aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?
a) Standartları belirlemek
b) Alt yapı, eğitim, teknoloji kapasitesini artırmak
c) Kuruluşların planlamasını yapmak
d) Tesislerin sayısını artırmak
e) Alternatif tıp uygulamalarını entegrasyonunu sağlamak
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşlı ve engellilere yönelik verilebilecek
hizmetlerden değildir?
a) İleri yaş turizmi
b) Rafting
c) Yaşlı-bakım hizmetleri
d) Klinik otellerde rehabilitasyon hizmetleri
e) Özel bakım ve gezi turları
Soru 6. Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve iyileştirme (rehabilitasyonu) amacıyla
Klinik Konukevleri, Geriatrik Tedavi Merkezleri, Bakım Evleri gibi yerlerde eğitim
almış sertifikalı personel tarafından bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yapılan uygulamaları kapsayan turizm şağıdakilerden hangisidir?
a. 2. Yaş turizmi
b. 3. Yaş turizmi
c. Destek turizmi
d. Rehabilitasyon turizmi
e. Medikal turizmi
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Soru 7. Yaşlı piyasasını tanımlayan terimlerden hangisi “varlıklı yaşlı insanlar”
anlamına gelmektedir?
a. Woopies
b. Gri piyasası
c. Arası nesil
d. Verimli nesil
e. Aktif nesil
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
altında İleri Yaş ve Engelli Turizmi şube müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a. İlgili kurum ve kuruluşların kayıtlarını tutmak ve planlamak
b. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
c. Mevzuat çalışmalarını yapmak
d. Engelli kayıtlarını tutmak
e. Konaklama ve sağlık merkezlerini sağlık turizmi hizmetleri açısından değerlendirmek
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Özürlüler Araştırması’nda engelli bireylerin
ayrıldığı 6 gruptan biri değildir?
a. Ortopedik engelli
b. Zihinsel engelli
c. Süreğen engelli
d. Durağan engelli
e. İşitme engelli
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün engelliliği incelediği
başlıklardan biri değildir?
a. Noksanlık
b. Özürlülük
c. Maluliyet
d. Sakatlık
e. İletişimsizlik

Cevaplar
1) c

2) d

3) c

4) c

5) b

6) b

7) a

8) d

9) d

10) e
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6. TURİST SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Turizm ve Turist Kavramı
6.2. Sağlık Turisti
6.3. Turist Sağlığı
6.4. Turist Sağlığı Hizmetleri İle İlgili Sorumluluklar
6.5. Turizm Sektöründe Çalışanların Sağlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turisti ile turist sağlığı arasındaki fark nedir?
2) Turist sağlığı ile ilgili sorumluluklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Turist ve Sağlık turisti
kavramlaırnı tanımlayabilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Turistin Sağlığı kapsamında
sunulan hizmetleri
açıklayabilmek
Turizm sektöründe çalışanların
sağlığını korumaya yönelik
uygulamaları açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Turist



Turist Sağlığı



Turist Sağlığını Etkileyen Etmenler
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Giriş
Dünyada turizmin gelimesine paralel olarak artan seyahat sayıları ile ilk önceleri
sağlık bilimi çalanları seyahat eden kişilerin yaşanması olası sağlık sorunları için kendi
hekimlerini ziyaret etmelerini önererek bireysel tedbirler almaya başlamışlardır. Bu kişisel
yaklaşımlar turizmin kitleselleşmesiyle 1980’li yılların başında değişime uğramıştır. O
zamana kadar tıp literatürü olan halk sağlığı kitaplarında turist sağlığına dair “turist diyaresi”
ya da “turista” adı altında, genellikle bir ülkeye ulaştıktan 5–10 gün içinde görülen, kısa süren
ve birçok etkenin neden olacağı ishaller söz konusu edilmitir. Boyutlar açısından turist sağlığı
sadece sağlık sektörünün sorumluluğu altında olmaktan çıkmıştır.
Turizme verilen önemin giderek artması ve zaman içerisinde turizmin çeşitlenmesine
ilişkin yapılan düzenlemeler sonucunda, sağlık turizmi önemli alternatiflerden biri haline
gelmiş ve turist sağlığı hizmetleri büyük bir ivme kazanmıştır.
Yaşanan gelişmeler sağlık turizmi ile birlikte turist sağlığı hizmetlerinin de
günümüzün önemli ve güncel konu başlıkları arasında yer almasına ve bu alana yönelik
birçok çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında turist sağlığı, hem yurt
geneline hem de turistik bölgelere seyahat yapanlar için tıbbi bakımın sunulması, sağlık
hizmetlerinin verilmesi, kazaların önlenmesi ve sağlıklı bir ortam sağlanması amacı ile
gösterilen faaliyetlerin bütünü olarak açıklanmaktadır.
Özetle turizm sağlığı kapsamında turistin ve bulunduğu ortamın ve ortamda
çalışanların sağlığı, turizmin getireceği olası hastalıklar açısından toplumun sağlığı, turistlerin
sağlığı ve acil hallerde sağlık sunumu, sağlık personeli ve kurumların işleyişi bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra turistlerin sosyal güvenceleri, yurtdışı sigorta şirketleriyle ilişkiler,
ücretlendirme ve işleşleri, grubetçilerin izindeyken oluşan sorunları, yurtdışına sunulan turizm
ve sağlık hizmeti sonucunda ülkenin tanıtımı ve imajıda yer almaktadır.
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6.1. Turizm ve Turist Kavramı
Turizmin tarihi insanlığın tarihi ile başlar. Bilimin gelişmesi, buluşların artması ve
sanayileşme ile turizm sektörü de gelişmiş ve daha kitlesel bir hal almıştır. “Turist”, “turizm”
ve “turistik” kavramları ilk kez İngilizler tarafından kullanılmaya başlanmış, hatta turizm
kelimesi, turist kelimesinden sonra 1800’lerde ortaya çıkmıştır. Ancak bu deyimler, ana
dilimize, Fransızca’dan gelip yerleşmiştir. Türkçede seyyah kelimesi turisti, seyahat kelimesi
de turizmi karşılamaktadır.
Turizm en kısa ifade ile insanların çeşitli amaçlarla yaşadıkları yerlerden başka bir
yere gitmesi ve konaklaması olarak tanımlanabilir. Eğer bu tanımı geliştirecek olursak
insanların başka yerleri görmek, eğlenmek, dinlenmek, inanç ya da sağlık amaçlı olarak
yaşadığı yerden başka bir yere giderek orada en az bir gece konaklaması diyebiliriz.
Türk Dil Kurumuna göre turizm “dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi
amaçlarla yapılan gezi veya bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik,
kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü” olarak açıklanmıştır.
Bir ülke ya da bölgeye gelen tüm yabancı uyruklu veya yerli uyruklu ziyaretçiler
özellikle kalma süreleri, konaklamaları yada konaklamamaları ve gelme nedenlerinden ötürü
turizmin tam olarak bir tanımını yapmak zordur. Ancak yine de genel ve kısa bir tanım ile
turizm, bir bölgenin tabii, tarihi, kültürel gibi özellikleri görüp, hissetmek ve onlardan
yararlanmak amacı ile yapılan seyahattir.
Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan tanıma göre de turist, para kazanma amacı
olmaksızın, dinlenme, eğlenme, bilimsel, kültürel, diplomatik, idari, sportif, dini ve sağlık
gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ikamet ettiği yerin dışına çıkan, yirmi dört saat veya bir
geceden kısa olmamak üzere kalan ve yolculuk sonrası tekrar geldiği yere geri dönen
kimseleri ifade etmektedir.
Turistlere ilişkin olarak yapılan farklı sınıflandırmalar söz konusudur. Bunlardan akla
gelen ilk sınıflandırma; yerli turist, yabancı turist, günübirlikçi ve turist sayılmayan yabancılar
şeklinde yapılan sınıflandırmadır. Buna göre;


Yerli turist kendi ülkesi içinde bir yerden bir yere seyahat eden turistleri,



Yabancı turist kendi ülkesi dışında başka bir ülkeye seyahat eden turistleri,

 Günübirlikçi yirmi dört saatten daha kısa süreli olarak bir yere giden ancak
konaklamayan turistleri ve
 Turist sayılmayan yabancılar da diplomatları, göçmenleri ve transit yolcuları
ifade etmektedir.
Bu sınıflandırmanın dışında ziyaretçiler, günübirlikçiler ve gezginler şeklinde yapılan
bir başka sınıflandırmanın da olduğu görülmektedir.
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Ziyaretçiler, herhangi bir neden ile başka bir ülkeye giden ancak kazanç getirici bir
faaliyette bulunma amacı olmayan bireyleri anlatmak için kullanılmaktadır.
Günübirlikçiler, seyahat ettikleri bir ülkede yirmi dört saatten daha az kalan geçici
ziyaretçileri ifade etmektedir.
Gezgin, ister ziyaretçi olsun isterse olmasın yolculuk yapan herkes gezgin olarak
tanımlanmaktadır. Gezginlerin sınıflandırılmasında da, turizm istatistiklerine katılmayanlar ve
turizm istatistiklerine katılanlar şeklinde bir yaklaşım tercih edilmektedir. Turizm
istatistiklerine katılmayan gezginler denildiğinde; sınır işçileri, göçebeler, transit yolcular,
mülteciler, yabancı askeri birliklerin mensupları, konsolosluk çalışanları ve diplomatlar
anlaşılırken, turizm istatistiklerine katılan gezginler denildiğinde ise; günübirlikçiler, gemi
yolcuları, uçak ve gemi mürettebatı, yabancılar, yurt dışındaki vatandaşlar, ziyaret etikleri
ülkede en az bir gece kalan turistler ve yabancı hava ve deniz yolu personeli ifade
edilmektedir.
Cohen tarafından yapılan bir diğer çalışmada da turistler, örgütlenmiş kitle turisti,
bireysel kitle turisti, araştırıcı (kâşif) turist ve başıboş turist şeklinde sınıflandırılmıştır.
Örgütlenmiş kitle turisti, alışkanlıklarından vazgeçmeyen, değişimden hoşlanmayan
ve sürekli olarak bilinen yerlere gitmeyi tercih eden turist grubudur.
Bireysel kitle turisti, gezi için gereken detaylar bir seyahat acentesi tarafından
düzenlenmekle birlikte, zamanını nasıl geçireceği konusunda bir ölçüde karar verme imkânına
sahip olan turist türüdür.
Araştırıcı turist, yapacağı seyahatleri kendisi planlayan ve bilinen yerlere gitmekten
kaçınan turist türünü ifade etmektedir.
Başıboş turist ise, seyahatlerini kendi planlayan, gittiği yerde yerel halk ile yaşamayı
tercih eden ve onların kültürünü benimseyen turisttir.
Turist türlerine ilişkin yapılan farklı bir sınıflandırma da, turist profilinin belirlenmesi
için gerçekleştirilen sınıflandırmadır. Buna göre turist profili; demografik, coğrafik, psikolojik
ve sosyo-ekonomik olmak üzere başlıca dört boyuttan oluşmaktadır. Turist profilinin
belirlenmesinin, turizmin planlanması, turizm yönetimi ve turizm pazarlaması açısından katkı
sağlayacağı ifade edilmektedir. Bu sayede hangi turist profilinin hangi turizm türü içerisinde
yer alacağı saptanmakta, turizmde sürdürülebilirliğin yakalanması adına kaynakların etkili ve
verimli kullanımı gerçekleşebilmektedir.

6.2. Sağlık Turisti
İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi
olmayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. Sağlık
turizminin hedef kitlesi, sağlığı bozulmuş olan kişiler ile sağlığını korumaya duyarlı
kişilerden oluşmaktadır. Turizm olayının öznesi insandır. Turizm olayına yön veren ve bu

115

olayın odak noktasını oluşturan insan, turist sözcüğü ile tanımlanmaktadır.
Sağlık turisti, yaşadığı yerde bulamadığı sağlığını dışarıda arayan turist olarak
tanımlanmakta, eski sağlığını korumak ya da sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç
duyduğu ürün ve hizmetleri satın almaktadır. Dolayısıyla burada temel kriter, turistin sağlık
hizmeti almak için yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmesidir. Bu durum, uluslar
arası hasta kavramı ile de ifade edilmekte, zaman zaman sınır ötesi hasta, sınır ötesi sağlık
turisti ve turistin sağlığı gibi kavramlar da benzer amaçla kullanılmaktadır.
Bir diğer tanıma göre de sağlık turisti, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve
hastalıkların tedavi edilmesi için, ikamet ettiği yerden başka bir yere seyahat eden ve gidilen
yerde en az yirmi dört saat kalarak, sağlık ve turizm olanaklarından yararlanan kişi olarak
tanımlanmaktadır.
Öncelikle tıbbi tedavi olma amacı taşıyan ama aynı zamanda turistik yerlerde
dinlenmeyi ve güzel zaman geçirmeyi hedefleyen bireyler de sağlık turisti olarak
tanımlanmaktadır.
Sağlık turizmi kapsamı içerisinde yapılan bir diğer sınıflandırmaya göre de turistler
veya ziyaretçiler; yalnızca turist, tatilde tedavi edilen turist, tatil ve tedavi amaçlı turist, tatil
yapan hastalar ve yalnızca hastalar olmak üzere beş grupta ele alınmaktadır. Yalnızca turist
olarak ifade edilenler dışındaki tüm grupların sağlık turizmi ile yakından ilgisi bulunmaktadır;
 Yalnızca turist; gittikleri ülkede tıp hizmetinden yararlanma amacı taşımayan
turist ya da ziyaretçileri,
 Tatilde tedavi edilen turist; yaptıkları seyahat sırasında rahatsızlanmaya veya
kazaya bağlı olarak tıp hizmeti ve tedavi alan turistleri,
 Tatil ve tedavi amaçlı turist; ziyaret ettikleri bölgeye tıbbi nedenler ile
gitmemelerine rağmen, gidilen bölgede rahatsızlıklarına yönelik tedavi olanaklarının olmasını
tercih eden turistleri,
 Tatil yapan hastalar; gittikleri yere öncelikli olarak tedavi amacı ile giden,
iyileştikten sonra da tatil yapan turistleri,
 Yalnızca hastalar ise; gittikleri yerde sadece tedavi olma amacı ile bulunan ve
tatil yapma arzusu taşımayan turistleri ifade etmektedir.

6.3. Turist Sağlığı
Turist sağlığı, ülkelerinden saklıklı olarak dinlenme, eğlenme veya gittiği ülkenin
birçok zenginliklerini tanıma amaçlı giden kişilerin sağlığı ve bulunduğu ortamın sağlıklı
olması” olarak tanımlanmaktadır.
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Ayrıca bir diğer ifadeye göre de turist sağlığı, turistik yaşam ile ilgili her türlü sağlık
problemini içermekte olup, uzun süre hastalıkların coğrafi dağılımı ve ülkeler arası
yolculuklara bağlı olarak ortaya çıkacak hastalıklar ile acil hallerde sağlık hizmetinin nasıl
sunulacağı ve yoğun bakım hizmetlerinin nasıl verileceği gibi konuları da içeren bir
kavramdır.
Seyahat etme hakı ve özgürlüğünden yararlanmak isteyen turistin zamanı, parası,
deneyimi, beklentileri ve gereksinimleri söz konusudur. Örneğin, turistin ana motivasyonları
arasında yeme-içme, güvenlik gelmektedir. Turist bölgenin sadece bir tek özelliğinden değil
corafik, ekonomik, toplumsal ögelerinin birleşiminden ortaya çıkan “nihai ürün”ü satn alır.
Turistler gezileri sırasında gittiği ülkenin konaklama işletmelerinde konaklar, uçak, otobüs,
gemi vb. ulaşım araçları kullanır, bulunduğu bölgenin yemeklerini yer, alış veriş eder ve
eğlence mekanları gibi kalabalık ortamlarında bulunur. Turist bu deneyimlerini yaşarken
seyahatini sağlıklı ve güvenilir ortamda gerçekletirme ve herhangi bir sağlık sorunu ile
karşılaşmadan sonlandırmak ister.
Bu nedenle turist sağlığı, turistlerin sağlığını korumayı amaçlamakta ve halk sağlığının
yeni bir alanı olarak kabul edilmektedir. Bu alan öncelikli olarak turistik bölgeler olmak üzere
tüm bölgeleri içermekte, geçici bir süre kalmak üzere seyahat edenlerin, geldikleri süre
zarfında hastalanmaları ve tedavilerinin yapılması, içinde bulundukları ortamın sağlıklı
olması, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, kazaların önlenmesi ve acil durumlarda
sağlık hizmeti verilmesi gibi önemli konuların yanında, kişisel temizlik, temiz gıda ve
çevrenin korunması gibi temel başlıkları da içermektedir.

6.3.1. Turist Sağlığı Sorunları ve Nedenleri
Turizm sağlığı, halk sağlığının hem önemli hem de öncelikli konularından birisi
olmakla birlikte, turizm sektöründe de ülkelerin turizm potansiyeli değerlendirilirken son
yıllarda en çok gündeme gelen ve üzerinde durulması gereken önemli konulardan birisidir.
Turistlerle ilgili ilk sağlık düzenlemelerinin, bulaşıcı hastalık taşıyanların kentlere ve kale
surlarına girmelerinin yasaklandığı ilk ve orta çağlara kadar uzandığı bilinmektedir.
Günümüzde ülkeler arası yolculuk sayısında önemli boyutlarda artış söz konusudur. Bir
ülkedeki sağlık koşullarının durumu ülkeler arasındaki rekabet ve anti propaganda unsuru
olarak gündeme gelmektedir. Bu nedenle ülkeler sağlıklı çevre oluşturulması ve hijyen
koşullarına gederek daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bu açıdan turistlerde sağlık
riskini en aza indirebilmek için söz konusu riskleri araştırmak ve anlamak gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sağlık üzerine güvenlik riskleri dört kaynaktan
meydana gelmektedir ve bu riskler bölgede yaşayan halkın sağlığını etkilediği gibi turistlerin
de sağlığını etkilemektedir:


Terör ve organize suçlar gibi turizm dışı riskler,



Turizm ve ilgili sektörlerden kaynaklanan riskler,
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Bireysel yolcuların neden olduğu riskler ve



Fiziksel-çevresel risklerdir.

Turistler seyahat esnasında kullanmış oldukları ulaşım araçlarının (hava, deniz, kara)
etkisiyle bazı sağlık sorunları ile karşılaşabilmektedirler. Bu rahatsızlıklara neden olan
faktörlere örnek olarak, kabin hava basıncı, oksijen ve solunum zorluğu, kabin nem ve
kuruluğu, ozon, kozmik radyasyon, taşıt tutması, hareketsizlik, dolaşım sistemi rahatsızlıkları,
stres, hava öfkesi ve uçuş korkusu verilebilir.
Çevresel sağlık etkilerine örnek olarak ise, yükseklik, ısı ve nem, güneş kaynaklı
radyasyon ışınları, gıda ve su kaynaklı sağlık sorunları ( kolera, giardiasis, karaciğer iltihabı,
listeriosis, tifo vb) verilebilir. Dünya Sağlık Örgütü yolcuların %80’inden fazlasını etkileyen
ana ve ortak sağlık sorunlarına kirletilen yiyecek ve suyun neden olduğu belirtmektedir.
Bunun dışında dinlenme ve eğlenme ile ilgili sulardan kaynaklı sağlık sorunları da söz
konusudur. Örneğin, termik şok, kramplar, kalp ile ilgili sıkıntılar, kimyasallarla kirli suların
solunması içilmesi veya su su canlıları tarafından ısırılma ile çeşitli zehirlenmeler ve
enfeksiyonlar bunlar arasında yer almaktadır.
Turistlerin yakalandıkları enfeksiyon hastalıkları ve bulaşma yolları aşağıda yer
almaktadır.
Tablo 6.1: Turistlerin Yakalandıkları Hastalıklar ve Bulaşma Yolları
Hastalıklar

Bulaşma Yolları

İshal, Tifo, Kolera

Gıda ve su yoluyla

Sıtma, Sarı Humma, Kene

Vektör yoluyla

Kuduz, Bang Hastalığı

Hayvanlar Yoluyla

HIV, Hepatit B

Cinsel yolla

Sıtma, HIV, Hepatit B

Kan yoluyla

Zatürre, Difteri, Kabakulak

Hava yoluyla

Şarbon, Tetanos

Toprak yoluyla

Farklı turizm yörelerindeki sağlık sorunlarının sınıflandırıldığı bir çalışmaya göre, dört
ayrı turizm çeşidine ilişkin on üç sağlık sorunu tespit edilmiştir. Çalışmaya göre yaz
turizminin yaşandığı yörelerde en sık rastlanan sağlık sorunu solunum sistemi hastalıklarıdır.
Din ve kültür turizmi yapılan bölgelerde travmalar, yaralanmalar ve gastroenteritler ilk sıraları
almaktadır. Kış turizminin yaşandığı bölgelerde ağırlıklı bir oranla travmalar başı çekerken,
termal turizmin yapıldığı bölgelerde ise sağlık sorunlarının aşında gastroenteritler
gelmektedir.
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Tablo 6.2: Turistlerin Turizm Çeşidine Göre Sağlık Sorunlarının Dağılımı
Yaz
Turizmi
16,2

Din ve Kültür
Turizmi
12,2

Kış
Turizmi
17,9

Termal
Turizm
17,6

Kulak yakınmaları

15,4

4,7

0,4

7,8

Gastroenteritler

14,5

26,2

3,7

27,5

Travmalar/yaralanmalar

13,3

28,4

60,8

13,7

Alerjik reaksiyon

11,5

7,8

0,8

7,8

Göz yakınmaları

3,8

1,1

2,1

9,8

Eklem, kas sistemi hastalıkları

3,6

2,0

1,3

5,9

Cilt hastalıkları

2,6

1,1

1,3

3,9

Kalp damar hastalıkları

2,2

3,1

2,9

2,0

Güneş yanığı/çarpması

1,4

0,2

1,3

-

1,1

1,6

-

-

Zehirlenmeler

0,2

0,7

0,4

-

Yanıklar

0,3

0,4

0,8

-

Tanı veya Yakınma
Solunum sistemi hastalıkları

Böcek sokması/kedi köpek
ısırması

6.3.2. Turistlerin Karşılaşabileceği Sağlık Sorunları
Turist sağlığında karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına ilişkin yapılan bir
sınıflandırmaya göre turistlerle ilgili sağlık sorunları, yolculuğun neden olduğu sorunlar,
hastalık taşınması, gezilen bölge ile ilgili risk ve turistin kendisinden kaynaklanan sorunlar
olmak üzere dört grupta ele alınmıştır.

6.3.2.1. Yolculuk ve Destinasyon İle İlgili Sorunlar
Yolculukla ilgili sağlık sorunları ulaşım aracına, yol koşullarına, yolculuğun yapıldığı
coğrafik ve iklimsel koşullara, yolcunun sağlık durumuna, yaşı ve cinsiyetine göre değişik
gösterir. Genel olarak yolculuğa bağlı sağlık sorunları, hareket hastalığı, ritim bozulması,
stres ve aşırı yorgunluk, aklimatisasyon, ilaç ve kontrol düzeni, güneş maruziyeti, yer
değişikliği, gürültü, besinler ve su olarak sınıflandırılabilir.
Hareket hastalığı, seyahatin neden olduğu sorunlar içerisinde en sık görüleni olarak
ifade edilmekte ve kısa süre içinde farklı araçlara binilmesine bağlı olarak deniz tutması veya
araç tutması şeklinde kendini göstermektedir. Baş dönmesi, bulantı ve kusma hareket
hastalığının önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca bilinen bir diğer husus da
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yüksekten uçmanın uykusuzluğun yanında tansiyonu önemli ölçüde etkilediğidir. Karşılaşılan
sorunların giderilmesi için, hekimin önerileri çerçevesinde alınacak olan bulantı önleyici
ilaçların ve hafif bir şeyler yenilmesinin faydalı sonuçlar vereceği vurgulanmaktadır.
Çocuklarda daha sık görülen hareket hastalığının yaş ile birlikte azalması söz konusudur.
Ritim bozulması, uzun yolculuklar ve ani iklim değişikliği insan biyoritminin
bozulmasına neden olur. Uzak bölgelere yolculuklarda boylam değiştirmeye bağlı olarak
değişen ışık etkisi, gündüz gece dönüşümleri vücutta uyum sıkıntılarına, uyku düzeninde
bozukluklara, hormonların ve biyolojik mekanizmanın bozulmasına yol açabilmektedir.
Zaman diliminin değişmesi ve ani saat farklılıklarının yaşanması “Jet lag” denilen
uykusuzluk, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler gösteren hastalığın oluşumunda etkilidir.
Stres ve aşırı yorgunluk, ani verilen yolculuk kararı, kısa sürede yapılan yolculuk
hazırlıkları, seyahetlerde kısa sürede bir çok bölgenin geçilmesi, seyahat öncesi hazırlıklar ve
terminallerde uzun süreli beklemeler bedensel zorlanmalara, aşırı yorgunluğa ve strese neden
olabilmektedir. Ayrıca ülke veya mekan değişiminden kaynaklanan güven yitimi kişinin ruh
sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
Aklimatizasyon (uyum), seyahatlerde mekan değişiminden kaynaklanan ani iklim
değişiklikleri, yükseklik, sıcaklık ve nemde büyük değişimler insan vücudunun fizyolojik ve
ruhsal olarak zorlanmasına neden olabilir. Bu durum birçok insanda birtakım yakınmaların
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Değişik yükseklik ve coğrafi koşullarda kısa süre
kalınmasında, yeterli aklimatiszasyonun sağlanamamasının en önemli etken olduğu
vurgulanmaktadır.
İlaç ve kontrol düzeni, gidilen ülkede sağlık önceliklerinin farklı olması, personel
eksikliği, aranılan ilacın bulunamaması, kronik hastalığı olanlarda periyodik kontrollerin
yapılamaması ve tıbbi uygulamalardaki farklılıklar yolcu sağlığı ile ilgili olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir.
Güneş maruziyeti, uzun süre güneş altında kalanlarda güneş çarpması ve güneş yanığı
oluşabilmektedir. Ayrıca güneşin etkisi sadece kısa süreli sağlık sorunları değiş, cilt kanseri
gibi uzun süren önemli sağlık sorunlarına da yol açabildiği görülmektedir.
Yer değişikliği, turistler mekan değişikliği ile beraber yeni hayvan florasıyla
karşılaşırlar. Bu yeni hayvan florası ile kuduz, tetanos gibi hastalıklar turistlere
bulaşabilmekte ayrıca yılan, akrep gibi hayvanlar zehirlenmelere neden olabilmektedir.
Gürültü, turizm bölgelerinde nüfusun artışına paralel olarak artan ve çeşitlenen turizm
faaliyetleriyle birlikte gürültü artışı da söz konusudur. Özellikle eğlence faaliyetlerinin
yürütüldüğü ortamda bu etki kendini daha fazla göstermektedir. En belirgin olanı ise
müziklerin yüksek sesli olarak yapılmasıdır. Bu durum zaman zaman iç kulaktan başlayarak
önemli işitme kayıplarına neden olduğu bilinmektedir.
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Besinler, yeme alışkanlığı ve tüketilen gıdaların değişimine bağlık olarak ishal,
iştahsızlık yada şişmanlık gibi sağlık sorunları oluşabilmektedir. Bu konuda yapılan
çalışmalar göre besinlerden geçen hastalıkların büyük çoğunluğu bağırsak enfeksiyonudur.
Su, insan yaşama için vazgeçilmez bir öge olan su, turizm bölgelerinde önemli sağlık
sıkıntıları oluşturabilmektedir. Özellikle kalabalık turizm kentlerindeki su kaynakları turizm
mevsiminde artan nüfus ile çoğu zaman su gereksinimini karşılayamamaktadır. Bu durum
kişisel hijyen yeteri kadar sağlanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca suyun niteliklerinin
kötü olması, içme dışında, banyo, yüzme, balık avlama, çıplak ayakla yürüme gibi nedenlerle
suyla temas sağlanması ve kirli suların vücuda teması ise cilt, göz ve kulak enfeksiyonlarına
neden olabilmektedir.
Uluslararası seyahatlerde karşılaşılan ve turist sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir
diğer sorun da, yolcunun sahip olduğu sigorta güvencesinin yurt dışında geçerli olmaması ve
buna bağlı olarak ihtiyaç duyduğu muayene, tanı ve tedavi olanaklarından mahrum
kalmasıdır.

6.3.2.2. Hastalığın Taşınması
Turistlerin karşılaştığı ve turist sağlığını etkileyen bir diğer sağlık sorunu, hastalıkların
taşınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle uluslararası seyahatler hastalıkların
taşınmasında büyük bir risk oluşturmaktadır. Bulaşıcı hastalığı olan bir turist seyahatleri
sırasında hastalığını başka bölgeye taşıdığı gibi, sağlıklı olan bir turist de bulunduğu ülkedeki
bulaşıcı bir hastalığı kendi ülkesine taşıyabilmektedir. Özellikle gezgin ishali, sıtma, cinsel
yolla bulaşan hastalıklar, sarıhumma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürree gibi hastalıklar bu
başlık altında yer almaktadır.
Gezgin ishali, seyahate çıkan her üç kişiden birinde gezgin ishali görülmektedir. Kişi
bir ülkeden diğerine yolculuk yaptığında özellikle iklim, sosyal koşullar ve sanitasyon olanak
ve standartlarında önemli değişiklikler söz konusu olduğunda 2 ila 10 gün içerisinde ishal
meydana gelmektedir.
Sıtma, anofel grubu sivrisineklerin dişilerinin ısırığı ile geçmektedir. Titreme
nöbetleri, ateş, baş ağrısı, kusma, nadiren ishal gibi belirtileri bulunmaktadır. Ayrıca
sivrisinekler turizm faaliyetleri için kullanılan hızlı ulaşım araçlarına girerek bölgeden
bölgeye geçebildikleri için gidilen bölgeye sıtmanın yayılmasını sağlar.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, turizm faaliyeti amacı itibariyle insanların,
rahatlama ve dinlenme süreci olduğu için kendilerini her anlamda özgür hissetmek istedikleri
ve özellikle de daha aktif cinsel faaliyetlerde bulunmasını tetikleyen bir etkinliktir. Bazı
çalışmalara göre seks turizminden dünyada çapında en çok gelir sağlayan ülkelerden Tayland,
Hindistan, Filipinler ve Bombay’da HIV virüsüyle bulaşma oranı oldukça yüksek rakamlara
ulaştığı belirtilmektedir.
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6.3.2.3. Gezilen Bölge İle İlgili Olası Riskler
Dünyanın farklı bölgelerinde karşılaşılan sağlık sorunları çeşitlilik göstermektedir.
Bununla birlikte yaygın kanı, sağlık sorunlarının genellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere yapılan seyahatler sırasında ortaya çıktığı yönündedir. Yetersiz sağlık hizmeti,
sağlık hizmetine ulaşmada sorunlar yaşanması, iletişim problemleri, seyahatin amacı, kalınan
sürenin uzunluğu, konaklama koşulları gibi birtakım faktörler gezilen bölge ile ilgili olası
riskler olarak kabul edilmektedir.

6.3.2.4. Turistin Kendisinden Kaynaklanan Sorunlar
Daha önceden kalp, romatizma ve diyabet gibi akut ya da kronik hastalığı olan ve
psikolojik şikâyetleri bulunan turistlerin diğer turistlere göre sağlık sorunları ile karşılaşma
açısından yüksek risk grubunda oldukları ifade edilmektedir. Bununla birlikte yaşlılık,
hamilelik, çocuk olma ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip olma da riski yükselten
faktörler arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak turistin alkol ve ilaç kullanma eğilimi,
hızlı araç kullanması gibi yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan bazı farklılıklar da risk
faktörü olarak değerlendirilmektedir.
Turistin karşılaştığı genel sağlık sorunlarının çözümlenmesi ve sağlığının
iyileştirilmesi sürecinde; gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde benimsenecek olan
işbirliğinin, bilgi paylaşımına ilişkin yeterli yasal düzenlemelerin yapılmasının, düzenli ve
standartlara uygun olarak turist sağlığı kayıtlarının tutulmasının ve sağlık hizmet kalitesinin
yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasının faydalı sonuçlar doğuracağı ifade
edilmektedir. Turistlerin gidecekleri ülkelerde karşılaşmaları olası sağlık sorunlarına ilişkin
farkındalıklarının yükseltilmesinin ve bilinçlendirilmelerinin de turist sağlığı açısından önemli
olduğu unutulmaması gereken bir diğer husustur.

6.4. Turist Sağlığı Hizmetleri İle İlgili Sorumluluklar
Turizmde sağlık sorunları turistlerle birlikte ülkeye taşınabildiği gibi, turistin gittiği
ülkeden de kaynaklanabilir. sağlıkla ilgili yardım sağlama olanağı ve biçimi, sağlık
personelinin niteliği, sağlık kurulaşlarının niteliği ve ulaşılabilme durumu, sağlık eğitim
düzeyi, dönüşte turistlerin sağlık kontrolünden geçirilebilmesi, kültür ve diğer laboratuar
değerlendirme olanaklarının sağlanması yönetsel konular arasında sayılabilir.
Turistler seyahate çıkmadan önce sağlık riskleri bilgi ve tavsiye almadıkları için
hastalıklara karşı korunamamaktadırlar. Sağlık sorunları turizm sektöründen ve sağlık
sektörlerinden kaynaklanabilmektedir. Rodriguez (2001), turizm sektörünün gıda, su
konusunda temizlik önlemlerini almaması, güvenlik ve risk ile ilgi turisti bilgilendirmemesi
sağlık sıkıntılarını beraberinde getirdiğini belirtmektedir.
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Turizm İle İlgili İşletme ve Kurumların Sorumluluğu
Turizm sağlığında turizm işletmelerine de büyük görev düşmektedir. Sağlık hizmeti
işletmenin kalitesinin önemli bir parçasıdır. Temiz ve sağlıklı olmayan mekanlar, konaklama
tesisleri, restoranlar, sokaklar, yiyecekler turistler için önemli sağlık sorunları
oluşturmaktadır.
Sağlık turizmi kapsamında sunulması düşünülen turist sağlığı hizmetlerinin
beklentileri karşılayabilmesi ve değişen taleplere yanıt verebilmesi sürecinde, uluslararası
standartlara uygunluğu da son derece önemlidir. Fiziki altyapının yeterliliği, çevresel
koşulların uygunluğu, ulaşım kolaylığının olması, sağlık hizmetlerinin sunumunda etik
ilkelere bağlılık, ekonomik açıdan sağlık hizmetinin ulaşılabilirliği, yeterli tıbbi ve bilgi
teknolojisine sahip olma, uluslararası standartlarda ortak tedavi protokollerinin olması ve
sağlık sigortalarının yurt dışında sunulan hizmetleri karşılayacak şekilde düzenlenmesi bu
standartlardan bazılarıdır.
Turist sağlığı hizmetlerinin aksamadan, etkili ve verimli bir şekilde sunulması
sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, hastanelerin, Sağlık Bakanlığı’nın ve
üniversitelerin eşgüdüm içinde çalışmasının büyük önem taşıdığıdır.
Bunun dışında sigorta kuruluşları ve seyahat acenteleri arasındaki koordinasyona
dikkat edilmeli, yabancı dil bilen sağlık personeli sayısının artırılmasına ilişkin düzenlemeler
yapılmalı, halkla ilişkiler çalışmalarına hız verilmeli, ulaşım, konaklama, refakat ve tıbbi
tedavinin kalitesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı, akılcı kaynak kullanımı benimsenmeli,
bulaşıcı hastalıklar açısından hijyen kurallarına göre hareket edilmeli, turistlerde yaygın
olarak görülen hastalıklar, yaralanma ve ölüm nedenleri saptanmalı ve gereken önlemler
alınmalı, tıbbi kayıtların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasına özen gösterilmeli,
hastanın mahremiyeti korunmalı, turistlere hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılmalı,
hasta güvenliğinin sağlanması ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulması için düzenlemeler
olmalıdır. Ayrıca turist sağlığı hizmetlerinin sunumunda yapılan hataların ve ortaya çıkan
komplikasyonların, yılların emeklerini olumsuz yönde etkileyeceği gerçeğinden hareketle de,
etkili bir denetim mekanizması kurulması için gereken adımlar atılmalıdır.
Turistin Sorumlulukları
Turistlerin gideceği ülke hakkında ön bilgi sahibi olması, seyahat esnasında
yaşanabilecek sorunları azgari seviyeye indirmesi bakımından önemlidir. Örneğin trafik
kazaları sonucu yaralanmaların ya da ölümlerin en önemli nedeni turistin bulunduğu ülkedeki
yolları tanımamasından kaynaklanmaktadır. Yine turistlerin seyahatten önce aşırı yorgun
olmaları, sağlıklı gıda ve içecek tüketmemeleri, sürekli kullandıkları ilaçları yanlarına
almamalarının da sağlık sorunlarını artırdığı görülmektedir.
Aşılama bulaşıcı hastalıkları engellemede yüksek ölçüde etkili bir yöntemdir. Kolera,
Hepatit B, Kızamık, Tifo ve tetanos gibi hastalıklara yakalanmayı engellemeye karşı aşılama
önemli bir rol oynamaktadır.
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Turist sorumluluğu konusunda önemli bir diğer husus da, turistlerin ülkelerine
döndüklerinde, ziyaret ettikleri ülkelerde yapılan sağlık müdahaleleriyle ilgili bilgileri, reçete
örneklerini ve kayıtları yanlarında bulundurmalarının yapılacak değerlendirmeleri
kolaylaştıracak olmasıdır. Ayrıca turistlerin gittikleri ülkelerin sağlık sistemleri, kendi sağlık
sigortalarının kapsamı ve ülkenin trafik akışı gibi genel konuları hakkında bilgi sahibi
olmaları seyahatlerinin sonucundaki memnuniyetlerini etkileyen hususlar olabileceğini göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Turist Kabul Eden ve Gönderen Bölgenin Sorumlulukları
Turizm sağlığının konularından birisi bilgilendirmedir. Turistler gidecekleri ülke
hakkında bilgilendirilmeliler. Turistlerin yolculuk öncesi gidecekleri ülke, yapacakları
yolculuklar ve o bölgenin sağlık olanakları ile ilgili bilgilendirilmemeleri, koruyucu önlemler
almamalarına neden olduğunu belirtmektedir. Bunlarla ilgili olarak da turistler çevre, yemek,
iklim, yaşam biçimi değişimi, yolculuk stresi ile ilgili sağlık sorunları yaşarlar.
Gidilen ülkenin sağlık olanakları yetersiz ve ülkelerde ilk yardım ve kurtarma eğitim
düzeyi düşük olduğunda turistler sağlık sisteminden yeterince faydalanamadıklarını
vurgulamaktadır. Turistlerin çoğu enterik hastalıklar gibi bazı sağlık sorunlarıyla ilgili
yakınmaları ortaya çıkmadan geri dönebilirler. Ancak yetersiz tedaviye bağlı taşıyıcılık
olabilir. Ayrıca kuluçka dönemi içerisinde geri dönebilir.
Özellikle gelişmiş ülke turistlerinin önemli sağlık sorunlarından birisini sigorta
oluşturmaktadır. Kaliteli sağlık hizmeti ve bu sağlık hizmetinin sunulması sırasında izlenen
yollar sürdürülebilir turizm hareki için olmazsa olmazların başında yer almaktadır.
Seyahat etmek ve tatil yapmak birçok kişi için güneş, deniz, kum, alkol, su sporları,
seks ve iyi zaman geçirme gibi anlamlara gelmektedir. Bununla birlikte güneş, deniz, kum, su
sporları ve seks birçok sağlık sıkıntılarına neden olmakta, alkol ile trafik kazalarından
meydana gelen yaralanmalar ve ölümlerin artış gösterdiği söylenebilir. Turizm sektöründe bu
sağlık sorunlarına ilişkin, turistlere, turizm ve sağlık sektörlerine düşen görevler aşağıda tablo
6.3’de görülmektedir.
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Tablo 6.3: Surizmde Sosyal Aktörlerin Görevleri
Yolcular

Kendi
Ülkesi

Turizm
Endüstrisi

Bilgi ve

Güvenlik ve risk

tavsiyelerin

bilgilerinin

alınması

verilmesi

Sağlık Kurumları

Ülke

Sorumlu
davranılması

koruyucu ilaçlar ile
ilgili tavsiyelerin
verilmesi

sağlık

Sağlık riskleri ile

konularında

ilgili tavsiyelerin

güvenliğin

verilmesi

garanti edilmesi
Kazaları
Toplum

önleyici
yaklaşımda
bulunmaları

Bakanlığı

Aşılama ve

Gıda, su, ulaşım,
Konuk

Sağlık

Sağlık ve
Güvenlik
alanında
gerekli
yasaların
getirilmesi

Sağlık riskleri ile

Denetim

ilgili tavsiyeler

sistemlerinin

verilmesi

kurulması

6.5. Turizm Sektöründe Çalışanların Sağlığı
Turizm sektöründeki pozitif ivmeli büyüme, işletme sayısında her sene ciddi bir artış
yaratmaktadır. Bununla birlikte artan istihdam, rekabet ve ekonomik olarak sürdürülebilir
olma gerekliliği, sektörün risk faktörlerini azaltma ihtiyacını daha ciddi bir ihtiyaç haline
getirmiştir. Bu yüzden özellikle turizm alanında iş kazası ve meslek hastalıkları en çok
dikkate alınması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin turizm alanındaki
mevcut konumu ve hedefleri göz önüne alındığında turizm alanındaki iş güvenliği ve sağlığı
çalışmalarının artırılması, özel ve kamu kuruluşlarının bu konuya gerekli önemi vermesi
gerekmektedir.
Turizm sektöründe çalışan bireylerin sağlığı da turist sağlığı açısından en önemli
konuların başında yer almaktadır. Çünkü; hizmet, bakım, beslenme, seyahat acenteleri, turizm
ve tanıtım, rekreasyon vb. alanlarda çalışan kişilerin sağlığı turist sağlığı ile çok yakından
ilişkilidir. Turizm sektöründe çalışan kişiler bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olmaları
durumunda başka birine kolayca bulaştırabilme özelliğine sahiptir. Bu kişilerin turistlerle
yakın ilişki içerisinde bulunmaları, yakınlık kurabilme ihtimallerinin olması, iletişime
geçebilme kolaylıkları gibi nedenler birçok bulaşıcı hastalığın hem kendi ülkelerine hem de
gelen turistler aracılığı ile diğer ülkelere yayılmasında önemli etken olmaktadır. Bu kişiler
bazı etkenlerin taşıyıcısı durumunda olabilecekleri gibi hastalığa yakalanmamış fakat
inkübasyon (kuluçka) dönemi içerisinde olabilirler. Dolayısıyla bu kişiler karşılaştıkları
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yüzlerce turiste bu hastalıkları bulaştırabilirler.
Turizm sektöründe faaliyetlerde bulunan otel, restoran ve lokanta işletmelerinde çeşitli
sebeplerle yoğun olarak meydana gelen düşmeler sonucunda ciddi yaralanmalar, sakatlıklar
hatta ölümlerin meydana geldiği görülmektedir. Özellikle temizlik yapılırken yetersiz
ekipman ve zaman verilmesi sonucu arkada kalan yağ ve yemek artıkları, hızlı servis
yükümlülüğü altında ezilen çalışanların düşme riskini yükseltmektedir. Çalışma alanın
yeterince aydınlatılmaması, uygun merdivenler yerine farklı malzemeler ile geçici platformlar
oluşturulması, çalışılana zemine uygun ayakkabı temin edilmemesi, kalifiye olmayan
personele lamba değiştirilmesi, ışıklı platformlar kurulması gibi koruyucu ekipman ve uygun
merdiven kullanımı gerektiren işler yaptırılması düşme kazalarına neden olmaktadır.
Temizlik ve eğlence amaçlı kullanılan çeşitli kimyasal maddelere, eğitim ve ekipman
eksikliği sonucunda maruz kalınması deri hastalıkları ve solunumsal hastalıklar gibi çeşitli
yüzeysel ve sistematik zararlara sebep olabilmektedir. Bu maddelerin gıdalar ile uygunsuz
depolanması ayrıca turist sağlığını da kötü olarak etkileyebilmektedir. Turizme hizmet eden
işletmelerin mutfaklarında kullanılan araç ve gereçler kesilere neden olabilmektedir. Bu risk
çalışan sayısı yetersizliği ve iş yükü ile artmaktadır. Bu kesici/delici yaralanmalar ufak
kesiklerden, kıyma makinesi kazaları gibi uzuv kaybına kadar gidebilmektedir.
Turizm sektöründe en çok görülen iş ile ilgili hastalıklar kas ve iskelet sistemi ile ilgili
hastalıklardır. Az sayıda personele yüklenen ekipmansız bavul taşınması, uzun saatler
boyunca ayakta durma, uygunsuz dinlenme alanları ve süreleri gibi birçok sorun kasların
zedelenmesi, omurga sorunları, eklemlerde yaralanmalar gibi sonuçlar doğurmaktadır.
Sezonluk artan iş yükü ile personel sayısının uyumlu olmaması ise bu tür problemlerin riskini
hatırı sayılır bir oranda arttırmaktadır.
Turistik işletmeler ve yetkili kuruluşlar çalışan personelinin her kademede sağlık
eğitiminden geçirilmelerini ve kendi sağlıklarını koruma sorumluluğu almalarını sağlamak
zorundadır. Turistle doğrudan temas etme durumunda olan çalışanlara özel eğitim
programlarının içerisinde temel hijyen kurallarının öğretilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır.
Turizm alanında çalışanların sağlık kayıtlarının düzenli olarak tutulması, gerekli
değerlendirmelerin zamanında yapılması ve epidemiyolojik değerlendirmeler ışığında
alınması gereken önlemlerin yerine getirilmesi sorunların çözümü için ilk adımı
oluşturmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık turisti kavramı, turistlerin çeşitleri, sağlık tursitlerinin genel
sorunları ve turizm sektöründe çalışanların sağlığı ile ilgili konular öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi turist sınıfına girmemektedir?
a) Yerli turist
b) Yabancı turist
c) Günübirlikçi
d) Turist sayılmayan yabancılar
e) Hastalar
Soru 2. Cohen’e göre yapılan turist sınıfına aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?
a) Örgütlenmiş kitle turisti
b) Bireysel kitle turisti
c) Araştırıcı turist
d) Gezgin turist
e) Başıboş Turist
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi turist profilinin belirlenmesinde yapılan sınıflamanın
boyutlarından değildir?
a) Demografik
b) Coğrafik
c) Kültürel
d) Psikolojik
e) Sosyo-ekonomik
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sağlık üzerine
oluşan güvenlik risk kaynaklarından değildir?
a) Terör ve organize suçlar gibi turizm dışı riskler
b) Turizm ve ilgili sektörlerden kaynaklanan riskle
c) Toplulukların yol açtığı riskler
d) Bireysel yolcuların neden olduğu riskler
e) Fiziksel-çevresel riskler
Soru 5. Aşağıda verilen turistlerin yakalandıkları hastalıklar ve bulaşma yolları
eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
a) İshal, Tifo, Kolera / Gida ve su yoluyla
b) Sıtma, Sarı humma, Kene / Vektör yoluyla
c) HIV, Hepatit B / Cinsel yolla
d) Şarbon, Tetanos / Hava Yoluyla
e) Bang / Hayvanlar yoluyla
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi diplomatları, göçmenleri ve transit yolcuları kapsayan
turist kapsamına girmektedir?
a. Yerli Turist
b. Yabancı Turist
c. Günübirlikçi
d. Turist sayılmayan yabancı
e. Gurbetçi
Soru 7. Alışkanlıklarından vazgeçmeyen, değişimden hoşlanmayan ve sürekli olarak
bilinen yerlere gitmeyi tercih eden turist grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Örgütlenmiş kitle turisti
b. Bireysel kitle turiti
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c. Araştırıcı turist
d. Başıboş turist
e. Kaşif turist
Soru 8. “Ülkelerinden sağlıklı olarak dinlenme, eğlenme veya gittiği ülkenin birçok
zenginliklerini tanıma amaçlı giden kişilerin sağlığı ve bulunduğu ortamın sağlıklı
olması” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Turist sağlığı
b. Sağlık turizmi
c. Sağlık turisti
d. Rekreasyon
e. Aklimatizasyon
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yaz turizminin yaşandığı yörelerde en sık rastlanan
sağlık sorunudur?
a. Kalp-damar hastalıkları
b. Zehirlenmeler
c. Eklem hastalıkları
d. Alerjik reaksiyon
e. Solunum sistemi hastalıkları
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi turistin yolculuk
karşılaşacabileceği sağlık sorunlarından biri değildir?
a. Hareket hastalığı
b. Aklimatizasyon
c. Güneş maruziyeti
d. Sıtma
e. Gürültü

ve

destinasyonla

ilgili

Cevaplar
1) e

2) d

3) c

4) c

5) d

6) d

7) a

8) a

9) e

10) d
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7. SAĞLIK TURİZMİNDE TEŞVİK POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Turizm Politikası ve Özellikleri
7.2. Sağlık Turizmine Yönelik Teşvik Politikaları
7.3. Sağlık Turizmi Alanındaki Destekler İçin Hedef ve Öncelikli Ülkeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Turizm sektöründe teşvik politikaları niçin gereklidir?
2) Sağlık turizmine yönelik teşvik politikaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık turizmine yönelik
teşvik
politikalarını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizmi alanındaki
destekler için hedef ve
öncelikli
ülkeleri
sıralayabilme
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Politika



Sağlık Turizmi



Teşvik Politikaları

134

Giriş
İnsanların oluşturdukları sosyal çevrenin içerisinde gerçekleştirdikleri bir eylem olarak
turizmin de belirli bir düzen içerisinde sürdürülmesi gerekmektedir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde sınırlı kaynakların verimli kullanılması ancak en hızlı ve fazla gelir artışı sağlayacak
sektörlerde yatırım yapılmasıyla mümkün olacaktır.
Turizm politikalarının temelinde, turizm sektörünün geliştirilmesi ve yönlendirilmesi
hedefi vardır. Bu bakımdan turizm sektörünün teşvik edilmesi ve korunması büyük ölçüde
devlete düşen bir görevdir. Devlet, koruma sistemi anlayışı ile turizm sektörünü̈ çeşitli
imkânlar çerçevesinde teşvik etmektedir.
Bu bakımdan turizm sektöründe özel sektör lokomotif işlevi görürken, devlet ise trenin
ilerleyeceği demiryolu gibidir. Eğer demiryolu iyi dizilmiş̧ ve hedef iyi belirlenmiş̧ ise tren
güvenli ve hızlı bir biçimde ilerleyecektir.
Bir teşvik sisteminin temel amacı ve işlevi ise kıt kaynakların, seçicilik ölçüleri
çerçevesinde tayin ve tespit edilen ekonomik faaliyetlere tahsisi ve bu yolla yatırım, üretim,
istihdam ve ihracatın arttırılmasıdır.
Sağlık turizminin gelişmesi ve gelen hasta sayısının artması ile birlikte sağlık turizmi
alanında yasal mevzuatların yayınlanması, hem sağlık turizminde yaşanan sorunların hem de
bu sorunların hukuksal çözümüne ilişkin takip edilmesi gereken resmi mevzuatların
belirlenmesi sağlanacaktır.
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7.1. Turizm Politikası ve Özellikleri
Turistik gelişmenin sağladığı yararları en yüksek düzeye çıkarmak, muhtemel
zararlarını en düşük düzeye indirmek için turizm sektöründe uzun vadeli ve isabetli politikalar
izlemek, plan ve programlar çerçevesinde önlemler almak, bu önlemleri titizlikle uygulamak
zorunluluğu vardır. Eğer bu politika hazırlanmaz ve uygulanmazsa, uygulamalardan tam
verim alınamaz ve plansızlıktan çıkabilecek aksaklıkların nedeni ve çözümleri ortaya
konamaz. Bu aksaklıklar ise ekonomik dengesizlik, kaynakların israfı, kültürel yozlaşma,
sosyal kirlenme, çevre kirliliği ve doğal kaynakların tahribi olarak sıralanabilir. Tüm bu
dikkat edilmesi gereken nedenlerden dolayı ekonomik katkısı yadsınamayan turizm
faaliyetleri de belli bir politika ile ele alınması gereklidir.

7.1.1. Turizm Politikası
Turizm politikası en basit anlamıyla turizmi geliştirmek ve turist sayısını artırmak için
alınacak önlemler ve izlenecek yöntemler doğrultusunda yapılacak müdahalelerin tümü
şeklinde tanımlanmaktadır.
Turizm politikası, bir ülkede turizm endüstrisini geliştirmek, yönlendirmek ve
denetlemek amacıyla yönetimler tarafından çeşitli araçlar kullanılarak belirlenen yaklaşımlar
ve hedefler, alınan önlemler veya bunların bütünü şeklinde ifade edilmektedir.
Turizm, birçok sektörle ve sosyal olayla ilgili bir faaliyet dalı olduğundan turizm
politikası para, ulaştırma, imar, iç ve dış ticaret, eğitim, tarım, endüstri gibi sektörlerin karar
mercilerinin davranışları, tutumları ve politikaları dikkate alınmadan ve değerlendirilmeden
saptanamaz ve bu nedenle üretilecek turizm politikaları uygulama olanağına ve başarıya
ulaşma şansına sahip olamaz.
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi turizm politikaları her zaman ekonomik ve döviz
girdisini artırmak amaçlı hazırlanıp, ekonomik politikalarla paralellik gösterirken şimdilerde
özellikle batı ülkelerinde, aynı zamanda sosyo-kültürel ve doğal kaynakların korunmasını
kapsayan sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınma politikaları göz önünde
bulundurularak hazırlanmaktadır. Yani turizm politikalarının artık ülkelerin ve halkın
ekonomik refahının yanında doğal kaynakların korunması, insanların sosyal refahı ve gelecek
nesilleri de düşünerek hazırlanmaya başladığını görmekteyiz.
Turizm politikasının en önemli amacı turizmin ekonomik, politik, kültürel ve
entelektüel faydalarını, toplumlar, destinasyonlar ve ülkelerle bütünleştirerek küresel yaşam
kalitesini artırmak, barış ve refah için bir temel oluşturmaktır.
Turistik bir yönelimin başarıya ulaşması için turizm politikası bir takım fonksiyonları
yerine getirmeye çalışır. Buna göre turizm politikasının fonksiyonları şunlardır:


Turizm işletmelerinin faaliyet kurallarını belirlemek,



Kabul edilebilir faaliyet ve davranışları ortaya koymak,
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 Bir yönelimdeki tüm turizm yatırımcıları için ortak bir yön belirlemek ve onlara
rehberlik etmek,
 Belirli bir yönelim için özel stratejiler ve hedefler etrafında fikir birliği oluşmasını
sağlamak,
 Turizm sektörünün ekonomiye ve genel olarak topluma etkileri ve rolü üzerinde
kamu ve özel sektör işbirlikleri için bir çatı oluşturmak,
 Turizmin ekonominin diğer sektörleri ile daha etkin bir bağlantı kurmasına
yardımcı olmak
Turizm politikasının temel olarak beş niteliği vardır:


Politika, bir grup insan için karar verme süreci ile ilgilidir.

 Kararları etkileyen, farklı seçenekleri oluşturmaya yardımcı olan kararlar,
politikalar ve ideolojilerle ilgilidir.
 Politika kararlarını kimin vereceği ve bunların kitleleri ne ölçüde temsil
edebileceği ile ilgilidir.


ilgilidir.

Politika karar süreçleri ve karar süreçlerinin gerçekleştiği kurumlarla ilgilidir.
Politika kararların ne şekilde uygulanacağı ve toplum üzerindeki etkileri ile

7.1.2. Turizm Politikalarının Özellikleri
Turizm politikaları bir ülkenin ulaşım, para, imar, eğitim ve tarım gibi birçok
ekonomik ve sosyal konularla yakından ilişkilidir. Turizm politikaları bu ilişkilerin sürekliliği
ve olumlu sonuçlar vermesi için bazı özelliklere sahiptir. Turizm politikasının bütün bu
özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:
Dinamik Niteliği: Turizm politikasının dinamik niteliği, turizm politikası ile turizm
ekonomisi ve diğer bilim dalları ile arasındaki bağdan doğar. Diğer bir deyişle, turizm
ekonomisindeki kuramsal verilerde bir değişiklik meydana geldiğinde turizm politikasında bir
içerik ve hedefler bakımından değişiklik meydana gelir. Örneğin; bireysel turizmden kitle ve
sosyal turizme doğru yapısal bir dönüşüm olduğunda, pahalı ve lüks konaklama tesisleri
yerine vasat konforlu ucuz konaklama tesislerinin geliştirilmesini öngören bir turizm
politikası izlenir.
Çok Yönlülük Özelliği: Turizm olayı karmakarışık, kompleks bir olay niteliği taşır.
Bunun nedeni, turizmin birçok elemanların oluşturulduğu sosyal bir olgu olması ve son
derece çeşitli faktörlerle sıkı bir ilişki içinde bulunmasıdır. Örneğin doğal koşullar turizmin
yaratıcı elemanıdır. Ancak, turizm aynı zamanda doğal kaynağı tahrip eden bir araç olabilir.
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Şu halde uygun bir turizm politikası, bir yandan doğadan turistik amaçlar için yararlanmayı ve
bu amaçla bazı düzenlemeleri öngörürken, diğer yandan doğanın turizm tarafından tahribine
engel olacak önlemlerin de alınmasını gerektirir.
Kurumsal Karaktere Sahip Olması: Turizm politikasını şekillendiren, turizmin arz
ve talep yönündeki karar organlarıdır. Turizmin arz yönündeki karar organları, turizm
işletmecileri, talep yönündeki karar organları da turizm talebini simgeleyen tüketici
gruplarıdır. Hiç kuşkusuz bunların dışında arz ve talebi değişik şekillerde etkileyen kamu
kurumları da karar organlarından biridir. Bütün bu karar organları turizm politikasına şekil
veren kurumlardır ve politikanın faktörleridir
Turizm Politikasının Rasyonel (Akılcı) Özelliği: Bir turizm politikasında ve
planlamasında önceden saptanan hedeflere ulaşabilmek için turizmin yararlanabileceği
kaynakların kullanımında, alınacak önlemlerin saptanmasında uygulanacak yöntem ve
tekniklerin rasyonel (akılcı) ilkelere dayanması zorunluluğu vardır. Aksi durumda kıt
kaynaklar heba edilmiş, kaynakların boşa kullanılması sonucu, ulusal ekonominin beklendiği
katkı gerçekleşmemiş olur.

7.1.3. Turizm Politikasının Hedefleri
Turizm politikasının hedefleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Turizm, gelişmekte
olan ülkeler için ekonomik gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir sektör iken, gelişmiş
ülkelerde ise durum farklıdır. Gelişmiş ülkeler turizm politikalarını belirlerken, genel
ekonomi politikasını ve sosyal politikalarını da göz önüne alarak sosyal devlet anlayışı ile
herkesin turizme katılması yönünde bir amaç güderler. Bu yüzden, turizm politikasının
hedefleri belirlenirken ülkenin genel ekonomi, sosyal ve çevresel politika hedefleri de
belirleyici rol oynamaktadır.
Ayrıca, turizm politikasının hedefleri ve bunu izleyecek turizm politikasının başarı
koşullarını, ülkenin genel ekonomi ve sosyal politikasının hedefleri ve başarı koşulları
doğrultusunda incelemek zorunluluğu vardır. Turizm politikalarının basilica hedeflerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
 Ülkenin Ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunmak, Bir ülkenin
ekonomik olarak büyümesi gayri safi milli hasıladaki artışla gösterilmektedir. Eğer bu artış
sektörler arasında dengeli bir şekilde dağıtılabiliyorsa ülke kalkınıyor demektir. GSYH
içerisinde turizm gelirlerinin oranı 2013 yılında %3,9 iken 2014 %4,3 2015’de %6,2 olurken
ulusal ve bölgesel krizlerin etkisi ile 2016 yılında %2,6’ya gerilemiştir.
 Ülkede tam istihdamın gerçekleşmesine yardımcı olmak, Turizm sektöründe
makinalaşma ve otomasyon imkânlarının sınırlı olması nedeniyle, sektörün meydana getirdiği
istihdam yoğunluğu diğer sektörlere göre daha yüksektir. Sektörde emek-yoğun üretimin
hâkim olması nedeniyle turistik tüketim harcamaları, yüksek oranda doğrudan istihdam etkisi
yaratmaktadır. Bunun yanında turizm sektörüne mal ve hizmet sunan yan sektörlere de yeni iş
imkânları sağlayarak dolaylı istihdam etkisi meydana getirmektedir.
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 Fiyat İstikrarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, Turizm-Fiyat İstikrarı
ilişkisinde basit bir yaklaşım yapıldığında; ilk anda; turizmin enflasyonu itici, hızlandırıcı
olumsuz etkileri ile karşılaşılır. Gerçekten, turizm belirli bölge ve dönemlerde maliyet
artışlarına, talep yükselişlerine, ek ithalata, dövize bağlı talep sıçrayışlarına neden olmakla
enflasyonist baskı yaratan bir harekettir. Ancak aynı şekilde yabancı turistlerin getirdikleri
dövizlerle birlikte özellikle döviz kurlarının düşmesine, paranın değer kazanmasına ve
enflasyonun düşmesini de sağlayabilir.
 Dış ödemler dengesine olumlu katkıda bulunmak, dış ödemeler bilançosu, bir
ekonominin uluslararası ekonomik işlemlerinin, yani bir ekonominin dünyanın geri kalan
kısmından aldığı ve dünyanın geri kalan kısmına verdiği mal ve hizmetlerin ve ekonominin
dünyanın geri kalan kısmı karşısındaki hak ve yükümlülüklerindeki değişikliklerin kaydı
olarak tanımlanabilir. Turizm politikasının amacı; turizmden sağlanan net döviz girdilerinin
miktarını arttırarak turizmin dış ödemeler dengesine olan net katkısını çoğaltmaktır. Net katkı
ise aktif turizm ile pasif turizm arasındaki farktır.
 Turizmin sosyal fonksiyonlarından toplum kişilerini yararlandırmak: Turizm
politikasının bir diğer hedefi de; turizmin kültürel, sağlık, dinlendirici, eğlendirici
özelliklerinden (fonksiyonlarından) mümkün olduğu kadar daha çok bireyin yararlanmasını
sağlamaktır. Bu turizmin insancıl fonksiyonunu oluşturur.
 Ekonominin üretim çeşitliliğini artırmak: Turizm, her şeyden önce dolaylı ve
dolaysız bir ihracat türü, sonra da üretim olanaklarını yaratmak için itici güç olarak ihracat
türü, bir üretim çeşidi oluşturur. Böylece turizm politikasının hedefi, bu üretim çeşidini
arttırmaktır.
 Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azalmasına katkıda bulunmak: Turizm
politikasının bir amacı da bölgelerarası gelir dağılımı dengesizliklerin azaltmaktır. Turizm
yeni istihdam alanları açarak ve nitelikli personel istihdam oranını arttırarak gelir
dağılımındaki eşitsizliği kısmen gidermektir.
 Bölgeler arasındaki gelişme ayrıcalıklarını gidermeye ve dengeli kalkınma
hedefine katkıda bulunmak: Turizm, ekonomik kalkınma için iyi bir gelir kaynağı
olmasının yanında, ülke için de bölgelerarası dengesizliği gidermede iyi bir etkendir.
Ekonomik bakımdan yeterli düzeyde gelişmemiş ülkeler, doğal ve tarihsel değerlerini sunarak
gelir sağlarlar. Ekonomik üretim ve çalışma alanlarını, çeşitlerini genişletirler,
zenginleştirirler. Turistik yatırımlar, yatırımın gerçekleştirdiği bölgeye diğer bölgelerden
kaynak transferi yapılmasını sağlamaktadır. Bu kaynak transferi, ekonomik faaliyetleri
canlandırmakta, ek gelir ve istihdam imkânları yaratmaktadır.
 Doğal ve tarihsel kaynakları korumak: Bir ülke veya bölgeye sağladığı
ekonomik yararlardan dolayı turizm, sadece döviz getiren bir kaynak olarak görülmemelidir.
Özellikle sanayileşme yolu ile kalkınmanın bir alternatifi gözüyle bakılmamalıdır. Turizmi
sadece ekonomik açıdan ele alan görüş ve politika, doğal ve sosyal çevrenin tahrip olmasına
neden olur.
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 Turizmin sağlık ve politik fonksiyonlarından daha çok ı̇ nsanın
yararlanmasını sağlamak: Turizmin toplum bireylerinin dinlenmelerini, tatil yapmalarını,
seyahat etmenin maddi ve manevi yararlarından faydalanmalarını sağlama gibi fonksiyonları
vardır. Aynı zamanda insanları birbirine yaklaştırma, hoşgörü sahibi olmalarını sağlama gibi
özellikleri de bulunmaktadır. Turizm politikasının bir hedefi de toplumdaki daha çok bireyin
turizmin sağlık ve politik fonksiyonlarından yararlanmasını sağlamaktır.

7.1.4. Turizm Sektörünün Teşvik ve Korunmasını Gerektiren
Nedenler
Turizmin milli ekonomi acısından taşıdığı önem ve turizm sektöründe faaliyet
gösteren işletmeler bakımından karşılaşılan bazı önemli sorunlar, her ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de devletin turizm sektörünü̈ teşvik etmesini ve bazı koruyucu önlemler almasını
gerektirmiştir.
Turizm sektörünün teşvik edilmesini ve korunmasını gerektiren nedenler şunlardır:


Turizm emek-yoğun bir sektör olduğu için istihdam yaratıcı etkisinin olması,



Ülkeye döviz sağlaması ve ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunması,

 Bölgeler ve sosyal gruplar arasındaki gelir dağılımı ve ekonomik gelişme
farklılıklarını azaltıcı etki yaratması,


Vergi gelirlerini arttırması,

 Ülkenin bir bakıma ekonomik değeri olmayan doğal ve tarihsel varlıklarının
değerlendirilmesini sağlaması,


Yatırımlar sayesinde katma değer yaratılması,

 Ülkeler arasında ve bir ülkenin insanları arasında sosyal kaynaşmayı, kültürel
alışverişi ve barış̧ duygusunu geliştirmesi.

7.2. Sağlık Turizmine Yönelik Teşvik Politikaları
Devlet destekleri sağlık kurumlarını öncelikle genel olarak ülkelerinin tanıtım ve
pazarlama açısından eksikliklerin giderilmesine yönelik olmaktadır. Sağlık kurumlarınca
gerçekleştirilen, yurt dışı ticaret fuarlarına katılım, uluslararası medya kuruluşlarında reklam
yayınlamak, yurt dışında workshop ve etkinlikler düzenlenmek gibi sınır ötesi tanıtım
faaliyetleri, sektörü desteklemek amacıyla kurulan kamu kurumlarınca desteklenmektedir.
Sağlık sektöründe yabancı yatırımcıların da desteklenmesi artarak devam etmiştir. Bu
yatırım artışı, sağlık turizmi alanında uzman kadroların ülkeye dönüşünü ve istihdamı da
artırmaktadır. Bu arada hizmet ticaretini GATT (Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması) ve
bölgesel bir iktisadi entegrasyon olan ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) içinde
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düzenlemelere gidilerek, bu ticari işbirliğini sağlık alanında resmi bir işbirliğine
dönüştürmenin çalışmaları yapılmıştır. Sınır ötesi hizmet sunumuna yönelik gelişmeler
yaratmak, yurt dışında eğitimler vermek, doğrudan yabancı yatırıma yönelik teşvikler ve
sağlık sektöründe uzman işgücünün işbirliği bölgesi içinde mobilitesine izin verilmiştir.
Sağlık turizmine yönelik yapılan çalışmalarda görülebileceği gibi, Dünya’da öne çıkan
ülkeler sağlık turizminin çeşidine göre değişmekle beraber Brezilya, Panama, Malezya, Kosta
Rika, Hindistan, Singapur, Tayland, Meksika, Küba, Macaristan, Almanya, Türkiye, İsrail,
Filipinler, Ürdün, Güney Afrika gibi Dünya’nın çok farklı bölgelerinde yer alan ülkeler olarak
sıralanmaktadır.
Türkiye’de, her üç farklı sağlık turizminde de belirli bir potansiyeli olan az sayıda
ülkeden biridir. Gerek Avrupa’dan gerekse de Orta Doğu ve Orta Asya’dan ziyaretçi bekleyen
ve pazarlarını buralarda büyütmek isteyen Türkiye’nin yeni pazarlama politikalarını yürürlüğe
koyması ve buna dönük de devlet desteklerinin varlığı gerekmektedir.
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün
geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla,
Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir
kısmının devletçe karşılanması söz konusudur. Ekonomi Bakanlığınca sağlık turizmi
sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi
kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin giderlerinin bir kısmı hibe destek olarak sağlanmaktadır.
2017 yılında da geçerli olmak üzere sağlık turizmine yönelik olarak 2015/8 sayılı
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar gereğince sağlık turizm
destekleri yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi
şirketleri, Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi
sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık
turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler
kısmı olarak destek kapsamındadır. Bu destekler geri ödemesiz hibe niteliğindedir (Tablo
7.1.).
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Tablo 7.1: Sağlık Turizmine Yönelik Destekler

Yararlanan

Destek
Oranı

Tutar Tavan ($)

Tescil ve Koruma desteği

SK,STŞ

%50

Yıllık; 50.000

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik
Danışmanlık Desteği

SK,STŞ

%60

Yıllık;200.000

Belgelendirme Desteği

SK,STŞ

%50

Belge
Başına;50.000

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

SK,STŞ

%60

Yıllık; 400.000

Yurt Dışı Birim Desteği

SK,STŞ

%60

Yıllık; 120.000

Danışmanlık Desteği

SK,STŞ

%50

Yıllık; 200.000

Acenta Komisyon Desteği

SK,STŞ

%50

Yıllık; 100.000

Destek Türü

Tercümanlık Hizmetleri Desteği

SK

%50

Personel Başına
Yıllık; 25.000
Tercümanlık
Hizmetleri;
50.000

Hasta Yol Desteği

SK

%50

Hasta Başı; 1000

Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak
Yurtiçinde Gerçekleştirilen
Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin
Desteklenmesi

SK

%50

a)Yıllık; 50.000
b)Yıllık; 100.000

Kısaltmalar; Sağlık Kuruluşları (SK), Sağlık Turizmi Şirketi ( STŞ)

Sağlık turizmi hibe destekleri Ekonomi Bakanlığı’nın “Döviz Kazandırıcı Hizmet
Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında yürütülmektedir.
Bu karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet
gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaması
amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin
giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.
Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim
kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri
ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.
Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tebliğde yer alan ifadelerden,


Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

 Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya
bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite
sağlık/bakım kuruluşlarını,
 Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve
organizasyon hizmetleri sunan şirketi,


Birim: Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezini,

 Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde
faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve ilgili destekler bakımından
diğer şirketler ile kurum ve kuruluşları ifade eder.
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği’ne istinaden sağlık
turizmi kapsamında yararlanılabilecek teşvik unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

7.2.1. Tescil ve Korunma Desteği
Bu madde kapsamında ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin
marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir
şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme
vb. bütün zorunlu giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar tutarında karşılanır.
Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

7.2.2. Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri
izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki
raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki
danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi sektöründe faaliyet
gösteren yararlanıcıların, raporu veya danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce
başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir. Ön onayın verildiği tarihten sonraki
harcamalar destek kapsamındadır. Giderler %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar
tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en
fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.

7.2.3. Belgelendirme Desteği
Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı
pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda
belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en
fazla 50.000 dolar tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında şu giderler desteklenir:
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Müracaat ve doküman inceleme giderleri,



Belgelendirme tetkik giderleri,



Belge kullanım ücretleri,



Zorunlu kayıt ücretleri,



Danışmanlık giderleri,



Eğitim giderleri,



Gözetim giderleri,



Yenileme giderleri,



Test/analiz giderleri.

%50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır. (Bu
madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD
Doları tutarında desteklenir.)
Bu madde kapsamında desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar aşağıda
belirtilmiştir


JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu



TEMOS Sertifikaları



QHA Trent Akreditasyonu



Accreditation Canada



Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)



TÜV Belgeleri

7.2.4. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması,
uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim
yöntemleri kullanılarak verilmesi, bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması
açısından esastır. Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim
araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek
olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik
gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez. %60 oranında ve
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yıllık en fazla 400.000 dolar tutarında karşılanır. Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe
konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

7.2.5. Yurtdışı Birim Desteği
Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt
dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret
Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla
120.000 dolar tutarında karşılanır. Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay
esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

7.2.6. Danışmanlık Desteği
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı
pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin
desteklenebilmesi için sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ön onay
almaları gerekir. Ön onay verilmeyen danışmanlık giderleri desteklenmez. Ön onayın
verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır. %50 oranında ve yıllık en fazla
200.000 dolar tutarında karşılanır.

7.2.7. Acenta Komisyon Desteği
Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin
belirlenebilir olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki
kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. %50 oranında ve yıllık
en fazla 100.000 dolar tutarında karşılanır. Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu
edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.
Tablo 7.2: Devlet destekleri Oranları ve Miktarları

Kaynak: 2015-8 sayılı karardan ve ilgili genelgeden veriler alınarak düzenlenmiştir.

145

7.2.8. Tercümanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
Başvuru, istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de
dikkate alarak sonuçlandırılır. Sağlık kuruluşunun ortağının/ortaklarının tercümanlık hizmeti
de vermesi halinde söz konusu ortağa/ortaklara bu kapsamda yapılan ödemeler desteklenmez.
Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren
en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla
25.000 dolar veya tercümanlık hizmet alımına yönelik hizmet alımına yönelik giderlere %50
oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek
süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

7.2.9. Hasta Yol Desteği
Ulaşımın ekonomi sınıfından üst sınıfta gerçekleşmesi halinde destek ödemesi,
ekonomi sınıfı için yapılacak ödeme miktarını aşamaz. Ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç
7 gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılmayan hastalar, destek kapsamında
değerlendirilmez. %50 oranında ve hasta başına en fazla 1.000 dolar tutarında karşılanır.
Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi,
bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

7.2.10. Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde
Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş
temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım
ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili sağlık
kuruluşu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 ay önce başvuru yapılması gerekir.
Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.
Bu madde kapsamında şu giderler desteklenir:
1.
giderleri,

Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer

2. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar
konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
3.

Tercümanlık giderleri,

4. Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin
kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),
5.

Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
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6.

Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,

7.

Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

(2,3,4 ve 6. maddeleri en fazla 5 gün süreyle desteklenir.)
Ayrıca yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile
münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama
etkinliklerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 dolar
tutarında karşılanır.
Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş
temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen
eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar
tutarında karşılanır.
Sağlık Kuruluşları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından
yıllık en fazla 5 adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

7.2.10.1. Yardım Kapsamında Yararlanma Süreci
Tüm başvurular Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü’ne yapılır.
 Düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na iletilmeyen
ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.
 Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen
yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ödemeyi öncelikle yapar.
 Destek başvurularında eksik belge olması durumunda eksikler eksik belge yazısı
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanmalıdır.


İngilizce hariç yabancı dildeki belgelerin yeminli tercümesi gerekmektedir.

 Destekten yararlanan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu aynı faaliyeti için diğer
destek programlarından yararlandırılmazlar.

7.3. Sağlık Turizmi Alanındaki Destekler İçin Hedef ve Öncelikli
Ülkeler
Sağlık turizmi alanında da diğer devlet desteklerinde olduğu gibi öncelikli pazarların
tanımlanması önem arz eder. Bu konuda önemli potansiyelleri olduğu düşünülen aşağıda
isimleri verilen ülkeler öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.
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Angola



Bahreyn



Cezayir



Gana



Gürcistan



İngiltere



Katar



Kazakistan



Kenya



Kuveyt



Nijerya



Rusya



Senegal



Tunus



Ukrayna
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sağlık turizmine yönelik teşvik politikları ve sağlık turizmi açısından
destek verilen hedef ülkeler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi turizm politikasının fonksiyonlarından biri değildir?
a. Turizm işletmelerinin faaliyet kurallarını belirlemek
b. Kabul edilebilir faaliyet ve davranışları ortaya koymak
c. Temel fiyatları belirlemek
d. Kamu ve özel sektör işbirlikleri için bir çatı oluşturmak
e. Turizm yatırımcıları için ortak bir yön belirlemek ve onlara rehberlik etmek
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi turizm politikasının niteliklerinden biri değildir?
a) Karar verme süreci ile ilgilidir
b) Kararlar, politikalar ve ideolojilerle ilgilidir
c) Kararlarını kimin vereceği ve bunların kitleleri ne ölçüde temsil edebileceği ile
ilgilidir.
d) Kararların ne şekilde uygulanacağı ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgilidir.
e) Karar süreçleri ve karar süreçlerinin hazırlamakla ilgilidir
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi turizm politikasının özelliklerinden değildir?
a) Dinamiklik özelliği
b) Bütünlük Özelliği
c) Çok yönlülük özelliği
d) Kurumsal karaktere sahip olması
e) Rasyonel Özelliği
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi belgelendirme desteği kapsamında desteklenecek
belge sertifika ve akreditasyonlardan değildir?
a) JCI Akreditasyonu
b) Temos Sertifikaları
c) Accreditation Canada
d) TÜV Belgeleri
e) TÜSEB
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık turizmi alanındaki destekler için öncelikli
belirlenen hedef ülkelerden değildir?
a) İtalya
b) Cezayir
c) Kenya
d) Kuveyt
e) Rusya
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün teşvik ve korunmasını gerektiren
nedenlerden değildir?
a. Yatırımlar sayesinde katma değer yaratılması
b. Vergi gelirlerini azaltması
c. Ülkeler arasında ve bir ülkenin insanları arasında sosyal kaynaşmayı, kültürel
alışverişi ve barış̧ duygusunu geliştirmesi
d. Istihdam yaratıcı etkisinin olması
e. Ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunması
Soru 7. Sağlık turzimi hibe destekleri Ekonomi Bakanlığı’nın hangi kapsamında
yürütülmektedir?
a. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği
b. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
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c.
d.
e.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
TEMOS
TÜV

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün teşvik edilmesini ve korunmasını
gerektiren nedenlerden biri değildir?
a. Vergi gelirlerini artırması
b. Akılcı özelliklere sahip olması
c. Yatırımlar sayesinde katma değer sağlaması
d. Istihdam yaratıcı etkisinin olması
e. Sosyal kaynaşmayı, kültürel alışverişi ve barış duygusunu geliştirmesi
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretindeki işbirliğini sağlık alanında resmi
işbirliğine dönüştürmenin çalışmaları kapsamında yapılan anlaşmalardan biridir?
a. GATT
b. TÜV
c. TÜSEB
d. Kyoto Ptorokolü
e. DFİF
Soru 10. Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve
eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında bulunan destek unsurlarından yılda
en fazla kaç kez yararlanılabilir?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 10

Cevaplar
1) c

2) e

3) b

4) e

5) a

6) b

7) a

8) b

9) a

10) d
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8. SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR VE SERTİFİKASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turizminde aracı kurumların rolü nedir?
2) Aracı kurumların sahip olması gereken özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık turizminde aracı
kurumların rolünü
açıklayabilme.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizminde aracı
kurumlara yönelik
düzenlemeleri
tanımlayabilme.
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Anahtar Kavramlar


Aracı Kuruluş



Yetkinlik Kriteri



Sertifikasyon
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Giriş
Ülke dışında bir ülkede tedavi olmaya karar veren hastaların hemen hemen tamamı
tedavi öncesi, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında olmak üzere tıbbı olmayan konularla
ilgili bazı destek ve hizmetlere gereksinim duyar. Yurt dışında tedavi olmak için karar
aşamasında olan bireylerin aradıkları güven ortamının oluşturulması, korku ve tereddütlerin
giderilmesi çok önemlidir. Bu aşamada hastanın kararı konusunda desteklenmesinde güvenilir
aracı kurumların önemli rol üstlenmekte oldukları, seyahat amaçlı turistik ziyaret
örneklerinden bilinmektedir.
Sağlık turizminin en önemli ayaklarından birisi de aracı kurumlar. Yabancı ülkelerdeki
insanlarla hastaneler arasında bir köprü ve koordinasyon görevi gören aracı kurumların son
derece donanımlı olmaları ve titiz çalışmaları gerekiyor
Sağlık turizminde iki faktör ön plana çıkmaktadır: Bunlardan birisi seyahat acenteleri,
diğeri ise medikal turizm danışmanlık ve aracılık hizmetleri veren kurumlar.
Sağlık turizmi alanında hizmet veren medikal kurumlar hasta transferini seyahat
acenteleri vasıtasıyla yapmak durumundalar. Sağlık seyahati organizasyonu için, en azından
Türkiye’de, seyahat acentesi belgenizin olması gerekir. Dolayısıyla sağlık seyahati ile ilgili
hizmetlerin seyahat acentelerinden alınması gerekmektedir.
Sağlık turizmi tercihlerinde insanların en çok dikkate aldıkları şey, bu hizmeti
alacakları ülkeye o ülkenin medikal sektörüne dair geniş bir bilgiye sahip olmak. Bu da
ülkelerin ciddi bir tanıtım yapmalarını zorunlu kılmaktadır.
Ülke, doktor ve hastaneye karar verdikten sonra, işin seyahat organizasyonu kısmı ve
hastaların kendilerini güvenceye alma istekleri devreye giriyor. Bilmedikleri bir ülkede sağlık
hizmeti alacak olmanın riski, insanları değişik arayışlara sürüklemektedir. Bu noktada son
dönemde özellikle Medical Tarvel Insurence olarak adlandırılan poliçeler devreye girmeye
başladı. Özellikle İngiltere ve ABD’deki sigorta şirketleri tamamen medikal turizme yönelik
sigorta poliçeleri oluşturmaya başladılar.
Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kişi ve kurumlara dikkatle üzerinde durmaları
gereken hususları hatırlatmakta fayda var; bunlardan bir tanesi de hukuksal altyapı.
Hastalarla, hastanelerle ve partner kurumlarla aranızda yapacağınız anlaşmalara son derece
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu anlaşmaların her biri ayrı anlaşmalardır ve hepsinin
dikkatli ve profesyonelce oluşturulması gerekir.
Diğer taraftan üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer bir konu da hasta
bilgilerinin gizliliğine dikkat etmektir. Kullandığınız yazılım güvenli olmak zorunda.
Hastalarla ilgili hastanelere gönderdiğiniz maillerin güvenli ortamlarda gönderilmesi
gerekmektedir.
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Aracı kurumların kültürel farklılıklara çok önem vermeleri gerekiyor. İnsanların etnik,
dini kültürel aidiyetleri ve yaşam biçimleri, aracılık hizmetlerinde lokal ve bölgesel çözümler
üretmeyi gerekli kılmaktadır.
Medikal aracı kurumlar aynı zamanda kendi ülkelerini temsil etmektedirler. Bu yüzde
hizmeti verirken çok dikkatli olmak durumundasınız. Yapacağınız bir hata sadece sizin ticari
geleceğinizi değil, ülkede bu alanda faaliyet gösteren başka aracı kurumları da zor durumda
bırakacaktır.
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8.1. Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar
Aracı kurumlar sağlık turizmine açılan ilk kapılardır. Hastalar aracı kurumlar adı
verilen kapılar vasıtasıyla ülkeye giriş yapmaktadırlar. Poliçe sahipleri ve yabancı sigorta
şirketleri arasındaki ilk temas noktası aracı kuruluşlardır.
Sağlık hizmeti sunucuları tarafından hazırlanmış olan maliyet ve ilk tedavi planıyla
ilgili tahmin ve öngörülerin seyahat öncesi yapılan görüşmelerle hastaya iletilmesi gerekir.
Böyle bir sorumluluğun profesyonel olarak bu işi yapabilecek kurumlarca yapılması hem
hasta hem de sağlık tesisi açısından doğru olandır. Önceden ya da yerinde verilmesi gereken
bilgi ve imzalanması gereken belgelerin seyahat öncesi iletişim kapsamında hastaya verilerek
gerçekçi olmayan beklentilerin önlenmesi ve şeffaflığın sağlanması gerekir. Dolayısıyla bu
işin profesyonel kişi ve kurumlar tarafından yapılması oldukça önemlidir.
Aracı kurumlar hastayı hastaneye, hastaneyi hastaya karşı temsil etmek için
yetkilendirilmiş yapılardır.
Sağlık turizminde çeşitli aracı kurumlar yer almaktadır:
Danışman Firmalar ve kişiler: Danışman firmalar hastalar ve sağlık hizmeti
sağlayıcıları arasında aracı olarak çalışırlar. Birçok ülkede olduğu gibi, çalışma şartları
kanunlarla düzenlenmemiş çoğu iş sektörlerindeki pazar şartları ve arz-talep faktörlerinden
dolayı, hastaların otel ve uçak rezervasyonları, gidilecek ülkelerdeki ulaşım ve turların
ayarlanması konularında danışman firmalar seyahat acenteleri gibi veya seyahat acenteleri
danışman Kuruluşlar gibi faaliyet gösterebilmektedirler. Bundan başka, danışman firmalar
sağlık kuruluşları bulma ve yönlendirmede yalnızca hastanın bir temsilcisi gibi hizmet
etmezler, aynı zamanda diğer süreçlerde hastanın savunucusu yardımcısı ve destekçisi
olurlar, ki bu hastanın kendi ülkesinden başlar ve yurtdışında tedavisinin bitimine kadar
devam eder. Bu görev ve işlevleri yapabilmek için tabii ki, bu meslek için belirli kıstasları
sağlıyor olmak gerekir.
Seyahat Acenteleri ve/veya Hasta Yönlendiriciler: Seyahat Acenteleri seyahat veya
tur paketi organizasyonları için yardım hizmetleri veren (örn. vize için gerekli belgelerin
temini, havayolu ve otel rezervasyonları vb.) ve hastane seçimi yardımı sağlayan acentelerdir.
Bu firmalar hastanelerden aldıkları “Komisyon Ücreti”ne bağlı olarak çalışırlar.
Yardımcı (Asistan) Firmalar: Yardımcı Firmalar genellikle poliçe sahibi
yabancıların kendi sigorta şirketleri ile irtibatları sırasındaki ilk aracı kuruluş olarak işlev
görürler. Ayrıca, dünyanın diğer bölgelerindeki asistan firmaların da temsilcileridirler.
Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Gruplar: Yabancı ülkelerdeki sağlık hizmeti sunucularının
ya gelinen ülkenin bir hastanesi ile bağlantısı olabilir ya da tıbbi anlamda sadece yurtdışından
gelen hastalara hizmet veriyor olabilir.
Tıbbi seyahat aracıları, tıp turizmi acenteleri veya tıp turizm aracıları gibi aracıların
devreye girmeleri tıp turizm endüstrisinde oldukça yaygın bir durumdur. Aracı kelime
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anlamıyla “ başkalarına yardımcı olan veya işleri kolaylaştıran kişi” olarak ifade edilir.
Dolayısıyla bu kişiler tıp turizminde tıp turistleriyle hizmet sunucuları arasında irtibat
sağlayan kişi olarak görülürler.
Geçtiğimiz yıllarda büyük sayıda tıbbi aracı şirketler piyasaya girmiş̧ bulunuyor.
Bunların işlevleri büyük oranda seyahat acenteleri gibi vize talebi, bilet rezervasyonu, tıp
turizmi hastasının konaklama yerinin ayarlanması, transfer ve tur düzenlemesi şeklinde
özetlenebilir. Bunlar ayrıca hasta ile uluslararası hastane ve doktor arasında aracı
olarak görev üstlenirler. Aracı kurumun görevi sağlık sunucusunun hizmetlerini yeniden
paketleyerek hastaya tıp turizmi süreçleri boyunca rehberlik etmektir. Bir ya da birden fazla
aracı Kuruluşlarla çalışmak işi kolaylaştırabilir ve hastane, hasta ve diğer paydaşlar arasında
iletişimi etkin bir şekilde gerçekleştirebilir.
13 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’te uluslararası
sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin
asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde
faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
Yönetmelikte uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, Bakanlıkça, uluslararası sağlık
turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer
hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi
alan A grubu seyahat acentaları şeklinde tanımlamıştır.

8.1.1. Aracı Kurumların Yerine Getirmesi Gereken İşlemler
 Aracı kurumlar, hastanın talepleri konusunda onları yönlendirirken, sağlık
kurumları açısından tarafsız olmaları, özellikle bir veya bir kaç sağlık tesisine yönlendirme
konusunda baskı yapmamaları gerekir.
 Aracı kurum tarafından yönetilecek süreç hasta adına hasta tercihleri
doğrultusunda olmak zorundadır.
 Aracı kurumlar görüş ve öneri verirken tıbbi teknoloji ve tıbbi bilimsellik
açısından yeterliliği olan sağlık çalışanını kadrolarında bulundurmalıdır.
 Aracı kurumlar, yönlendirme yapacakları yada hasta ve yakınları ile birlikte
yönetecekleri süreçte öncelikle ve özellikle sağlık turizmi konusunda akreditasyon kriterlerini
yerine getiriş hastaneleri tercih etmelidir. Bu hastaneler klinik kalite güvenirliği açısından
güvence sağlamalıdır.
 Aracı kurumlar uluslararası hastalarla iletişim kolaylığının sağlanması amacıyla
web sitesi aracılığıyla bilgilendirme yapmalıdır.
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 Aracı kurumlar, hastanelerin sunduğu hizmet grupları açısından yeterli ve detaylı
bilgiyi hastalara sunmalıdır.
 Aracı kurumların hasta ve/veya hasta adına hareket eden üçüncü şahıstan gelen
randevu talebi konusunda tanımlanmış ve belgelenmiş süreçleri olmalıdır.
 Aracı kurumların hasta yönlendirdikleri hastanelerin mutlaka sağlık turizmi
departmanı ve hedefledikleri kitleye orantılı olarak tercüman istihdamı olmalıdır.
 Aracı kurumlar, hastaneler yada hasta ile bilgi paylaşımında bilimsel olarak kabul
edilmiş tüm taraflarca kolayca anlaşılabilir standardize bir dil ve kontrol listesi kullanmalıdır.
 Makul bir maliyet hesaplaması ve tedavi planının yapıldığının gösterilebilmesi
için fiyat politikasına dair bilgiler hastaya verilmelidir.
 Tıbbi bilgiler ve hasta verilerinin
değerlendirildiğinin teyidi hastaya verilmelidir.

hastane

tarafından

alındığının

ve

 Gerek Tele Tıp ve /veya web temelli gerekse başka kanallardan tıbbi veri
sağlanması da dahil olmak üzere hastanede tedaviler hazırlanması doğrultusunda süreç hasta
ile paylaşılmalıdır.
 Hastane ve hasta verilerinin değiş tokuş güvenliği ve hastanedeki veri işlemi
hakkında bilgiler hastaya sunulmalıdır.
 Hasta, sağlık tesisi yada hekim tarafından önerilen varsa tüm tedavi alternatifleri
hakkında bilgilendirilmelidir.


Kararlaştırılmış tedavi planı hakkında hastadan onam alınmalıdır.

 Olası komplikasyonlar dışında normal artlarda tedavi için gerekli olan süre ile
ilgili öngörülerde bulunulmalıdır.
 Eğer tıbbi müdahale/işlem sonrası eğer gerekli ise rehabilitasyon programlarına
yönelik bilgiler verilmelidir.
 Gerekli avans ödemeleri ve ödeme yöntemlerinin yanı sıra iade politikası ve
herhangi bir sorun ortaya çıkması halinde tedaviye devam edime olasılığı koşulları aracı
kurum tarafından açıkça belirtilmelidir.
 Eğer gerekli ise teyit mektubu da dahil olmak üzere vize başvurusu için gereken
desteğin sunulması sağlanmalıdır.
 Önerilen hastaneye nasıl ulaşılabileceğine yönelik bilgiler gerek basılı materyal ve
gerekse web üzerinden tüm ilgili taraflar için ulaşana kadar tüm süreç uçuş planı, karşılama,
transfer basamakları koordine edilmelidir.
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 Konaklama rezervasyonlarının yapılması. Hasta ve refakatçisinin isteklerine göre
rezervasyon ve diğer hizmetler sunulmalıdır. (Örneğin, alışveriş turları, şehir turları, vize ve
tiyatro geziler vb.)
 Seyahatin değişmesi veya iptal edilmesi durumunda sorumluluk ve yükümlülükler
açıklığa kavuşturulmalıdır.
 Tedavi sonrası veya rehabilitasyon aşaması sonrası olası turizm programları
hakkında hastaya bilgi vermelidir.
 Tüm işlemlerden sonra hastaya ve varsa hastanın sigorta kurumuna gerekli
dokümantasyonun eksiksiz ulaştırılmasını sağlanmalıdır.
 Geri dönüşlerinde hasta ve yakınlarından geribildirimlerin toplanarak yazılım
üzerinden SATURK ve hastane ile paylaşılmasını sağlanmalıdırlar.

8.1.2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetkinlik Kriterleri
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğe göre aracı
kurumlar, aşağıda belirtilen Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik
Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur:
 14/09/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca
alınmış A grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak,
 Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokal
imzaladığını belgelemek. Bu protokol, aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yeki
belgesini almasının ardından yürürlüğe girecektir.
 Gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek
alt yapıya sahip olmak (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur).
 Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha
istihdam etmek (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur).


Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak:

o İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turiztinin dilinden ÖSYM
tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az 65 puan
almış olmak yada ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan bir belgeye sahip olmak,
o İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa
Dil Portfolyosu’unda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak,
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o Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda
yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması,
o Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair
belgeye sahip olmak,
 Aracı kuruluş, aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt
etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm denetimlerde
dikkate alınacaktır.
o Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine
sahip olmak, bu web sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği
konularla ilgili gerekli açıklamaları bulundurmak, anlaşmalı olduğu sağlık tesislerini
yayınlayarak bu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmak.
o Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası
yaptırmak.
o Uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık
tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi ve/veya belgelerini önceden sağlık tesisine ileterek
araştırmak,
o Uluslararası sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık
tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek,
o Uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık
tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları
hakkında bilgi vermek,
o Uluslararası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım,
iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek,
o Uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gelişlerini,
ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak,
o Uluslararası sağlık turistini, hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık
tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu
birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak,
o Faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi
hususunda, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanununa uygun bir
şekilde hareket etmek,
o Faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları, ilgili mevzuatında belirlenen sürelerle
saklamak,
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o Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında
ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmiş onamını almak (Bilgilendirme elektronik ortamda da
yapılabilir).
Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu yetkinlik belgesi alabilmek için
başvuruda sunulacak belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca
alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi örneği,
2. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık tesisi ile imzalanan
protokol örnekleri,
3. İştigal konusu olarak sağlık turizmi acentalığı faaliyetinin yer aldığı şirket ana
sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi,
4.

Temsile yetkili kişi ve kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tastiknamesi,

5.

Tüzel kişiliği temile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

6.

Temsile yetkili kişi ve kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

7.

Vergi Levhası,

8.

Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosu,

9. Yukarıda (yetkinlik belgesi için gerekli olan kriterlerde belirtilen) sayısı ve dil
yeterliliği belirtilen personele ait dil yeterlilik belgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslararası sağlık turizmi faaliyeti
yürüten sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde
Yönetmelikteki yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Bakanlıktan yetki belgesi almak
zorunda olacaklar. Sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almamış
olanların Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulacak.
Optimal bir aracıda bulunması gereken beceriler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:


Kullanıcı dostu web sitesi ve irtibat kişisinin bulunması



Hastanın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda dil becerileri



Sunucunun ihtiyaçlarına yönelik dil becerileri



İlk irtibattan hastanın dönüşüne kadar tüm süreçlerin organizasyonu



Sağlık sunucusuyla iyi ve bireysel ilişki



Kültürler hakkında bilgi ve tecrübenin bulunması
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Süreçlerle ilgili bilgi ve tecrübenin bulunması



Veri güvenliği, hasta hakları ve sunucu taleplerinin teminat altına alınması



Süreç paydaşlarının hepsine yönelik köprü görevi

Tek Gişe Hizmetleri
Aracılar varış̧ yeri, hastaneler, süreçler ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
olurlar. Aracıların hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta ve yakınları aracının web
sayfasından gerekli bilgilerle birlikte belirli tedavilerin hangi hastane veya klinikte ne kadara
yapıldığına ilişkin verileri alabilir. Buna göre hangi sağlık sunucusunun ne gibi hizmeti kaça
sunduğunu öğrendikten sonra tercih ve seçimini yapabilir.
Bölgeler arasında zaman farkı, dil engelleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle
uluslararası sağlık sunucularıyla iletişim kurmak epey bir gayret gerektirebilir. Tıbbi aracı
Kuruluşlar daha önce kurdukları irtibatlarını kullanarak cevaplanması gereken sorulara daha
erken cevap verebilir ve tüm süreçler boyunca yapılması gerekenleri daha iyi organize
edebilirler.
Buna ilaveten, hasta nereye gideceğine yönelik kararını verdikten sonra aracı kurum
genel olarak uçuş̧, konaklama ve transfer gibi tüm seyahat lojistiğini üstlenir. Bu durum ise
büyük katkı sağlayarak hastane Uluslararası Hasta Biriminin (UHAB) yükünü̈ azaltabilir.
Hastaneyle kurulan ilişki
Aracı kurum ve hastane daha önce yapılan ziyaretler ve karşılaşmalar nedeniyle
birbirlerini tanırlar. Böylece bunlar arasında uluslararası hastalar konusunda sistematik bir
yönetim süreci kurulmuş̧ ve rutin hale gelmiş̧ olur.
Tıbbi bilginin nakli
Hastaneyle yapılan ilk anlaşmadan başlamak üzere MRI veya CT scan gibi büyük
dosyalarda dâhil olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak güvenli bir tıbbi ve hasta
veri transferi gerçekleştirilir.
Hastane, stratejik bir uyum ve politika çerçevesinde hangi hizmetlerin kendi personeli
tarafından hangi hizmetlerin ise ilgili aracı kurum ve üçüncü şahıslar tarafından sunulması
gerektiği konusunu tartışır ve bir karara bağlar. Bu durum sahip olunan altyapı ve öz kaynak
durumuna bağlı olarak her hastane için farklılıklar gösterebilir. Resmi organ ve stratejik
denetçi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi programının çerçevesinin belirlenmesinde
ve düzenlenmesinde destek ve bilgi sunar.
Aracı kurumun gayretlerinin karşılığını bulması genellikle hastane tarafından belirli
bir komisyon veya oran seklinde gerçekleşir. Bu durum aracı kurumla hastane veya hastanın
ödeme konusunda bizzat kendisinin devreye girmesi durumunda hasta ile yapılacak
anlaşmaya göre değişebilir.
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8.1.2.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Müeyyideleri
Aracı kuruluşlara uygulanan müeyyideler temelde iki konu ile ilgili eksiklikler üzerine
uygulanmaktadır.
Konu 1: Yetkinlik kriterlerine aykırılığın olması
1.

Tespit: Yazılı uyarıda bulunulur. Aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir.

2. Tespit: aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi faaliyeti bir yıl süreyle
durdurulur.
3.

Tespit: Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iptal edilir.

Konu 2: Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi
1.

Tespit: Yazılı uyarıda bulunulur. Aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir.

2. Tespit: aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi faaliyeti 1 yıl süreyle
durdurulur.
3.

Tespit: Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iptal edilir.

8.1.3. Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkinlikleri yönetmelikte aşağıdaki şekilde
belirtilmiştir:
 Sağlık tesisi, başvuru tarihinden/denetimden önce yaılan son sağlıkta kalite
standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları
ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık
kuruluşları, ilgili standart seti ve reherlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde bu
kriteri sağlamak zorundadır).
 Bu yönetmeliğin 6. Maddesindeki şartları haiz uluslararası sağlık turizmi birimi
oluşturulmuş olmalıdır.
 Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun/doktorların
mesleki geçmişi/geçmişleri hakkında sağık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt
yapıya sahip olması gerekir.
 Sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi
göreceği doktordan/doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını
öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır.
 Uluslararası sağlık turiztinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito
olarak hastenenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır.
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 Sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sağlık turizmi ve turustin
sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı
hasta modülü üzeinden yapmaları için gerekli alt yapı olmalıdır.
Sağlık tesisi, başvuru ile birlikte aşağıdaki hususları yerine getireceği yazılı olarak
taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm
denetimlerde dikkate alınaaktır.


o Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlıı kapsamında sunulacak sağlık
hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve
uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve
sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacaktır.
o Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan
incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık
tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler,
hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.

8.1.3.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi
Uluslararası Sağlık Turizmi ve turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde
Uluslararası sağlık turizmi birimine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Buna göre:
(1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turistinin kabul,
kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve
işlemlerin koordinasyonu ile görevli uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulur.
(2) Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık
turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve Müdürlüğe bildirilir. Uluslararası sağlık
turisti potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir
sağlık meslek mensubu görevlendirilebilir. Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve
uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki
nitelikleri taşıması şarttır:
a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterlilikte yabancı dil bilgisine sahip
olmak.
c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl
meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.
(3) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2
personel istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.
(4) Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir.

167

a) İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz
üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
b) İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa
Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.
c) Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer
alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.
ç) Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair
belgeye sahip olmak.
(5) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, turistin sağlığı kapsamında bulunan kişiler
ile milletlerarası sosyal güvenlik sözleşmesi ve sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği
anlaşmaları gereği sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilere, yönlendirme ve
rehberlik hizmetleri de sunulur.

8.1.3.2. Uluslararası Sağlık Tesisi İçin Başvuruda Gerekli Belgeler
 Başvuru sahibi kuruluşun Bakanlıkça verilmiş ruhsat/geçici ruhsat ve faaliyet izin
belgesi örneği,
 Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzaya yetkili olan kişinin/kişilerin imza
sirküleri (Noter tastikli)
 Yapılan son sağlıkta kalite değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olduğuna
dair belge,
 Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulduğuna dair belgeler, Yönetmeliğin 6.
Maddesinde sayısı ve dil yeterliliği belirtilen personele ait dil yeterlilik belgeleri ile aylık
prim ve hizmet belgeleri.

8.1.3.3. Uluslararası Sağlık Tesisi Müeyyideleri
Uluslararası sağlık tesislerine uygulanan müeyyideler temelde beş konu ile ilgili
eksiklikler üzerine uygulanmaktadır.
Konu 1: Bakanlıktan yetki belgesi almadan yetkisiz olarak uluslararası sağlık turizmi
faaliyeti göstermesi halinde Valilikçe faaliyet durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Konu 2: Yetkinlik kriterlerine aykırılığın olması
1.

Tespit: Yazılı uyarıda bulunulur. Aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir.
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2. Tespit: Sağlık tesisi, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde iki
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir.
3. Tespit: Sağlık tesisinin uluslararası sağlık turizmi faaliyeti göstermesi bir yıl
süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda aykırılıkların devam ettiğinin tespiti halinde,
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edilir.
Konu 3: Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
1. Tespit: Yazılı uyarıda bulunulur. Kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine
getirmesi için bir ay süre verilir.
2. Tespit: Sağlık tesisi, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde bir
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir ay süre
verilir.
3. Tespit: Sağlık tesisinin uluslararası sağlık turizmi faaliyeti göstermesi bir yıl
süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda aykırılıkların devam ettiğinin tespiti halinde,
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edilir.
Konu 4: Sağlık turizmi fiyat tarifesine aykırı ücret alınması
1. Tespit: Sağlık tesisi, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde iki
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca fazla tahsil edilen ücret geri alınarak ilgililere iade
edilir.
2. Tespit: Sağlık tesisi, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde dört
oranında idari para cezası verilir. Ayrıca fazla tahsil edilen ücret geri alınarak ilgililere iade
edilir.
3. Tespit: Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi iptal edilir. Ayrıca fazla tahsil
edilen ücret geri alınarak ilgililere iade edilir.
Konu 5: Bilgilendirme ve tanıtım maddesine aykırılık halinde
Kuruluş uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci tespitte bir ay, üçüncü tespitte üç ay süreyle
sağlık turizmi faaliyeti durdurulur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık turizminde aracı kurumların rolü, aracı kurumların çeşitleri, aracı
kurumlarla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisiaracı kurumların yerine getirmesi gereken işlemlerden biri
değildir?
a) Hastanelerin sunduğu hizmet grupları açısından yeterli ve detaylı bilgiyi hastalara sunmalıdır
b) Uluslararası hastalarla iletişim kolaylığının sağlanması amacıyla web sitesi aracılığıyla
bilgilendirme yapmalıdır
c) Hastanedeki veri işlemi hakkında bilgiler hastaya sunulmalıdır
d) Kararlaştırılmış tedavi planı hakkında hastadan onam alınmalıdır.
e) Tıbbi bilgiler ve hasta verileri alınıp değerlendirilmelidir.
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi uluslarası sağlık turizmi aracı kuruluşları yetkinlik
kriterlerinden değildir?
a) Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokal imzaladığını
belgelemek.
b) En az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak
c) Seyahat sigortasına sahip olmak
d) Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek
e) Seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların yazılı olarak yerine getireceği taahhütler
arasında yer almaz?
a) Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olmak
b) Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip
olmak
c) Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak
d) Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi
vererek, bilgilendirilmiş onamını almak
e) Uluslararası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim,
konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Optimal bir aracıda bulunması gereken becerilerden değildir?
a) Hastanın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda dil becerileri
b) Sunucunun ihtiyaçlarına yönelik dil becerileri
c) İlk irtibattan hastanın dönüşüne kadar tüm süreçlerin organizasyonu
d) Sağlık sunucusuyla iyi ve bireysel ilişki
e) Seyahat sigortası
Soru 5. Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu
yardımcısı olarak görevlendirilecekler aşağıdaki niteliklerinden hangisini taşımak zorunda
değildir?
a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.
b) Seyahat sigortasına sahip olmak
c) Yeterlilikte yabancı dil bilgisine sahip olmak.
d) Türkiye’de en az iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışmış olmak.
e) En az beş yıl meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.

Soru 6. Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları yabancı dil yeterliliğinde
İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil
Portfolyosu’nda yer alan dil düzeyinde hangi seviyeyi gösterir belgeye sahip olması
gerekmektedir?
a. A1
b. A2
c. B1
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d.
e.

B2
B3

Soru 7. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hangi
tarihte yürürlüğe girmiştir?
a. 13 Temmuz 2017
b. 15 Temmuz 2016
c. 13 Temmuz 2015
d. 15 Temmuz 2014
e. 13 Temmuz 2013
Soru 8. Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarında, yetkinlik kriterlerine aykırı
bir durum görüldüğünde aykırılığın giderilmesi için ne kadar süre verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

1 ay
3 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl

Soru 9. Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarında, Bakanlıkça istenilen bilgi ve
belgelerin gönderilmemesi durumunda gönderilmesi için ne kadar süre verilir?
a. 1 ay
b. 3 ay
c. 6 ay
d. 1 yıl
e. 2 yıl
Soru 10. Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi , başvuru tarihinden/denetimden
önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari kaç puan
almış olması gerekmektedir?
a. 70
b. 80
c. 85
d. 90
e. 95

Cevaplar
1) e

2) c

3) b

4) e

5) b

6) d

7) a

8) a

9) a

10) c
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9. SAĞLIK TURİZMİNDE OTELCİLİK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sağlık Turizminde Otelcilik Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turizminde otelcilik hizmetleri neleri kapsamaktadır?
2) Sağlık turizminde otelcilik hizmetleri nicin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık turizminde otelcilik
hizmetlerinin kapsamını
açıklayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizminde otelcilik
hizmetlerinin alt bileşenlerini
sıralayabilme
Sağlık turizminde otelcilik
hizmetlerinin önemini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Otelcilik Hizmetleri



Hastane
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Giriş
Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetler (medikal turizm, termal turizm ve yaşlı
bakım ve engelli turizmi) hizmetin özelliğine göre oteller veya sağlık işletmeleri olmak üzere
iki farklı mekânlarda sunulmaktadır. Dolayısıyla otelcilik hizmetlerini de bu kapsamda
değerlendirmek uygun olacaktır.
Oteller müşterilerin konaklama süresince kendilerini evlerinde hissettirmelidir.
Müşterilerin bu beklentilei nedeniyle, otellerin bir barınak değil, aynı zamanda temiz,
konforlu ve hoşgörülü bir atmosferi de sunmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında
hastane ve otel işletmeleri birbirine benzetilebilir. Hastanelerin temel fonksiyonu sağlık
hizmeti vermek olsa da bunun yanında konaklama hizmeti de sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle
hastanelerin tıbbi fonksiyonu ihmal edildiğinde hastaya ve yakınlarına sunulan konaklama ve
yiyecek-içecek hizmetlerinin bir otel işletmesinin sunmuş olduğu hizmetten farklı olmadığı
görülür. Dolayısıyla otellerde olduğu gibi hastanelerde de konaklama hizmetinin sadece
barınma değil aynı zamanda insanların konfor ve huzurla psikolojik olarak da
rahatlayabileceği bir hizmet olması gektiği söylenebilir. Otel işletmeleri müşterilerine ilk
planda konaklama, ikinci planda ise yemeiçme gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamak üzere
hizmet veren işletmelerdir. Bu kapsamda hastaneler ‘misafirleri hasta olan otel işletmeleri’
veya ‘hasta misafirhanesi’ olarak ifade edilebilir.
Hastanelerde otel konforunda hizmet sunulması, hastanelerin fiziki yapısının otellerin
fiziki yapılarına benzeşim göstermesiyle büyük ölçüde ilişkilidir. Bu kapsamda bir oteldeki
ana bölümlerin hastanelerle kıyaslanarak incelenmesi uygun olacaktır. Otellerde temel
faaliyet alanları ‘Ön Büro Hizmetleri’, ‘Kat Hizmetleri’ ve ‘Yiyecek-İçecek Hizmetleri’
olarak adlandırılabilir.
Ön büro, müşteriler ile ilişkilerin en yoğun yaşandığı bölümlerden biridir. Müşterilerin
rezervasyon sürecinden itibaren başlayarak konakladıkları süre boyunca tüm hizmetler için
bilgi alışverişinin yaşandığı, müşteri giriş ve çıkışlarının yapıldığı ve diğer departmanlar
arasında da bilgi akışını sağlayan bölümdür. Bu açıdan otel ve hastaneler kıyaslandığında
otelde önbüro ve lobi işlevini hastanelerde hasta kabul ve bekleme salonları yerine
getirmektedir. Hastanelerdeki ön büro bölümünün temel işlevi oteldekiyle benzer olsa da
hastaları ağırlamanın verdiği bir takım sorumluluklarla tasarımında farklılıkların olması
gerekmektedir.
Kat hizmetleri bölümü genel olarak otelin temizlik bakım ve düzeninden sorumlu olan
bölümdür. Dolayısıyla temizlik ve hijyen ile birlikte otel dekorasyonu ile ilgili önemli bir
işlevi de bulunmaktadır. Depolar ve mutfak hariç otelin büyük bir bölümünün sorumluluğu
‘Housekeeping’ olarak adlandırılan bu bölüme verilmektedir. Hastanelerde kat hizmetleri
faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi otellere göre daha zordur. Kat
hizmetlerinde temizlikle birlikte hijyen ve sanitasyon da son derece önemlidir. Dolayısıyla
hastanede faaliyette olan tüm bölümlerin (yiyecek, içecek, hasta kabul, teknik hizmetler,
yardımcı tıbbi hizmetler, satın alma, poliklinik vb.) koordineli çalışmaları son derece
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önemlidir. Hastanelerdeki kat hizmetleri bölümünün etkili yönetimi zaman, araçgereç ve
insan gücüyle birlikte aşağıdaki konulara bağlıdır:


Öğretilen yöntemlerin hangi ölçüde uygulandığı,



Doğru iş için doğru araç gereçlerin seçilip seçilmediği ve nasıl kullanıldığı,



Her bir iş için ayrı zaman planlaması ve buna uyulması,

 Çalışanların performansı ve kat hizmetleri standartlarının hangi ölçüde yerine
getirildiğinin gözlenmesi
Yiyecek-içecek bölümü, otelin değişik restoranlarında, banket salonlarında, barlarında
konuklarına sunulmak üzere yiyecek ve içecek maddelerini değişik yöntemlerle tedarik
edilmesini, muhafazasını, yiyecek depolarını, içki malzemelerini, bu fonksiyonlarla ilgili
kontrolleri ve bu fonksiyonların rasyonalizasyonunu yapmak gibi görevleri gerçekleştirir.
Bir otel restoranının başarısı sadece yemekleri hazırlama ve servis başarısına bağlı
değildir, hizmet çeşitliliği de çok önemlidir. Hastanelerde yiyecek-içecek hizmetleri mutfak,
yemekhane ve servis olmak üzere düzenlenir.
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9.1. Sağlık Turizminde Otelcilik Hizmetleri
Sağlık turizmi; kişilerin ihtiyaç̧ duydukları tıbbi tedaviyi almak, termal kaynakları
kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini
sağlayacak hizmetleri almak amacıyla bir başka ülkeye gitmeleridir. Sağlık turizminin 3 alt
bileşeni literatürde genel kabul görmüş̧ sınıflandırmaya göre; medikal turizm, termal turizm
ve ileri yastakilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleridir. Bu üç sınıflandırma
kapsamında sunulan hizmetler genel olarak aşağıda sıralanmıştır.
1. Medikal Turizm ( Tıp Turizmi )


İleri tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb.)



Transplantasyon



İnfertilite (Tüp bebek İVF uygulamaları )



Estetik Cerrahi



Göz, diş̧, diyaliz tedavileri vb.

Hizmet Yeri: Sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu, Üniversite, Özel Hastane, Dal
merkezleri)
Hizmet Verenler: Sağlık personeli ve özellikle doktorlar (tamamen hekim merkezli
hizmet)
2. Termal Sağlık Turizmi ve SPA-Wellnes


Kaplıca tedavileri



Talossoterapiler (deniz suyunda tedavi) •Hidroterapi (su ile tedavi)



İçme Kürleri



Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)



Peloidoterapi(çamur tedavisi)



Klimaterapi (iklim tedavisi)

Hizmet Yeri: Termal Oteller, Kaplıca ve Spa merkezleri
Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel ( doktora ihtiyaç çok)
3- Yaşlı Turizmi ve Engelsiz Turizm


İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri )
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Yaşlı bakımı hizmetleri (bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri)



Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri



Engelliler için özel bakım ve gezi turları

Hizmet Yeri: Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri vb.
Hizmet Verenler: Kısa süre eğitim almış̧ sertifikalı lise mezunu personeller (sağlık
personellerine ihtiyaç̧ var)
Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerin kapsamının geniş ve farklı olması,
hizmet sunum yerinin de farklı olmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla sağlık turizmi
kapsamında otelcilik hizmetleri hizmet sunum yerlerinin farklılığını göz önünde
bulundurarak, turizm işletmelerinde (otel, tatil köyü, motel vb.) otelcilik hizmetleri ve tıbbi
tedavi sunulan işletmelerde (hastane, sağlık merkezi, rehabilitasyon merkezi vb.) otelcilik
hizmetleri şeklinde iki bölüm halinde ele alınacaktır.

9.1.1. Turizm (Otel) İşletmelerinde Otelcilik Hizmetleri
Otel işletmelerinin başarılı olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, faaliyetlerindeki
başarısına bağlıdır. Bu anlamda organizasyon; örgüt yapısında yer alan bölümlerde yetki ve
sorumlulukların belirli mevkilere dağıtımı ve bunlar arasındaki ilişkilerde zorunlu bir
koordinasyonun gerekliliğinin olmasıdır. Çünkü oteller, işletme içi ve işletme içi ve işletme
dışı faaliyette bulunan açık sistemler olması nedeni ile zaman zaman değişik çevrelerin
olumsuz yaklaşımları ile karşılaştıklarında işleyişi sürekli kılacak ve istikrarı sağlayacak bir
organizasyon yapısına sahip olmak ister.
Bu nedenle, otel işletmeleri organizasyon dizaynı oluşturulurken amaçlar, bölümler,
gerekli araçlar, donanımlar gibi faktörler, değer yargıları, işgörenlerde aranacak nitelikler ile
çevre faktörlerini dikkate alarak kendi anlayışlarını da ilave ederek organizasyon yapısını
oluştururlar.
Günümüzde meydana gelen teknolojik ve sosyal gelişmeler otel işletmelerinin
organizasyon yapılarında önemli değişiklikler göstermiştir. Bu değişiklikler ekonomik ve
sosyal imkânların farklılaşması ile birlikte, otellerin kapasiteleri, sayıları, pazar alanları, sunuş
ve satış biçimleri ve örgütlenme şekilleri önemli değişiklikler göstermiştir. Buna bağlı olarak,
otel işletmelerinin faaliyetlerinin organizasyonunda yeni yöntemler ve yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır.
Otel organizasyonu, birbirinden farkı değişik bölümlerden oluşmasına rağmen,
konuklara bütünleşmiş bir hizmet sunulması nedeniyle karmaşık bir yapı görünümündedir. Bu
karmaşıklığı önlemek ve kolaylık sağlamak için otel organizasyon yapısını, faaliyet bölümleri
ve hizmet bölümleri olarak iki kısımda incelemek daha uygun bulunmaktadır.
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Stratejik açıdan otel yönetiminde, resepsiyon, rezervasyon, satın alma ve tesellüm,
yiyecek, içecek hizmetlerinin hazırlandığı ve sunulduğu bölümler temel faaliyet alanı kabul
edilirken, bakım onarım, eğlence, insan kaynakları, bilişim, reklam, tanıtım ve pazarlama
faaliyetleri tamamlayıcı, bunların dışında kalan ortak kullanım alanlarının ve odaların
temizlenmesi, çamaşırhane ve kuru temizleme, havuz ve dış cephe temizliği, güvenlik
faaliyetleri temel olmayan (ikincil) faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.
Otel işletmelerinde, işletmenin büyüklüğü ve hizmet alanına göre değişmekle birlikte
genel olarak bulunan temel bölümler aşağıda sıralanmıştır;
1. Yönetim Bölümü
2. Odalar Bölümü
 Önbüro bölümü
 Kat hizmetleri bölümü
3. Yiyecek İçecek bölümü
4. Yardımcı Bölümler
 Pazarlama ve Satış Bölümü
 Muhasebe Bölümü
 Personel Bölümü
 Mühendislik Bölümü
 Güvenlik Bölümü
 Diğer Yardımcı Bölümler
Diğer Bölümler

9.1.1.1. Yönetim Bölümü
Otel işletmelerinde yönetim bölümü, otel faaliyetlerine rehberlik etmek, faaliyetleri
sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, diğer ilgili hususlara sahip olmak ve bunları düzenli
olarak raporlamaktan sorumludur. Buna bağlı olarak bir otelin yönetim bölümünün başlıca
görevleri; planlama, organize etme, yöneltme ve belirlenmiş amaçlara ulaşıp ulaşmadığını
kontrol etmeyi içerir. Bu görevler ise otel bölümlerinin ve çalışan personelin yönetim ve
denetimini gerektirir.
Bir otel işletmesinin üst düzey yöneticisine genel müdür, işletme müdürü ya da otel
müdürü adı verilir. Genel müdür pozisyonundaki kişi, aynı şehir, başka şehirler veya başka
ülkelerdeki birden fazla sayıdaki otelleri yönetebilir. Zincir otel işletmesi olarak adlandırılan
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bu işletmelerde, genel müdür dışında her işletmenin müstakil bir yöneticisi bulunmaktadır.
Genel müdür bir otelin tüm bölümlerinin denetiminden sorumlu iken; belirli bölümlerin
gözetimini genel müdür yardımcısına tahsis edebilir.

9.1.1.2. Odalar Bölümü
Odalar bölümü, misafirlerin konaklamaları süresince bekledikleri hizmetleri yerine
getirmede merkezi rol oynayan temel bölümleri içerir. Bunlar, önbüro ve kat hizmetleri
bölümleridir.
Ön büro Bölümü
Otel işletmesinin odak noktası veya beyin merkezi konumunda olan önbüro,
işletmenin organizasyon yapısının her basamağında neler olup bittiğinden haberi olmalıdır.
Çünkü önbüro, konukların daha işletmeye gelmeden önce rezervasyon yaptırma aşamasında
iken ilişki içinde bulundukları ve kaldıkları sürece içinde bekledikleri hizmetlerin
sunulmasında önemli rol oynayan bölümdür. Önbüro bölümünün işlevi, konuk otele gelmeden
arka ofiste görev yapan rezervasyon memurları ile sağlanan iletişimle başlar ve otel hakkında
oluşan bu olumlu imajla birlikte sunulan hizmetlerle sürdürülür.
Bu nedenle, önbüro bölümünün yeri ve konumu büyük önem taşır. Önbüro, otelin
lobisinde, konuk giriş kapısına ve asansörlere hakim bir alanda konumlandırılmış ve
resepsiyon bankosu ile salondan ayrılmış, bu bankonun arkasında görevliler ile gerekli
resepsiyon donanımlarının bulunduğu ve bu alanın arkasında “arka ofis” çalışmalarının
yapılacağı ofislere sahip bölüm olarak tanımlanmaktadır.
Otelin önbüro bölümünden sorumlu olan önbüro müdürüdür. Önbüro müdürü, önbüro
personeli ve onların çalışmalarını kontrol eder. Denetimi altında, rezervasyon, resepsiyon,
önkasa, consierge ve santral vardır.
Rezervasyon; önbüronun arka ofisinde yer alan bu ünitede rezervasyon memurları,
gelecek dönemdeki rezervasyonların alınması ile ilgili işleri yerine getirirler. Rezervasyon
telefon, internet veya mail gibi araçlarla çeşitli şekillerde yapılabilir.
Resepsiyon; Resepsiyon bankosunun arka kısmında otele gelen konukların
karşılanması ve konakladıkları sürece her konuda kontak kurdukları kısımdır. Müşterinin
otele gelmeden ilk iletişim kurduğu bölümdür. Her işletmenin kendine özgü rezervasyon
sistemi vardır. Her ne kadar sistemde farklılık olsa da amaç aynıdır. Bu bölüm, misafir istek
ve ihtiyaçlarını öğrenerek, hangi oda fiyatında konaklama yapacağını belirlemeye yardım
etme, konaklamaya ilişkin kayıt işlemlerinin yapılması, oda tahsisi ödeme yönteminin
belirlenmesi, anahtarların verilmesi, kontrolü ve misafirin odasına yerleştirilmesi bu birimin
başlıca sorumlulukları arasındadır.
Önkasa; misafirlere ait hesap cetvellerinin doğru ve zamanında tutulması, otelden
ayrılışlarda hesapların tahsili, ayrıca kasa ile ilgili tüm işlemlerin yapılması önkasa
personelinin sorumlulukları arasındadır.
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Consierge (Üniformalı Hizmetler); misafirlerin otel içinde veya otel dışında
gerçekleşmesini arzu ettikleri ihtiyaçlarına cevap verilen kısımdır. Bu bölümde çalışan
işgörenler konuklarla yüz yüze ilişki içinde çalışmaktadırlar. Bu bölümde üniformalı personel
çalışır ve bölümün temel ürünü hizmettir. İşleri çok basit olmakla beraber fonksiyonları
itibariyle çok önemlidir. Çünkü müşterinin karşılanması ve otelden uğurlanması, bu bölümün
personeli tarafından gerçekleştirilir.
Santral; Telefon operatörlerinin görev yaptığı bu bölümde, çalışanlar bütün aramaları
cevaplandırmanın ötesinde onları takip etme ve fiyatlandırmadan ayrıca, özel misafir
hesaplarını önkasaya ulaştırmadan sorumludurlar.
Kat Hizmetleri Bölümü
Oteller, bulundukları yerlerden çeşitli nedenlerle ayrılan insanların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulmuş işletmelerdir. Bu nedenle, otel işletmelerinin en önemli amacı
müşterilerine yatacak yer temin etmektir. Müşteri 24 saatin en az 8 saatini yatağında ya da
dinlenerek ya da uyuyarak geçirdiğine göre, kat hizmetleri bölümü müşteriye hizmet süresi en
uzun olan bölümdür.
Kat hizmetleri bölümünün asıl amacı, otel odalarının ve genel mahallerin temizliği,
dekorasyonu ve bakımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesidir. Bu nedenle, genel kat yöneticisinin
ve personelinin temizlik ve sağlık kurallarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Kat
hizmetleri personelinin hizmetin sunumunda göstereceği titizlik, konukların otel hakkındaki
imajının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bir binanın inşasında temel ne kadar önemli ise otel
bünyesinde de kat hizmetlerinin sağlam olması o denli önemlidir.
Kısaca, bir otelin yaşaması ve ayakta kalması öncelikle kat hizmetlerinin sağlam
temellere oturması ile özdeştir. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir;
 Gelir kaynağıdır; herhangi bir turistik tesisin otel olarak kabul edilmesi için
öncelikle yatak ünitesinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi, otel gelirlerinin büyük kısmı
oda gelirlerinden elde edilmektedir. Ayrıca, odayı kullanan müşteri diğer otel bölümlerini de
kullanmak isteyecektir.
 Bu bölümün esas görevi müşterilere gerekli konforu, sıcak ilgiyi, temiz hizmeti ve
eksiksiz servisi vermektir. Otelin temel görevlerinden birisinin bu fonksiyonlar olduğu
düşünülürse, kat hizmetlerinin bu işlevleriyle otelin temel görevini yüklendiği ileri sürülebilir.
 Müşteri, otelde konakladığı sürenin büyük bir bölümünü uyuyarak veya odada
dinlenerek, bu bölümün iş alanında geçirmektedir.
 Müşterilerin geri gelmelerini sağlamaktadır. Müşteri otelde kendi evinde gibi
hissederse mutlaka geri gelecektir. Buda hem otele kazanç getirecek, hem de fiziksel
gelişimini sağlayacaktır.
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 Yatırımları korur. Gereken biçimde organize edilmiş kat hizmetleri bakım, onarım
kontrolleri, temizlik ve düzen gibi fonksiyonlarıyla yatırımın korunmasını sağlar. Zarar ve
hasarları minimize eder.
Tasarruf edilen zaman ve para diğer işlerde kullanılarak
gelişmeye yardımcı olur.
 En geniş bütçeye sahip olması, hayat pahalılığının artması nedeniyle, bu bölümün
kazancının çok dikkatlice korunması gerekir.
 Personel müşteri ilişkisindeki rolü, tüm bu önemli konuların gerçekleşmesi kat
personelinin yapısında noktalanır. Bu açıdan, müşteri ile temasta olan kat personelinin gerek
fizik, gerekse psikolojik yapısı önem taşır.

9.1.1.3. Yiyecek İçecek Bölümü
Bir otelin en büyük gelir kaynağını odalar bölümünden sonra, yiyecek içecek bölümü
(yaklaşık %34) oluşturur. Otellerin değişik hizmet alanları olabilir. Bunlar arasında genel ve
özel yemek salonları, kokteyl salonları ve barları bulunmaktadır. Ayrıca yiyecek ve içecek
için bahçe restoranları, yüzme havuzu kenarındaki barlar, hafif bir şeyler yenebilen, kahve
içilebilen pastaneler gibi özel tesisler de vardır.
Yiyecek ve içecek satışları bütün oteller için çok önemlidir ve potansiyel olarak karlı
olabilecek her türlü yiyecek ve içecek imkânlarının araştırılması, otelin başarısı için
gereklidir.
Yiyecek – içecek bölümü, sıkı misafir ilişkilerini gerektiren bir bölümdür. İkram
sorumlusu, toplantı ve ziyafet organizatörleri, restoran şefi, bar şefi ve bunların astları
pozisyonunda çalışanların tümü servis personelini oluşturmaktadır. Servis personeli otelin
bütün alanlarında çeşitli amaçlarla bulunan misafirlere ve aynı zamanda odalarında istirahat
eden misafirlere de hizmet verme durumunda olduklarından tüm otel misafirleriyle yakın
temas halindedirler.
Yiyecek-içecek bölümünün en önemli işlerinden biri de, yiyecek ve içecek
kontrolüdür. Yiyecek ve içeceklerin kontrolü aynı zamanda, yiyecek ve içeceklerin
maliyetlerinin kontrolü anlamına gelmektedir. Alkollü içeceklerin kontrolü ise daha
önceliklidir. Çünkü içkide suiistimal daha sık gerçekleşir. En küçük ihmalde açık büyük
boyutlara ulaşır ve açığın nereden geldiğini tespit etmekte çok güçtür.

9.1.1.4. Yardımcı Bölümler
Otel işletmelerinde bazı bölümler misafire doğrudan hizmet vermezler. Fakat bu
bölümler, işletme sisteminin bir bütün olarak korunmasına yardım ederler. Bu bölümlerin
bazıları aynı zamanda misafirlerle direkt ilişki kuran bölümlere hizmet ederler.
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Pazarlama ve Satış Bölümü
Otel işletmelerinde pazarlama, otelin potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarına ve
muhtemel beklentilerine uygun bir biçimde düzenlemesiyle başlar. Bunun yanında, faaliyet
halinde olan bir otelde hizmet ve faaliyetlerinin de müşterilerin durumuna göre şekillenmesi
gerekecektir. Pazarlamanın ikinci bir fonksiyonu, otelin hoşa gidebilecek iyi yönlerine dikkati
çekerek ve vermiş oldukları hizmetlerin özelliklerini ve üstünlüklerini vurgulayarak, müşteri
olabilecek kişilerin kendi işletmelerin seçmelerini teşvik etmeye dayanmaktadır. Üçüncü
olarak pazarlama, çeşitli potansiyel müşteriler veya müşteri grupları arasında aktiviteler
geliştirmeyi de içermektedir.
Pazarlama ve satış bölümünün temel fonksiyonları, satış, rezervasyon anlaşmaları,
reklâm ve halkla ilişkilerdir. Pazarlama faaliyetlerinin amacı, misafirleri işletmeye çekmektir.
Pazaryerinin, ürünlerle rekabet etmenin, misafir gereksinimlerinin, beklentilerinin ve
gelecekteki taleplerin araştırılması yoluyla bu amaca ulaşır. Satış faaliyetinin amacı ise
misafir odalarını satmaktır. Bunun dışında toplantı ve kongre piyasası ile ilgilenmek bu
bölümün sorumluluğundadır. Satış çabalarının yoğunlaşacağı hedef piyasaların tespit
edilmesinde, hangi piyasaya yakın olunacağı ve girileceği konusunda yönetim bölümü ile
ortak bir karar alınmaktadır.
Muhasebe Bölümü
Muhasebe bölümünün iki temel görevi vardır. Birincisi, alacakların hesabını yapmak
ve finansal raporları hazırlamak, ikinci olarak da sonuçları kontrol etmektir. Muhasebe
bölümü aynı zamanda, bütçeleme ile otel işletmesinin harcama limitlerini belirlemeye, tahmin
raporları hazırlamaya ve beklenen satış gelirlerini projelendirmeye yardımcı olur.
Muhasebe kayıtlarına esas teşkil eden faaliyetlerin önemli bir kısmı bölüm dışında
gerçekleşmektedir. Bu nedenle muhasebe bölümü diğer bölümlere sıkı bir işbirliği içindedir.
Örneğin, önbüroda bulunan kasiyer şefi ve kasiyer memurları, gece denetçileri ve gece
kasiyerleri, önbüro personeli olmakla birlikte görev ve sorumlulukları itibariyle muhasebe
müdürüne bağlıdır. Otele gelen müşterilerin giriş kayıtları, kaç kişi oldukları, kaç gün
kalacakları, ne kadar ücret ödeyecekleri, oda ücret ve kişi sayısındaki değişiklikler gibi
işlemler ön kasiyer tarafından belgelere işlenir. Aynı şekilde bir muhasebe elemanı olan gece
denetçisi, o geceki müşteri dolu oda sayısını ve oda gelirini karşılaştırarak denkliği sağlar.
Personel Bölümü
Otel işletmelerinin başarısı daha çok müşterilere sunulan hizmetin kalitesine, bu
hizmetleri gerçekleştiren kişilerin seçimine, işe alınmasına eğitimine ve benzeri işlevlerine
bağlıdır. Personel politikası ve uygulanan tekniklerin örgütün her bölümünün bağlanması,
işgören planlamasından, eğitim ve ücretlemeye kadar tüm bölümlerde çalışan personelin
sorunlarını kapsamına alması nedeniyle, personel bölümünün diğer bölümlere çok sıkı ve sık
ilişkileri vardır.
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Özetle personel bölümü, işletmede boş olan pozisyonlara en iyi adayları bulmada,
ilgili bölüme yardım etmekle sorumludur. Adayların seçimine ilişkin son karar genellikle
ilgili bölüm tarafından verilmektedir. Personel bölümünün aynı zamanda; sicil tutma, işe
alma, mülakat, işe yerleştirme, eğitim programları hazırlama, ücret araştırmaları yapma, iş
ilişkilerini bildirme, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi, iş güvenliği, sağlık ve sosyal
hizmetler kurma ve işletme gibi sorumlulukları vardır.
Mühendislik Bölümü
Teknik servis bölümü olarak da isimlendirilen mühendislik bölümü; işletmenin iç ve
dış kısımlarının bakım işlerinden ve bu işlerde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin
muhafazasından sorumludur. Otel işletmelerinin teknik personeli arasında; ısıtma, soğutma ve
havalandırma sistemlerinin bakımını yapan teknisyenler, elektrikçiler, sıhhi tesisatçılar,
boyacılar ve döşemeciler bulunmaktadır. Teknik servis bölümü çalışanları otel binası
tesisatının bakım onarımı ile ilgilenirler ve çalışmalarını tamamıyla arka planda yürütürler.
Güvenlik Bölümü
Otel işletmeleri her zaman olağanüstü olaylarla karşılaşabilirler. Bu olayların en
önemlileri; yangın, ölüm, kaza, eşya kaybı, otelin tesis ve demirbaşlarına müşteriler
tarafından yapılan zarar, hırsızlık, çok asabi insanların kasten oluşturdukları olaylar ve
sarhoşluktur.
Oteller yukarıda sıralanmış bulunan olaylara karşı önleyici tedbirler almak ve
hazırlıklı olmak zorundadırlar. Bu zorunluluk otelin prestijini korumak amacından doğar.
Otellerde olağanüstü olaylara karşı alınan tüm tedbirler ve bu tedbirleri uygulayan personel,
güvenlik bölümünü oluşturur.
Diğer Yardımcı Bölümler
Otel işletmelerinin çoğu yukarıda açıklanan yardımcı bölümleri organizasyon
yapılarının ihtiyacına uygun olarak oluşturulmaktadır. Veri işleme ve bilgi hizmetlerinin
sistemleştiği bilgi işlem bölümleri bunlardan biridir.

9.1.1.5. Diğer Bölümler
Otel işletmeleri kapasiteleri ve sahip oldukları özelliklere göre müşterilerin
ihtiyaçlarına, isteklerine ve beklentilerine cevap verebilecek şekilde çeşitli bölümleri
bünyelerinde kurmaktadırlar. Kurulan bu özel bölümler sayesinde müşterilerin otel hizmetleri
hakkındaki kalite algıları olumlu olarak gelişmektedir. Bu bölümlerin organize ettiği
faaliyetlere önek olarak; golf, tenis, bowling turnuvaları, çeşitli turlar, seyahatler veya
çocuklar için düzenlen özel programlar gösterilebilir.

9.1.2. Sağlık İşletmelerinde Otelcilik Hizmetleri
Hastanelerdeki konaklama hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi, hastanın tedavi
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sürecinde ve hasta memnuniyetinde çok önemli bir yere sahip olduğu kadar çalışan personelin
memnuniyetinde ve motivasyonunda da önemli bir yere sahiptir. Hastalar hastanede kaldıkları
sürenin tamamını odalarında geçirmek zorundadırlar, bu nedenle hasta odaları, hastane
fonksiyonlarına uygun olmakla birlikte, konaklama konforu açısından da hasta ve refakat
eden kişiler için tüm beklentileri karşılayacak nitelikte olmalıdır. Hastanelerdeki konaklama
hizmetleri iyi organize edildiğinde, tıbbi personel kendi uzmanlık alanında daha etkin ve
verimli çalışma imkanını elde etmiş olur. Tanı ve tedaviler sırasında ve sonrasında, hijyen ve
sanitasyon eksikliği ve uygunsuz oda koşulları nedeniyle birçok komplikasyonlar hatta hasta
ölümleri yaşanmaktadır. Bu durumların engellenmesi ancak profesyonel konaklama
hizmetleri yönetimi ile sağlanabilir.

9.1.2.1. Hasta ilişkileri Bölümü
Bu bölüm, otellerdeki önbüro bölümü olarak tanımlanmaktadır, Ayrıca hasta yatış,
çıkış faaliyetleri ile ilgili koordinasyon ve bilgi toplama-dağıtma işlevlerinin yapıldığı bir
merkez görevini de yerine getirir. Bu nedenle bölüm, hastanenin beyni olarak kabul edilir. Bu
bölümde işlerin ağırlıklı olarak hastalarla veya hasta yakınları ile yüz yüze yerine getirilmesi,
bölümün ayrı bir özelliğine dikkat çeker. Hasta ve hasta yakını ilişkilerindeki yoğunluğun
yanısıra, aynı işlevsel alandaki yataklı hasta servisleri ile de yoğun işbirliği yaşanır. Bölümün
yerleşim yeri, hastane içerisinde, ana koridor üzerinde polikliniklere ve tıbbi görevlilere kolay
ulaşabilecek şekilde olmalıdır.
Hasta ve yakınları konuk olarak karşılanmalı, hastane kuralları ve işleyişi ile ilgili
bilgilendirilmelidir. Bu servis personelleri; insanları seven, cana yakın, sempatik genç
elemanlardan seçilmeli ve tıbbi terminolojiyi, hastane politikalarını iyi bilecek şekilde
eğitilmelidir. Hasta yoğunluğuna göre sayıları artırılmalı; masada kayıt işlemleri yapan ve
hastane içi trafiği yöneterek, hastaları hastane içinde gideceği yerlere götüren veya
yönlendiren iki görev türü belirlenmelidir, nöbetleşe masada ve yönlendirme görevinde
çalışmaları sağlanmalıdır. Hastanın taburculuğu sırasında hastaya gerekli bilgiler verilmeli,
aldığı hizmetlerle ilgili memnuniyet durumu değerlendiren, önerileri ve şikâyetleri de içeren
kısa bir anket yapılmalıdır. Hastanın ölümü gibi istenmeyen ve beklenmeyen durum söz
konusu olduğunda da bu servisin hastaneye ait sorumlulukları ve gerekli işlemleri, hasta
yakınlarının hassasiyetini göz önünde bulundurarak, yerine getirmesi gerekmektedir.

9.1.2.2. Hastanelerde Kat Hizmetleri Departmanı
Hastanelerde otelcilik hizmetlerinin en önemli birimlerinden biri kat hizmetleridir. Kat
hizmetleri kavramı ile, konaklama işletmelerine, yatılı sağlık ve eğitim hizmeti sunan
tesislerde müşteri odalarının ve içinde yer alan eşyaların, koridorların, salonların temizliği,
müşteri yataklarının yapılması ve kirli çamaşırların değiştirilmesi, ortamın genel temizliği,
fiziksel yapılarının korunması, yeni görünümlerinin muhafaza edilmesi, sürekli temizlik ve
düzenin sağlanması yanında kuruluş, yenileme ve dekorasyon aşamalarında estetik, ekonomik
ve sağlıklı hizmet sunmayı sağlayan tüm çalışmalar ifade edilir. Kat hizmetleri bölümü,
otellerde “housekeeping”, hastane ve resmi kurumlarda “ev idaresi” olarak da bilinmektedir.
Günümüzde başta hastaneler olmak üzere tüm kurumlarda profesyonel kat hizmetlerinin
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gerekliliği daha iyi anlaşılmıştır. “Çağdaş hastaneler için önerilen yönetim ve organizasyon
modelleri içinde, kurum ev idaresi hizmetlerinin yeri, sorumluluk alanları belirlenmiş ve
önemli bir hizmet alanı olduğu vurgulanmıştır.”
Hastanelerdeki konaklama hizmetlerinde oda donanımı ve temizliği diğer konaklama
işletmelerine göre çok daha farklı ve önemlidir, çünkü hastalar hastanede bulundukları
zamanın neredeyse tamamını odalarında geçirmektedirler. Hastaların tedaviye uyumu,
tedavinin etkinliği, başarısı ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi kat hizmetlerinin
kalitesiyle yakından ilişkilidir. Hastane enfeksiyonlarını önleyebilmek veya en aza indirmek,
sağlık işletmesinin prestiji, imajı ve güvenliği açısından çok önemlidir, bu durum ancak kat
hizmetlerinin standartlara uygun hizmet vermesiyle mümkündür.
Ayrıca hastane enfeksiyonları, hastanede yatış süresini uzatır, yaşam kalitesini bozar,
masrafları artırır, yeni hastalıklara, iş gücü ve üretkenlik kaybına, hasta ölümlerine ve bu
nedenlerden ötürü hukuki sorunlara yol açar. “Hastanelerde oluşturulan enfeksiyon
komitesinin birlikte çalışacağı kat hizmetleri birimi, enfeksiyonların azaltılmasında etkin rol
oynayacaktır.
Özellikle son yıllarda tüm kurumlarda sistemli, planlı ve programlı bir kat
hizmetlerine olan gereksinim daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak,
Kurum Ev İdaresi Koordinatörlüğü, Kat Hizmetleri Birimi veya Otelcilik Hizmetleri
Müdürlüğü adı altında hizmet birimleri kurulmuştur.
Hastanelerde kat hizmetleri tıbbi hizmetler dışında kalsa da yürütülmesi süreci
öncelikle servis hemşirelerinin yakın takibini ve gözetimini gerektirirken, doktorlar ve diğer
yardımcı sağlık personelleri de görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin yürütülmesini
kontrol etmekle yükümlüdür. “Hastanın yatırılması, yedirip içirilmesi gibi, tıbbi müdahalenin
yapılmasından önce veya sonra sağlanması gereken bütün hastane hizmetleri, banyo,
dezenfeksiyon, giydirme, yıkama, ısıtma, ışıklandırma, güvenlik ve servis hizmetleri bu
kapsamda hastane borcu içindedir. Bu tür hizmetlerdeki yetersizlik veya aksaklıklar sebebiyle
hastanenin sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Hastanelerde konaklama hizmetleri ve bu
hizmetler içerisinde yer alan kat hizmetleri işlevi önemli konuma sahip olmalıdır, çünkü tıbbi
bakım kalitesini direkt olarak etkilemektedir ve hasta memnuniyeti kapsamında yapılan
çalışmalarda, öncelikle ele alınan kriterler hastanelerdeki otelcilik hizmetlerinin kapsamında
yürütülen işlerdir.
Hastanelerde kat hizmetleri departmanının organizasyonu hastanenin büyüklüğüne
bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Küçük devlet hastanelerinde genel idari hizmetlere
veya sağlık bakım hizmetlerine bağlı olarak çalışırken, büyük hastanelerde Hasta Hizmetleri
ve Otelcilik Hizmetleri Müdürlüğü ayrı bir birim olarak yapılanmıştır. Özel hastanelerde kat
hizmetleri ayrı bir birim olarak hastane müdürlüğüne bağlı çalışmaktadır.
Kat Hizmetleri Bölümünün Görev ve Sorumlulukları
Kat hizmetleri bölümünün görev ve sorumlulukları çok geniştir. Hastanelerde kat
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hizmetleri bölümünün hizmet alanları ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde
özetlenmiştir:
 “Ev idaresi personelinin seçimi, yönetimi, periyodik eğitimi, iş kontrolü ve
çalışma motivasyonlarını artıracak etkin süreçlerin saptanması,
 Düzenli, planlı bir temizlik programının hazırlanması, uygulanması ve kontrolü,
uygun temizlik malzemelerinin ve araçlarının seçimi ve etkin kullanımının sağlanması, iş
gücü zaman ve paradan tasarruf sağlayacak iş yöntemlerinin geliştirilip uygulanması,


Hastane atıklarının ayrıştırılarak toplanması, prosedüre uygun bertaraf edilmesi,

 Bakteriyolojik, osmolojik, entomolojik ve kimyasal temizliği sağlayarak sağlıklı
bir çevre oluşturmak ve bu amaca ulaşmak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile işbirliği
yaparak, belirli aralıklarla çeşitli yüzeylerden bakteriyolojik örnekler almak, inceletmek,
alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli işlemleri yaptırmak,
 Hastanedeki her alanın kullanım amacına uygun olarak döşenmesi, düzenlenmesi,
eşya ve mobilyaların seçimi, bakımı, kullanımı, onarımı,
 Hastanede kullanılan dokumaların seçimi, kullanımı, bakımı ve çamaşırhane
hizmetleri,


Uygun aydınlatma, ısıtma ve havalandırma için çalışmalar yapmak,

 Hastane içinde kazalardan korunmak için gerekli önlemleri almak, binanın
güvenliği ile ilgili tamir gerektiren konular hakkında teknik servisi haberdar etmek,


Gürültüyü önleyecek tedbirleri almak,



Diğer bölümlerle işbirliği halinde çalışmak

Hastane ortamında çalışanlar için kaliteli üretimde bulunacakları ortamın sağlanması
kat hizmetlerinin görevleri arasındadır. Hastane ortamı; hastaların ve çalışanların fiziksel ve
ruhsal yapılarında olduğu gibi moral ve performansları üzerinde de etkilidir. Bu nedenle,
temel amacı hasta bakımı olan hastanelerde standartlara uygun yürütülen kat hizmetleri,
güvenli, fonksiyonel, güzel bir çevre oluşturarak, hasta ve çalışan memnuniyetinin
arttırılmasından da sorumludur. Kat hizmetlerinin tüm kurumlarda, kalite iyileştirme
çalışmalarının odak noktası olan, çalışan ve hizmeti alanların memnuniyetini sağlayan ekibin
önemli bir parçası olarak da sorumlulukları vardır. Kat hizmetleri personeli görevleri gereği
hasta ve hasta yakınları ile sürekli temas halinde olmaktadırlar. Hasta odaları ve ortak
alanların temizlikleri sırasında saygılı, nezaketli, güler yüzlü davranışlar sergileyerek hasta
memnuniyetini arttırmada önemli bir rol üstlenebilirler.
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9.1.2.3. Hastanelerde Temizlik Hizmetleri
Temizlik, ortamdan kir ve organik maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Mikropların büyük
çoğunluğu organik kirler içerisinde bulunur ve uygun nem-ısı varlığında çoğalma imkânı
bulur. Bu nedenle temizlik tek başına mikrop sayısını büyük ölçüde azaltır, çoğalma
imkânlarını ortadan kaldırır. Organik kir ve arıklar ayrıca dezenfektan veya sterilan ajanların
etkinliğini engellediğinden yeterli temizlik yapılmadığında dezenfeksiyon ve sterilizasyon
işlemleri istenen sonucu sağlayamaz.
Temizlenerek kirlerinden ve dolayısıyla mikroplarının çoğundan arındırılmış
malzemeler çok daha kolay şekilde dezenfekte veya sterilize edilebilirler. Temizlik aynı
zamanda, vücuda girdiğinde istenmeyen reaksiyonlara, toksik, pirojenik etkilere neden
olabilen yabancı proteinlerin, mikroorganizmalara ait vücut maddelerinin, endotoksinlerin,
çekirdek asitlerinin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle sağlık alanında öncelikle
ve ilk yapılması gereken işlem temizliktir.
Hastanelerde sağlık personelinin, hastaların ve hasta yakınlarının enfeksiyondan
korunmaları, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artması, memnuniyetinin sağlanması için
temizlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde verimlilik artışını etkileyen
faktörler ile ilgili yapılan çalışmalarda, diğer kriterlerin yanında tıbbi atık ve temizlik
yönetiminin de verimlilik artışı üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. Hastaların hizmet
kalitesine ilişkin algılama ve değerlendirmeleriyle ilgili araştırmalarda, hasta odalarının ve
hastane genel temizliğinin hasta memnuniyeti üzerinde oldukça etkili olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır.
Hastanelerde bulunan bölümler temizlik ve kontaminasyon özellikleri açısından
farlılıklar göstermektedir. Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, bu
bölümlerin temizliğinin doğru ve etkin yapılması, dezenfeksiyon ve sterilizasyon
standartlarına uygun yöntemlerin belirlenmesi için gereklidir. Kontaminasyon riski açısından
hastaneler beş alana ayrılabilir:
 Çok Yüksek Riskli Alanlar: Cerrahi girişimlerin yapıldığı ameliyathane, küçük
müdahale odaları, yoğun bakımlar, diyaliz üniteleri, izolasyon odaları, yanık üniteleri ve bu
birimlerin içindeki diğer kullanım alanları,
 Yüksek Riskli Alanlar: Sterilizasyon ünitesi, steril destek alanları, acil servisler ve
bu birimlerin içindeki diğer kullanım alanları,
 Orta Riskli Alanlar: Genel kullanım alanları, klinikler, mutfak, laboratuarlar,
radyoloji, halka açık işlek bölümler, tedavi odaları, morg ve bu birimlerin içindeki diğer
kullanım alanları, bekleme odaları, kafeteryalar, koridorlar, merdivenler, asansörler, toplantı
odaları, ofis, personel odaları ve depolar,
 Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, amfi, konferans salonları, steril olmayan
destek bölümleri ve bu birimlerin içindeki diğer kullanım alanları,
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 En Az Riskli Alanlar: Arşiv, teknik servis, çevre alanlar ve bu alanlardaki iç
bölümler.
Tanımlanan bu alanlar içinde, çok yüksek riskli olarak belirtilmiş olanlar ciddi
anlamda önemsenmelidir. Bu alanlar ve bunların içindeki diğer kullanım alanları için temizlik
protokolleri tanımlanmalı ve tam olarak uygulanmalıdır. Çok yüksek ve yüksek riskli alanlar
hasta bakım alanı olduğundan, sık ve etkili bir
temizlik uygulanmalı, mutlaka
dezenfektanlar kullanılarak ıslak paspaslama yapılmalıdır.
Hastane temizliğinde diğer konaklama işletmelerinden faklı olarak enfeksiyon
kontrolü ile ilgili tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin göz önünde bulundurulması açısından
temizlik talimatları enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte hazırlanmalıdır.
Hastane Enfeksiyonları, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine
göre; yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen tüm
enfeksiyonlar, şeklinde tanımlanmıştır. Hastane enfeksiyonları, en başta hastayı olmak üzere,
hasta yakınlarını, sağlık kurumunu ve sağlık personelini de yakından etkilemektedir. Sağlık
çalışanları, mesleklerinden dolayı her zaman enfeksiyon riski altında oldukları gibi hastalara
ve diğer hastane çalışanlarına da bu enfeksiyonları bulaştırma riskleri bulunmaktadır.

9.1.2.4. Sağlık İşletmelerinde Atıklar
Atık; günlük yaşamda mal veya hizmet üretimleri ve tüketimler sonucunda oluşan katı,
sıvı, gaz halindeki maddelere denir. Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan
uzaklaştırılması gereken maddeler atık olarak tanımlanır. Sağlık kurumlarında açığa çıkan
tüm atıklar hastane atıkları olarak adlandırılır. Bu atıklar hastane çalışanları, hastalar, toplum
ve çevre sağlığı açısından risk oluşturur.
Hastane atıkları potansiyel enfeksiyon kaynağıdır. Bu nedenle diğer atıklardan
farklıdır. Atıkların toplanması ve imha edilmesinde sağlıklı ve kalıcı bir çözüm için en önemli
hususlardan biri bunların çeşitlerine göre ayrılarak ortaya çıktıkları yerde toplanmasıdır.
Sağlık kurumlarında oluşan atıklar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır;


Evsel atıklar,



Tıbbi atıklar (enfeksiyöz, patolojik, kesici-delici)



Kimyasal atıklar,



Radyoaktif atıklar.

Sağlık kurumlarında üretilen atıkların %75-80’i evsel niteliktedir. Geri kalan kısım
enfeksiyöz atıklar, kesici-delici özellikteki atıklar, kimyasal veya farmasötik atıklar ve
radyoaktif atıklardan oluşur. Hastane atıklarının ancak %5-10’unun enfeksiyöz atık olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle atıkların çıktığı yerde ayrılması önemlidir.
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Hastanelerde, tıbbi atıklar kırmızı renkli torbalara, ambalaj atıkları mavi renkli
torbalara ve evsel atıklar siyah renkli torbalara konmak zorundadır. Ayrıca radyoaktif atıklar,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun öngördüğü koşullarda toplanmaktadır.
Genel Atıklar
Sağlıklı kişilerin bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler,
ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen
atıklardır. Siyah atık torbalarında biriktirilmelidir. Genel atıklardan tüm idari birimler,
mutfak, ambar, atölye vs. den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar
ambalaj atık olarak nitelendirilirler. Ambalaj atıklara örnek olarak:
•

Kağıt, Karton, Mukavva,

•

Plastik

•

Cam ve Metal benzeri

•

Mavi atık torbalarında biriktirilmelidir.

• Kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak atılır ve toplanır. (Geri Dönüştürülebilir
Atıklardır)
Tıbbi Atıklar (Enfeksiyöz atıklar, patalojik atıklar ve delici-kesici atıklar)
Tıbbi atıkların toplanmasında, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı
renkli plastik torbalar kullanılır.
Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası
özel uygulama gerektiren atıklardır.
•

Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları

•

Kültür ve stoklar

•

İnfeksiyöz vücut sıvıları

•

Serolojik atıklar

•

Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri vb)

•

Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler

•

Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)

•

Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
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•

Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

•

Karantina atıkları

•
nesneler

Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm

Patolojik Atıklar
• Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları
ve sıvıları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar).
•

Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri.

Kesici Delici Atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek
atıklardır. Bu atıklara örnek olarak:
•

Enjektör iğnesi

•

İğne içeren diğer kesiciler

•

Bistüri

•

Lam-lamel

•

Cam pastör pipeti

•

Kırılmış diğer cam vb

Ülkemizde 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟de Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile sağlık kuruluşlarından kaynaklanan
tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi için, kaynağında ayrı
olarak toplanarak, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik
ilkeler, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik prosedürler belirlenerek, bunların
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme amaçlanmıştır.
Bu yönetmelikte hastanelerde ortaya çıkan atıklar ayrıntılı olarak sınıflandırılmıştır,
her sağlık işletmesi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinde yönetmeliğe uygun hareket
etmek durumundadır. Hastane atıkları uygun yöntemlerle toplanıp yok edilmezlerse hem bu
atıklarla uğraşan kişiler hem de toplum için enfeksiyon riski oluşturur. Hastanelerde atık
yönetimi ekibi ve atık yönetim prosedürü bulunmalıdır ve atıkların prosedürlere sıkı sıkıya
bağlı kalınarak bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.

9.1.2.5. Sağlık İşletmelerinde Çamaşırhane Hizmetleri
Hastanelerde otelcilik hizmetlerinin en önemli destek hizmetlerinden birisi de
çamaGşırhanelerde yürütülmektedir. Çamaşırhane, kirlenen çamaşırların yıkandığı,
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temizlendiği, kurutulduğu, ütülendiği, onarıldığı ve depolandığı yerlere verilen isimdir.
Burada önem taşıyan husus; zamanında, yeterli miktarda temiz malzemenin servislere
ulaştırılmak üzere hazırlanmasıdır. Hastanın yatacağı yatağın, çarşafların, yastığın temizliği
hastanın kuruma güven duymasında, temiz hastane imajının oluşmasında büyük bir öneme
sahiptir.
Hastane çamaşırhanelerinin, güneş ışığı gören ve doğal havalandırması olan, su ve
elektrik kaynağına yakın, zemin katlarda olmasında fayda vardır. Etkili ve verimli bir
çamaşırhane işleyişi için; çamaşır yıkama ve kurutma gibi ağır cihazlar için yeterli yer, su,
güç kaynağı, kirli ve temizlenen çamaşırlar için ayrı depolama alanları, dikiş, tamir ve ütü
işlemleri için uygun malzemeler ve alanlar, kayıtların ve dosyaların tutulması için desk
bulunmalıdır.
Son yıllarda, bir çok hastanede çamaşırhane hizmetleri, dışarıdan hizmet alımı yoluyla
yürütülmektedir. Çamaşırhane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesine ilişkin detaylı bir
teknik şartname hazırlanmalıdır. Hizmet verecek personel sayısı ve özellikleri, kullanılacak
makine ve teçhizatlar, deterjanlar, dezenfektan maddelere ilişkin teknik şartnameler,
çamaşırların türüne göre hijyenik olarak toplanması, yıkama talimatları, ütüleme ve katlama
teknikleri, çamaşır teslim tutanakları, çamaşırlar içerisinde unutulmuş alet ve diğer
malzemelerin hastaneye teslimatı konusu, çamaşırların yıkanıp uygun bir şekilde birimlere
iletilmesine ilişkin hususlar ve fiziksel koşullar, çamaşırhane hizmetleri hizmet alım teknik
şartnamesinde yer almalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık turizmi kapsamında sağlık işletmelerinde sunulan otelcilik
hizmetlerinin özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi medikal turizm kapsamına giren hizmetlerden
değildir?
a) Transplantasyon
b) İnfertilite (Tüp bebek İVF uygulamaları )
c) Estetik Cerrahi
d) Göz, diş̧, diyaliz tedavileri vb.
e) Balneoterapi
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi otel işletmelerinin organizasyon yapılarında önemli
değişikliklere neden olan göstergelerden değildir?
a) Ekonomik ve sosyal imkanların farklılaşması
b) Otellerin kapasiteleri
c) Pazar alanları
d) Sunuş ve satış biçimleri
e) Evde bakım hizmetleri
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi otel işletmelerinde, işletmenin büyüklüğü ve hizmet
alanına göre değişmekle birlikte genel olarak bulunan temel bölümlerden değildir?
a) Yönetim Bölümü
b) Odlar Bölümü
c) Yiyecek-İçecek Bölümü
d) Personel Bölümü
e) Yardımcı Bölümler
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kontaminasyon riski açısından hastanelerin ayrıldığı
alanlardan biri değildir?
a) Çok yüksek riskli alanlar
b) Yüksek riskli alanlar
c) Orta riskli alanlar
d) Düşük riskli alanlar
e) Risksiz alanlar
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında oluşan atıklardan değildir?
a) Evsel atıklar
b) Tıbbi atıklar
c) Endüstriyel atıklar
d) Kimyasal atıklar
e) Radyoaktif atıklar
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Termal Sağlık Turizmi ve SPA-Wellnes kapsamına
giren hizmetlerden değildir?
a. Talossoterapiler
b. Infertilite
c. Balneoterapi
d. Peloidoterapi
e. Klimaterapi
Soru 7. Kültür ve stoklar, İnfeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar, laboratuvar
atıkları (lam-lamel, pipet, petri vb), Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş
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nesneler ve kullanılmış ameliyat giysileri hangi tür atık grubuna girmektedir?
a. Enfeksiyöz atık
b. Radyoaktif atık
c. Patolojik atık
d. Evsel atık
e. Kimyasal atık
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi deniz suyunda tedavi anlamına gelmektedir?
a. Peloidoterapi
b. Talossoterapi
c. Klimaterapi
d. Balneoterapi
e. Hidroterapi
Soru 9. Otellerde müşteriye hizmet süresi en uzun bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kat hizmetleri bölümü
b. Ön büro bölümü
c. Personel bölümü
d. Güvenlik bölümü
e. Yiyecek içecek bölümü
Soru 10. Hastanenin beyni olarak kabul edilen, otellerde ki önbüro olarak
tanımlanan; hasta yatış, çıkış faaliyetleri ile ilgili koordinasyon ve bilgi toplamadağıtma işlevlerinin yapıldığı bir merkez görevi gören bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Danışma birimi
b. Hasta ilişkileri bölümü
c. Kat hizmetleri bölümü
d. Pazarlama ve satış bölümü
e. Ev idaresi birimi

Cevaplar
1) e

2) e

3) d

4) e

5) c

6) b

7) a

8) b

9) a

10) b

198

10. SAĞLIK TURİZMİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kalite Kavramı
10.2. Akreditasyon Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde kalite neyi ifade ediyor?
2) Akreditasyon niçin önemlidir?
3) Sağlık işletmelerinde akreditasyon süreci nasıl işliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kalite kavramını tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Akredistasyon kavramını
tanımlayabilme
Akredistayon süreçlerini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Kalite



Sağlık Hizmetlerinde Kalite



Akreditasyon
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Giriş
Dünyada önemi sürekli artan ve günümüzde çok büyük boyutlara ulaşan turizm;
insanların fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına doğrudan ve dolaylı olarak, belli bir süre
için cevap verebilen en etkili faaliyetlerden biridir.
İnsanları turizme yönelten faktörlerden biri de sağlıktır. Bu faktör bazen kaybolan
sağlığı yeniden kazanmak amacıyla ortaya çıktığı gibi, bazen de sağlığı koruyabilmek için
ortaya çıkmaktadır. Sağlık turizminde turist hasta olabilir veya hasta turist olabilir. İnsanlar
rahatsızlıklarını tedavi ettirirken de turizmden yararlanabilir. Bu noktada sağlık turizmi
devreye girmektedir.
Katılımcıların amaçlarına göre turizm çeşitleri sınıflandırıldığında geleneksel turizm
ve alternatif turizm olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Yalnızca deniz, kum,
güneş üçlüsünden faydalanarak tatil yapmak geleneksel turizm, denize girmek ve
güneşlenmek dışındaki amaçlarla yapılan turizm türleri ise alternatif turizm olarak
adlandırılmaktadır.
Sağlık turizmi en önemli alternatif turizm çeşitlerinden biridir. Sağlık turizmi; kısaca
tedavi amacı ile yapılan seyahatlere denilmektedir. Başka bir ifade ile sağlık turizmi, fizik
tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini
kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlamaktadır.
Hizmetler sektörünün ülke ekonomileri içindeki payının artışı, dünya genelinde yaşam
süresi ortalamasının yükselmesi ve buna bağlı olarak sağlık sektörünün sürekli gelişim ve
büyüme içinde olması sektörde sunulan hizmet kalitesinin önemini artırmaktadır. Özellikle
müşteri memnuniyetine odaklı pazarlama anlayışının öne çıkmaya başlamasıyla birlikte,
sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar çeşitli girişimlerde bulunarak hizmet kalitelerini
yükseltmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadırlar.
Bugün çok sayıda hastane ve sağlık kurulusu JCI ve ISO gibi uluslararası kalite ve
standart belgelerini alarak rekabet güçlerini artırmaya çalışmaktadır. Sağlık hizmetlerinden
yararlanan hasta ve yakınlarının bilinç̧ ve gelir düzeyinin yükselmesi, değişen müşteri
tutumları ve güçlü̈ rekabet de sağlık hizmetlerinde kalite anlayışının yerleşmesini ve
gelişmesini hızlandırmaktadır. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde
uzun dönemli yönetimsel başarının anahtarı olarak değerlendirilmektedir.
Ülkelerin sağlık turizmi konusunda rekabet üstünlüğü sağlamak için odaklanması
gerektiği konulardan birisi de bu kapsamda hizmet sunan kurum ve kuruluşların kaliteli
hizmet sunmalarıdır. Kaliteli hizmet sunmanın göstergeleri arasında belkide en önemli husus
ise ilgili kurumun akredite olmasıdır. Dolayısıyla bu bölümde sağlık turizmi kapsamında
faaliyet gösteren kuruluşların kalite ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi sunulacaktır.
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10.1. Kalite Kavramı
Kalite (Qualites), Latince “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesinden
gelmektedir. Kalite kavramı hangi ürün ve hizmet için kullanılıyorsa onun gerçekte ne
olduğunu belli etmek amacını taşımaktadır. Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda
üstünlüğü ve iyiliği, kaliteye konu olan ürün ve hizmetin iyi niteliklerinin olduğunu belirtir.
Bu anlamda kalite kavramı kişisel (subjektif) değerleri içermektedir. Subjektif
değerlendirmelerden oluşan kalite anlayışı ülke, yaşam düzeyi, kültürel yapı, toplumsal yapı,
eğitim, bürokrasi gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bakımdan
herhangi bir ürünün üretiminde müşterinin arayacağı niteliklerin göz önüne alınması gerekir.
Bu açıdan kalite subjektif bir kavramdır. Ürünün ölçülebilen, belirlenebilen ve çoğu kez kalite
standartları veya mevzuatlarla belirlenen kalitesi ise objektif kalite olarak ifade edilmektedir.
“Kalite nedir?” sorusuna cevap verebilmek için ürünün veya hizmetin sahip olduğu bazı
özelliklere bakmak gerekmektedir. Bu özellikler aşağıda açıklanmıştır:
 Fonksiyonel Özellikler: Ürünün veya hizmetin belirli bir amacı yerine
getirebilmek için sahip olması gereken özelliklerdir.
 Kalite Özellikleri: Ürünün veya hizmetin daha iyi veya her zaman aynı şekilde
yapılabilmesi için sahip olması geren özelliklerdir.
Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Bunun
nedeni kalitenin çok boyutlu olmasıdır. Birçok kişiye göre kalite; lüks, pahalı, ender bulunan,
üstün olan, benzerlerinden ayrı, olumlu niteliklere sahip olan kavramlarla ifade edilmektedir.
Kalite kavramı ile ilgili çok değişik tanımlar yapılmaktadır. Literatürde kalite, şartlara
uygunluk derecesi veya ürün ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme derecesi olarak
ifade edilmektedir.
Amerikalı bir kalite uzmanı olan Juran kaliteyi “kullanıma uygunluk” olarak
tanımlarken, Avrupa Kalite Organizasyonu (EOQ) ise, “bir ürün veya hizmetin tüketicinin
isteklerine uygunluk derecesi” olarak tanımlamıştır. Diğer bir kalite uzmanı olan Feigenbaum
kaliteyi, “kullanılmakta olan ürün veya hizmetin tüketicilerin beklentilerine yanıt
verebilmesini sağlayan, pazarlanabilir, üretim ve bakım özelliklerinin toplamıdır” şeklinde
tanımlamıştır.

10.1.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Somut ürünlerin pazarlanmasında kalite tanımını kolaylıkla yapabilmekte ve kalite
ölçümü artan bir hassasiyetle gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşılık, hizmet pazarlamacıları
kaliteyi kontrol edebilmek ve onu anlamak konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bunun
sebebi, hizmetlerin çıktı olarak somut bir üründen ziyade bir performans olmasıdır ki, hizmet
firmaları için standart üretim özelliklerini belirleyip uygulayabilmek nadir bir durumdur.
Sağlık kurumları, geçmişe oranla rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda
çalışmaktadırlar. Bu kurumlarda çevresel baskılara yanıt vermek, rekabetçi üstünlük
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sağlamak, önemli değişimleri başarmak, maliyetleri aşağı çekmek ve verimliliği artırmak
amacıyla performans ölçümü ve kalite geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal kaliteyi
geliştirmeye yönelik olarak tanımlanmış olan yaptırımların bir kısmı uluslararası kabul
görmüş hastane kalite ölçütlerini kapsamaktadır.
Sağlık hizmetlerinde kalite tanımı yapmak, genel olarak hizmet sektörüne oranla daha
güç bir iştir. Bununla birlikte sağlık hizmetleri sunumunda kalite kavramı “uluslararası
geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı
sıra, tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması”
şeklinde tanımlanabilir.
Sağlık hizmetlerinde kaliteden bahsedebilmek için;
•

Sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun var olması,

• İşlerin, kim, ne zaman, nerede, hangi vasıtalar kullanılarak, ne yöntemle
yapıldığının bilinmesi,
•

Üst yönetimin kaliteye inanmış ve destekleyici olması,

• Personel nitelik ve alt yapısının güçlü olması ve sürekli eğitimle bu gücün
devamlılığının sağlanması,
• Organizasyonda çalışan herkesin, üretilen hizmetin ve dolayısıyla bütünün bir
parçası olduğunu bilmesi gerekir. Sağlık hizmeti üretiminde hizmeti oluşturan tüm unsurlar
entegre ve bir zincirin halkaları olduğu unutulmamalıdır.
Uzmanlar yıllardır sağlık hizmetleri kalitesinin kısa, özlü, anlamlı ve genel olarak
uygulanabilir bir tanımını yapmaya çalışmaktadır. Ancak, yönetim ve pazarlama alanlarında
olduğu gibi, sağlık hizmetleri alanında da kalitenin tek bir tanımı yoktur. Sağlık hizmetleri
literatüründe kalite kavramının çok çeşitli olayları anlatmak için kullanılan birçok tanımı
bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Tıp Enstitüsü tarafından yapılan bir
çalışmada, 100’den fazla sağlık hizmeti kalitesi tanımı (ya da kaliteyi tanımlamada dikkate
alınacak parametre grubu) bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinde kalite tanımı yapılırken üç
tanımına sıklıkla atıfta bulunulmaktadır. Bu tanımlar Donabedian, Amerikan Tabipler Birliği
ve ABD Tıp Enstitüsü tarafından yapılan tanımlardır:
Donabedian’a göre sağlık konusunda “kalite”, tamamen açıklanması çok güç belki de
imkânsız bir kavramdır. Ancak, etkililik, verimlilik, optimallik (en uygun değer noktası),
kabul edilirlik, yasallık ve adil olma olarak tanımlanan altı özelliğin kalite kavramının çoğunu
kapsadığı bir öneri olarak ileri sürülmektedir (Şekil 10.1). Tek tek veya çeşitli
kombinasyonlarıyla alındıklarında, bunlar kalitenin bir tanımını oluşturur ve bir şekilde
ölçüldüklerinde, kalitenin derecesini gösterir.
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Etkililik

En iyi bakım ile sağlıkta şimdi başarılabilen en büyük
ilerlemelere ulaşma yeteneği.

Verimlilik

Sağlıkta ulaşılabilir ilerlemeleri azaltmaksızın bakımın maliyetini
düşürme yeteneği.

Optimallik

Sağlık hakkındaki bakımın etkilerine karşı maliyetlerin
dengelenmesi (ya da sağlık bakımının faydaları hakkında,
sağlıktaki ilerlemelerin parasal değerinin ortalaması). Bu
suretle en faydalı dengeye ulaşmak.

Kabul edilirlik

Yasallık

Adil olma

Hastaların ve ailelerinin uygun üyelerinin arzuları, istekleri ve
beklentileri için süreklilik.

Ahlaki
prensipler,
değerler,
normlar,
kanunlar
ve
düzenlemelerde ifade edildiği gibi sosyal tercihler için süreklilik.

Sağlık bakımının ve toplumun üyeleri arasında sağlık
bakımının faydasının dağıtımında doğru ya da adil olmayı
belirleyen bir prensibin sürekliliği.

Şekil 10.1: Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Özellikleri
Kaynak: Donabedian’dan (1992: 22) yararlanılarak oluşturulmuştur.
Amerikan Tabipler Birliği (American Medical Association) 1984 yılında yüksek
kaliteli hizmeti, “yaşam boyu kalitenin korunması veya geliştirilmesine sürekli olarak katkıda
bulunan hizmettir” şeklinde tanımlamıştır:
Sağlık hizmetleri kalitesinin en çok kabul görmüş tanımlardan biri de 1990 yılında
ABD’de Tıp Enstitüsü tarafından önerilmiştir. Burada sağlık hizmetlerinin kalitesi, “bireylere
ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin, arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını
artırma ve mevcut profesyonel bilgiyle uyum derecesi” şeklinde tanımlanmıştır.
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10.1.2. Sağlık Turizminde Kalite ve Önemi
Sürekli bir iyileştirme süreci olarak kalite, müşteri ihtiyaçlarının ve makul
beklentilerinin karşılandığı bir yönetim anlayışıdır. Hizmet kalitesi müşteri memnuniyetini
sağlayarak daha iyi hizmet verilmesini ve rakipler arasında rekabet gücü̈ elde edilmesini
sağlar. Bir hizmet endüstrisi olan medikal turizm sektörü̈ incelendiğinde hasta karşılamadan
tedaviye, koruyucu hekimlikten tedavi sonrası takibe tüm aşamalarda kaliteli hizmet
anlayışının önemli olduğu görülmektedir. Sağlık turizminde hizmetin başlangıcı ve sonucu
arasında çok sayıda kurum ve kişi rol almakta; bunun sonucunda bütüncül bir hizmet anlayışı
ile çalışmak zorlaşmaktadır. Sektörün küresel ölçekte rekabet edebilmesi için hastaneler,
seyahat acenteleri ve tur operatörleri, konaklama hizmeti veren otel ve işletmeler, sağlık ve
turizm ile ilgili birlikler, dernekler, meslek odaları ve kamu kurumlarının koordineli olarak
bütünleşmiş hizmet anlayışı ile çalışması kaçınılmazdır. Sağlık turizminde aracılık hizmetleri
sağlık hizmetlerinin kendisi kadar önemlidir. Hastaneler ne kadar iyi hizmet verirse versin
hastanın ulaşımı ve konaklaması gibi aracı kurumlardan almış̧ olduğu kalitesiz hizmet hasta
(müşteri) memnuniyetini olumsuz etkileyecektir.
Doktorların eğitim düzeyinden konaklama hizmetlerinin kalitesine kadar medikal
turizmde hizmet kalitesini etkileyen birçok faktörün olduğu görülmektedir. Medikal turizmde
hizmet kalitesini etkileyen faktörler; beşeri, fiziki ve sosyal faktörler olarak üç̧ grupta
sınıflandırılabilir.
Doktorların eğitim ve deneyim seviyeleri, doktor ve sağlık çalışanlarının yabancı dil
bilgileri, medikal turizmde uzmanlaşmış̧ turizmci sayısı hizmet kalitesini etkileyen beşeri
faktörler arasında yer almaktadır. İyi eğitimli ve deneyimli doktorlar kaliteli sağlık hizmeti
sunarak hasta memnuniyetini artırırken; doktor ve sağlık çalışanlarının yabancı dile
hâkimiyeti hastayla iletişimi kolaylaştırmaktadır. İyi yetişmiş̧ ve medikal turizmde
uzmanlaşmış̧ turizmcilerin olması medikal turizm hizmetlerinin daha profesyonelce ve
sorunsuz gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Medikal turizmde hizmet kalitesini etkileyen fiziki faktörler arasında hastanelerde
kullanılan teknoloji seviyesi ve makine-ekipman kalitesi, sağlık ve konaklama hizmetlerinin
kalitesi, hastanelerin hijyen şartları sayılabilir. Teknolojik gelişmeler ve hastanelerde
kullanılan medikal cihazların kalitesi medikal turizmi doğrudan etkilemekte; çok sayıda hasta
kendi ülkesindeki teknolojik imkânların yetersizliğinden dolayı yurtdışında tedavi
imkânlarına başvurmaktadır. Sunulan sağlık hizmetlerinin ve konaklama hizmetlerinin
kalitesi hasta memnuniyetini olumlu etkilerken, hastanelerdeki hijyen şartları sağlık
kurumuna olan güveni artırmaktadır.
Hasta karşılama, transfer ve uğurlama hizmetleri, hastaların kültürel farklılıklarına
hoşgörüyle yaklaşılması ve saygı gösterilmesi, hastanelerde gizlilik ve mahremiyet kurallarına
uyulması, sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı medikal turizmde hizmet kalitesini etkileyen
sosyal faktörler arasında değerlendirilebilir. Medikal turizm hizmeti; karşılamadan
uğurlamaya, hatta operasyon sonrası takip ve rehabilitasyon sürecine kadar geniş̧ bir alanı
kapsayan hizmetler bütünüdür. Bu hizmet zincirinde ortaya çıkabilecek olumsuz bir durum
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hizmet kalitesini olumsuz etkileyerek hasta memnuniyetini düşürecektir. Beşeri, fiziki ve
sosyal faktörlerin yeterliliği hizmet kalitesini yükseltirken, yetersizliği de hizmet kalitesini
düşürerek hasta memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Hasta memnuniyeti açısından
bakıldığında hastaların aldıkları hizmetten ne derece memnun kaldıkları genellikle hasta
tarafından bildirilen sonuçlara göre ölçülmekte ancak medikal turizme ilişkin hasta
memnuniyeti verileri sınırlı olabilmektedir. Sağlık turizmi çeşitlerinden medikal turizm
açısından kalite göstergeleri aşaiıdkai şekilde sıralanmıştır:
Tablo 10.1: Medikal Turizmde kalite göstergeleri
Hizmete Erişim
Akredite olma

Medikal turistler tedavilerin hazır olduğu yerlere seyahat
ederler.
Akredite sağlık kuruluşu ve bireysel uygulayıcılar tercih
nedeni olmaktadır.

Uygunluk

Medikal turizm, sağlayıcı ülkelerde yaşayan genel nüfusun
uygun bakım hizmeti almasını olumsuz etkileyebilir.

Bakımın sürekliliği

Akut medikal turizm için potansiyel bir sorun teşkil edebilir.

Etkililik

Şifa unsurunun değerlendirilmesi zor ama önemlidir.
İnsanlar, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli bir kalp ameliyatı
için gelişmiş ülkelere seyahat edebilirler.
Medikal turizm, fırsat maliyetini etkiler.
Medikal
turizm,
hizmete
kimlerin
erişebileceğini
etkileyebilir.
Sağlık hizmeti sunucularının yeni ürünlerinin tanıtımını yapıp
piyasaya sunma hızı uzun vadede ticari başarılar sağlamada
önemli olabilir.

Yeterlilik
Eşitlik
Hakkaniyet
Hızlı çözüm sağlama

Güvenlik
Memnuniyet
Zamanında olma

Sağlık hizmeti süreçleri, örneğin bir kalp ameliyatı
sonucunda gelişebilecek enfeksiyon, derin ven trombozu vb.
potansiyel riskler taşımaktadır.
Hastaların sosyo-kültürel özellikleri, yaşadıkları yer vb.
faktörler memnuniyet düzeyini etkileyebilmektedir.
Bekleme süreleri sağlık hizmeti alımını engelleyebilmektedir.
Hastalar bekleme listelerinden kurtulmak için yurt dışına
seyahat edebilirler.

Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında yeterince bilgi
sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir. Zira şu anda aracılarla ilgili
bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyon sistemi bulunmamakta, bunların eğitim, seviye ve kalite
durumlarını değerlendiren bir akreditasyon kurumu bulunmamakta. Ancak, Uluslararası
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğe göre sağlık hizmeti verecek olan
kuruluşun (Hastane) Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için
gerekli olan kriterlerin başında, sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan
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son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olma şartı
getirilmiştir. Sağlık hizmeti sunan kurumun sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini gösteren
önemli bir kriterde kuruluşun akretide belgesine sahip olup olmadığıdır. Dolayısıyla sağlık
hizmeti sunan sağlık işletmelerinin akredite olmaları gerek bu alandaki izinlerde gerekse
hizmet alıcıların tercihleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Aşağıda akreditasyon kavramı
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

10.2. Akreditasyon Kavramı
Akreditasyon, bir kuruluşun hastalara verdiği bakımın güvenliği ve kalitesini
iyileştirmek, güvenli bir bakım ortamı sağlamak ve hastaların ve çalışanların maruz kaldığı
riskleri azaltmak için sürekli çalışma yönünde gözle görünür taahhüdünü sağlamaktadır.
Akreditasyon kavramı genellikle ruhsatlandırma ile aynı anılmakta veya
karıştırılmaktadır. Bu iki kavram eş anlamlı olarak kullanılsa da, farklı kavramları, farklı
hedefleri, farklı kaynakları gerektirirler ve farklı tipteki kurumlar tarafından yürütülürler.
Ruhsatlandırma işlemi, tesisin güvenilir biçimde çalışması ve hastayı zarardan
koruması için gerekli minimum standartları belirleyen bir grup standarttan oluşmaktadır.
Sağlık tesislerine ilişkin ruhsatlandırma standartları, güvenli tıbbi bakım için gerekli ekipman
tipi ve kalitesini, asgari personel seviyesi ve niteliklerini, fiziksel tesislerin hacmini ve
özelliklerini belirlemektedir. Ruhsatlandırma gereksinimleri genelde “yapısal” veya “fiziksel”
standart şeklindedir ve özellikle hasta güvenliğine ilişkin spesifik konularda uygulanmaktadır.
Bu standartlar çoğunlukla;


Oda büyüklüğü ile ilgili kriterleri,



Ekipmanla ilgili ile ilgili kriterleri,



Çevre ve hasta güvenliği ile ilgili kriterleri yerine getirmeleri gerektirebilir.

Özetle ruhsatlandırma, tesisin güvenli biçimde çalışması ve hasta ve çalışanları
zarardan koruması için gerekli minimum kriterleri belirleyen bir grup standartla bir sağlık
hizmeti tesisini yargılama sürecidir. Bu süreç sonucunda standartlardan her hangi biri
sağlanmadığı takdirde ilgili kuruluşun faaliyet yapmasına izin verilmemelidir.
Akreditasyon, bir sağlık kuruluşundan bağımsız, ayrı ve genellikle de kamu haricî bir
kuruluşun bir sağlık kuruluşunu, bakımın güvenliğini ve kalitesini iyileştirmek için
tasarlanmış bir dizi gerekliliği karşılayıp karşılamadığı yönünde değerlendirdiği sürece
verilen isimdir. Akreditasyon genelde gönüllü bir süreçtir. Akreditasyon standartları genelde
optimum ve ulaşılabilir olarak kabul edilmektedir.

10.2.1. Akreditasyonun Gelişimi
Hastanelerde akreditasyon düşüncesinin ilk oluşumu 1917’de Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya atılmış olup, bu düşünceyi ilk benimseyip üzerinde çalışan ülkeler
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arasında Kanada ve Avustralya bulunmaktadır. Akreditasyon ilk olarak sağlık hizmeti
sunumundaki büyüyen standardizasyon ihtiyacını karşılamak üzere 1913 yılında Amerika’da
başlamıştır. Temelde akreditasyon ihtiyacı hastanelerin memnuniyet kayıtlarını tutarak
rekabet ortamı oluşturmak arzularından kaynaklanmıştır. Bu ihtiyacın sonunda Amerikan
Cerrahlar Birliği 1917 yılında Hastane Standardizasyon Programını devreye sokmuştur. Bu
adım akreditasyon sisteminin temelini oluşturması bakımından önemli olmuştur.
Başlangıçta sadece 5 tane olan bu standartlar, hastanelerdeki klinik süreci denetlemeyi
amaçlamakta ve hastanelerin uygulamaları açısından denetçiler tarafından değerlendirilmesini
içermektedir. Bu süreç organizasyonları kayıtları yeterli ve düzenli tutmaya sevk etmiştir.
Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951’de ABD’de American College of
Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American
Medical Association ve Canadian Medikal Association’ın katılımıyla “Joint Comission on
Accreditation of Hospitals” olarak kurulmuştur. Bu müessesenin faaliyetleri 1913’te kurulan
American Colege Of Surgeons tarafından 1917 yılında başlatılan hastane standardizasyon
çalışmalarının devamı olarak kabul edilmektedir. 1987 yılında hastaneler dışında sağlık
kuruluşları için de akreditasyon programı geliştirilince komisyonun ismi “Joint Commission
on Acreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO) olarak değiştirildi.
1959 yılında Kanada ve Avustralya, JCAHO’dan çekilme kararı almıştır. Kanada ve
Avustralya “The Canadian Council on Health Facilities Accreditation and the Australian
Council on Health Care Standards” adı ile kendi ulusal akreditasyon organizasyonlarını
kurmuş ve standartlarını oluşturmuşlardır.
1999 yılına kadar JCAHO, ABD ve diğer ülke sağlık kuruluşlarını destekleyen bir
kuruluş iken, yeni bir yapılanma sürecine girerek, Amerika dışındaki kuruluşları desteklemek
üzere yeni bir örgüt olan Joint Commission International’ı (JCI) kuruştur. Joint Comission
International dünya genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmeti vermeye başlamıştır.
Joint Comission International, JCAHO ile Quality Health Research (QHR) ortaklığı sonucu
doğmuştur. JCAHO ile QHR, Amerika’da faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen
organizasyonlardır. Amerika dışında bulunan diğer hastaneleri akredite etmeye yönelik
oluşturulan JCI yeni yapılanma sürecini tamamlarken, dünya ülkelerinin sağlık kurumlarında
da akreditasyona olan ilgi hızla artmıştır. Akreditasyon standartlarının özel veya genel sağlık
bakım hizmeti veren bütün kuruluşlara hitap ediyor olması, etkili bir kalite değerlendirme ve
yönetim aracı olarak son yıllarda dünya çapında önem kazanmıştır.
JCI akreditasyon standartlarının geliştirilme ve revizyon süreçleri, deneyimli hekimler,
hemşireler, idareciler ve kamu politikası uzmanlarından oluşan 12 kişilik bir Uluslararası
Standartlar Alt Komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Alt komite, dünyadaki altı büyük
bölgeden gelen üyelerden oluşmaktadır: Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik kıyısı
ülkeleri, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika. Alt komitenin çalışmaları, standartların
uluslararası alanda yapılan değerlendirmeleri ve özel içerik bilgisine sahip uzmanlardan ve
diğer kişilerden gelen girdiler doğrultusunda süzgeçten geçirilmektedir.

211

Standartlar, tüm sağlık kuruluşları için ortak olan önemli fonksiyonlar etrafında
düzenlenmiştir. Standartların fonksiyonel organizasyonu şu anda dünyada en yaygın
kullanılan sistemdir ve bilimsel çalışmalar, denemeler ve uygulamalarla geçerliliği
onaylanmıştır.
Standartlar, hasta bakımını sağlayanlara ve güvenli, etkili ve iyi yönetilen bir kuruluşu
oluşturanlara ilişkin fonksiyonlar etrafında gruplandırılmıştır. Bu fonksiyonlar tüm kuruluşlar
için olduğu gibi, kuruluş dâhilindeki her bir departman, ünite veya hizmet için de geçerlidir.
İnceleme süreci, tüm kuruluş boyunca standartlara uygunluk bilgilerini toplamaktadır ve
akreditasyon kararı, tüm kuruluş boyunca saptanan genel uygunluk düzeyine dayanarak
verilmektedir.
Standartlarla ilgili bilgiler ve deneyim sürekli olarak toplanacaktır. Bir standardın artık
güncel sağlık bakım uygulamalarını, yaygın kullanılan teknolojiyi, kalite yönetim
uygulamalarını vs.yi yansıtmadığı durumlarda, bu standart ya revize edilir veya iptal edilir.
Standartların en az her üç yılda bir revize edilmesi ve yayınlanması beklenmektedir. Bu
standartlar 6 ana başlık altında aşağıda sıralanmıştır:


Hasta Kimliğinin Doğru Şekilde Belirlenmesi



Etkili İletişimin İyileştirilmesi



Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin İyileştirilmesi



Doğru Alan, Doğru İşlem, Doğru Hasta Cerrahisinin Sağlanması



Sağlık Bakımıyla İlişkili (nozokomiyal) Enfeksiyon Riskinin Azaltılması



Hastaların Düşme Neticesinde Zarar Görme Riskinin Azaltılması

10.2.2. Akreditasyonun İlkeleri
Akreditasyon işlemini yapacak kurum aynı zamanda açıklama, bilgilendirme ve
iletişimi sağlayacak olan merciidir. Akreditasyon ilkelerinden bazılarının devam eden bir
süreç olması, tarafsızlık ihtiyacı, gelecekte olabilecekleri tahmin edebilmek olarak özetlemek
mümkündür. Bu ilkeleri aşağıda olduğu gibi açıklamak mümkündür.
•
Devam eden bir süreç olması: Akreditasyon süreci sağlık örgütünü sürekli
kalite arayışında olmaya itmeli, tavsiyeler vasıtasıyla bunu destekleyip pekiştirmelidir.
•
Tarafsızlık ihtiyacı olması: Akreditasyon işlemi sağlık örgütünün kesin bir
kıstas karşısındaki durumunu teşhis etmesini kolaylaştırmalıdır.
•
Kesintisiz değerlendirme ve akreditasyon sürecinin geliştirilmesi:
Değerlendirme ve sürekli kalite yükseltimi prensipleri esasında akreditasyon ilkeleriyle
aynıdır.
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•
Gelecekteki gelişmeleri dikkate alması: Sağlık örgütünün faaliyet sahasına
bakmaksızın(özel ve kamu) gelecekteki muhtemel gelişmelere karşı bir eylem planı
oluşturabilmelidir.
•
Kapsamının kademeli olarak genişletilmesi: Kalite-güvenlik sisteminin
gerekliliği, mevcut standart ve kriterler yeni gelişmelere cevap vermek üzere
değiştirilir/düzenlenir. Kalite gelişimini ortaya koyacak göstergeler tanıtılabilmelidir.
•
Sahanın genişletilmesi: Akreditasyon standartları ve bu standartların
kullanılabilmesi için geliştirilen kriterler aşama aşama klinik göstergelere indirgenmekte
dolayısıyla daha doğru bir değerlendirme yapılabilmektedir.
•
Karar mekanizmasının değerlendirilmesi: Akreditasyon prosedürü,
değerlendirilebilecek şekilde yeniden gözden geçirilip yapılandırılır, böylece karar
mekanizmasının kendisinin ilerleme kaydettiği teminat altına alınır.

10.2.3. Akreditasyonun Faydaları
Akreditasyon süreci, hasta bakım süreçlerini ve sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmek
için çabalayan bir kuruluş içerisinde bir güvenlik ve kalite kültürü yaratmak üzere
tasarlanmıştır. Bunu yaparken de kuruluşlar:
•
Kuruluşun hastalarının güvenliği ve bakım kalitesine önem verdiğine dair
kamunun güvenini artırmakta,
•
artırmakta,

Güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların memnuniyetini

•
Bakım kalitesi hakkında veriler sağlayarak geri ödeme kurumlarıyla pazarlık
imkânı bulmakta,
•
Hastaları ve yakınlarını dinlemekte, haklarına saygı duymakta ve bu kişilerin
eşit ortaklar olarak bakım sürecine katkıda bulunmasını sağlamakta,
•
Advers olayların ve güvenlik kaygılarının zamanında bildirilmesinden ders
almaya açık bir kültür yaratmakta ve
•
Öncelikleri belirleyen iş birlikçi bir liderlik oluşturmakta ve her düzeyde kalite
ve hasta güvenliği için sürekli liderlik sunmaktadır.

10.2.4. Akreditasyon Süreci
Akredite olmak isteyen sağlık kuruluşunun, akreditasyon süreci kapsamında yapması
gereken bir takım prosedürler bulunmaktadır (Şekil 10.2). Bu işlemler sırasıyla şu şekildedir:
1. Kılavuzun alınması ve hazırlık aşaması: Öncelikle akredite olmak isteyen sağlık
kuruluşu, JCI’nın standartlarının yer aldığı kılavuzu edinmesi gerekir. Bu kılavuzda yer alan
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standartlar incelenerek, kuruluşun bu standartlara nasıl uygunluk sağlayacağı konusunda bir
hazırlık çalışması başlatılır. Genelde bu hazırlık çalışmaları kuruluşun standartlara uygunluk
becerisine göre 12 ila 24 ay arasında sürmektedir.
2. Başvuru: Başvuru işlemi, başvuruda bulunmak isteyen sağlık kuruluşunun
başvuru formunu doldurup kuruma (JCI) ibraz etmesiyle başlar. Bu formda başvuruda
bulunan sağlık kuruluşunun; mülkiyet bilgileri, demografik veriler, sunulan hizmetlerin türleri
ve hacimleri dâhil olmak üzere kuruluş ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İnceleme başvurusu
akredite olmak isteyen kuruluşu tarif etmekte olup, kuruluşa ait tüm resmi kayıtların
sunulması gerekmektedir. Gerekli olan belgeler incelendikten ve başvuru son halinin hem JCI
hem de başvuru sahibi kuruluş tarafından kabul edildikten sonra bu iki kurum arasındaki
ilişkilerin koşulları belirlenir. Ayrıca başvuru ibraz tarihi ile inceleme tarihi arasında, akredite
olmak isteyen kurumda yapılan her hangi bir değişiklik olmuş ise bu durumun JCI’a
bildirilmesi zorunludur.
3. İnceleme Planı Hazırlıkları: JCI ve kuruluş birlikte bir inceleme tarihi ve
programı belirler. Bu programın kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak ve etkin bir incelemenin
şartlarını yerine getirecek bir inceleme olması için özen gösterirler. Ayrıca incelemeye
gelecek ekibin seyahat masraflarını azaltabilmek için JCI belirli bir ülke veya bölgedeki
ilişkili veya bağımsız kuruluşların incelemelerinin koordine edilmesine özen gösterilmektedir.
Her kuruluş için JCI tarafından, kuruluş ile JCI arasında iletişimi sağlayacak bir
akreditasyon koordinatörü tayin edilmektedir. İnceleme planlamasının koordinasyonu,
kuruluşun politikaları, prosedürleri veya akreditasyon konularıyla ilgili her türlü sorular bu
kişi tarafından cevaplanmaktır.
Akreditasyon koordinatörü, kuruluşla birlikte çalışarak, sağlık kuruluşunun
büyüklüğüne, tipine ve karmaşıklık düzeyine uygun bir inceleme programı hazırlar.
Programda kuruluşta ziyaret edilecek alanlar, gerçekleştirilecek görüşme türleri, görüşme
yapılacak olan personel ve bilirkişilere sunulması gereken dokümanlar belirtilir.
4. Dokümanların Sunulması: Sağlık kuruluşu tarafından akredite olmak için yapılan
müracaat sonunda sağlık kuruluşundan ayrıntılı bir döküm hazırlanması istenmektedir.
İstenen bu dökümde sağlık kuruluşunun kendisini standartlar ışığında öz değerlendirme
yapması istenmektedir. Sağlık kuruluşu yapacağı öz değerlendirmeyi bir rapor halinde
hazırlar. Sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporu akredite edecek
kuruluşa posta veya elektronik yolla teslim edilebilmektedir. Öz değerlendirme bilgileri
akreditasyon örgütünün sağlık kuruluşunu tanımasına yardımcı olmasının yanında,
akreditasyon sürecinin yürütülmesine ilişkin kaba bir taslak yapılabilmesine de olanak
sağlamaktadır.
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Şekil 10.2: Akreditasyon Süreci (JCI, 2010).
Akreditasyon denetimini talep eden sağlık kuruluşunun denetim öncesi hazırlığın
doğru bir şekilde yapılabilmesi ve denetim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için sağlık
kuruluşu tarafından akreditasyon örgütüne kurum ile ilgili bilginin doğru bir şekilde verilmesi
son derece önemlidir. Bununla ilgili geliştirilen politikaları özetlemek gerekirse;
 Kuruluşun akreditasyon süreci boyunca verdiği bilgiler her zaman doğru ve
gerçeklere uygun olmalıdır.
 Kuruluşun yetki aktarımı veya ihmal nedeniyle akreditasyonla ilgili bilgilerde
sahtecilik yapması akreditasyon statüsünün iptaline, eğer yeni müracat ise bir yıl boyunca
yeniden değerlendirmeye kabul edilmemesine neden olacaktır.
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 Kuruluşun başvuru formunu ibraz etmesini takiben vermiş olduğu bilgilerde bir
değişiklik olması durumunda, durumu JCI’ye bildirmesi gerekmektedir.


JCI Akreditasyon Programına bildirmesi gereken bilgiler:

* Kuruluşun ismi ve/veya mülkiyetinde bir değişiklik,
* JCI Akreditasyon Programınca atanmış personel ve/veya lider kadrosunun irtibat
bilgilerindeki değişiklikler,
* JCI Akreditasyon Programınca atanmış personel ve/veya lider personel değişikliği,
* Hizmet hacminde önemli bir artış veya azalma,
* Yeni bir sağlık hizmeti türünün eklenmesi veya satın alınması,
* Mevcut bir sağlık hizmetinin çıkartılması,
* Bina/fiziksel tesiste önemli değişiklikler.
 JCI ile kuruluş arasındaki iletişimin sağlanmasında, kuruluşta tam zamanlı olarak
çalışan ve bu iş için görevlendirilen bir kişinin olması gerekmektedir. İki kurum arasındaki
her türlü bilgi alış-verişinin bu kişi üzerinden yapılması zorunludur.
Erteleme, İptal ve Ücret Durumu:
Erteleme Koşulları: Kuruluşlar planlanmış incelemeleri, ertelemeye yönelik olarak
kabul edilen sebeplerden bir veya birden fazlasının meydana gelmesi durumunda
erteleyebilirler. Kabul edilebilir erteleme sebepleri şu şekilde özetlenebilir:
 Operasyonları tamamen veya önemli ölçüde kesintiye uğratan doğal bir afet veya
başka bir önemli ve öngörülemez olayın meydana gelmesi durumunda,
 Kuruluşun büyük bir greve katılması, hasta kabulünü durdurması ve hastalarını
başka merkezlere transfer etmesi durumunda veya
 Hastalar, kuruluş veya her ikisinin de planlı inceleme sırasında başka bir binaya
taşınması halinde. Yukarıda sıralanan durumlarda erteleme hakkı saklı tutulur.
İptal Koşulları: Aşağıda belirtilen olayların incelemeyi imkânsız, yasa dışı veya
mantıksız kılması durumunda, her iki taraf da incelemeyi cezaya veya tazminata tabi
olmaksızın iptal edebilir:
• Doğal afetler
• Savaş
• Terörizm
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• Kamusal düzenlemeler
• Felaketler
• Grev
• Toplumsal ayaklanmalar
• Benzer nitelikteki diğer acil durumlar
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yapılan iptallerin, pratik açıdan mümkün olan
en kısa sürede yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. JCI ayrıca incelemelerin
planlanmasıyla ilgili siyasi ve askerî koşulları değerlendirirken ilgili bakanlıklardan görüş
isteyebilir.
Ücret Belirleme: Akreditasyon ücreti akredite olacak kurumun yapısı, büyüklüğü gibi
özelliklere göre değişmektedir. Ancak ücret hesaplanırken göz önünde bulundurulması
gereken hususlar şu şekildedir:
•

Denetçilerinin akreditasyon denetimine hazırlanma masrafları,

•

Denetimde görev alan personelin ve yöneticilerin maaşları,

•

Akreditasyon denetçilerinde istenen eğitim hizmetinin masrafları,

•

Denetçilerin seyahat masrafları,

•

Denetçilerin asli işyerinde ödenecek miktar,

•

Süreç esnasında baskısı yapılacak, dosyalanacak, dağıtılacak evrakın tutarı,

• Araştırmanın uzunluğu ve araştırmaya dâhil edilen yerlerin veya hizmet
ortamlarının sayısı dâhil çeşitli faktörler,
•

Akreditasyon değerlendirme masasının işlem masrafları esas alınır.

Finansal katkının belirlenmesinde denetimin süreceği gün sayısı, sağlık kuruluşunun
büyüklüğü, sağlık kuruluşunun klinik faaliyetleri de önem kazanmaktadır. Talep edilecek
tutarın belirlenmesinde, yapılan pilot çalışmalar ve geçmiş yıllarda elde edilen tecrübeler
dikkate alınır.
5. Yerinde İnceleme Süreci: İnceleme yapmak için kuruluşun bilgileri doğrultusunda
JCI tarafından belirlenen bilirkişi ekibi, belirlenen tarihlerde ve hazırlanan program uyarınca
kuruluşu ziyaret eder. Akreditasyon değerlendirme ekibinde genel olarak 11 üye görev
almaktadır (Bu sayı kuruluşun büyüklüğü, faaliyet alanı ve personel sayısına göre farklılık
gösterebilir). Bu üyelerin meslek grupları ve sayıları:
• Sağlık yönetiminde tecrübeli ve yeterli 3 üye,
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• Tıbbi bakım hizmetlerinde yeterli 3 üye(en az bir tanesi hastane hijyeni konusunda
uzman),
• Eczacılık ve para medikal bakımından tecrübeli ve yeterli 3 üye,
• Hasta bakım kalitesi, hasta emniyeti ve akreditasyon konularında tecrübeli ve yeterli
2 fizikçi
Bilirkişiler inceleme sırasında tüm çalışanlarla görüşme talep edebilir, programda yer
almayan farklı ünite veya alanları ziyaret etmek isteyebilir veya ek bilgi talep edebilirler.
Kuruluş, bilirkişilerle iş birliği yapıp kuruluşla ve standartlara uygunlukla ilgili doğru bilgiler
vermelidir. Talep edilen bilgilerin verilememesi veya bilgilerdeki gecikmeler iş birliğinin
reddi olarak kabul edilerek akreditasyon sürecinin erken sonlandırılmasına yol
açabilmektedir.
Yapılan inceleme bulguları kurum ile paylaşılır. Bu bulgular ile ilgili kuruluş farklı
düşünüyor ise şayet, inceleme tarihinden sonraki yedi gün içerisinde yazılı olarak veya eposta yoluyla inceleme bulgularıyla ilgili raporun revizyonunu talep edebilir. Bu revizyon
talebiyle birlikte talebi destekleyecek ilgili verilerin ve bilgilerin de ibraz edilmesi
gerekmektedir. Akreditasyon Komitesi bu revizyon talebini değerlendirecek ve nihai kararı
verecektir.
6. Akreditasyon Sürecinin Sonuçlandırılması ve Raporun Hazırlanması: Yapılan
inceleme ve değerlendirmeler sonucunda eğer kuruluş, belirlenmiş olan akreditasyon
standartlarına uygunsa kabul, uygun değilse akreditasyon incelemesi red ile sonuçlanır.
Tam kapsamlı, odaklı veya başka bir inceleme faaliyetine veya bir yaşamsal tehdit
durumuna dayanarak bir akreditasyon reddi veya iptali kararı verilmesi durumunda, kuruluş
Resmî İnceleme Bulguları Raporunu veya akreditasyonun iptali tebliğini almasını takiben 20
takvim günü zarfında JCI’a yazılı olarak veya eposta yoluyla karara itiraz niyetini bildirme
hakkına sahiptir.
JCI Akreditasyon Komitesi bu durumda:
•

Kuruluşu akredite edebilir,

•

Kuruluşu akredite etmeyi reddedebilir,

• Kuruluşun uygunluk durumu veya yaşamsal tehdit durumuyla ilgili bilgiler JCI
akreditasyon personeli tarafından toplanıp değerlendirilene dek kararı erteleyebilir veya
• Kuruluşun yeniden incelenmesi veya odaklı incelemeye tabi tutulması ve
sonuçların JCI akreditasyon çalışanlarınca yeterli görülen ölçüde değerlendirilmesi talimatını
verebilir.
JCI, ilk akreditasyonda ve akreditasyon yenilendiğinde her kuruluşa bir akreditasyon
sertifikası sunmaktadır. Sertifika ücrete tabi değildir. JCI ile irtibata geçilerek sertifikanın
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ilave kopyaları satın alınabilir. Sertifika ve tüm kopyaları JCI’ın mülkiyetinde kalacaktır.
Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda iade edilmeleri gerekmektedir:
•

Kuruluşa bir isim değişikliğini yansıtan yeni bir sertifikanın tanzim edilmesi veya

•

Kuruluşun akreditasyonunun herhangi bir sebepten dolayı iptali veya reddi.

Kuruluşların akredite kalma süresi normal koşullarda en fazla 3 yıldır. Üç yıllık
akreditasyon döngüsü boyunca akredite kuruluş ile JCI Akreditasyon Programı arasında
akredite olduktan sonra akreditasyon gereklerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için
sürekli iletişim devam eder.

10.2.4.1. Kuruluşun Akreditasyonu Yenileme Süreci
JCI Akreditasyon Programı kuruluşa, üç yıllık yeniden akreditasyon tarihi gelmeden
önce bir Yeniden İnceleme Talebi göndermektedir. Kuruluş bu Yeniden İnceleme Talebini
doldurup belirlenmiş tarihe kadar JCI’a göndermekle yükümlüdür. JCI bunu takiben inceleme
tarihini belirleyecektir.
Üç yıllık yeniden akreditasyon inceleme tarihinin yaklaşık olarak önceki üç yıllık
akreditasyon döngüsünün sonuna denk getirmek için planlama yapılır. Bu nedenle, JCI
kuruluşla ve aynı ülkede veya bölgede yer alan ve inceleme tarihleri gelmiş diğer kuruluşlarla
birlikte çalışarak uygun inceleme tarihlerini göz önünde bulundurarak planlama yapar.
Kuruluşun önceki akreditasyon statüsü, gerekli her türlü takip çalışmasının
tamamlanabilmesi için bir sonraki tam kapsamlı akreditasyon incelemesinden sonra iki aya
kadar devam edebilmektedir. Akreditasyon dönemi sırasında JCI’a kuruluşun güncel
akreditasyon standartlarıyla önemli ölçüde uyumsuz olduğu bilgisi ulaşırsa, JCI kuruluşun
yeniden incelenmesi gerektiği kararını verebilir ve/veya yeni bir akreditasyon kararı
açıklayabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrencilere, akreditasyon kavramı, akreditasyonun önemi ve sağlık
kuruluşlarının akredite olma koşulları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Sağlık hizmetlerinde kaliteden bahsedilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden
hangisinin olması beklenmez?
a) Sağlam bir yönetim modeli ve organizasyonun var olması
b) İşlerin, kim, ne zaman, nerede, hangi vasıtalar kullanılarak, ne yöntemle yapıldığının
bilinmesi
c) Üst yönetimin kaliteye inanmış ve destekleyici olması
d) Rekabetin yoğun olması
e) Personel nitelik ve alt yapısının güçlü olması ve sürekli eğitimle bu gücün
devamlılığının sağlanması
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Donabedian’a göre kalitenin özelliklerinden
değildir?
a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Optimallik
d. Kabul edilebilirlik
e. Estetik
Soru 3. Donabedian’a göre kalitenin özelliklerinden olan, etkililik ve optimallik
arasındaki fark nedir?
a) Parasal değer
b) Ahlaki prensipler
c) Normlar
d) Kanunlar
e) Sosyal tercihler
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesini belirleyen beşeri faktörler arasında
yer almamaktadır?
a) Doktorların eğitim seviyeleri
b) Doktorların deneyim eviyeleri
c) Sağlık çalışanlarının yabancı dil bilgi seviyesi
d) Turizimci sayısı
e) Temizlik durumu
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesini etkileyen fiziki faktörler arasında
yer almamaktadır?
a) Kullanılan teknoloji seviyesi
b) Makine-ekipman kalitesi
c) Sağlık ve konaklama hizmetlerinin kalitesi
d) Hastanelerin hijyen şartları
e) Hasta karşılama
Soru 6. Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi , başvuru tarihinden/denetimden önce
yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari kaç puan almış
olması gerekmektedir?
a. 70
b. 80
c. 85

221

d. 90
e. 95
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi akreditasyonda, ruhsatlandırma gereksinimlerindeki
standartlardan biri değildir?
a. Oda büyüklüğü ile ilgili kriterler
b. Ekipmanla ilgili kriterler
c. Çevre güvenliği ile ilgili kriterler
d. Hasta güvenliği ile ilgili kriterler
e. Çalışan güvenliği ile ilgili kriterler
Soru 8. Sağlık sektöründe ilk akreditasyon kurumu ne zaman kurulmuştur?
a. 1972
b. 1951
c. 1983
d. 1956
e. 1965
Soru 9. JCI akreditasyon standartlarının geliştirilme ve revizyon süreçleri, deneyimli
hekimler, hemşireler, idareciler ve kamu politikası uzmanlarından oluşan bir alt
komite tarafından yönlendirilmektedir. Aşağıdaki bölgelerden hangisi alt komitede
temsil edilmemektedir?
a. Latin Amerika
b. Afrika
c. Orta Doğu
d. Karayipler
e. Baltıklar
Soru 10. Kuruluşun yeninden akreditasyon tarihi kaç yılda bir gelmektedir?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 10
e. 15

Cevaplar
1) d

2) e

3) a

4) e

5) e

6) c

7) e

8) b

9) e

10) b
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11. SAĞLIK TURİZMİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sağlık Turizminde Pazarlama Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turizmi açısından Pazar bölümleme stratejileri nelerdir?
2) Sağlık turizmi açısından sağlık işletmelerinin rekabet stratejileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizminde pazarlama
kavramını açıklayabilme.
Sağlık turizminde Markalaşma
kavramını açıklayabilme.
Sağlık turizminde hedef Pazar
seçimini açıklayabilme
Sağlık turizminde rekabt
kavramını açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Turizmi



Pazarlama



Pazarlama Stratejileri
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Giriş
Sağlık turizmi her şeyden önce bir turistik faaliyet olmanın yanı sıra aynı zamanda
ticari bir faaliyettir. Genel dünya ticareti açısından baktığımızda ise Dünya Turizm Örgütüne
(UNWTO) göre tüm turizm faaliyetlerinin büyüklüğü 1.5 Trilyon Dolar olup, petrol ve kimya
endüstrisinden sonra en büyük ticari sektördür. Aynı zamanda turizm faaliyetleri içerisinde
yer alan sağlık turizmi sektörü, sağlık alanındaki tüm sağlık kuruluşları için rekabete dayalı
ticari bir faaliyettir. Bu açıdan baktığımızda sağlık turizminin ekonomik büyüklüğü 439
Milyar Dolar olup her yıl %25 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Medikal turizm
kapsamında seyahat eden 11 milyon turist bulunmaktadır.
Turizm pazarı belirli şartlar altında, bir yerin turistlere sunabileceği turistik
bileşenlerin bütünü ile o yere seyahat etme isteğinde bulunan ve bu isteğini gerçekleştirmeye
imkan verecek kadar finansal güce sahip bulunan insanların karşılaştıkları mahal ve bu
karşılaştırmayı sağlayan kanallar, örgütler oluşumudur.
Turizm pazarında işin doğası gereği, farklı faaliyet alanlarına sahip birçok işletme
ortak bir amaç̧ çerçevesinde bir araya toplanmaktadır. Bu birliktelik sonucunda ortaya çıkan
yapının temel özelliği; bir ürün veya hizmeti üretebilmek için yapılması gereken iş ve
faaliyetlerin, tek bir işletmenin bünyesinde toplanması yerine, farklı işletmelere dağıtılmış
olmasıdır. Dolayısıyla turizm sektöründeki işletmelerin faaliyetleri, iş yaptıkları ve içinde
bulundukları destinasyonu pazarlamak amacındaki bireysel firmaların kolektif çalışmaları ile
şekillenmekte ve kolektif bir hareket şekli olmaktadır.
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11.1. Sağlık Turizminde Pazarlama Stratejileri
Sağlık turizmi kapsamına, medikal (tıp) turizm, termal turizm, ileri yaş turizmi ve
engelli turizmi girmektedir. Ayrıca bu kapsam dışında yer alan turist sağlığı hususunun da
eklenebildiğini düşündüğümüzde heterojen bir pazar yapısı ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Genel olarak turizmde olduğu gibi sağlık turizminde de pazarlama stratejisi açısından
öncelikli hususlar arasında, destinasyon, konaklama yeri, sağlık hizmetlerinin ve katılınacak
etkinliklerin seçimi yer almaktadır. Tabiki bu hususları değerlendirirken genel olarak yaşam
tarzı ve kişilik özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bireylerin
farklı yaşam tarzına sahip olmaları ile farklı ihtiyaçlarının bulunması ve bu çerçevede farklı
isteklere sahip olması sağlık amaçlı seyahat edenlerin tatmininde pazar bölümlendirmeyi
önemli kılmaktadır.
Tüm turizm faaliyetlerinde olduğu gibi sağlık turizmi kapsamında da pazarlama
stratejileri kapsamında tanıtımı öncelikli olarak değermerdirmek durumundayız. Dolayısıyla
tanıtım ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasında ve hatta sonrasındaki planlama ve
geliştirme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken hususlar genel olarak şunlardır:


Markalaşma (bu konu hakkında 12. Bölümde ayrıntılı bilgi sunulmuştur)

 Hizmetler (gerek tanıtım, gerekse pazarlama ve satış için hedeflenen hizmetlerin
belirlenmesi)


Pazar ve Hedef Pazarın belirlenmesi

 Tüketici tercihleri (burada sağlık turizmi kapsamında özellikle sağlık turizmi
tüketicisinin yanı sıra ödeyici veya maliyeti üstlenen kurum yada kişilerin tercihlerinin de
belirlenmesi önemli)


Tüketici ve/veya yüklenici memnuniyeti



Pazarlama, satış ve tanıtım yöntemleri ve



Rekabet

11.1.1. Markalaşma
Sağlık turizmi konusunda rekabet üstünlüğü sağlamak büyük ölçüde, sağlık turizmi
kapsamında seyahat eden kişilerin ve ödeyici kuruluşların bu konudaki algısına bağlıdır.
Destinasyonu markalaştırma çabalarında,
 Bölgenin ne olduğunu ortaya koyan ve benzerlerinden farklılaştıran ismin,
sembolün, logonun veya diğer grafik tasarımlarının yapılması,
 Bölgeye ilişkin beklentileri bölgeyle bütünleşen hatırlanabilir bir seyahat
deneyimine dönüştürme,
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Bölge ziyaretçisi ve bölge arasında duygusal bağlılık oluşturma ve güçlendirme ve

 İnsanların bölgeye ilişkin bilgi arama maliyetlerini ve algıladıkları riskleri
azaltmak ön plandadır.
Bütün bu çalışmalar kolektif olarak marka imajının yaratılmasını ve tüketiciler
tarafından tercih edilen destinasyon olmayı sağlamaktadır.

11.1.2. Hizmetler
Sağlık turizmi pazarında sunulan hizmetler bir taraftan oldukça çeşitliyken diğer
taraftan bu hizmetleri talep edenlerin ihtiyaç ve istekleri de birbirinden oldukça farklıdır. Bu
durumda, geniş bir alanda hizmet bekleyen ve her birinin farklı satın alma alışkanlığı bulunan
sağlık turizm pazarı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Diğer bir ifadeyle sağlık turizminin
hedeflediği Pazar “segmentler” halindedir. Bu nedenle tüm hizmetlerin tanıtım ve pazarlama
açısından farklı kategoriler halinde segmentlere ayrılması gerekmektedir. Örneğin:
 Gerekli hizmetler (masraflar çoğunlukla 3. Kişi- Ödeyici Kuruluşlar/Maliyeti
üstlenen kuruluşlar tarafından karşılanır.


İsteğe bağlı hizmetler (maliyet hasta tarafından, yani kendi cebinden karşılanır)



Cerrahi,



Cerrahi olmayan



Tanı (ve Check Up)

Medikal turizmde ürünler bizatihi medikal tedavi ve hizmetlerdir. Bu medikal tedavi
ve hizmetler medikal turizm kapsamında niş pazara uygun olarak gelişmektedir. Örneğin;
Rinoplasti, Histeroktomi, Katarakt Ameliyatı veya Kalp Bypass ameliyatı gibi medikal
ürünlerdir. Bu ürünler temelde çekirdek ürün denilen hizmete ilişkin ürünün ana kısmını
oluşturmaktadır.Kalite seviyesi, akreditasyon, marka prestiji gibi müşteri tarafından algılanan
karakteristikleri iseformal ürünkapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, çekirdek
ürünün tamamlayıcısı olarak konaklama, destinasyon yönetimi, ulaşım, post-op hizmetleri,
genel turizm aktiviteleri olmak üzere genişletilmiş ürünler de söz konusudur.
Bütüncül bir perspektiften baktığımızda özellikle gelişmiş ülkelerden gelen sağlık
turistleri hizmetin değerlendirilmesinde daha farkındalığı yüksek, bilgili ve talepkar oldukları
için tüm ürün türleri arasında koordinasyonun sağlanması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra
son teknoloji sahip medikal cihazlara, iyi eğitimli özellikle tanınmış doktorlarla çalışmak
sağlık turistlerine güvence verme noktasında sağlık kuruluşlarının sunabileceği ürünlerdendir.
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11.1.3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazar Seçimi
Bireylerin farklı yaşam tarzına sahip olmaları ile farklı ihtiyaçlarının bulunması ve bu
çerçevede farklı isteklere sahip olması sağlık amaçlı seyahat edenlerin tatmininde pazar
bölümlendirmeyi önemli kılmaktadır. Esasen, turizm sektörünün bütününde artan küresel
rekabet, günümüzde giderek küresel manada önem kazanan sağlık turizminde de müşteri
odaklı ürün ve/veya ürünler geliştirerek piyasaya sunmayı gerekli kılmaktadır ki, bu da pazar
bölümlendirmenin önemine işaret etmektedir.
Bu nedenle, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve destinasyonlar
kitlesel pazarlama faaliyetlerinden ziyade pazar odaklı bir yaklaşımla tüketici ihtiyaç ve
isteklerini karşılayabilmek için pazar bölümlendirme konusunda bilinçli olmalıdırlar.

11.1.3.1. Sağlık Turizminde Pazar Bölümleme
Çok değişik ihtiyaç ve beklentilere sahip tüketici ve alıcılardan oluşan, yani benzemez
(heterojen) özelliklere sahip bir pazarın, daha benzer (homojen) özelliklere sahip alt pazarlara
ayrılması yaklaşımına, pazar bölümlendirme denir. Başka bir ifade ile pazar bölümlendirme, “
pazarı, farklı ürün veya pazarlama karmasına ihtiyaç duyabilen, farklı ihtiyaç, özellik veya
davranışa sahip tüketici gruplarına ayırmak” olarak tanımlanabilir. Bölümlendirme
yapıldığında her bölüm, homojen özelliklere sahip tüketicilerden oluşur. Pazar bölümleri
arasında farklılıklar azami olmalı, ayrıca her bölüm içerisinde farklılıklar minimum düzeyde
olmalıdır.
Uygun bir sağlık turizmi bölümlendirmesindeki amaç, sunulacak sağlık ürünlerinin
sağlık turizmi amacıyla seyahat edenlerin ihtiyacını karşılayacağı vaadiyle bu ürünler için
katlanılacak maliyetlerin değeceği hissini vermek ve böylece tüketici cazibesini artırmaktır.
Ancak unutulmamalıdır ki, her ne kadar genelde benzer ihtiyaç gibi görülse de tüketici
gruplarının özelde ihtiyaç duydukları hizmetlerden beklentilerine bağlı olarak istekleri de
farklılaşabilmektedir.
Pazar bölümlendirme, etkin bir şekilde yapıldığı takdirde tüm işletmelerde olduğu gibi
sağlık turizmi işletmelerinde de birçok fayda sağlamaktadır. Pazar bölümlendirmenin
amaçlarının pazar bölümlendirmenin temel yararlarını oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda,
pazar bölümlendirmenin temel yararların; müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin onları tatmin ve
memnun edecek düzeyde karşılanması ve işletmelerin müşterilerini daha iyi tanıyarak karlılık
ve verimliliklerinin artırılması olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, her bir turistik
işletmenin kendisi için uygun olan turist gruplarını yakından tanımasını sağlar ve turistleri
belirli bir faktöre dayalı olarak birbirinden ayrı homojen gruplara ayırdığı için bu gruplara
yönelik doğru bir şekilde hazırlanmış ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını mümkün kılar.
Pazar bölümlendirmenin yararları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
 Tüketicilerle daha güçlü ilişkiler kurulur ve tüketici ihtiyaçları daha iyi anlaşılır
ve karşılanır.
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çıkarılır.

Genel pazarlama daha iyi yapılır ve işletme kaynakları daha verimli kullanılır.
Pazardaki değişme ve gelişmeler daha iyi izlenir, pazardaki boşluklar ortaya

 Rekabetin hangi pazarda yoğun olduğu, pazarın en cazip ve karlı noktalarının
nereler olduğu belirlenir.
 Tutundurma faaliyetleri belirli bir amaca ve hedefe özgü uygulanacağı için daha
etkin ve verimli olmasını sağlar.
Pazar bölümlendirmenin sakıncılarını ise şu şekilde özetlememiz mümkündür:


Üretim ve pazarlama açısından yüksek maliyetlere yol açar,



Stok maliyeti artar,



Her Pazar bölümü için ayrı reklam aracı kullanma gereği ek maliyet getirir.

Pazar Bölümleme Kriterleri
Pazar bölümlendirme için pazarın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin
varlığı ölçüsünde yapılan pazar bölümlendirme daha rasyonel olacaktır. Etkin bir pazar
bölümlendirme için aşağıdaki kriterler önem taşımaktadır:
 Ölçülebilirlik: Bölümlerin hacmi, satın alma gücü ve diğer ilgili özellikleri
kolayca ölçülebilir olmalıdır. Hedef bölümler seçilmeden önce belirlenen bölümlerin
büyüklüğü, satın alma gücü ve alıcı özellikleri ölçülebilmelidir.
 Büyüklük: Her bölümün ayrı bir pazarlama programı geliştirmeye değecek kadar
büyük olması gerekir.

gerekir.

Karlılık: Pazar bölümünün kârlılık için yeterli satış potansiyeline sahip olması

 Ulaşılabilirlik: İdari açıdan pazardaki alıcılar dağıtım ve promosyon çabaları
açısından ulaşılabilir olmalı ve hizmet götürmesi kolay olmalıdır. Örneğin; sağlık
kuruluşunda, cerrahi müdahale gerektiren çocuk sayısının fazla olmasına karşın hastanede
henüz bir çocuk cerrahisi kliniği veya uzmanı bulunmayabilir.
 Benzerlik: Her bölüm kavramsal olarak diğer bölümlerden ayrı birbirine benzer
özellik taşımalıdır. Yani bölümler arası farklılıklar fazla, bölüm içindeki farklılık en az
düzeyde olmalı.


Durağanlık: Pazar bölümü her durum ve zaman için dengede olmalı.
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 Tanımlanabilirlik: Seçilen pazar bölümü diğer bölümlerle karşılaştırıldığında
pazar davranışı açısından açık farklılık gösterebilmeli ve kolayca tanımlanabilmelidir.


Tutarlılık: Pazar bölümleri birbiri ile tutarlı olmalı

 Arzu edilme: Üyeleri ve hoşlananları ürünü veya hizmeti satın almaya
yöneltmelidir.

Pazar Bölümlemenin Değişkenleri
Pazar bölümleme işlemi çeşitli değişkenlere göre yapılabilmektedir. Bu değişkenler;
demografik, coğrafik, psikografik, ekonomik ve davranışsal değişkenler olarak
gruplandırılabilir.
Demografik değişkenler: Tüketicilerin demografik özellikleri davranışlarının
farklılaşmasına yol açacağından pazar bölümlendirmede demografik özelliklerin sıkça
kullanıldığını görmek mümkündür. Bu bölümlemenin kullanılmasının bir nedeni de, diğer
değişkenlere oranla kolay elde edilmesi ve ölçümlemelerde birlik sağlanabilmesidir. Yaş,
cinsiyet, aile büyüklüğü, aile yaşam eğrisi, gelir, meslek eğitim gibi çok sayıda demografik
faktöre bağlı olarak pazar bölümlere ayrılabilmektedir. Nüfusun sahip olduğu özellikler de
göz önüne alınır.
Sağlık turizmi işletmelerinde demografik değişkenlere göre yapılabilecek veya yapılan
pazar bölümlendirme örneklerine yer verecek olursak (Kotler, Shalowitz ve Stevens, 2008):
 Sosyal sınıfa göre bölümlendirme: Tenisçilerde ortaya çıkan dirsek hastalığı gibi
bazı spor yaralanmalarının üst ve orta sınıf insanlarda, madde bağımlılığı gibi durumların ise
alt sınıf insanlarda görüldüğü göz önüne alarak hedef pazarlar seçilebilir. Çünkü sosyal
sınıflar, üyeleri benzer değerleri, çıkarları ve davranışları paylaşan bir toplumda nispeten
homojen ve kalıcı bölünmelerdir.
 Gelire göre bölümlendirme: Sağlık sigortaları kapsamında yer almayan ve genel
olarak yüksek ücrete tabii olan kozmetik cerrahi gibi sağlık hizmetlerinin tüketicileri ile
sigorta kapsamında yer alan ve bu kapsamda genel olarak ücretsiz olarak gerçekleştirilen
operasyonların tüketicileri iki farklı homojen pazar bölümlerini oluşturmaktadırlar.
 Cinsiyete göre bölümlendirme: Son yıllarda, çeşitli kadın hastalıklarının (meme
kanseri, diğer kadın hastalıkları vb.) artması işletmeleri daha fazla kadın hekime sahip olma
ve daha iyi tekniklere sahip olmaya yönlendirmiştir. Diğer taraftan, erkeklerde ise saç
dökülmelerinin artması işletmeleri saç ekimine yönelik teknolojik ve işgücü altyapısına sahip
olmaya yönlendirmiştir. Sonuç olarak, kadın ve erkek olmanın getirmiş olduğu farklı hastalık
durumları iki ayrı homojen pazar bölümlerini oluşturmaktadır.
 Dine göre bölümlendirme: Kişilerin dini inanışlarını göz önünde bulundurarak
yapılan bölümlendirmedir. Örneğin, Malezya Müslüman turistlerin ilgisini çekmek için İslami
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usullere uygun sağlık hizmetleri sunumuna yönelmektedir. Dolayısıyla, Müslüman turistler
Malezya turizmi için bölümlendirilmiş bir hedef pazar durumundadır.
Coğrafik değişkenler: Potansiyel alıcıların coğrafi esaslara göre bölümlendirilmesi,
pazar bölümlendirmenin en eski biçimidir. İşletmeler, bölgeleri inceleyerek, karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olacakları bölümleri seçerler. Bu etkene göre bölümlendirmenin nedeni;
tüketici ihtiyaçlarının ve satın alma davranışlarının bölgeden bölgeye ya da kentten köye göre
değişmesidir. Pazarlar kırsal ve kentsel kesim açısından bölümlere ayrılabileceği gibi
bölgeler, şehir nüfusu, nüfus yoğunluğu, iklim gibi faktörlere bağlı olarak da ayrılabilir.
Psikografik değişkenler: Tüketicilerin içinde yer aldıkları sosyal grup ve sahip
oldukları yaşam biçimi ve kişilik gibi faktörlere göre, ihtiyaç duydukları mallar ve hizmetler
değişir.


Sosyal Grup,



Yaşam Biçimi(Tutumları, ilgi alanları, fikirleri),



Psikolojik etmenler.

Psikografik bölümlendirme, yaşam biçimi, değerler, meslek ve kişilik gibi etkenlerden
dolayı, sağlık turizmi bölümlendirme faaliyetlerinde daha fazla önem sahiptir. Çünkü
psikografik özelliklerin hem satın alma eğilimleri ve hem de hedef kitlenin tutum, algı ve
beklentileri ile olmak üzere çift yönlü ilişkisi vardır.
Ekonomik değişkenler: Dünya pazarlarını ya da ülkelerini bölümlere ayırmanın en
basit yolu söz konusu ülkeleri kişi başına düşen GSMH’ya göre gruplara ayırmaktır. Çoğu
tüketim malları ve endüstriyel mallar için milli gelir, en önemli bölümlendirme değişkeni ve
pazar potansiyeli göstergesidir. Geleneksel olarak işletmeler önce en yüksek gelirli ülkeleri
hedef pazar olarak seçmektedir. Ancak sadece bu kritere bakarak karar vermek yanıltıcı olur.
Bazı ülkelerin GSMH’sı yüksek olmasına rağmen, gelir dağılımında adaletsizlikler vardır.
Davranışsal değişkenler: Tüketicilerin satın alma davranışlarına dayalı olarak
bölümlendirmedir. Davranış bölümlendirmesi, tüketicilerin bir malı kullanıp kullanmadıkları
yanında, onu ne kadar kullandıkları üzerine odaklaşır. Diğer bir deyişle, önce tüketiciler
kullanıcı statüsü açısından malı kullanmayanlar, potansiyel kullanıcılar, eskiden kullananlar,
düzenli kullananlar, ilk kullananlar ve rakiplerin mallarını kullananlar, marka sadakati olanlar
şeklinde bölümlendirilebilir.
Sağlık turizmi işletmeleri açısından, pazarın satın alma davranışlarına göre
bölümlendirilmesi oldukça etkin bir pazarlama faaliyetidir. Çünkü sağlık turizmi turistlerinin
hangi amaçlarla hangi faaliyetlere, ne kadar süreyle, kiminle katıldıkları veya neden
katılmadıkları gibi soruların cevabının bilinmesi işletmelerin hedef müşterilerine ulaşmasını
kolaylaştıracaktır. Örneğin, dinlenmek amacıyla hafta sonu için kaplıcaya gidenler, iyileşme
amacıyla uzun süreli kaplıcaya gidenler ve kaplıcaya gitmeyenler (potansiyel müşteriler
olarak da değerlendirilebilir) üç farklı pazar bölümünü oluşturmaktadır ve sağlık turizmi
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işletmelerinin hedef müşterilerinin tercih ve beklentilerinin öğrenilmesi için önemli bir
kolaylık sağlamaktadır.

11.1.3.2. Sağlık Turizminde Hedef Pazar Seçimi
Hedef pazar, işletmenin ürettiği mamul veya hizmetleri satın almaya istekli belirli bir
tüketici grubudur. İşletmeler belirli bir pazardaki tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını
karşılayamazlar. Çok çeşitli ihtiyaçları olan pek çok tipte tüketici mevcut olduğundan, tüm
tüketiciler yerine, pazarın belirli bölüm veya kısımlarını seçip onlara yönelik olarak çalışmak
çoğu zaman daha yararlı ve kârlı olur. Bu yüzden işletme tüm pazarı iyi bir şekilde incelemeli
ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğu pazar bölümlerini hedef pazar olarak seçmelidir.
Literatürde işletmelerin kârlılığını etkileyebilecek pazar, rekabet ve çevresel faktörlere göre
pazarın çekiciliğini (kâr potansiyelini), güçlü ve zayıf yönlerine veya yeteneklerine göre de
rekabetçi konumunu değerlendirebilmek için; (a) pazarın çekiciliği ve rekabet konumunu
değerlendirmeye yönelik kriterlerin seçimi, (b) pazarın çekiciliği ve rekabet konumuna ilişkin
kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi, (c) her bir potansiyel pazarın mevcut pozisyonunun
kriterlere göre değerlendirilmesi, (d) her bir pazarın gelecekteki konumlarının tahmini ve (e)
stratejiler ve kaynak ihtiyacı sonucu oluşabilecek muhtemel değişimlerin etkilerinin
değerlendirilmesi gibi beş temel aşamadan oluşan bir matristen bahsetmektedirler. Bu matris
aynı zamanda pazar çekiciliği ve rekabetçilik konumunun değerlendirilmesi sonucunda elde
edilen bulguların risk, misyon, etik gibi unsurlarla entegrasyonuyla hedef pazar seçiminin en
uygun şekilde yapılabilmesine fırsat tanımaktadır.
Şekil 11.1: Hedef Pazar Seçimi Süreci (Pazar Çekiciliği ve Rekabet Konumu Matrisi)

Günümüzde sağlık turizmi faaliyetlerindeki çeşitliliğin artmasının yanı sıra insanların
boş zamanlarının ve gelirlerinin artmasıyla birlikte, turistlerin katılım gösterdikleri veya
gösterecekleri sağlık turizmi faaliyetlerinin çeşitleri de artmaktadır ve sonuç olarak, bu çeşitli
talepleri karşılamak isteyen sağlık turizmi işletmeleri için etkin pazar bölümlendirme
faaliyetleri hayati bir önem kazanmaktadır. Çünkü hedef pazar seçimi, artan arz ve talep
çeşitliliği karşısında, sağlık turizmi işletmelerine turistlerin ihtiyaç ve isteklerini en iyi şekilde
karşılayabilme imkânı sağlarken aynı zamanda, işletmenin stratejik amaçlarına ulaşmasını,
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karlılığını artırmasını, kaynaklarını verimli kullanmasını ve rakiplerini daha iyi tanımasını
sağlayacaktır.
Pazarlama hedefleri şunlarla ilgilidir:


Varolan ürünleri varolan pazarlara satmak,



Varolan ürünleri yeni pazarlara satmak,



Yeni ürünleri varolan pazarlara satmak,



Yeni ürünleri yeni pazarlara satmak.

Hedef Pazar Seçim Stratejileri
İşletme, mamulü için ne gibi pazar fırsatları bulunduğunu belirlemek üzere pazarlarını
analiz ettikten ve bu pazarları uygun değişkenleri kullanarak bölümlere ayrıldıktan sonra, sıra
bunlardan birini veya birkaçını seçmeye gelir. İşte bu “hedef pazar seçimi” karar sürecinde üç
geniş kategorili alternatif stratejiden birinin seçilmesi söz konusudur.


“Farklılaştırılmamış pazarlama” veya “tüm pazar” stratejisi



“Farklılaştırılmış pazarlama” veya “çok yoğun” stratejisi



“Yoğunlaştırılmış pazarlama” veya “tek bölüm” stratejisi.

Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi: Bu stratejide farklı müşterilerin
bulunduğunun bilinmesine rağmen tümüne aynı şekilde, yani aynı pazarlama bileşimi ile
ulaşılmaya çalışılır. Amaç ortalama bir hizmet, dağıtım ve tutundurma gayreti ile tüm pazar
bölümlerine hitap edebilmek ve üretim ile pazar giderlerini düşürmektir. Farklılaştırılmamış
pazarlama veya tüm pazar stratejisi, genellikle toplam pazarda büyük bir alıcı grubunun,
mamulün ihtiyaç tatmin edici özelliklerini aynı şekilde algılama eğilimi gösterdiği hallerde
uygulanır.
Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisinde pazardaki tüm müşterilerin aynı ihtiyaç ve
isteklere sahip olması gerekmektedir, ancak sağlık turizmi işletmeleri ve turistleri açısından
düşünüldüğünde örneğin, tüm turistlerin aynı hastalığa sahip olmaları veya aynı eksikliği
hissetmeleri oldukça zor bir ihtimaldir. Örneğin, hem tüm turistlerin saç ekimi merkezine
veya tıbbi tedavi merkezine ihtiyaç duyması hem de bir saç ekimi merkezinin veya tıbbi
tedavi merkezinin tüm sağlık turizmi pazarına hitap etmesi mümkün değildir. Çünkü diğer
turizm arz ve taleplerin de olduğu gibi, sağlık turizmi arz ve talepleri de heterojen bir yapıya
sahiptir. Sonuç olarak, sağlık turizmi turistlerinin taleplerinin çeşitliliği göz önüne
alındığında (spa, welness, masaj, cilt bakımı, tıbbi bakım, yaşlı bakımı vs.),
farklılaştırılmamış pazarlamanın tüm pazarı kapsayan bir pazarlama faaliyeti olduğu
söylenemez.
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Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi: Hedef Pazar seçiminde işletmelerin
izleyebileceği ikinci temel stratejik yaklaşım ise; farklılaştırılmış pazarlama yaklaşımıdır.
Birden fazla ürün üreten ya da ürününü farklılaştırarak farklı tüketici kitlelerine sunmak
amacıyla her pazar ve bu pazara sunacağı ürün için farklı pazarlama karması oluşturmaya
farklılaştırılmış pazarlama stratejisi adı verilmektedir. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile
işletmeler daha yüksek satış hacmi sağlayabilir. Pazarda yer alan tüketici tercihlerindeki ani
değişimlere karşı riski azaltır ya da bu değişimlerden faydalanmayı sağlayabilir.
Farklılaştırılmış pazarlama faaliyetleri, farklı turistlerin aynı ihtiyaçlarının farklı
pazarlama bileşenleri ile tatmin edilmesine ve pazarın turistlerin ihtiyaç ve isteklerine odaklı
olarak bölümlendirilmesine dayanmaktadır.
Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi: Bu strateji, işletmenin tüm pazar için
belirlediği bölümlerden sadece birini pazar olarak seçmesi ve tüm pazarlama çabalarını tek bir
pazarlama karması ile bu bölüme yöneltmesidir.
Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi, küçük bir müşteri grubu ile ilişkili olan
işletmeler için müşterileri daha yakından tanıma imkânı ve ilgili alanda işletmenin daha da
uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda işletme yöneticileri, yoğunlaştırılmış
pazarlama stratejisi ile tek bir pazara yoğunlaşmanın işletmeye rekabet avantajı
kazandıracağını düşünebilirler.

11.1.4. Tüketici / Ödeyici Kuruluş Tercihleri
Hizmet sektörü ve özelde sağlık sektörü; tüketicilerin, işletmelerin ve çalışanlarının
yüksek düzeyde temasını gerektiren faaliyetleri kapsar. Tüketici tatminine yönelik en büyük
sorunlarda bu temas düzeyinin eksikliğinden ileri gelmektedir. Hasta ve kurum arasındaki
temas düzeyini düşüren en önemli etken ise, günlük faaliyetlerimizin vazgeçilmez öğesi
teknolojidir. Özellikle hasta ve sağlık personelinin yüz yüze iletişimi iyi kurgulanması halinde
en iyi seçenek olarak karşımızdadır. Bunun dışında teknoloji tercihlerinde bu handikabında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde, sağlık turizmi kapsamında seyahat eden kişiler öncelikli olarak gidilecek
ülke veya bölge, daha sonra gidilecek sağlık kurumu ve sonrasında da, tedaviyi
gerçekleştirecek doktor veya ekibi seçme şeklinde davranış sergilemektedirler. Bununla
birlikte kişilerin çeşitli özelliklerine gore davranış ve algılarında farklılıklar olabilmektedir.
Örneğin, “Maliyet Duyarlı” hastalar açısından, “gidilecek olan yer” seçimi genellikle bölge ile
başlar, sonra Ülke ve şehir şeklinde devam eder. Eğer “gidilecek olan yer” konusunda bir kere
güven oluşmuşsa, tedaviyi kimin yapacağının çoğu zaman çok ehemmiyeti kalmayabilir.
Hastaneye yerleşmeden önce “Duyarlı Maliyet” açısından “Hedef” tipik olarak Bölge
ile baslar, sonra Ülkeye ve Şehre— onları tedaviyi düşünce olarak değil, öncelikle onlar
“Hedef” konusunda emindirler. Hastanın maddi konuda bir sıkıntısı yoksa seçim işlemi
tersine döner – ve (en iyi ) hastane ve ekip veya doktor – ve ondan sonra da Coğrafi Bölge
(gidilecek olan yer) şeklinde olur. Bu nedenle maliyet öncelikli hastalar için “hedef ülkeler”
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olarak görülen bazı ülkeler aynı zamanda, maliyet kendileri için ikinci planda olan hastaların
da tercih ettiği ülkeler arasında yer alır (örnek olarak USA, İngiltere, Almanya).
Konuyu ödeyici kuruluşlar açısından değerlendirdiğimizde ise, “Maliyeti üstlenen
ödeyici kuruluşlar” temsil ettikleri zümre adına (çalışanları, poliçe sahibi sigortalılar)
yurtdışında tedavi imkanlarını da içeren seçenekleri değerlendirirken, aşağıdaki hususları göz
önüne alırlar:


Maliyet



Kalite



Elverişlilik



Güvenilirlik



Risk



Politik Etkisi

11.1.5. Pazarlama Satış ve Tanıtım Yöntemleri
Turizmde tanıtım faaliyetleri insanların ilgisini çekmek, onları bilgilendirmek, ikna
etmek, harekete geçirmek, olumlu bir izlenim sahibi olmalarını sağlamak gibi amaçlardan bir
ya da birkaçını gerçekleştirmeye çalışır. Başka bir anlatımla, alıcı konumundaki “hedef”in
istenilen yönde tutum ve davranış değişikliğine yönelmesini ve bu yönde harekete
geçirilmesini amaçlamaktadır.
Gerek genel olarak turizm sektöründe pazarlama faaliyetleri kapsamında
kullanılabilecek satış ve tanıtım yöntemleri sağlık turizmi alanında kullanılabilmektedir.
Burada önemli olan özellikle hangi yöntem/yöntemlerin uygun olduğunun belirlenmesi,
belirlenen bu yöntemlerin verimli ve etkin bir şekilde nasıl kullanılacağının bilinmesidir.
Sağlık turizmi alanında kullanım alanı bulan tanıtım ve pazarlama yöntemlerinden bazıları
aşağıda sıralanmıştır.

11.1.5.1. Bölgeye ve Ülkeye Özel Tanıtım ve Pazarlama
Bir destinasyonun turizm açısından pazarlanabilmesi, her şeyden önce
ziyaretçiler tarafından satın alınabilecek çekiciliklerin ve çeşitli hizmetlerin
oluşturulmasına ve sürdürülebilir kılınmasına bağlıdır.
Bir destinasyonun başarısı birçok faktöre bağlı olarak gelişmekle birlikte, yeni
destinasyonların hızla pazara girdiği ve mevcut destinasyonların rekabetçi yapılarını yeni
stratejilerle güçlendirdiği günümüzde, kazançlı turizm destinasyonları yaratmak kolay
değildir. Bu anlamda doğru konumlama, uygun ve çekici bir imaj ile güçlü bir marka
yaratılması bir destinasyonun başarısını etkileyen en önemli unsurlar olmaktadır. Söz konusu
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unsurlar birbirinden bağımsız olmayıp aksine iç içe geçmiş ilişkiler serisi kapsamında
değerlendirilmektedir.
Her pazarlanacak ürün gibi turizm bölgelerinin pazarlamasının da ilk adımı olarak bir
değer paketi ya da değer teklifinin hazırlanması ve konumlanması, sonra da sürekli yeniden
konumlanması gerekmektedir. Kuşkusuz, bu değer paketinin temel sütunlarından biri,
“fiziksel ürün” ile ona eşlik eden “hizmetler”dir. Fiziksel ürün “bölge” ve onu tamamlayan
tüm fiziksel özelliklerdir. Hizmetler de bu bölgede sağlıktan ulaşıma, eğitim, eğlence,
güvenlik, temizlik, konaklama ve restoranlara kadar uzanan çok geniş bir yelpazeyi içine alır.
Bir destinasyonun ya da ürünün tanıtımında ünlülerin kullanımı hedef kitle üzerinde
büyük etkiye sahiptir. Örneğin Palma’da açılan “Palma Arena” spor kompleksinin tanıtımı
yapılırken çok yüksek bir meblağ harcanmamış, ünlü tenisçiler Nadal ve Federer arasında bir
açılış maçı gerçekleştirilmiştir. Bu maç, medyada yoğun olarak yer almış ve tüketicinin
ilgisini çekmiştir.
Büyük bütçeli, tüm dünyada yaygın bir şekilde gösterilecek ve izleyici çekecek filmler
ülke tanıtımında kullanılmalıdır. Çünkü insanlar, izledikleri filmlerde gördükleri yerleri gidip
görmek isterler. Örneğin; “Yüzüklerin Efendisi” filminin Yeni Zelanda’nın tanıtımına büyük
katkısı olmuştur.

11.1.5.2. Etkinliklerden Faydalanma
Sanayi, ticaret ve sivil toplum örgütleri çalışanlarını motive etmek, eğitmek, verimi
artırmak, çalışmalarının tanıtımını yapmak, bilgi aktarımı ve yeni teknolojilerin tanıtılması
için kongre ve konferanslar düzenlerler. Ticari kuruluşların ürünlerini hedef pazarlara yaymak
için verdiği uğraşılar sonucunda da fuarlar ortaya çıkmıştır.
Tanıtım ve Pazarlama için etkinliklerden yararlanılması konusu her zaman mevcuttur.
Medikal Turizm veya Sağlık Turizmi konusunda, dünyada her yıl birkaç konferans, kongre,
zirve ve forumlar yapılmakta ve bu etkinlikler internet sitelerinden (örneğin, Health Tourism
Events adlı liste) takip edilebilmektedir. Kural olarak, bu etkinlikler sponsorluk fırsatları ve
sergi formunda ticari yönlere sahiptir.
Ayrıca uluslararası fuar ve sergiler tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde önemli
etkinlik alanları arasındadır. Özellikle sağlık turizmi konusundaki tanıtım ve pazarlamada bu
etkinliklerden etkili (maliyet etkin) bir şekilde nasıl faydalanabiliriz hususu, üzerinde önemle
durulması gereken konudur.
Ticari reklam dönemi artık etkinliği kaybetmekte, yerini reklam olduğu hissedilmeyen
dolaylı reklam yöntemlerine bırakmaktadır. Örneğin: Çok izleyici çekecek bir filmin kendi
ülkemizde çekilmesini sağlamak, önemli bir kültürel organizasyon (Cannes Film Festivali,
Venedik Film Festivali vb.) yapmak ve bunun uluslararası basında yer almasını sağlamak,
uluslar arası organizasyonlara (Paris, Londra, Milano Moda Haftası vb.) ev sahipliği yapmak.
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11.1.5.3. Sponsorluk
Sponsorluk etkinlikleri doğrudan müşteriniz olabilecek kitleye hitap eder ve mesaj
verir. Özellikle içinde bulunduğunuz endüstri temsilcilerinin ya da rakiplerinizin olmadığı
etkinliklere katılmak kaynakların etkinliği ve verimliliği bakımından daha önemlidir.
Sporsorluk etkinliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, niçin sporsor
olunduğu, neye ve kime sporsor olunacağı ve nerede sporsor olunacağıdır.

11.1.5.4. Bilindik Sektör ve Pazar Dışında Tanıtım ve Pazarlama
(Rastlama Unsuru)
Günümüzde işletmeler ve tüketiciler zamanlarının önemli bir kısmını belli ihtiyaçlarını
temin etmek üzere “araştırma“ için geçirmektedirler. Bu sırada, aslında aradıkları olmasa da,
çok sık “karşı karşıya geldikleri, rastladıkları” bir şey pratikte ilgilerini çekici gelebilir. Bu
nedenle, sağlık turizmi ile doğrudan ilgisi olmayan platform ve ortamlarda da bir varlık
gösterilmesi önemlidir. Bu platformlara örnek olarak, özellikle geniş okuyucu kitlesine hitap
eden tüketici magazinler ve seyahat ile ilgili dergiler de verilecek reklamlar verilebilir.
Havayolu şirketlerinin yayınladığı ve yolcuların kolaylıkla koltuk önlerindeki ceplerde
bulabildikleri dergilerde sağlık turizmi ile ilgili tanıtım ve pazarlama yapılması etkili olabilir.
Tanıtım ve pazarlama Aktif ve Pasif olarak iki kısımda değerlendirilebilir. Aktif
pazarlama şekli herkesçe anlaşılabilir ve bilinirken, Pasif pazarlama o kadar bilinmeyebilir.
Tabii, en bilinen pasif tanıtım ve pazarlama ortamı web siteleridir ve tamamen kitlelere
ulaşma ile ilgilidir. Bazıları doğrudan sağlık ile ilgisi olmasa da, başka medya ve diğer
platformlar aracılığıyla farkındalık oluşturmak üzere “kendisini göstermeyi ve anlatmayı”
hedeflemelidir. Bu nedenle sağlık turizmi konusunda bilindik pazarların dışında da tanıtım ve
pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, beklenmedik bir anda bulma/buluşma ve “rastlaşma
faktörü” bu konuda önemli bir rol oynayabilir.

11.1.5.5. Diaspora Unsuru
Türkiye’nin çok sayıda yurtdışında daimi yada geçici yaşayan vatandaşları vardır. Bu
kişiler tatillerini çoğunlukla Türkiye’de geçirmek veya şahsi ve ailevi nedenlerle Türkiye’ye
gelirler. Türkiye’de bulundukları sürede, kapsamlı bir sağlık check-up’ı ya da tedavi
gerektiren bir rahatsızlıkları olduğunda tedavi için bunu iyi bir fırsat olarak görürler. Bu
duruma göre Türk Diasporası Market Segmenti ile ilgili olabilir. Yurtdışında farkındalığı ve
cesareti arttırma amaçlı bu tarz Tanıtım çabaları Türk Topluluklarınca yapılır.
Bu açıdan, Türk Diasporası bir Pazar segmenti olarak değerlendirilmelidir. Böyle
olunca, yurtdışında yaşayan Türk toplumuna yöneltilen tanıtım faaliyetleri onlara ulaşmaya ve
tanıtımda farkındalık ve teşvik etmeyi hedeflemelidir.
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11.1.5.6. Dışa Açılım Girişimleri
Sağlık turizmi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında dışa açılım girişimlerini
çeşitli şekillerde uygulamak mümkündür. Genel olarak bu uygulamaları, toptan pazar ve
perakende pazar anlayışı içerisinde iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Toptan Pazar Stratejisi
Özellikle, özel sektör rekabetinin az olması, ülkeler düzeyinde işbirliği anlaşmalarının
kullanılabilmesi, elçilikler ve ticari ataşelik bölümlerinden faydalanma kolaylığı ve toptan
pazara yönelmenin daha az maliyetli olması bakımından toptan pazar stratejisi üzerine
yoğunlaşmak daha uygundur. Toptan pazar stratejisi kapsamında gerkeçkleştirilebilecek
faaliyetler ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.


Doğrudan yüz yüze temas



Elçilikler ve Konsolosluklar ile Bunların İlgili Birimlerinden yararlanılması,

 Tanışma ziyaretlerinin düzenlenmesi (özellikle fikir adamları, karar vericiler ve
tanınmış ve etkili gazetecilerle),


Hasta dayanışma dernekleri ile iletişim kurulması,



Çeşitli etkinliklere katılım



Aracı kurum hizmetlerinden yararlanma.

Perakende Pazar Stratejisi
Sağlık turizmi alanında pazarlama ve tanıtım uygulamaları kapsamında toptan pazarın
daha etkili olduğunu belirtmekle birlikte perakende pazar stratejisi konusunda da
yapılabilecek uygulamalar söz konusudur. Özellikle, verilen medical tedavilerin neler olduğu,
gerekli ve isteğe bağlık hizmetler, tüketicilerin medical turizm seçimini nasıl yapacağı, tedavi
masraflarının kim tarafından karşılanacağı gibi konularda perakende pazar stratejisi
kapsamındaki uygulamalar aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilebilir.


Tüketici dergilerinde reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yer alması,



Etkili Gazeteciler için ev sahibi olarak farkındalık gezileri düzenlenmesi



Aracı Kuruluşlardan faydalanma



Elçilik ve Konsolosluklardan faydalanma

11.1.5.7. İnternet ve Web Strateji ve Planının Tasarımı
İnternetin tüm dünyada yaygınlaşması, paylaşım siteleri, tüm internet kullanıcılarının
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yorum yazma imkanının olduğu bloglar sayesinde artık herkes seyahat yazarı, eleştirmen ya
da tavsiye edici konuma gelmiştir. Dolayısıyla tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu
internet sayfaları önemli bir tanıtım alanı haline gelmiştir ve ülke tanıtımında kullanılması
gerekmektedir. Andalucia intenet tanıtımında ve kullanımında çok iyi bir örnektir. Klasik web
sitelerinden çok farklı, o bölge hakkındaki tüm bilgiler sürekli güncellenip görüntülü olarak
verilmektedir. GPS teknolojisini kullanarak turistlere Andalucia hakkında tüm bilgilerini cep
telefonlarına indirme imkanı sağlamakta, Vodafone, Orange ve Movistar gibi büyük telefon
operatörleri ile işbirliği yapmaktadır.

11.1.6. Rekabet
Sağlık hizmetlerinde, entegre edilmiş bir pazarlama stratejisinin oluşturulmasındaki
amaç, rekabet üstünlüğü elde etmektir.

11.1.6.1. Rekabet Üstünlüğü Modeli
Porter’ın rekabet üstünlüğü modeli ve Coddington ve Moore tarafından sağlık
hizmetleri alanında uygulanan rekabet üstünlüğü modeli için on temel strateji belirlenmiştir.
Modellere göre bu stratejiler şu şekildedir.
 Kaliteye dayalı farklılaştırma: Sağlık hizmetlerinde kalite olmazsa olmaz
konular arasında olup, günümüzde sağlık hizmetleri tüketicileri tarafından yoğun ilgi
görmektedir. Bu nedenle dir ki sağlık hizmet sunucuları kendilerini bu konuda (kalite)
rakiplerinden ayırt etmek istemektedirler. Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda önemli bir
husus, kalitenin nasıl algılandığıdır. Hem hastalar, hem yönetim ve hem de sağlık
profesyonelleri kaliteyi nasıl algılıyorlar. Bu algıların ortaya konması ve sonrasında rekabet
üstünlüğü sağlamak için bu kalite göstergelerinin stratejik hedeflere yansıtılması önemlidir.
 Alternatifleri sunan kurumların ne sunduğunun grişken bir biçimde takip
edilmesi: Kurumun hizmet, fiyat ve bilimsel anlamda ne sunduğunu, rakiplerle kıyaslayarak
takip edilmesi ve bunu yaparkende objektif olunması önemlidir. Bu konuda nere olduğu tam
anlamıyla ortaya koyabilenler diğerlerine göre daha iyi ilerleme sağlayacaklardır.
 Çeşitlendirme: Hizmet, fiyat sunumunda, farklı beklentileri olan hasta ve
kurumlara
nasıl
çözüm
buluyoruz
ve
önerilerimizi,
sunabileceklerimizi
çeşitlendirebiliyormuyuz, bunun belirlenmesi önemlidir.
 Dikey entegrasyon: Uzmanlaşmış olduğumuz hizmet sektöründe ürettiğimiz
hizmetler dışında neler üretebiliyoruz veya hangi hizmetlerle birleşmeler yapabiliriz, bunların
ortaya konması gerekmektedir.
 Ağ kurma: İşletmenin çeşitli kaynaklarla düzenli beslenebilmesi için yapılacak
stratejik işbirlikleri önemlidir. Bu konuda bazı görüşler, sağlık hizmetleri ağlarının tüm
piyasalara hakim olacağını şeklinde olurken, diğer taraftan bu görüşe karşılık olarak, çok
sayıda tesise yatırım yapmak yerine hastalar yada kurumlar ile hastanelerin arasında
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gerçekleştireceği sözleşmeler yoluyla koordinasyona tedarikçi teşviklerine ve bilgi
sistemlerine odaklanan sanal entergrasyon lehine varlığa dayalı bir entegrasyondan
kaçınmanın daha akıllıca olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Sağlık hizmetleri, piyasasının
geleceği nasıl olursa olsun, entegre edilmiş bir yapının oluşturulmasındaki amaç bir rekabet
üstünlüğü elde etmektir. Örneğin bir hastanede diyaliz veya taş kırma gibi hizmetleri
vermiyor olabilirsiniz, bu noktada anlaşma sağlayacağınız ve onlara da hizmet sunacağınız
kuruluşlar ile entegrasyon sağlayarak tedavinin akışında süreklilik veya bütüncüllük
sağlanabilir.
 Agresif pazarlama: Çevrenin sürekli değişmesi ve sağlık yatırımlarının her geçen
gün artış göstermesi, kuruluşların toplumsal olarak ne kadar kabul görürlerse görsünler veya
tecrübeli olurlarsa olsunlar liderliği ellerinden bırakmamak için agresif bir pazarlama
yapmaya itebilir. Bu nedenle sadece genç veya küçük kuruluşların pazardan daha çok pay
almak için agresif pazarlama yaptığı gerçeği yanıltıcı olabilir.
 Mükemmeliyet merkezleri: Rekabet üstünlüğü elde etmek için kullanılabilecek
bir diğer strateji mükemmeliyet merkezleri oluşturmaktır. Agresif pazarlama ve
mükemmeliyet merkezleri stratejisi ayrıca büyüme hedeflerine ulaşmak için bir fırsat sunan
anahtar hedef piyasalarını doğru bir biçimde tespit etmek ve sonrasında bu segmentteki
müşterileri çekmek için organizasyon tarafından tek bir strateji olarakta düşünülebilir.
Ülkemizde bir çok sağlık kuruluşu güçlü olduğuna inandığı tıbbi branş ve tedavileri
mükemmeliyet merkezi olarak ifade etmektedir. Ancak söyleşilerinde, sosyal medya ve basılı
dokümanlarında kendi kendine bu ifadeleri kullanmak yerine bu ifadeleri destekleyici
akreditasyonlar veya bağımsız denetçi raporları ile ilerlemek daha etkili olacaktır.
 Doktoru bağlama: Coddington ve Moore hastanelerin doktorlarla bir tür resmi
bir birliktelik oluşturarak rekabet üstünlüğü elde edebileceklerini önermektedir. Her bir
strateji için bu birlikteliklerin oluşrulabilmesi, hizmet arzında bir eşitlik modelinin
sürdürülebilir ve aynı zamanda maliyet etkin bir yöntem olmasını beraberinde getirecektir.
Dolayısıyla bir kez kabul gören hekim işbirliği şekilleri oluştuğunda, pazarlama ekipleri bu
konuda daha aktif olabilirler.
 Düşük maliyetli bir sunucu olmak: Sağlık hizmetleri maliyetleri hakkında
yapılan araştırmalar göz önünde tutulduğunda, bazıları düşük maliyetli tedarikçi olmanın bir
rekabet üstünlüğü elde etmek için değil ancak hayatta kamak için kullanılabilecek bir strateji
olduğunu düşünebilirler. Tüm sunucular maliyetlerden muzdarip olduğu için, bu kerabet
üstünlüğü için tek başına dayanak olamaz ve belki de diğer tüm stratejiler arasında sürdürmesi
en zor olanıdır. Ancak başta bir numaralı strateji (kaliteye dayalı farklılaştırma) olmak üzere
diğer stratejilerinden bir daha birkaçı ile birliştirildiğinde etkili bir strateji olabilir, zira toplam
maliyeti düşürmenin tercih edilen yolu artırılan kalitedir.
 Küçülmeye gitme: Küçülme kararı, faaliyetlerin kalitesinin artırılması ile anlamlı
olacaktır. Küçülmeye gitmenin en önemli nedeni, kurumu daha etkili hale getirerek, rekabet
üstünlüğünü artırmaktır.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi tanıtım ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasında
ve hatta sonrasındaki planlama ve geliştirme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken
hususlardan biri değildir?
a. Markalaşma
b. Pazar ve hedef pazarın belirlenmesi
c. Tüketici memnuniyeti
d. Rekabet
e. Ekonomik yetkinlik
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi hizmete ilişkin ürünün ana kısmını oluşturan
çekirdek ürün olarak adlandırılabilir?
a. Konaklama
b. Destinasyon
c. Bypass ameliyatı
d. Post-op hizmetleri
e. Ulaşım
Soru 3. Çok değişik ihtiyaç ve beklentilere sahip tüketici ve alıcılardan oluşan, yani
benzemez (heterojen) özelliklere sahip bir pazarın, daha benzer (homojen) özelliklere
sahip alt pazarlara ayrılması yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pazar bölümlendirme
b. Pazar geliştirme
c. Ürün geliştirme
d. Sistem geliştirme
e. Pazar farklılaştırma
Soru 4. Yurtdışında yaşayan Türk toplumuna yöneltilen tanıtım faaliyetleri, hangi
pazarlama satış ve tanıtım yöntemlerine girmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bölgeye ve ülkeye özel tanıtım ve pazarlama
Etkinliklerden faydalanma
Diaspora unsuru
Bilindik sektör ve Pazar dışında tanıtım ve pazarlama
Dışa açılım girişimleri

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Coddington ve Moore tarafından sağlık hizmetleri
alanında uygulanan rekabet üstünlüğü modeli stratejilerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaliteye dayalı farklılaştırma
Çeşitlendirme
Yatay entegrasyon
Ağ kurma
Agresif pazarlama

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi medikal turizmde formal ürün olarak adlandırılır?
a. Katarakt ameliyatı
b. Post-op hizmeti
c. Kalite seviyesi
d. Konaklama
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e.

Ulaşım

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi medikal turizmde genişletilmiş ürünler olarak
adlandırılır?
a. Post-up hizmeti
b. Katarakt ameliyatı
c. Marka
d. Akreditasyon
e. Kalite seviyesi
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlendirmenin kriterlerinden biri
değildir?
a. Karlılık
b. Durağanlık
c. Tanımlanabilirlik
d. Dengelilik
e. Arzu edilme
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlendirmenin sakıncalarından biri
değildir?
a. Üretim maliyetleri artar
b. Tutundurma maliyetleri artar.
c. Reklam maliyeti artar
d. Stok maliyeti artar
e. Pazarlama maliyeti artar
Soru 10. Müşterileri daha yakından tanıma imkânı ve ilgili alanda işletmenin daha da
uzmanlaşmasını sağlayan pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Farklılaştırılmamış Pazar stratejisi
b. Farklılaştırılmış Pazar stratejisi
c. Çok yoğun Pazar stratejisi
d. Tüm Pazar stratejisi
e. Yoğunlaştırılmış Pazar stratejisi

Cevaplar
1) e

2) c

3) a

4) c

5) c

6) c

7) a

8) d

9) b

10) e
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12. SAĞLIK TURİZMİNDE MARKALAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Markanın Yararları
12.2. Sağlık Hizmetlerinde Marka Kavramı
12.3. Sağlık İşletmelerinde Markanın Önemi
12.4. Sağlık Hizmetlerinde Marka Oluşturma
12.5. Sağlık Turizminde Markalaşma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde marka niçin önemlidir?
2) Sağlık turizminde markalaşma süreci nasıl olmalı?
3) Sağlık turizminde markalaşma sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Marka kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizminde ülke
şeçmede etkili olan
faktörleri açıklayabilme
Sağlık turizminde
markalaşma sürecini
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Marka



Markalaşma Süreci



Sağlık Turizminde Ülke Seçimi
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Giriş
Özellikle son yıllarda markalaşma işletmeler arasında rekabette önemli bir araç olarak
ön plana çıkmaktadır. Markalaşmayı gündeme getiren gelişmelerden en önemlisi, üreticilerin
ticaret ve tüketiciler üzerinde belli bir denetim ve etkinlik sağlama gerekliliğidir. Bu
gereklilik sanayi devrimi sonucunda üretici-tüketici ilişkisinin farklılaşması, toptancıların
hâkim olduğu bir pazar yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Bu dönemde artan nüfus ve
şehirleşmeye paralel olarak talepte de bir artış olmuş, talep artışı ve ulaşımın genişlemesi,
pazar yapılarını değiştirmiş genişletmiş ve perakendeci sayısını da artırmıştır. Bu da üretimde
belirgin bir artışı ortaya çıkarmıştır. Ancak üretici ve tüketici arasındaki iletişim için benzer
gelişmeler henüz ortaya çıkmamıştır. Dağıtım kanalları toptancı ve perakendecilerin elinde
olduğundan üreticilerin bağımsız hareket edebilme olanakları söz konusu değildir. Üreticilerin
bu dönemde markasız mallar sattıkları; çok az iletişim reklam ve çabasında bulundukları ve
toptancıların düşük ücret taleplerine boyun eğdikleri gözlenmektedir. Üreticilerin bu koşullara
isyanı markalaşma sürecinin ilk ateşini vermiş görünmektedir. Dolayısıyla markalaşma,
ürününüzü veya işletmenizi müşterinizin zihninde farklılaştırma ile ilgilidir.
Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı sektörlerden birisi olan turizm sektöründe,
rekabet üstünlüğü sağlamanın en önemli araçlarından bir tanesi de markalaşma olarak
görülmektedir. Dolayısıyla sağlık turizmi açısındanda hizmet sunulacak alanlar konusunda
gerek destinasyonun gerek se hizmet sunulan kurum ve kuruluşların markalaşması oldukça
önemlidir.
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12. Sağlık Turizminde Markalaşma
İnsanların en temel ihtiyaçlarından ve vazgeçemeyecekleri en önemli haklarından
birisi olan sağlık, tüm ülkeler tarafından öncelikle geliştirilmesi gereken konular arasında yer
almaktadır. Bu amaçla tüm ülkeler sağlık konusunda çeşitli politikalar belirleyerek
vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarını (koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığın
geliştirilmesi) en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktadırlar.
İlk çağlarda genellikle yaraların iyileştirilmesi olarak görülen sağlık hizmeti
şimdilerde binlerce detay alt başlıkta mükemmellik aranan dev bir sektör olmuştur. Sağlık
hizmeti sunumundan beklentilerde zaman içinde değişimi ile bazı bölgeler, ülkeler veya
hastaneler hatta hekimler ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak bölgeye, ülkeye, hastaneye ya da
hekime göre bir markalaşma oluşmuştur. Tarihi olaylar, ekonomik ve sosyal gelişmeler sağlık
hizmetindeki yönelimi de etkilemiş, özellikle teknolojik ve bilimsel açıdan güçlü olan
ülkelerin ön plana çıktığı görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü (1986)’nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlık
durumunun olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam olarak iyilik halidir.
Sağlık turizmi ise bu tanıma paralel olarak temelde tıbbi ve tıbbi olmayan sağlık turizmi
olarak iki farklı ana başlık altında incelenebilmektedir.
Sağlık turizmi, normal olarak ikamet edilen yerden farklı bir ülkeye (veya bölgeye)
tıbbi (ameliyatlar, diş/göz tedavileri, organ nakli, tanı hizmetleri, vb.) ve tıbbi olmayan
(estetik operasyonları, sağlıklı yaşam ve zindelik -“wellness”-, üçüncü yaş bakım/tedavi)
hizmetleri almak üzere yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Sağlık turistleri yaptıkları seyahat
paralelinde farklı tatil olanaklarından faydalansalar da asıl amaçları belirli bir sağlık hizmetini
almaktır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ve bunun getirdiği yoğun
rekabet ortamı pazarlama anlayışında da değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişimin en
önemli kavramlarında birisi de marka olmuştur.
Günümüzde markalar, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif hatta dinsel hayatımızın her
alanına nüfuz etmektedir. Bu nedenle markalar modern toplumun önemli bir oyuncusu haline
gelmiştir.
Styles ve Ambler (1995) marka kavramına iki farklı bakış açısıyla yorum
getirmişlerdir. İlk olarak ürün bazında düşünüldüğünde, markayı ürüne değer yaratan ilave bir
katkı olarak değerlendirmişlerdir. Marka ürünün bir çok boyutuna ilave değer katarak, imaj ve
prestij yönünde bir katma değer oluşturmaktadır. İkinci yaklaşımda ise, markanın kendisi esas
alınmaktadır. Pazarlama karmasının unsurları marka tarafından birleştirilmekte ve markayı
destekler biçimde yönetilmektedir.
Özetle ürünlerin fabrikada üretilmelerine karşılık, markaların zihinlerde oluşturulması,
markanın tüketiciye hem ürünü tanıtması hem de karar verme sürecinde yardımcı olacak
sembolik bir anlam taşımasına neden olmaktadır. İyi seçilmiş bir marka ismi, ürünün
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yararlarını ortaya koymak, markanın kimliğine katkıda bulunmak, alışverişi kolaylaştırmak,
kaliteyi belirtmek, güvenlik, güç, dayanıklılık, hız, statü, seçkinlik ve tek olmak duygularını
ortaya koymak gibi spesifik birçok avantaj sağlayabilir. Aynı türden olan mallar pazarlandığı
zaman marka ürünün ayırt edici özelliği olabilir.
Günümüzde markalaşma, farklılaşma için güçlü bir anlam ifade etmektedir.
Farklılaşma, Porter tarafından rekabetçi pozisyon stratejileri için bir anahtar olarak ifade
edilmiştir. Markalaşmanın stratejik etkisi pazarlama literatüründe layıkıyla bilinmektedir.
Markalar firmalar için sürdürülebilir rekabet avantajları geliştirebilir. Yani, eğer belirli
markalara müşterilerin algısı olumlu ise, bu durum firmaya rekabet avantajı sağlar.
Dolayısıyla, geçerli ve güvenilir müşteri tabanlı marka değeri araçlarına erişebilmek marka
yöneticileri için hayati öneme sahiptir.

12.1. Markanın Yararları
İşletmeler marka aracılığı ile ürünlerinin sağlam ve güvenilir olduğunun sözünü
vermektedir. Dolayısıyla marka işletmenin dış yüzünü ifade etmektedir. Marka ürün ve
hizmetler için değiştirilemeyen bir işarettir. İşletmenin ürünlerini dış piyasadaki rakiplerinden
ayıran “kartvizit” özelliği taşımaktadır. Ayrıca markaya bakarak tüketiciler, pay sahipleri ve
toplum, ürünün veya hizmetin değerini belirlemektedirler.
Şekil 12.1’de görüldüğü gibi, marka fonksiyonları tüketiciler (müşteri) ve işletmeler
(marka sahibi) açısından olmak üzere iki şekilde ele alınabilir.
Marka Sahibi
Ürün Kimliği
Tekrar satın alınma, Müşteri
sadakati ve Promosyon
çabalarına yardımcı olur.

Aşinalık
Geliştirilen yeni
ürünlerin tanıtımında
kolaylık sağlar.

Farklılaştırma
Yüksek fiyat için
potansiyel oluşturma

Marka Yararı

Kimlik

Kalite Güvencesi

Marka Çağrışımı

Arama/araştırma
maliyetlerini azaltır.

Algılanan riski azaltır.

Sosyal ve psikolojik
riski azaltır.

Müşteri

Şekil 12. 1: Markanın İşletmeye ve Müşteriye Sağladığı Yarar
Kaynak: Pringle ve Field, 2008: 6.
Tüketiciler Açısından Markanın Yararları: Günümüzde rekabet ortamında marka,
tüketiciler için de önemli işlevler görmektedir. Marka, tüketicilerin hem bilgi işleme
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sürecinde hem de ürüne duydukları güven açısından yönlendirici bir işleve sahiptir. Bu
nedenle ürünün adı ya da görsel kimliği ürünü tanımlamanın çok ötesine geçmiştir.
Tüketiciye ulaşmak ve tüketicinin gözünde değer kazanarak kalıcı hale gelebilmek,
markalamanın temel amaçlarının en önemlisidir. Bu itibarla markalar öncelikle tüketicilere
hitap etmektedir. Bu bağlamda markalı ürünlerin tüketicilere sağladığı başlıca faydalar şu
şekilde sıralanabilir:
 Markalar iletişim ve tanınma fonksiyonunu üstlenirler. Markalar tüketicilerin
yönlendirilmesi ve ürünün kalitesini tanıma konusunda yardımcı olurlar. Böylelikle alışverişte tüketicilere destek sağlarlar.
 Marka, tüketiciler için, ürünün işlevsel ve duygusal özelliklerini özetlemekte,
bellekteki bilgilerin hatırlanmasına ve satın alma kararına yardımcı olmaktadır.
 Marka ürünü güvenilir kılarak alış-veriş riskini azaltır. Böylece markalar satın
almada karar vermeyi kolaylaştırır. Bir başka ifadeyle marka tüketicinin kalite garantisidir.
 Marka bir gruba ait olduğunu göstererek sosyal kartvizit olma özelliği taşır.
Örneğin lüks markalar, kullanan kişilerin prestij sahibi olduğunu ifade eder.
 Yani belirli markaların kullanılması tüketicide belirli değerleri ifade eder. Böylece
marka “bir mozaik taşı gibi” tanınmak için bir alet haline gelir.
İşletmeler Açısından Markanın Yararları: Markaya yapılacak olan yatırımlar,
firmalara ancak uzun vadede geri dönecektir. Söz konusu yatırımlar; markanın tanıtımı ve
tutundurulması amacıyla yapılacak yatırımlar olabileceği gibi, kalite standardı ve geliştirme
yatırımları da olabilmektedir. Markaya yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. İşletme
için en önemli değerlerden biridir. Dolayısıyla markaların işletmeler açısından faydaları şu
şekilde ifade edilebilir:
 Marka güvenilirliği ve tüketici bağlılığını sağlar. Özel olarak güçlü markalar
pazarda söz sahibidirler. Tüketicilerin fiyat değişmelerine karşı reaksiyonunu azaltabilir.
Özellikle fiyatı değil de markayı göz önünde bulunduran tüketiciler rekabet ortamlarında
işletmeye yardımcı olurlar ve fiyatları göz önünde tutmadıkları için işletmenin daha değerli
müşterileri olarak görülür.
 Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine yasal bir
güvence sağlar. Böylece üretmiş oldukları ürünlerin rakip üreticiler tarafından taklit
edilmemesi kanuni güvence altına alınır.
 Tüketiciye güven sağlayarak alım riskini azaltır. Böylece markalar müşteri
bağlılığını sağlarlar. Dolayısıyla bir şirket bir marka için belirli derecede bir müşteri bağlılığı
geliştirdiğinde, daha yüksek bir fiyat oluşturmak mümkün olur.
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 Marka işletmenin büyüyen pazara ayak uydurmasını sağlar. Özellikle güçlü
markalar ciroyu ve pazar payını yükseltir.
 Bir marka ayrıca lisans olanakları sayesinde büyük bir potansiyel sahibi olur ve
arzu edilen uluslararası açılımı sağlar.
 Marka, günümüzde finansal bağlamda satılabilir bir değer olma özelliği
kazanmıştır.
 Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir. Markalar sağlamış
oldukları potansiyel sayesinde rakipleri ile olan farklılıkları ortaya koyar. Güçlü markalar yeni
bir ürün tanıtımında ürünün tutunmama olasılığını düşürür.

12.2. Sağlık Hizmetlerinde Marka Kavramı
Pazarlama faaliyetlerine sağlık hizmetleri alanında resmi olarak 1970’lerde
başlanmıştır. 1976’da Evanston Hastanesi geniş yetkilerle donatılmış bir pazarlama yöneticisi
atadığını ileri sürmesine rağmen bu alanda çalışan pek çok profesyonel sağlık hizmetleri
pazarlamasında birkaç yıl sonra ortaya çıkan Philip Kotler’in “Marketing for Non-profit
Organizations” yayınına atıfta bulunmaktadır. Bugünkü anlamda bildiğimiz pazarlama,
1970’lerin sonuna gelindiğinde hastanelerde hâlâ yerleşmemişti.
Pazarlamada olduğu gibi, markalama kavramı da sağlık bakımı alanında oldukça
yenidir. Sağlık bakım kuruluşları, bu pazarlama yaklaşımlarını diğer birçok sektörden daha
sonra benimsemiştir.
Bu amaçla diğer işletmelerde olduğu gibi sağlık hizmetleri organizasyonları da
markalaşma tekniği adı verilen uygulamayı kendi pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya
başlamışlardır. Markalaşma, sağlık hizmetlerinde kendi rekabet üstünlüklerini korumak ve
sürdürmek için kullanılan yeni bir kavramdır. Geleneksel olarak pazarlama sağlık
işletmelerinde diğer yönetim ihtiyaçlarına destek görevi görmektedir. Önceleri hastalar
hastanelere kendi hekimleri veya sağlık planları (sigortalar) hastane ile ilişkili olduğu için
giderken, günümüzde hastaların hastane seçimleri bir kurumun diğerinden daha iyi kalitede
hizmet vermesi esasına dayanmaktadır. Sürekli olarak gelişen teknoloji bu müşteri seçimini
desteklemekte ve hastanelerin bulundukları yüksek düzeydeki rekabetçi çevrede başarılarını
sürekli kılmak için markalaşmalarını mecbur kılmaktadır.
Verilen hizmetlerin görünmez nitelikte olması, müşterilerinin hizmetle ilgili
değerlendirme yapamayacağı boyutlarda teknik bilginin bulunması, güven unsurunun önemi
ve hizmet kalitesinin ancak deneyim kazanıldıktan sonra anlaşılması sağlık sektöründeki
hizmetlerin başlıca özellikleridir. Sağlık sektöründe teknik bilgi yoğun olarak
kullanıldığından tüketicilerin işletmeler arası karşılaştırma yapması da zor olmaktadır. Buna
bağlı olarak markalaşmayla tüketicilerde sağlık işletmelerinin kaliteli hizmet verdiği
algılamasının oluşturulması gerekmektedir. Özellikle önemli rahatsızlık ve tedavilerde
hastaların kaliteli hizmet arayışı daha da yüksek olmaktadır. Marka tüketicilere güven verdiği
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ve belirli kalite düzeyini temsil ettiği için sağlık sektörünün markalaşması tüketici tatmininin
sağlanması ve işletme gelirlerinin artması için gerekmektedir.
Markalar müşterilere, arama süreçlerine yardım ederek değer yaratır. Günümüzde
müşteriler bir sürü tedarikçiyle ve ihtiyaçlarını tatmin etme vaadiyle sunulan birçok ürünle
karşı karşıyadır. Doğru seçimi yapmak çoğunlukla risklidir. Çünkü ürünler yeni ve
karmaşıktır ya da müşteri bu tür bir kararı daha önce hiç vermemiştir. Alıcı alternatifler
üzerinde zaman harcamaya istekli olsa bile, ürünler hakkında yargılara varmak zor
olabilmektedir. Danışmanların, kuaförlerin ya da tamircilerin sunduğu hizmetler bu konuya
örnektir, yani hizmet sunulmadan önce sonucun ne olabileceğini kestirebilmek zordur. Pek
çoğunun “deneyim sonrası” değerlendirilmesi gerekir. Buna rağmen bazı ürünler ve
hizmetlerin satış sonrasında bile değerlendirilmeleri zordur. Örneğin, tıbbi kontrollerin ya da
yapılan bir araştırmanın kalitesi, hizmetin alımından hemen sonra ortaya çıkmaz. Bu tür ürün
ve hizmetlerin yüksek “inandırma” özelliği olduğu söylenir. Onları almak, inancın sonucudur.
Ekonomide teknoloji arttıkça ve hizmetler daha baskın hale geldikçe tüketici karar süreci
zorlaşmaktadır.
Sağlık hizmeti sunumunda çok güçlü bir marka olarak tanınan hastane ve hekimler,
hastaların zihninde çok büyük bir yer işgal ederler. Bir hastane markası fiyatlandırma, müşteri
hizmetleri, personel davranışları ve tesis görünümü gibi ayırt edici ve hafızada yer eden
kimlik oluşturma özellikleri ile tanımlanabilir. Oysa hastanelerdeki pazarlama yetkilileri
genellikle markalaştırma kavramını yanlış kullanırlar ve karıştırırlar. Genellikle, logolar ve
sloganlar şeklinde, basitçe, tüzel kimlik ve imaj geliştirme olarak düşünürler. Bunun sonucu
olarak da çoğu hastane temel marka kavramını anlamakta başarısızdır. Bu şekilde, marka
imajı, marka değeri, marka bağlılığı, marka çağrışımı, marka farkındalığı, marka niteliği,
markanın faydaları ve marka konumlandırma gibi kavramlar markalaştırmayı anlamayı daha
da zorlaştırmaktadır.
Bolton ve Lemon (1999: 171) araştırmalarında sürekli hizmet veren sektörlerdeki
pazarlama yetkililerinin, başarılı bir pazarlama için tüketicinin işletme ile ilişkisinin nasıl
başladığının anlaşılmasının farkında olmaları gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu durumda
sağlık bakımı gibi kesintisiz hizmet vermek zorunda olan sağlık işletmeleri de hastalarının
hastane ile olan ilişkilerinin nasıl başladığının farkında olmaları gerekmektedir. Bu ilişki
genellikle marka ile başlar. Bu konuda araştırmacılar, marka adı ve temsil ettiği ürün veya
hizmetin, bir işletme (hastane) için en önemli aktif ve yeni müşteriler kazanmak ve onlarla
ilişki kurmak için temel oluşum olduğu konusunda hemfikirdirler.
Sağlık işletmelerinde markalaşmayı sağlayacak çeşitli eylemler ve kararlar
bulunmaktadır. Bu eylem ve kararların sistematik ve bilinçli olarak yapılması markalaşmanın
başarısını artırmaktadır. Bu eylem ve kararlar güçlü marka kişiliği oluşturmayı, rakiplerinden
farklı olmayı, belirli alan ya da alanlarda ünlü olmayı, çalışanlarca ve yöneticilerce markanın
içselleştirilmesini, insan kaynakları eylemlerini, işletme içi ve dışı iletişimi ve marka
liderliğini içermektedir. Bu eylem ve kararlar birbirlerini desteklemekte ve birinin eksik ya da
yetersiz yapılması diğer eylem ve kararların da etkinliğini azaltmaktadır.
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12.3. Sağlık İşletmelerinde Markanın Önemi
Markalaşmanın amacı ürünün farklı özelliklerini ve bir ürünün tüketicilerin duygusal
ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının gösterilmesini ortaya koymaktır. Hastane ve diğer sağlık
hizmeti organizasyonları sahip oldukları değerlerini ve markalarını geliştirmeden önce
kendileri için en önemli şeyin ne olduğunu kararlaştırmak zorundadırlar.
Hastanelerin tedavi hizmetlerinin merkezi olmaları ve yönettikleri kaynakların
kapsamlılığından dolayı bu kurumların odak noktalarındaki ufak bir değişikliğin sağlığın
geliştirilmesine tahsis edilecek kaynaklarda ve zamanla toplumun elde edeceği faydalarda
artışa sebep olacağı öngörülmektedir. Nitekim 1990’larda sağlık hizmetlerindeki kazancın
değişimi markalaşmanın önemini vurgulamaktadır.
Bir sağlık hizmeti sunumunda marka oluşturmak demek; müşterilere kalitenin ilk ve
en önemli şey olduğunu vaat etmek anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin somut
ürünlerinin az olması, ürün geliştirilmesi ve kavramsallaştırılması çok zor olan bir hizmet
olması bu gerçeği değiştirmemelidir. Dolayısıyla hizmet markası, fiziksel tesis, konfor, fiyat,
yerleşim ve avantajlar gibi unsurları da kapsamaktadır. Bu nedenle hizmet markasının
özdeşliklerinden biri de müşterilerle konuşmak, örgütün faaliyetleri hakkında bilgi vermek, kendine
özgü değerlerini ve pozisyonunu güçlendirmektir.

Müşteri ilişkilerinin dinamik doğası, marka değer yönetimi ihtiyacını ve bunun
etkinliğinin anlaşılabilmesini gerektirir. Birçok pazarlama programının nihai hedefi, satışları,
kârı ve marka değerini artırmaktır. Fakat en önemli ve muhtemelen en gerekli aşama,
tüketicilerin markayı tercih etmeleri için, marka değer stratejilerinin bilgi yapılarını
oluşturmaktır.
Rekabet stratejisinin amacı farklılık oluşturmaktır. Yani benzersiz değer karmasını
taşıyacak farklı faaliyetlerin bilinçli bir seçimidir. Stratejinin özü, faaliyetleri rakiplerden
farklı bir şekilde uygulamak ya da rakiplerin faaliyetlerinden farklı faaliyetleri ortaya
koymaktır. Aksi durumda strateji, rekabete karşı direnemeyen bir slogandan başka bir şey
olmayacaktır.
Sağlık sektöründe markalaşma, hastalarla güçlü ilişkilerin kurulmasını ve bu ilişkilerin
uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Bu da sağlık işletmelerinin marka değerini artırmaktadır.
Hizmet alımı esnasında doktorların hastalarla samimi olmaları ve onlara sevgiyle
yaklaşmaları doktorlara güveni artırmaktadır. Bu psikolojik olarak hassas olan hastalarda
işletmeye olan güveni de artırmaktadır. Dolayısıyla markalar tüketici davranışlarını ve
tutumlarını etkilemektedir.
Sağlık hizmetlerinde markalaşma çabaları, tüketici kolaylığı, uygulama ortamı ve
profesyonel tutum sayesinde sağlık hizmetleri ihtiyaç ve isteklerine odaklanarak tüketicilere
yardımcı olabilir. Dolayısıyla klinik hizmetlerde mükemmelliğe ulaşmada etkili rol
oynayabilir. Ayrıca markalaşma çabaları sağlık hizmet profesyonellerine sağlık hizmet
pazarlamacılarına karşı mevcut veya eski güvenilir hastalarını kullanarak pazarlama
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mesajlarını yayarak farkındalığı artırmayı sağlayabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde
markalaşma farkındalığın yanı sıra güven ve standardizasyonun sağlanmasında da katkı
sağlamaktadır.
Başarılı bir markalaşma, sağlık hizmetleri ürün ve hizmet sunucularına aşağıdaki
faydaları sağlayabilir:
 Sipariş sürecini satıcı ve alıcılar için daha kolay hale getirir,
 Benzersiz ürün özelliklerini yasal olarak korur (özellikle tescilli markalar için),
 Bağlılığı çekici hale getirmek için satıcılara izin verir, müşterilere fayda
sağlayabilir,
 Örgüte daha yüksek fiyat için izin verir, çünkü marka yüksek düzeyde algılanan
kaliteye sahiptir,
 Farklı yararlar sağlamak için farklı özellikleri olan farklı markaların sunulduğu
pazar bölümlerinde satıcılara yardım sağlar
 Yüksek marka farkındalığı ve bağlılığı sayesinde pazarlama maliyetlerinin
azalmasına yardım eder,
 Organizasyonların kanal üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde daha fazla kaldıraç
etkisi yapmasını sağlar,
 Fiyat rekabetlerine karşı bazı savunma imkânları sunar,
 Müşterilerin kalite farklılıklarını ve daha verimli işleri ayırt etmesine yardımcı
olur.
Ayrıca, Friedrich ve Witt (1996) tarafından yapılan bir çalışmada, sağlık hizmeti
sunucularının, güvenli bir pazar paylaşımı, marka değeri oluşturulması ve kârlılığın artırılması
için tüketim ürünleri markalama stratejilerini benimseyebilecekleri ileri sürülmektedir.
Dolayısıyla marka değeri işletme için uzun dönemli kâr sağlamak ve bağlılık kurulması için
önemlidir.
Sonuç olarak marka değerinin artması dört nedenden dolayı sağlık işletmelerine
avantaj sağlamaktadır. İlk olarak, tüm pazarlama maliyetini azaltır. Farkındalığı artırmak için
planlar oluşturulurken bazı maliyetler olmasına karşın, zaman içerisinde müşterilerin markaya
bağlılığının artmasıyla ve satın alma davranışını tekrarlamalarıyla birlikte, reklam gibi
pazarlama eylemlerinin maliyetleri düşer. İkinci olarak, markanın büyütülmesi girişimini
kolaylaştırır. Marka değeri arttıkça, marka adıyla ilave ürünler yapmak daha kolaylaşır.
Üçüncü olarak, marka değeri, rakiplere karşı hastaneyi savunma pozisyonuna getirmek için
bir metot sunarken büyük giriş engellerine yol açar. Son olarak da, hastanenin pazar değerini
artırır. Yüksek marka tanınırlığı olan bir hastane, olmayanla kıyaslandığında daha değerlidir.
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12.4. Sağlık Hizmetlerinde Marka Oluşturma
Pazarlamacıların en önemli becerilerinden birisi de ürün markalarını oluşturmak,
geliştirmek ve korumak olabilir. Stratejik marka yönetimi pazarlama uygulamalarının
etkinliğini, programların oluşumunu ve ölçümünü dizayn etmeyi ve marka değerini
maksimize edecek yönetimi içerir. Çok büyük somut ürün üreten şirketler, becerilerin stratejik
ihtiyaçları ve marka kimliği yönetiminin farkındadırlar. Ne yazık ki, pek çok sağlık hizmetleri
organizasyonunun markalaşma stratejileri yoktur. Ancak sadece kurumsal kimliği kullanmaya
yönelik taktiksel ve sıklıkla da kontrol ile sınırlıdır.
Sağlık hizmetleri sunan işletmelerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için markalaşmaları gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde markalaşma henüz yeni
bir fikirdir. Ancak müşteri isteklerinin karşılanarak memnuniyetin artması, işletmenin
popülaritesini de artıracaktır. Ayarıca, farklı sağlık hizmeti kuruluşları, yakında tüketici
değeri ve güvenli pazar payı oluşturmak için hizmeti özelleştirerek ve tutarlılığı sağlayarak
kârlılıklarını artırmaya çaba göstereceklerdir. Bu girişimlerin başarısı genel olarak tüketici
istekleri, güven ve hasta memnuniyeti için önemli bir unsur olan markalaşmayı zorunlu
kılmaktadır.
Sağlık hizmetleri kuruluşları genellikle üretim işletmeleri kadar markalaşmaya önem
vermezler. Örneğin, tüm hekimlerin ve hastanelerin isimleri olmasına rağmen, onlar
markaların statüsünü ifade etmeyebilir. Bununla birlikte, bazı doktorlar tamamen yaptıkları
işlerinin kaliteli olması veya bazı kişisel pazarlama çalışmalarının kaldıraç etkisine bağlı
olarak yaygın bir şekilde tanınma ve tercih edilmeyi başarabilirler.
Stratejik marka yönetim süreci üç ana aşamadan oluşmaktadır:
 Marka geliştirme,
 Marka değeri ölçümü,
 Markayı yeniden konumlandırma.
Başarılı bir marka oluşturmak isteyen sağlık işletmeleri de ürünlerini, onların sağladığı
ek değerleri ve rakiplerinden ayırt eden kimliklerini yukarıda belirtilen stratejik marka
yönetim sürecinde yer alan aşamaları gerçekleştirerek sağlayabilirler.

12.4.1. Sağlık İşletmelerinde Marka Geliştirme
Sağlık hizmetleri pazarında yaşanan rekabet, büyük çocukların küçük çocukları ele
geçirmesine, küçük çocukları ise büyük çocuklarla birlikte yarışmak için grup oluşturmaya
zorlamaktadır. Bunun sonucu olarak, solo hizmet sağlayıcıları bile A'dan Z'ye tüm sağlık
hizmetlerini sunmak zorunda kalmaktadır. Yaşanan tüm bu değişimler sağlık hizmetlerinin
markalaşması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Başarılı bir marka stratejisi oluşturmak için ise
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
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 Müşteri algılarının yeni bir geleceğin sinyali olarak kabul edilerek sağlık
hizmetleri organizasyonunun yeniden biçimlendirilmesi- stratejiye odaklanma,
 Mevcut kimliklerin birleştirilmesi ve koordine edilmesi,
 Sağlık hizmetleri kimliklerinin temel yapısı ile öz kaynakların muhafaza edilmesi
ve bu öz kaynakların, güven ve yeni kimliğin öz kaynağını inşa etmek için kaldıraç olarak
kullanılması ve
 Örgütün değerlerinin "yaşayan markayı" güçlendirmek için bir araya getirilmesi.
Sağlık hizmetleri organizasyonları markalaşmaya, bir marka ismi seçerek başlamalıdır.
Marka ismi için arzu edilen nitelikler ise şunları içermelidir:
 Marka ismi ürünün faydaları hakkında bir şeyler önermelidir. Örneğin, Hemopure,
Biopure insan kanı yerine kullanılacak yapay kan üreten bir işletme,
 Marka ismi ürünün kalitesini akla getirmelidir. Örneğin, Health Stream Express,
daha küçük sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bağlantılı bir eğitim
çözümü,
 Telaffuzu kolay, tanınabilir ve hatırlanabilir olmalıdır ve
 Markayı ayırt edici olmalıdır. Örneğin Aircast, ortopedik destek malzemeleri
üreticisi.
Elbette marka kimliği oluşturmak bir isim, logo, renk, slogan ve sembol seçmeyi
içerir. Ancak bu süreç bütün bu görsel ipuçlarının ötesine geçer. Marka isteklerin nasıl yerine
getirileceği konusunda müşteriye bir sözleşme sunar ki; bu sözleşme doğru olmalıdır. Örneğin
müşteriler X hastanesi markası için belirli beklentilere sahiptirler. Eğer bir hastane markası,
hastanenin acil departmanının 24 saat açık olduğunu taahhüt ediyorsa ve ziyaretlerde hastane
acil departmanının akşam saat 10’dan sonra kapalı olduğunu ortaya çıkıyorsa, hastane 24 saat
boyunca acil departmanının açık kalması için önlem almalıdır. Çünkü tüketici bakış açısına
göre bu durum markanın yalan söylemesi olarak algılanabilir. Günümüzde tüketiciler
markanın vaat ettiği her şeyi sorgulamaya başlamıştır. Müşteri seçimlerinin değişkenliği
markanın rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir. Markanın başarısı için hayati öneme sahip
bu durumun çözümü ise tutarlı olmaktır.
Tüm organizasyonlar için markalaşma sorununa rehberlik edebilecek bir süreç
bulunmaktadır. Bu sürecin zorlu ve yorucu üç farklı boyutu vardır:
 Duygular (Emotions): Bir kimlik değişiminin doğası, insanların mevcut
kimliklerine olan bağlılıkları nedeni ile duygusal olarak sorumluluk hissetmelerine neden
olabilir.
 Politikalar (Politics): Bir kimlik ve o kimliğin hiyerarşik ilişkisi, kesinlikle güç
anlamına gelmektedir.
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 Marka yönetimi tecrübesi (Brand management experience): Sağlık hizmetleri
çevresinin sorunları için markalaşma disiplininin dönüştürülmesi tecrübe ve esneklik
gerektirmektedir.
Marka stratejisi, markanın fonksiyonel marka, imaj markası veya deneyimsel marka
olmasına göre değişiklik göstermektedir.
Fonksiyonel marka, müşterilerin küçük müdahaleler için gerekli acil hizmetler,
incinme veya yaraların sarılması için bandaj gibi fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik yaptıkları satın almadır. Fonksiyonel marka ürün veya fiyat özellikleri temeline
dayanmaktadır.
İmaj markası, tüketicilerin farklı seçenekler arasından kalite gibi özellikleri temel
alarak seçim yapmasıdır. İmaj markası, ürün veya hizmetlerin kalite özellikleri dışında onu
farklılaştıran ve ön plana çıkaran özelliklerinin müşteriler tarafından seçilmesidir. İmaj
markaları tüketiciye genellikle olumlu yönde bazı vaatler vermektedir. Sağlık hizmetlerinde
imaj marka seçimine örnek olarak, kişilerin medya aracılığıyla hastanenin alanında önde
gelen bir hastane olduğunu öğrenmeleri ve bu nedenle de henüz hasta olmadan o hastaneyi
tercih etmek istemeleri gösterilebilir.
Deneyimsel markalar, tüketicilerden daha ziyade basitçe ürünün elde edilmesini
kapsamaktadır. Dolayısıyla tüketiciler bir hastalığa çare olmak için gitmiş oldukları sağlık
kuruluşunda markayı oluşturan insanlar ve fiziksel ortam ile karşılaşmaktadırlar ve bu iki
faktörün onlar üzerinde bıraktığı izlenim tekrar aynı markayı tercih etmelerinde etkili
olabilmektedir.
Başarılı markalaşma sürecinin sonunda, sağlık hizmetleri organizasyonu, markalaşma
stratejisinin işletme stratejisi ile ilişkisini kurmak sureti ile marka değerinin önemli
tanımlarını ortaya koyan bir çerçeveye sahip olmaktadır. Bu çerçeve kimlik kullanımı ve
marka yönetimi faaliyetlerinde tutarlı bir marka iletişiminin kullanılmasına destek olur ve
marka kimliğinin temel unsuru olarak kendi kültürel değerlerini organizasyonla birleştirmeye
yardımcı olur. Bu çerçeve bir kere tamamlandığında, organizasyon kendi tüketicileri ile
birlikte marka değeri inşa etmek için ileri doğru hareket edebileceği bir pozisyona girmiş olur.
Tüm başarılı markalaşma stratejileri, yönetim ekibinin bağlılık ve katılımı ile başlar ve
iyi anlaşılır, kullanışlı çerçevede başlayan markalaşma sisteminin belgelenmesi sıkı bir
çalışmayı gerektirir. Şekil 12.2'de sağlık hizmetleri organizasyonları için adapte edilmiş ve
çok farklı tip ve büyüklükte sağlık hizmetleri organizasyonlarında kullanılan bir markalaşma
süreci diyagramı görülmektedir.
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Yönetim markalaşma semineri

Üst yönetimin uzlaşma ve bağlılığı

Markaya yön vermek- durum
kontrolü

Pazar şartları ve rekabetçi pozisyonun
değerlendirilmesi

Marka değerlendirme

Mevcut marka algılarının ölçülmesi

Marka görsel denetimi

Mevcut markanın mesajlarını
değerlendirme

Markalaşma stratejisi geliştirme
ve isimlendirme sistemi

Bir markalaşma çerçevesi ve marka
konumlandırma stratejisi oluşturma

Kimlik geliştirme ve tasarım
yönetimi

Markalaşma stratejisini kimlik çerçevesi
içerisine taşımak

“Markayı korumak”
İletişim planı

Yeni marka imajı başlatma ve marka
iletişimine yeniden odaklanma için plan

Başlangıç “markayı yaşatma”
eğitimi

Organizasyonu "sürekli çalışmaya"
hazırlama

Şekil 12.2: Sağlık Hizmetleri Markalaşma Süreci
Kaynak: Speak, 1996: 41.

12.4.2. Sağlık İşletmelerinde Marka Değeri Ölçümü
Marka değeri ölçüm sistemi, pazarlamayla uğraşanlar için zamanında, doğru ve uygun
bilgiyi sağlamak için araştırma yöntemleri kümesi olarak tasarlanmakta, bundan dolayı kısa
dönemde en iyi olası taktik kararları ve uzun dönemde en iyi stratejik kararları
gerçekleştirmektedir.
Markalar piyasadaki güç ve değerlerine göre değişiklik göstermektedir. Yelpazenin bir
ucunda bilinmeyen markalar, diğer ucunda ise farkındalığı yüksek olan markalar yer
almaktadır. Aaker (1991:40), genel olarak müşterilerin marka tutumları konusunda beş düzey
belirlemiştir.
1.

Müşteri markaları özellikle fiyat sebebiyle değiştirir. Marka bağlılığı yoktur.

2.

Müşteri memnundur. Markayı değiştirmesi için bir sebep yoktur.

3.

Müşteri memnundur ve markayı değiştirmesi durumunda maliyete katlanacaktır.

4.

Müşteri markayı değerli bulur ve onu bir dost gibi görür.

5.

Müşteri markaya bağlıdır.

Bu çerçeve içerisinde marka değeri ile yüksek seviyede ilişkili olan tüketiciler 3, 4 ve
5. sınıfta yer almaktadır. Hastalar doktor, hastane veya sağlık hizmetleri sunumunda
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kullanılan ürünlerin markası hakkında çok olumlu duygu besledikleri zaman, bu varlıkların
marka değerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Marka değeri genellikle farkındalık, kabul edilebilirlik, tercih, pazar payı ve rakiplere
kıyasla göreli fiyat gibi bir dizi ölçütlerle izlenir. Diğer yandan marka değerleme (brand
valuation), markanın toplam mali değeri tahmin etmek anlamına gelmektedir. Bu değer, stok
fiyatı ve birleşme ve devralmaların mali şartları için önemli etkilere sahiptir.
Her ne kadar bu ilişkiyi kurmak çok zor olsa bile, pazarlama yöneticileri müşterinin
yapmak istediği ile markanın algılanan başlıca nitelikleri arasındaki ilişkileri anlamak sureti
ile kendi marka değerlerini maksimize edebilirler. Böylece, bir hastane markası müşteri
algılarının yanı sıra, "tıbbi araştırmalarda liderlik", “ülkenin en iyi doktorlarını istihdam etme"
ve "ülke çapında tanınmayı" da markası ile ilişkilendirebilir.
İşletmelerde olduğu gibi sağlık kuruluşları da periyodik olarak markalarının güçlü ve
zayıf yönlerini denetlemeleri gerekmektedir. Bu araçlardan biri olan marka rapor kartı (brand
report card), güçlü bir markanın on özelliğine sahip olup olmadığını değerlendirmek amacı ile
tasarlanmıştır. Bu özellikler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
 Gerçekten müşterilerin arzu ettiği avantajı sunmada üstünlük sağlamaktadır,
 Zaman içinde tüketiciler için uygun kalmayı sürdürür,
 Müşteri algılarını gerçek bir şekilde yansıtan fiyatlandırma yapılmaktadır,
 Uygun bir şekilde konumlandırılmaktadır,
 Tutarlı kalmaktadır,
 Marka portföyü içerisinde alt markalar diğer markalarla düzenli bir şekilde
ilişkilidir,
 Marka değeri oluşturmak için pazarlama araçlarının tamamı kullanılmaktadır,
 Marka yöneticileri müşteriler için markanın ne anlama geldiğini anlamaktadır,
 Organizasyon markaya uygun desteği vermektedir ve uzun vadede bu desteği
sürdürmektedir,
 Organizasyon sürekli marka değeri kaynaklarını ölçmektedir.
Markanın her bir özelliği ile ilişkili derecelendirilmiş bir ölçek geliştirmek suretiyle,
yöneticiler kapsamlı bir marka rapor kartı hazırlayabilirler. Yöneticilerin kendilerinin görece
zayıf ve güçlü yönlerini anlayabilmeleri için aynı skor kartı rakiplerinin markalarına da
uygulamaları gerekmektedir.
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Marka değeri ölçümü ile ilgili olarak özellikle hizmet işletmeleri tarafından sıklıkla
kullanılan tüketici temelli marka değer ölçüm modelleri ayrı bir başlık altında ayrıntılı
incelenmiştir.

12.4.3. Sağlık İşletmelerinde Markayı Yeniden Konumlandırma
Konumlandırma stratejisi genel olarak, bir ürün ve onun en önemli bileşeni olan
markaların tüketiciler tarafından tanımlanması ve rakiplere göre tüketici zihninde belirli bir
yer edinmesine yönelik uygulamalar biçiminde ifade edilmektedir. Marka yönetiminde
konumlandırma stratejilerinin yeri oldukça önemlidir. Çünkü bir markayı tanımlayan,
farklılaştıran bir öğe de iletişim çabalarıyla sürekli olarak desteklenen tüketici zihninde
markanın algılanış biçimidir.
Marka konumu, marka kimliğinin ve değer önermesinin hedef kitleye aktif bir şekilde
iletilecek ve rakip markalara göre bir avantaj ortaya koyan kısmıdır. Marka konumunun belli
başlı dört özelliği, “kısım”, “hedef kitle”, “aktif olarak iletişim” ve “avantaj yaratmak” deyimleri ile
yansıtılmıştır:

Marka konumu, hedef tüketicilerle iletişim kurabilen ve diğer rakip markalara göre
daha fazla avantaj sunduğunu gösteren marka kimliği ve marka değerinin önemli bir parçası
olarak tanımlanabilmektedir.
Kimlik/Değer
önermesinin bir kısmı

Hedef Kitle

 Çekirdek kimlik
 Avantajlar (kozlar)
 Önemli faydalar

 Birincil
 İkincil
Marka
Konumu

Aktif olarak iletişim

Avantaj yaratmak

 İmajı büyütmek
 İmajı desteklemek
 İmajı dağıtmak

 Üstünlük noktaları
 Eşitlik noktaları

Şekil 12.3: Marka Konumu
Kaynak: Aaker, 1996a: 184.

Piyasaya sunulan markanın konumu için; rakiplerinden farklılıklarını, hedef
tüketicilerini ve ürünün üstün yönlerinin sistemli ve bilinçli olarak planlanması gereklidir. Bu
doğrultuda başarılı bir marka konumu için bazı kararlar alınmaktadır (Bir, 1998: 24). Bunlar;
rakip ürünlerin tanımlanması, rakip ürünlerin nasıl algılandığı ve değerlendirildiğinin ortaya
çıkarılması, rakip ürünlerin konumlarının tanınması, tüketici analizi, konum seçimi ve
konumun test edilmesi şeklinde ifade edilebilir.
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Rekabetçi bir strateji olarak da ifade edilen konumlandırma süreci, rekabet ortamı ve
işletmenin sahip olduğu imkânlara bağlı olarak hedef tüketicilerin bir markanın ürünlerine
yönelik algılarını, tutumlarını ve tüketim alışkanlıklarını istenildiği gibi yönlendirebilmeyi
kapsar. Burada temel amaç tüketici zihnindeki ayırt edici algılamayı farklılaştırabilmektir.
Yeni rakipler veya tüketici tercihlerinde yaşanan değişimin bir sonucu olarak mevcut
markanın aynı konumlandırma ile piyasada bulunması işletmeyi risk altına sokabilir.
Dolayısıyla rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu bir çevrede faaliyetlerini sürdüren sağlık
işletmeleri de zaman zaman yeni rakipler veya değişen müşteri tercihleri nedeniyle
markalarının yeniden konumlandırılması gerekliliğini fark edebilirler. Bu nedenler dışında da
işletmeler yeniden konumlandırmaya gidebilirler. Örneğin X markası gibi tanınmış bir
hastane, yeni yerlerde şubeler açmaya ve dolayısıyla ulusal veya uluslararası bir hastane
sistemi olarak ün yapmaya karar verebilir. Diğer taraftan çok saygın bir hastane iken, yaşanan
olumsuzluklar (enfeksiyon ölümleri vb.) nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir ve
kendini yeniden konumlandırmak isteyebilir.
Yeniden
pozisyon
oluşturma
genellikle
hastanelerde
birleştirmeler
gerçekleştirildiğinde görülmektedir. New York Hastanesi ve Presbyterian Hastanesinin 1998
yılında New York-Presbyterian Healthcare System ismi altında birleşmeleri bu kapsamda
düşünülebilir.

12.5. Sağlık Turizminde Markalaşma Süreci
Ülkelerin turizmde markalaşması ve markanın korunması, diğer ürün ve hizmetlerden
daha güçtür. Çünkü uluslararası ilişkiler, ekonomi, toplumlar arası önyargılar, ülkede yaşanan
çeşitli toplumsal olaylar gibi pek çok faktör bir ülkenin marka algısını etkilemektedir.
Dolayısıyla sağlık turizminde markalaşma süreci, hem sağlık hem de turizm gibi iki önemli
kavramı kendine özgü özelliklerini de göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla tıpkı mal ve hizmetler gibi sağlık turizmi konusunda destinasyonların
da markalaşabileceği düşünülebilir.
Destinasyon kavramına yüklenilen anlam, bölge tanımına bağlı olarak
farklılaşabilmektedir. Destinasyonu tanımlamak için seçilen özellikler turizm gelişiminin
boyutları ile ilgili olduğunda, analiz edilen bölgeler turizm destinasyonu olarak
adlandırılabilir. Geniş bir tanımla turizm destinasyonu, ülke bütününden küçük ve ülke
içindeki pek çok kentten büyük, insan beyninde belirli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir
alan ve önemli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine, festivaller, karnavallar gibi çeşitli
etkinliklere, bölge içinde kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline, dahili ulaşım
ağıyla bağlantılı bölgeler arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve turistik tesislerin
gelişimi için yeterli coğrafi alana sahip bir bölge olarak tanımlanmaktadır. “Bir destinasyon
markası, destinasyonu hem tanımlayan hem de farklılaştıran isim, sembol, logo, slogan ya da
diğer grafik çalışmalardır; bunun ötesinde, sadece destinasyonla ilgili olan hatırda kalacak bir
seyahat deneyimi vaadini de ifade etmektedir; ayrıca destinasyonla ilgili hoş deneyimlerin
hatırlanmasının pekiştirilmesini sağlar”.

265

Güçlü bir destinasyon markası yaratmada izlenmesi gereken aşamalar şu şekilde
sıralanabilir:


Güçlü bir markanın dayanağı olabilecek çekicilikleri tanımlama



Basit, çekici, inanılır ve farklılaştırıcı bir imaj tasarlama



Markalaşma faaliyetlerinin tümünü kapsayacak bir şemsiye konsept belirleme



Çarpıcı bir slogan belirleme

 Görsel semboller kullanma (Big Ben-Londra, Eiffel-Paris, Özgürlük HeykeliABD, vb.)
Caldwell ve Freire (2004:52)’ye göre, marka destinasyonlar iki boyutta ele
alınmaktadırlar. İlki destinasyon markasının temsili boyutu, ikincisi ise fonksiyonel
boyutudur. Fonksiyonel boyut destinasyonların güneş, deniz, kültür vb. faydasal yönünü
kapsamaktadır. Temsili boyut ise bireylerin destinasyon çekicilikleri üzerinden kendilerini
ifade etmelerine atıfta bulunmaktadır. Burada üzerinde durulan, markanın yarattığı eklenen
değer unsurudur. D.Luhrman “Önümüzdeki yüzyılda turistik destinasyonlar modaya suç
ortaklığı edecekler. Tatil destinasyonunun seçimi turistin kişiliğini tanımlamaya ve onu
gittikçe homojenleşen dünyada diğer turist kalabalığından farklılaştırmaya yardımcı olacaktır”
sözleriyle, temsili boyuta işaret etmektedir. Destinasyon seçimi, bugünün müşterisi için çok
önemli bir prestij göstergesi haline gelmiştir. Turistler, ziyaret edecekleri destinasyonla
birlikte, bir yaşam tarzı ve duygusal bağ satın almaktadırlar.
Turizm endüstrisinin diğer endüstrilerden farklı olması sebebiyle, bir destinasyonu
markalaştırmak, herhangi bir ürünü markalaştırmaktan daha fazla zorluğu beraberinde
getirmektedir. Cai (2007)’ye göre, bir destinasyon markası daha soyuttur ve bozulması daha
kolaydır. Çünkü, bir destinasyon siyasi, ekonomik ya da tarihi sebeplerle, hatta ismi nedeniyle
çeşitli olumsuz çağrışımlara sebep olabilmektedir. Bu çağrışımları insanın beyninden silmek
ve tutumlarını değiştirmek oldukça güçtür ve uzun vadeli uğraşlar gerektirmektedir. Aynı
zamanda, turizm sektörü, pek çok sektör ve kuruluşu (ulaşım, konaklama, yeme-içme vb.)
bünyesinde barındırmakta, çeşitli ürün ve hizmetlerin toplamından meydana gelmektedir. Bu
denli yüksek sayıda kurum ve kuruluş arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, bir amaç
doğrultusunda hizmet etmeye yönlendirmek, ortak bir marka konsepti belirleyip uygulamak
oldukça güçtür.
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Şekil 12.4: Destinasyon Markasının İşleyişi (Taşçı ve Kozak, 2006:313)
Destinasyonlar çeşitli amaçlarla markalaşmayı tercih ederler. Turizm amaçlı
ziyaretçiler, iş dünyasına yönelik yatırımcılar, kalifiye iş gücü, eğitim için talep gören
destinasyon olmak gibi amaçlarla markalaşma yolunu seçmekte ve seçilen amaç
doğrultusunda farklı markalaşma stratejileri uygulamaktadırlar. Bu nedenle, destinasyonu
markalaştırma çabalarında, (1) bölgenin ne olduğunu ortaya koyan ve benzerlerinden
farklılaştıran ismin, sembolün, logonun veya diğer grafik tasarımlarının yapılması, (2)
bölgeye ilişkin beklentileri bölgeyle bütünleşen hatırlanabilir bir seyahat deneyimine
dönüştürme, (3) bölge ziyaretçisi ve bölge arasında duygusal bağlılık oluşturma ve
güçlendirme ve (4) insanların bölgeye ilişkin bilgi arama maliyetlerini ve algıladıkları riskleri
azaltmak ön plandadır. Bütün bu çalışmalar kolektif olarak marka imajının yaratılmasını ve
tüketiciler tarafından tercih edilen destinasyon olmayı sağlamaktadır.
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Tablo 12.1: Sağlık Turizminde Dünyada En İyi 10 Destinasyon
No

ÜLKE

TURİST SAYISI

1

Tayland

1.2 milyon

2

Meksika

1 milyonun üzerinde

3

ABD

800 000

4

Singapur

610 000

5

Hindistan

400 000

6

Malezya

250 000

7

Brezilya

180 000

8

Türkiye

110 000

9

Taiwan

90 000

10

Costa Rica

50 000

Kaynak:

http://skicft.com/2013/06/24/top-10-hospitals-for-medical

-tourism-worldwide-asia-

dominates/

Destinasyon markalaşması; destinasyonun turistlere sağlayacağı imkânlar neticesinde
ortaya çıkan tecrübelerin ve tanıtım faaliyetinde hedef kitleye sunulan mesajın birleşmesiyle
oluşan prensipler bütünüdür. Dolayısıyla; “destinasyon markası= hizmet kalitesi + tanıtım
faaliyeti” şeklinde formüle edilebilir.
Sağlık turizminde, destinasyonun marka çabaları ile ilgili uygulamalara ek olarak
“güven duygusu” oldukça önemlidir. Tedavi görülen sağlık kuruluşunun ve sağlık
personelinin nitelikleri insan hayatı için son derece önemli olması sağlık turizmini, diğer
turizm türleri arasında farklı bir konuma yerleştirmektedir. Bu durum özellikle sağlık turizmi
konusunda güven duygusunun daha çok sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu güveni
sağlamak için sağlık turizmi konusunda rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen ülke ve kurumlar,
sundukları sağlık turizmi hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamak için
akreditasyon kurumlarından belge alma yoluna gidebilmektedirler.
Tablo 12.2’de Medical Travel Quality Alliance tarafından medikal turistler için seçilen
dünyadaki 2017 yılının en iyi 10 hastanesi görülmektedir. Medical Tourism Quality Allience
tarafından yapılan değerlendirmede kullanılan kriterler; tıbbi kalite ve çıktılar, uluslararası
hasta iletişimi ve bakım yönetimi, uluslararası hasta pazarlaması, hizmetlerin değeri, hasta
güvenliği ve güvenlik önlemleri, şeffaflık ve açıklık, diğer önemli ihtiyaçlarına gösterilen
özen, internet sitesi, yönetim ve ortaklıklar, birlikler ve dış destekler şeklindedir.
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Tablo 12.2: 2017 Yılının En İyi 10 Hastanesi
Sıra

Hastane Adı

Ülke

1

Asklepios Klinik Barmbek

Hamburg, Almanya

2

Clemenceau Medical Center

Beyrut, Lübnan

3

Fortis Hospital Bannerghatta

Bangalore, Hindistan

4

Gleneagles Hospital

Singapur

5

Prince Court Medical Center

6

Shouldice Hospital

Toronto, Kanada

7

The Specialty Hospital

Amman, Ürdün

8

Samitivej Hospital

Bangkok, Tailand

9

Christus Muguerza Super Specialty Hospital

Monterrey, Meksika

10

Anadolu Medical Center

İstanbul, Türkiye

Kuala Lumpur,
Malezya

Kaynak: https://worldsbesthospitals.net/

12.5.1. Sağlık Turizminde Ülke Seçiminde Etkili Olan Faktörler
Sağlık turizmi açısından değerlendirdiğimiz de güçlü bir marka oluşturmanın en
önemli unsurlarından biri, sağlık turizmi için gelen kişinin hizmet sonrası tatmin olmuş bir
şekilde ülkesine dönmesidir. Dolayısıyla ülkesine memnun olarak dönen her turist, markayı
daha da güçlendirmektedir. Sağlık turizmi kapsamında ülkelerin tercih edilmesinde etkili olan
bir takım faktörler söz konusudur. Söz konusu bu faktörler sağlık turizmi alanında ülkelerin
markalaşma sürecinde de önemli etkiye sahiptir.
Bu kapsamda Heung vd., (2010:997) tarafından yapılan bir araştırmada medikal
turizm endüstrisinin arz ve talep modeli oluşturularak, medikal turizmin arz ve talebini
etkileyen faktörler açıklanmıştır. Modele göre medikal turizm talebinde en önemli faktörün
tıbbi tedavi ihtiyacının oluşmasıdır. Bu ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra ülke ve hastanelerinin
bu sektördeki pazarlama dağıtım kanalarının etkinliği gelmektedir. Sonrasında medikal turizm
yapacak kişinin hangi ülke (ekonomik, politik şartlar, uzaklık, direkt uçuşlar), hangi hastane
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(maliyet, akreditasyon, imaj, deneyim) ve hangi hekimi (uzmanlık, tavsiye, ün) seçeceği
gelmektedir. Modelin arz yönünü ise talebi karşılayacak hastanenin, yeterli insan gücü ve
tıbbi teknolojisini bulundurması oluşturmaktadır. Burada özellikle hastanelerin akredite olup
olmaması, personelin yabancı dil bilgisi, hastanenin bulunduğu bölgeye direkt uçuşların
olması, sigorta şirketleri ile pazarlama stratejisi geliştirilmesi, ülkece tanıtım ve kampanyalar
yapılması medikal turizmin gelişmesine etki edebilmektedirler (Yiğit, 2016). Genel olarak
insanların bir başka ülkeden sağlık hizmeti almasının nedenleri şöyle sıralanabilir (Sağlık
Bakanlığı; 2014);
 Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının
azlığı veya yokluğu,
 Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu veya diğer turizm türleriyle birleştirilebilme
imkânı sağlaması,


Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,



Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,

 Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini,
istenmemesi (Estetik Cerrahi, infertilite tedavisi vb.)
 Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkân olduğu durumlarda
yapılan turizm hareketliliği,
 Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma
isteklerinin oluşması,
 Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun
ortamlarda olma istekleri,


Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği

12.5.2. Sağlık Turizmi Markalaşma Sürecinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Sağlık kuruluşları markalaşma sürecinden elde edilen tecrübeler fikir birliği oluşturma,
yavaş ilerleme, esnek olunması, rakiplerin dikkate alınması, bağlılık sağlanması ve değerlerin
açıklanması gibi derslerin çıkarılmasını sağlamıştır. Bu dersler sağlık turizminde markalaşma
sürecinde de göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık turizminde bunlara ek olarak destinasyon
markalamada gerekli olan ön koşullar olarak nitelendirebileceğimiz;
 destinasyonu tanımlayan ve farklılaştıran isim, sembol, logo vb. unsurların
oluşturulması,


destinasyona ilişkin unutulmaz seyahat deneyimlerinin oluşturulması ve
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 turist ile destinasyon arasında duygusal bir bağın kurulması, unsurlarının da
önemli olduğu unutulmamalıdır.
Sağlık turizmi alanında ülkeler arasında yaşanan rekabetin her geçen gün yoğunluk
kazanması, sağlık turizm destinasyonlarının birbirlerine benzer ürünleri sunuyor olması ve
sağlık turizmine dayalı enformasyonun her geçen gün artması sebebiyle, ülkelerin rakiplerine
karşı avantaj sağlamak, farklıklarını ortaya koymak ve markalaşmak için öncelikle tanıtma
yöntemlerine önem vermek zorundadır. Bunu gerçekleştirirken de özellikle sağlık turizmi
kapsamındaki tüm paydaşların ülkenin sağlık turizmi stratejisi konusunda tam bir fikir birliği
içerisinde olması son derce önemlidir. Tanıtım çalışmalarında öncelikle ürüne görsel bir
kimlik kazandırılması markalaşma sürecinin başarısı için önemlidir.
Bu nedenle tüm ülkelerin, reklam faaliyetlerinde kullandıkları birer logo çalışması
bulunmaktadır. Reklam faaliyetlerinde etkili, basit, çekici ve farklı olabilmek için ülke
logoları ile birlikte vurucu sloganlar (İspanya’nın “Every Thing Under The Sun” –Herşey
Güneşin Altında- , New York’un “I Love New York” -New York’u Seviyorum- sloganları
vb.) ve görsel semboller (Big Ben/Londra, Kızıl Meydan/Moskova, Özgürlük Heykeli/ABD,
Eiffel Kulesi/Paris, İsa Heykeli/Rio de Janerio vb.) kullanmaktadırlar.
Yeni bir markalama stratejisi oluştururken, rakiplerin markalarını ve onların
gelecekteki yönelimlerinin anlaşılması gerekmektedir. Kıymetli bir marka değeri inşa etmek
özgün, amaçlara yönelik ve tutarlı olmalıdır. Marka stratejisi ile ilgili becerileri ortaya
koymadan önce, rakiplerin marka pozisyonları ve geleceğe yönelik niyetlerinden emin
olunmalıdır. Markanızın konumunu eşsiz kılmak ve markanız konusunda verdiğiniz sözleri
rakiplerinizden daha iyi bir şekilde yerine getirmek önemlidir.
Markalaşma sürecinde bir diğer önemli nokta da markaya olan bağlılığın
sağlanmasıdır. Pek çok durumda, her büyüklükteki kuruluşlar kendi markalaşma
stratejilerinin temellerini ihlal etmeye meyillidirler. Tutarsızlık tüm markalaşma çabalarının
en büyük düşmanıdır. Bu nedenle, markanın önemli paydaşları arasında uzlaşma sağlamak
çok önemlidir. Turistin destinasyondan memnun ayrılması sağlanmalı ve bunun neticesinde
destinasyon ve turist arasında sadakat ( bağlılık) ilişkisi kurulmalıdır. Amine (1998: 309)
bağlılığın nedenlerini iki ana grupta incelemiştir. Bunlardan ilki, markaya duyulan ilgiyi
içeren duygusal nedenlerdir (duygusal bağlılık); diğeri ise, rakip markalara kıyasla algılanan
risk ya da algılanan performans değişiklikleridir (hesaplı bağlılık). Duygusal bağlılık,
tüketicinin markayla duygusal ilgi ve özdeşleştirilmesine dayanan ilişkisini sürdürme
isteğinin derecesidir. Hesaplı bağlılık ise, tüketicinin sürekli satın alma davranışını, markaya
ilişkin faydaların başka bir markaya geçme maliyetini aştığı sürece sürdürmesine bağlıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde marka kavramı, sağlık işletmelerinde markanın önemi, sağlık turizminde
markalaşma süreci ve ülke seçimini etkileyen faktörler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir marka stratejisi oluşturmak için dikkat
edilecek hususlardan değildir?
a)
Stratejiye odaklanma
b) Mevcut kimliklerin birleştirilmesi ve koordine edilmesi
c)
Örgütün değerlerinin "yaşayan markayı" güçlendirmek için bir araya getirilmesi.
d) Öz kaynakların muhafaza edilerek yeni kimlik için kaldıraç olarak kullanılması
e)
Marka kimliği oluşturulması
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi marka ismi için istenen niteliklerden değildir?
a)
Ürünün faydaları hakkında bir şeyler önermelidir
b) Ürünün kalitesini akla getirmelidir
c)
Geleneksel izler taşımalıdır.
d) Telaffuzu kolay olmalıdır
e)
Ayırt edici olmalıdır
Soru 3. Ürün veya fiyat özellikleri temeline dayanan marka türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Deneyimsel marka
b) Fonksiyonel marka
c)
İmaj markası
d) Stratejik marka
e)
Marka farkındalığı
Soru 4. Aşağıdakilerin hangisi marka konumunun belli başlı 4 özelliği arasında yer
almaz?
a)
Kimlik/değer önermesinin bir kısmı
b) Hedef kitle
c)
Avantaj yaratmak
d) Tanıtım yapmak
e)
Aktif olarak iletişim
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir marka konumu için yapılan hazırlıklardan
biri değildir?
a)
Rakip ürünlerin tanımlanması
b) Rakip ürünlerin konumlarının tanınması
c)
Stratejilerin belirlenmesi
d) Tüketici analizi
e)
Konum seçimi
Soru 6. Sağlık hizmetlerinin hangi özelliği marka üzerinde etkili değildir?
a.
Hizmetler görünmez niteliktedir
b.
Güven unsuru önemlidir
c.
Ertelenemez niteliktedir
d.
Teknik bilgi düzeyi yüksektir
e.
Kalite deneyim kazanıldıktan sonra anlaşılır
Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık turizminde Dünyada ki en iyi destinasyona
sahiptir?
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a.
b.
c.
d.
e.

Tayland
Singapur
Brezilya
Türkiye
Costa Rica

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Medical Travel Quality Alliance tarafından medikal
turistler için seçilen dünyadaki 2017 yılının en iyi 10 hastanesi listesinde ilk sıradadır?
a.
Asklepios Klinik Barmbek/Almanya
b.
Fortis Hospital Bannerghatta/Hindistan
c.
Shouldice Hospital/Kanada
d.
Samitivej Hospital/ Tailand
e.
Christus Muguerza Super Specialty Hospital/ Meksika
Soru 9. Medical Travel Quality Alliance tarafından medikal turistler için seçilen
dünyadaki 2017 yılının en iyi 10 hastanesi listesinde yer alan Türkiye’de bulunan
hastane hangisidir?
a.
Acıbadem
b.
Medical Park
c.
Anadolu Medical Center
d.
Florence Nightingale
e.
Memorial
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir destinasyon markası yaratmada izlenmesi
gereken aşamalardan değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Güçlü bir markanın dayanağı olabilecek çekicilikleri tanımlama
Basit, çekici, inanılır ve farklılaştırıcı bir imaj tasarlama
Markalaşma faaliyetlerinin tümünü kapsayacak bir şemsiye konsept belirleme
Çarpıcı bir slogan belirleme
Marka sadakati sağlama

Cevaplar
1) e

2) c

3) b

4) d

5) c

6) c

7) a

8) a

9) c

10) e
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13. SAĞLIK TURİZMİNDE HASTA HAKLARI VE HASTA
GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık turizminde hasta hakları ve hasta güvenliği kapsamına neler girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sağlık hakkı kavramını
tanımlayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hasta hakkı kavramını
tanımlayabilme
Sağlık güvenliğinde hasta
güvenliği kavramını
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Hakkı



Hasta Hakları



Hasta Güvenliği
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Giriş
Hastanın tedavisinde hasta güvenliği büyük önem taşır ve hastanelerin kalite yönetim
sistemlerinin bir parçasını meydana getirir. Bunlar, gerek hastalar gerekse personel ve aynı
şekilde yönetim tabakası ve üçüncü taraflar için risk olasılığını azaltmak amacıyla mevcut
sistemin iyileştirilmesi ve optimal hale getirilmesinde süreklilik arz eden süreçlerdir.
Yurtdışında tedavi olmaya karar veren hastaların çoğu tedavi öncesi, tedavi esnasında
ve tedavi sonrasında olmak üzere tıbbi olmayan konularla ilgili destek ve hizmetlere
gereksinim duyarlar. Karar aşamasında tereddütlü bir sürece giren hastalarla tedavi
öncesindeki aşamada bir güven ortamının oluşturulmasına dikkat etmek gerekir, korku ve
tereddütlerin giderilmesi çok önemlidir.
Uluslararası hastanın her düzeyde (bireysel güvenlik, fiziki güvenlik, mahremiyet ve
meşruiyet) güvenliğinin temin edilmesi ve böylece hasta memnuniyetini sağlayabilmek için
sağlık sunucusu operasyonsal çerçeve kapsamında hijyen, sağlığı koruma ve koruyucu
önlemler gibi uluslararası standartlara uygun talepleri karşılayacak özel süreçleri tesis
edilmesi ve bunların sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olmalıdır.
Bu bölümde uluslararası hastaların sahip olduğu haklar ve hasta güvenliği kapsamında
yer alan konular ele alınmıştır.
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13.1. Sağlık Turizminde Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği
Sağlık turizmi kapsamında yeralan paydaşlardan biriside hasta ve hasta yakınlarıdır.
Sağlık talebi ile uluslararası düzeyde sağlık hizmetlerini talep eden kişiler, “uluslararası
hasta” olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası hastalar; sağlık turizmi kapsamında dolaşan
sağlık turistleri, normal turizm kapsamında dolaşan turistleri (turistin sağlığı) ve mülteciler
gibi uluslararası kişileri kapsar. Sağlık turistleri ise; medikal turizm, termal turizm ve yaşlı ve
engelli turizm kapsamındaki turistleri içermektedir.
Sağlık turizmi genel turistik hizmetlerin yanı sıra özel sağlık bakım hizmetlerini de
kapsamaktadır. Bu bakım hizmetleri uzman doktorlar ve hemşirelerce ağırlama tesisinde
yapılan tıbbi bakımı, özel diyetleri, akupunkturu, bitkisel tedavi gibi yöntemleri içermektedir.
Burada hedef kitle, sağlığı bozulmuş olanlar ile sağlığını korumaya duyarlı kişilerdir. Sağlık
turizmine katılan turistler, sadece sağlıklarını kaybetmiş kimseler değil, sağlıklarını korumak
ve geliştirmek arzusunda olan ve kür uygulamalarından arta kalan zamanlarında tatil
ihtiyaçlarını karşılamak ve rekreatif faaliyetlerden de faydalanmak ihtiyaçları duyan kişilerdir.

13.1.1. Sağlık Turizminde Hasta Hakları
13.1.1.1. Sağlık Hakkı
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesindeki
düzenleme insan hakları hukukunda sağlık hakkına ilişkin düzenlemelerin en geniş
kapsamlısıdır. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne göre, Madde 12/1’de geçen
ulaşılabilir en yüksek düzeyde sağlık standartları kavramı, gerek bireyin biyolojik ve sosyoekonomik önkoşullarını gerekse de bir Devletin elverişli kaynaklarını dikkate almayı
gerektirmektedir. Komiteye göre sağlık hakkı; “çeşitli tesislerden, ürünlerden, hizmetlerden
ve ulaşılabilir en yüksek düzeyde sağlık standartlarının gerçekleştirilmesi için gerekli
koşullardan yararlanma hakkı” olarak anlaşılmalıdır.
ESKHK temelde üçlü (saygı gösterme, koruma, edimde bulunma) tipolojiyi kullanarak
Devletlerin sağlık hakkı özelindeki yükümlülüklerini açığa çıkarmaktadır. Saygı gösterme
yükümlülüğü, Devletin herhangi bir tasarrufuyla bireye, hak ihlali oluşturabilecek her türlü
müdahaleden kaçınmasıdır. Koruma yükümlülüğü ise, Devletin kendisi dışındaki diğer tüzel
ya da gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere karşı önlemler alma ve bu tür
ihlallerin gerçekleşmiş olması durumunda ihlali gerçekleştirenlere karşı gerekli hukuki ve
idari tasarruflarda bulunması yükümlülüğüdür. Dolayısıyla koruma yükümlülüğü, saygı
duyma yükümlülüğünün üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesini sağlamaya yönelik bir
yükümlülük olarak da tanımlanabilir. Edimde bulunma yükümlülüğü ise, hakkın
kullanılabilmesi için gereken hizmet ya da imkânların Devlet tarafından yerine getirilmesidir.
Diğer bir ifadeyle, sözleşmesel hakların kullanılmasını kolaylaştırma (facilitate), sağlama
(provide) ve geliştirme/yükseltme (promote) yükümlülüğüdür.
Sağlık hakkının en temel özü sağlık hizmetlerine (tesisler ve tıbbi ürünler dahil) erişim
hakkıdır. Bu erişim hakkının farklı bir ülkedeki sağlık hizmetleri için söz konusu olmaması
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düşünülemez. Kısacası sağlık hakkına anayasasında veya taraf olduğu uluslararası sözleşmede
yer verilen bir Devlet, vatandaşı veya yargı yetkisine bir şekilde tabi olan bir kişinin sağlık
hizmetini farklı bir ülkede almasını bürokratik, yasal ve benzeri engeller çıkartarak
engellememek yükümlülüğü altındadır.
Kısacası, tıbbi hizmetlere erişim boyutuyla sağlık turizmi sağlık hakkı kapsamına
giren bir insan hakkıdır. Ancak bir sosyal hak olarak sağlık turizminin sadece temel nitelikteki
acil ya da olağan/rutin operasyonlar, tedaviler ve müdahaleler ile elektif müdahaleler için
geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır. Bir diğer ifadeyle, başka bir Devlette alınacak
iyileştirim amaçlı işlem ve müdahalelerin kural olarak sağlık hakkı kapsamında
değerlendirilebileceği kabul edilebilir.
Buna göre, sağlık turizmin üçüncü türü kabul edilen kaplıca/ılıca (spa) ve wellness
terapileri türü tıbbi müdahaleler ve bakımlar sağlık hakkı kapsamına girmemektedir. Zira bu
tür sağlık turizmi (termal turizmi), iyileştirim amacının ötesine geçen motifler taşımaktadır.
Elbette, bir tıbbi tedavinin parçası olarak alınan kaplıca kürleri vs. bunun dışındadır. Burada
kastedilen, sırf rahatlama ve stres atma gibi amaçlarla başka bir ülkedeki kaplıca/wellness
imkânlarından yararlanılmak istenilmesidir.

13.1.1.2. Hasta Hakları
Hasta Hakları kavramı, son otuz yıl içerisinde dikkat çekici bir gelişme göstermiştir.
Özellikle son yıllarda bu gelişme hızlı bir ivme kazanmıştır. Hasta Hakları kavram olarak dile
getirilmediği halde bu konuları irdeleyen ve düzenleyen Tıp Etiği Kuralları ve yasal
düzenlemeler bulunmakla birlikte zaman içinde değişen ihtiyaç ve gereksinimleri
karşılamakta yetersiz kalmıştır. Dolayısı ile bu kavrama ve yeni düzenlemelere olan ihtiyaç
giderek belirginleşmiştir. Hasta Hakları kavramı, hastaların insan haklarına uygun koşullarda
sağlık hizmetine ulaşabilmesini ve bu hakların sağlık alanında en temel anlamıyla hayata
geçirilmesini kapsar.
Hasta Hakları ile ilgili ilk çalışmaların 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde
ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu süreçte Amerikan Hastane Birliği 1973 yılında "Hasta
Hakları Beyannamesi"ni yayınlamıştır. Ulusal bir beyanname olmasına karşın bu konuda
bilinen ilk belgedir. Hasta Hakları'nda yapılan ilk uluslararası girişim ise, 1981 yılında Dünya
Tıp Birliği tarafından Lizbon Bildirgesinin kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kavram
Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatini çekerek konuya ilgi göstermesine sebep olmuştur. 1994
yılında Dünya Sağlık Örgütü "Avrupa'da Hasta Haklarının Geliştirilmesi, Amsterdam
Bildirgesi" kabul edilmiştir. 1995 yılında ise Dünya Sağlık Örgütü, 1981’de kabul edilen
Lizbon Bildirgesinin kapsamını genişleterek zenginleştirmiştir. Bu bildirgeler bazı ülkelerin
yasal düzenlemelerini gözden geçirerek, Hasta Haklarına uygun şekilde yeniden
düzenlemelerine de sebep olmuştur. Bu gelişmelerin ülkemizde de yankıları olmuş, konunun
ülke çapında gündeme gelmesini sağlamıştır. Yaşanan bu sürecin bir sonucu olarak;
Türkiye'deki uluslararası kriterleri içeren ilk yasal metin olan Hasta Hakları Yönetmeliği, 1
Ağustos 1998 yılında yürürlüğe girmiştir.
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Hasta Hakları; hekim, hasta ve sağlık kuruluşu arasındaki karşılıklı ilişkileri
düzenleyen bir ilkeler bütünü olarak düşünülmelidir. Bu ilkelerin genel olarak kapsamları ve
alt başlıkları şu şekilde sıralanabilir:
Hasta Hakları;
 Bilgi edinme hakkı: Hastanın tıbbi sürecinde; her türlü tıbbi gerçekler, kendisine
uygulanacak girişimler ve maddi karşılıkları ile bu girişimlerin risk ve yararları ve
uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır. Hizmet veren sağlık
personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi alma ve tedavinin herhangi bir
aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.
 Tıbbi bakım ve tedavi hakkı: Her hastanın; ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin
eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma, sağlık kuruluşunu, hekimini
ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme, kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve
tedavi planına katılma veya tedavi planını reddetme ve tıbbi bakıma her an ulaşabilme hakkı
vardır.
 Aydınlatılmış onay hakkı: Hastanın; her türlü girişim için bilgilendirilerek
onayının alınmasını isteme hakkı vardır.
 Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı: Hastanın;
tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, tıbbi kayıtlarının tam ve doğru
olarak korunmasını isteme, bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde
ulaşabilme hakkı vardır.
 Başvuruda bulunma hakkı: Hastanın; kolayca ulaşabileceği, kendisini dinleyen,
sorunlarını rahatça ifade edebileceği bir başvuru mekanizmasını hastanede bulma hakkı
vardır.
Buna karşılık hastaların da yerine getirmesi gereken sorumlulukları sözkonusudur. Bu
sorumlulukları ise şu şekilde özetleyebiliriz:
Hasta Sorumlulukları


Sağlık durumunuz ile ilgili tam ve doğru bilgiyi sağlık personeli ile paylaşmak.

 Tedavi planınız ve/veya bu planın başarı ile tamamlanması için tedaviniz ile ilgili
endişe ve sorularınızı sağlık personeli ile paylaşmak.
 Tıbbi bakımınızdan birinci derecede sorumlu kişilerin tedavi planınız ile ilgili
tavsiyelerine uymak.
 Tedavi
planınızı
uygulamadığınız
veya
reddettiğiniz
durumlarda
yaşayabilecekleriniz konusunda bilgilendirildikten sonra, bu karara ait sorumluluğu taşımak.
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Hastanede kalış süreniz boyunca hastane kural ve prosedürlerine uymak.



Verilen her hizmetin maddi bir karşılığı olabileceğini bilmek ve bunu karşılamak.

 Diğer hastaların, çalışanların ve hastane içinde ilişki içinde olduğunuz her bireyin
haklarına saygılı olmak.
 Yeni gelişen veya kontrol edemediğiniz bir ağrı ile karşılaştığınızda, doktorunuzu
veya hemşirenizi daha etkili bir ağrı yönetimini belirlemek için bilgilendirmek.

13.1.2. Sağlık Turizminde Hasta Güvenliği
Turizm konu olduğunda ağırlama tesisinde güvenlik, sokakta güvenlik, yol güvenliği,
havaalanlarında ve sınır kapılarında güvenlik, gıda güvenliği ve turistik mekanların
güvenliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ancak sağlık turizminde bireylerin
sağlığı da işin içinde olduğu için, hasta güvenliğinin göz ardı edilmesi imkânsızdır. Sağlık
turizmi sunan bir işletmede hasta güvenliği yerine turist sağlığı güvenliği kavramının
kullanılması daha doğru olabilir. Çünkü bu tesislere bireyler yalnızca hasta sıfatıyla değil
turist sıfatıyla da gelmektedirler. Bunun yanında sağlığı bozulan bireylere sağlık hizmeti
sunulduğu gibi, sağlıklı olan bireylere de koruyucu sağlık hizmeti kapsamında hizmet
sunulabilir. Bu faaliyetler de rekreatif faaliyetler kapsamında değerlendirilebilir.
Sağlık hizmeti sunan işletmelerde hasta güvenliği oldukça önemli bir konudur. Bir
turistin tesise girişinden çıkışına kadar olan sürede mevcut sağlığının bozulmaması veya var
olan durumunun daha da kötüye gitmemesi gerekmektedir. Turistik tesiste, sağlık
hizmetlerinin sunulması, turist sağlığı güvenliği kavramını ön plana çıkartmaktadır. Sağlığını
geliştirmek veya sağlık kazanmak amacıyla gelen turistlerin sağlıklarının bozulmaması veya
daha kötüye gitmemesi için turistlik tesislerin de, gereken çeşitli önlemleri almaları ve
çalışanlarını bu konularda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Yapılan çalışmalar, turistlerin en
çok, güvenlik konusuna önem verdiğini, konaklayacakları ortamın rahat ve konforlu olmasını
istediklerini, çalışanların misafirlere kendilerini özel hissettirmelerini beklediklerini, bunun
yanı sıra, çalışanların temiz ve düzgün görünümlü olmalarına önem verdiklerini ortaya
koymaktadır. Güvenlik konusu bireylerin seyahat kararının verilmesinde önemli bir husustur,
bunun yanında bireyin gittiği tesiste turist sağlığı, güvenliği konusunun ön planda tutulduğunu
bilmesi bireyin memnuniyetini yükseltecektir.
Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta
bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite
iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla hasta ve organizasyonel
yapı odaklı akreditasyon sistemi geliştirilmiştir.
Hastanelerin kalite yönetim sistemlerinin bir parçası olan hasta güvenliği konusu
hastanın tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Hasta güvenliği uygulamaları sayesinde
hastalar, çalışanlar, hastane yönetimi, üçüncü taraflar için risk olasılığını azaltmak amacıyla
mevcut sistemin iyileştirilmesi ve optimal hale getirilmesinde süreklilik sağlanır. Uluslararası
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hastanın her düzeyde (bireysel güvenlik, fiziki güvenlik, mahremiyet ve meşruiyet)
güvenliğini temin edebilmek, neticede hasta memnuniyetini de sağlayacaktır.
Medikal turizmde hasta güvenliğini sağlamaya yönelik riskler önceden belirlenmeli,
analiz edilmeli, risk düzeyleri tespit edilmelidir. Belirlenen risk düzeylerine göre gerekli
önlemler alınmalı ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Hasta güvenliği ile ilgili
“enfeksiyonların kontrolü”, “ilaç güvenliği”, “radyasyon güvenliği”, “düşmelerin önlenmesi”,
“güvenli cerrahi”, “kimlik doğrulama”, “bilgi güvenliği”, “acil durum yönetimi”, “tesis
güvenliği”, “transfüzyon güvenliği”, “tıbbi cihaz güvenliği”, “güvenlik raporlama sistemi”,
“atık yönetimi” konuları bu kapsamda ele alınmaktadır.

13.1.2.1. Uluslararası Hastaların Tedavilerinde Yasal, Kültürel ve
Etik Unsurları KarşIlamak Üzere Yerine Getirmesi Gerekenler
Hasta Güvenliği ve Emniyeti
Hasta güvenlik ve emniyetine yönelik alınan önlemlerin hasta ve yakınları tarafından
anlaşılabilir bir dille yapılması büyük önem taşır. Bunun yanı sıra konuyla ilgili tüm bilgi ve
belgelerin en azından iki dilde (Türkçe ve İngilizce) olması ve içeriklerin mümkün
olabildiğince görsel tasvir ve malzemelerle desteklenmesi gerekir. Zira bu şekilde örneğin
yangın ve benzeri acil durumlarda en kısa sürede tahliye yapılabilmesi için kolaylıkla
anlaşılabilir ve uygulanabilir bilgiler sunulmuş olur.
Hastanenin, lüzumu halinde nasıl davranılacağına ilişkin yazılı bir tahliye planı
bulunmalıdır. Bu planda yer alanlar süreklilik gösterecek şekilde tüm çalışanlara öğretilmeli
ve eğitimleri yapılmalıdır. Eğitim verilirken hastanede meydana gelebilecek çeşitli
senaryolardan yola çıkılabilir: gün ışıklarının hâkim olduğu gündüz tahliye nasıl olmalı ve kaç
kişi sorumlu olmalı, gece tahliye söz konusu olursa ışıklandırma nasıl olmalı, kaç kişi bu
konuda sorumlu olarak tayin edilmeli gibi sorulara önceden cevapların verilmesi gerekir.
Ayrıca, engelli insanların tahliyesi nasıl yapılmalı ve kimler tarafından yapılmalı
sorusuna çözüm bulunmalıdır. Aynı şekilde uluslararası hastaların tahliyesinde de böyle
durumlarda sorumlu olacak kişiler belirlenmeli ve yurtdışından gelen bu hastaların tahliyeleri
güvenli ve emniyetli bir şekilde sağlanabilmelidir.
Eğitim programlarına katılımla ilgili bilgiler İnsan Kaynakları Bölümünde bulunan
personel dosyalarına işlenerek saklanmalıdır.
Tüm hasta odaları ve birimlerinde tahliye planları ve çıkış işaretleri yer almalıdır.
Tahliye sistemi hoparlör ve duyurularla desteklenebilir. Yangın ve elektrik kesintisi
durumunda bunların çalışmaması ya da duyma özürlü kişiler tarafından duyulmaması
durumunu da dikkate alarak diğer alternatif duyuru yöntemleri belirlenmeli.
Uluslararası hastalar güvenlik ve rahat isterler. Bunu sağlayabilmek için hastanenin
kendi güvenlik sistemi çerçevesinde ilave önlemlerin alınması gerekebilir. Geldikleri ülkedeki
güvenlik sisteminin farklı olabileceği gerçeğinden hareketle uluslararası hastalar en azından
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kaldıkları hastanenin güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilebilir. Uluslararası hastalarla
çalışan hastane personeli bu çeşit sorulara kaşı hazırlıklı olmalı ve hasta memnuniyetinin
sağlanmasına dikkat etmeli. Bununla birlikte hastanenin yeterli sayıda güvenlik personelinin,
video kameralarının ve varsa metal detektör ve diğer güvenlik tesisatları bulunur.
Ulusal düzenlemelere uygun olarak hastanenin güvenlik sisteminin kaydı tutulur ve
hastane Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak sorumluluklar açıkça tanımlanır.
Hastanenin örneğin teknik hizmetler bölümünün sorumluluğu altında bir takım bakım sistemi
bulunur. Kimin neden ne derece sorumlu olduğunu belirten tanımlar açıkça yapılmış olur ve
protokol ve kayıt sistemleri bu hizmetleri destekler. Her ne kadar bu kurallar uluslararası
hasta hizmetleri için yalnız dolaylı parametreler olsa da bunlar hastanenin genel altyapısı,
teşhis veya tedavi hizmetleri açısından büyük önem taşır ve dolayısıyla uluslar arası hastaları
da etkilerler.
Sigorta Süreçleri: Malpraktis, Kaza ve Sorumluluk
Uluslararası hastalarla ilgili meydana gelen malpraktis ve bunun sonucunda ortaya
çıkan düzeltme ve tedaviler büyük maliyetlere sebep olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu
konuda bir düzenlemeye giderek Türkiye’de çalışan doktorları malpraktise karşı kendilerini
sigorta ettirmeye zorunlu kılmıştır. Hastanın bu konularda yeterince bilgilendirilmesi ve onam
formunu imzalaması ve lüzum görülmesi halinde tedavi planının bu bilgiler ışığında yeniden
gözden geçirilmesi önem taşır.
İş Yeri Hekimliği ve Çalışanın Sağlığı
Hastadan diğer hasta ve görevli personele hastalık bulaşmasını önlemek için
hastanenin bir enfeksiyon kontrol protokolünün olması gerekir. Bu nedenle hastanenin bu
türden hastalık ve enfeksiyonların kendi sağlık profesyonellerine ve diğer görevlilere
bulaşmasını önleme konusunda oluşturduğu ve protokol ve aldığı önlemleri uygulamaya
koyması hayati öneme haizdir.
İşyeri hekimliği ve personel sağlığı hususunda ulusal düzenlemeleri dikkate alarak
hastanenin şunlara sahip olması gerekir:
 İşe alınacak adayların göreve başlamadan önce tıbbi muayeneleriyle ilgili
protokoller;
 Yeni görevlilerin, hastanede müstakbel görevi (doktor, hemşire, idari görevli,
temizlikçi, mutfak görevlisi, radyoloji bölümü vb.) dikkate alınarak kontrolden
geçirilmeleriyle ilgili protokoller;
 Bu konularda kayıtların tutulması ve gerektiğinde yeni kontrollerin yapılmasına
yönelik protokoller;
 Çalışanların yaptıkları işin tür ve durumuna göre düzenli olarak sağlık
kontrollerinin yapılmasına yönelik protokoller;
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Dışarıdan görevlendirilenlerin kontrolleri için protokoller;



Personel için sağlık koruma programları;



İşyeri sağlık yönetim protokolü.

Uluslararası Kodlar ve Tıp Etiğine Uygunluk
Tıbbi hizmetler sunan kuruluş, hasta ve yakınlarıyla tüm kendi çalışanlarına yönelik
bir etik, saygın ve düzgün bir klinik ortamının oluşturulması için gerekli altyapı çalışmasını
yapar.
Personel, Hemşireler ve Doktorların Dile Karşı Esnekliği
Doktor-hasta ilişkisinde olduğu gibi tüm hemşirelik hizmetleri ve idari süreçlerinde
iletişim çok önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası hasta hizmetlerinde görevli
olan personel ve tüm bakım çalışanlarının uluslararası hastayla başka bir dilde konuşabilecek
beceri ve bilgiye sahip olması gerekir. Bu konuda tercümanlar istihdam edilebilir ve nitekim
bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 24/7 hizmet verebilecek şekilde Almanca, İngilizce,
Rusça ve Arapça dil bilen görevliler çalıştırılmaktadır. Henüz kendi yabancı dil altyapısı
bulunmayan hastaneler Bakanlığın sunduğu bu dil hizmetlerinden yaralanabilirler.
Uluslararası tecrübelere dayanarak belirtmek gerekirse tercüme işlerinde çalıştırılan
istihdam edilen tercümanların tıbbi terimlere aşina olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Aksi
takdirde iletişim süreçlerinde ciddi sorun ve yanlış anlama ve anlaşılmaların ortaya çıkması
kaçınılmaz olur. Eksik ve yanlış anlamaların bazı durumlarda yanlış tedavi ve malpraktise yol
açtığı ve açacağı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Kültür Hassasiyeti ve Bilinçlendirme Programları
“Diğer kültür ve zihniyetlerde ki farklılıkları” anlamak ve güven duyabilmek
uluslararası ve kültürler arası iş yapmada önemli olduğu kadar hastayla doktor ve hastane
personeli arasında da çok önemlidir. Alışkanlıklar ve olaylar karşısında tepkiler kültürler
arasında ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu konuda bilinçli olmak pek çok yanlış
anlamanın önüne geçebilir ve her iki tarafın ortak bir noktada buluşmasını ve birbirlerinin
konum ve yaklaşımlarını anlamasını olanaklı hale getirir. Örneğin, halkının büyük
çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde yemek, ibadet ve birbirleriyle iletişim gibi
konularda kültürel özelliklerin bilinmesi ve buna göre davranılması gerekir. Bu konuda
personelin hasta memnuniyetini sağlayabilmesi için gerekli eğitim ve kursları alması gerekir.
Veya tam tersi bir Hıristiyan kökenli hastalara hizmet sunan bir hastanenin de Hıristiyan
hastaların kültürel ve dini hassasiyet ve yaklaşımlarını bilen görevlilerin bulunması önem
taşır.
Diğer kültürlere ve inançlara olan duyarlılık konusunda ilgili personele eğitim ve
kursların verilmesi hastane içerisinde gerek hasta gerekse personel arasında birbirlerini
anlama açısından büyük yararlar sağlayacaktır.
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13.1.2.2. Uluslararası Hastanın Güvenliğİni Sağlayabilmek İçin
Hastane Tarafından Alınması Gereken Önlemler
1. Uluslararası hastaların kimlik tespiti ve uygulama emniyeti: Uluslararası hastanın en
az iki farklı seviyede hastanın kimliğini kontrol eden hastane görevlileri vasıtasıyla
uluslararası hastanın kimlik tespiti yapılır. Bu işlemin, tedavi, ameliyat, kan nakli gibi
herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadan önce uygulanması gerekir.
2. Uluslararası hastaların tehlikelerden korunma, denetim ve bilgiye erişebilme
güvenliğinin sağlanması gerekir. Bir güvenlik görevlisinin kurum içerisinde bulundurulması
ve güvenlik koordinasyonunun hastane tarafından sağlanması gerekir. Güvenlikle ilgili
bilgiler hastalar tarafından görülebilecek ve erişebilecek bir yerde onların anlayabileceği bir
dille bulundurulur. Referans olması amacıyla çeşitli güvenlik politikaları personel için
bulundurulur ve personel kendi kurumunda uygulanan güvenlik politikasının neler olduğu
hakkında yeterince bilgi sahibi olur, bilginin içeriği günlük rutin iş olarak uygulanır ve
kaydedilir. Her hasta için risk değerlendirmesinin hasta bakım planlaması yardımıyla
süreklilik arz eden bir süreç olarak uygulanması gerekir.
3. Uluslararası hastaların yangın tehlikesinden korunma, denetim ve bilgiye erişebilme
güvenliğinin sağlanması gerekir. Hastane yönetimi, yangın önleme önlemleri ve araçlarını
temin ederek açık ve görünür bir yere koyar. Hızlı tahliye planları tüm binalarda ve tüm
katlarda bulundurulur ve malzemelerin bakımları yapılarak güncellenir. Kayıt ve kontrol
listesi hazır bulundurulur ve alınan önlem ve denetimlerle ilgili kanıtlar temin edilir.
4. Radyoloji tehlikesi ve güvenlik programı tüm bilgileriyle birlikte uluslararası
hastalar için erişilebilir olur. Radyoloji test odaları güvenlik ve altyapı bakımından yerel
makamlar tarafından güncel olup olmadıkları yönüyle denetlenirler. Buralara girişte hasta ve
aile fertleri için belirli kurallar konur. Hastanede tehlike hakkında uygulanabilir bilgi
bulundurulur ve uluslar arası hastalar bu konuda bilgilendirilir. Doğurganlık yaşında olan
kadın hastalar için ilave bilgiler bulundurulur ve dosyalarına konması için kadın hastalara bu
bilgilerin kendilerine sunulduğuna dair bir belge imzalattırılır. Cihazlar güncellenir,
kaydedilir ve bu konuyla ilgili bir kontrol listesi hazır bulundurulur. Alınan önlem ve yapılan
denetimlerin belgeleri saklanır.
5. Kan bankası tehlikeleri, güvenlik protokolleri; kan bağışı ve kan nakli süreçleri
gözden geçirilir. Uluslararası kıstaslara uygun bir kan bağışı, nakli ve muhafazasıyla ilgili
denetim süreci bulunur. Kan bağışı sürecinde hastanın kimlik tespitinin doğru yapılması önem
taşır.
6. İlaç kullanımı ve eczane hizmetleri; Bakım sunan personel tarafından ilaç idare ve
kullanım haklarının iyi anlaşılması ve uygulanması gerekir. Ölçme-tartmada hataları azaltmak
amacıyla bir ilaç akış süreci kullanılır. İlaç hatalarını azaltmak amacıyla klinik eczacılar
çalıştırılır ve bunların görevleri açıkça tanımlanır.
7. Yüksek Riskli İlaçların Kullanılması;Yanlış kullanıldığı takdirde hastalara büyük
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zarar verme riski barındıran ilaçlar Yüksek Riskli İlaçlar sınıfına girer. Sağlık sunucusu,
Yüksek Riskli İlaç kullanımı sonucunda hastalarda meydana gelebilecek zararları azaltmak
için sürekli önlemler almak zorundadır. Yüksek Riskli İlaçlara ilişkin bilgiye erişimi
iyileştirmek için hastane yazılı bir protokol ve strateji geliştirir. Yüksek Riskli İlaçlara erişim
açıkça tanımlanır ve yalnızca bu iş için seçilmiş personelin erişimine açık olur. Bu türden
ilaçlarda rutin olarak yardımcı etiketler ve otomatik uyarılar kullanılır, standardize edilmiş bir
sipariş, muhafaza, hazırlama ve yönetim sistemi uygulanır. Otomatik veya bağımsız çift
denetim uygulaması yapılır ve sağlanır.
8. Ameliyatlar için güvenlik önlemleri; Hastane, koordineli bir çalışmayla doğru
ameliyat yerinin seçilmesi için belirlenen süreçlere göre hareket eder. Sağlık kuruluşunda
ameliyat edilmesi planlanan kişinin hangi uzvunun/neresinin ameliyat olacağının doğru
belirlenmesi gerekir. Herhangi bir yanlışlığa mahal verilmemesi için ameliyata başlamadan
önce bu durumun hastaya bu durumun izahının yapılması gerekir. Gerekli önlemlerin alınması
ve teyidine yönelik kontrol listesi ve belgeleri bulundurulur ve günlük rutin uygulaması
yapılır.
9. Tıbbi hataları azaltmak için iletişim protokolleri; İletişim yapılanması hasta ve
uluslararası hastanın tedavisiyle ilgisi bulunan görevlileri de kapsayacak şekilde olur.
Protokoller yazıya dökülerek sorumlular tarafından imzalanır.
10. Günlük yaşamda sözlü iletişim faydalı ve gerekli olmakla birlikte bilginin yanlış
anlaşılmasına ve yanlış aktarılmasına sebep olabilir. Buradaki amaç tüm sözel ve el yazısıyla
yapılan talimat süreçlerini denetim altına alarak bilginin uygun bir şekilde naklini
sağlamaktır. Sağlık sunucusu tarafından tercüme hizmetlerinin kullanılması durumunda bu
hizmeti sunanların tıbbi ve bilimsel terminolojiye hâkim olması ve bu işler için gerekli
tecrübeyi edinmiş olması gerekir.
Bu alanda hastane tarafından yapılması gerekenler:


Konuyla ilgili sözlü emir onay süreç ve politikasının teyit edilmesi,



Konuyla ilgili elle yazılmış süreç ve politikasının teyit edilmesi,

 Konuyla ilgili kullanılan dilin uluslar arası hasta ve aile fertleri tarafından
anlaşılması için gerekli hizmetlerin sunulması.
11. Hastaların fiziki durumlarını tehdit eden unsurların azaltılması; Hastanede
hastaların düşmelerini önlemeye yönelik bir politika belirlenir. Bu amaca yönelik olarak
kullanılacak araç ve gereçler belirlenir. Hastane veya hastane tarafından sözleşme yapılan
üçüncü taraflar, hastanın aile fertlerine hastanın düşmesini önlemek için nelerin yapılması
gerektiği hususunda eğitim ve kurslar verir.
12. Uluslararası hasta ve aile fertlerinin hakları ve etkin iletişim; Hasta ve aile
fertlerinin sahip oldukları haklar anlaşılır bir dille uluslararası hastaya (UHAS) anlatılır. Bu
konuda sözlü iletişim ve yazıya dökülme işlemleri yukarıda 10. Maddede işaret edildiği
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şekilde yapılır.
Hastanın güvenliğini teminat altına almak için dış kaynakların kullanılması veya
bunların hastane içerisinde sunulan hizmetlerin bir tamamlayıcısı olarak devreye sokulması
halinde hastanın bakımını üstlenen hastanenin, dışarıdan alınan hizmetin hangi koşullarda
alındığından ve bu hizmetleri sunan görevlilerin tedavi ve bakım seviyelerinden yeterli
derecede bilgi sahibi olması gerekir. Dış kaynaklarca sunulan hizmetlerin kalitesinin teminat
altına alabilmek için yazılı sözleşmeler, iş emirleri veya önemli politika belgelerinin
uygulamaya konması gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık turizmi kapsamında hasta hakları ve hasta güvenliği kavramları,
sağlık hakkı kavramı ve sağlık turizminde hasta güvenliği açısından alınması gereken
önlemler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Mülteciler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?
a) Uluslararası hasta
b) Sağlık turisti
c) Sıradan hasta
d) Hasta turist
e) Turist
Soru 2. Medikal turizm, termal turizm ve yaşlı ve engelli turizm kapsamındaki
turistleri hangi kapsama girmektedirler?
a) Uluslararası hasta
b) Sağlık turisti
c) Sıradan hasta
d) Hasta turist
e) Turist
Soru 3. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne göre, devletin herhangi bir
tasarrufuyla bireye, hak ihlali oluşturabilecek her türlü müdahaleden kaçınması
yükümlülüğü aşağıdakilerin hangisi kapsamına girmektedir?
a) Saygı gösterme yükümlülüğü
b) Koruma yükümlülüğü
c) Edimde bulundurma yükümlülüğü
d) Yükseltme yükümlülüğü
e) Kolaylaştırma yükümlülüğü
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası hastaların tedavilerinde yasal, kültürel ve
etik unsurları karşılamak üzere yerine getirmesi gerekenlerden değildir?
a) Hasta güvenliği ve emniyeti
b) İşyeri hekimliği ve çalışanın sağlığı
c) Personel, hemşireler ve doktorların dile karşı esnekliği
d) Kültür hassasiyeti ve bilinçlendirme programları
e) Tanıtım turları düzenlenmesi
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası hastanın güvenliğini sağlayabilmek için
hastane tarafından alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a) Uluslararası hastaların kimlik tespiti ve uygulama emniyeti
b) Uluslararası hastaların yangın tehlikesinden korunma, denetim ve bilgiye erişebilme
güvenliğinin sağlanması
c) İletişim protokolleri
d) Ulaşım protokolleri
e) Kan bankası tehlikeleri
Soru 6. Hasta hakları konusunda yayınlanan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Lizbon Bildirgesi
b.
Amsterdam Bildirgesi
c.
Hasta Hakları Beyannamesi
d.
Hasta Hakları Yönetmeliği
e.
Kyoto Protokolü
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Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında değerlendirilmemektedir?
a.
Bilgi edinme hakkı
b.
Tıbbi bakım ve tedavi hakkı
c.
Aydınlatılmış onay hakkı
d.
Başvuru iptali hakkı
e.
Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sunucusu tarafından tercüme hizmetlerinin
kullanılması durumunda hastane tarafından yapılması gerekenler arasında yer alır?
a.
Sözlü emir onay sürecin teyit edilmesi
b.
Elle yazılmış sürecin teyit edilmesi
c.
Kullanılan dilin uluslar arası hasta tarafından anlaşılması için gerekli hizmetlerin
sunulması.
d.
ilgili kullanılan dilin aile fertleri tarafından anlaşılması için gerekli hizmetlerin
sunulması
e.
Hepsi
Soru 9. . Hasta Hakları'nda yapılan ilk uluslararası girişim aşağıdakilerden hangisi ile
gerçekleşmiştir?
a.
Hasta Hakları Beyannamesi
b.
Lizbon Bildirgesi
c.
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
d.
Amsterdam Bildirgesi
e.
Hasta Hakları Yönetmeliği
Soru 10. Aşağıdkailerden hangisi sağık turizmine yönelik teşvk politikaları
kapsamında verilen desteklerden biri değildir?
a.
Tescil ve Koruma Desteği
b.
Kredi-Faiz Desteği
c.
Belgelendirme Desteği
d.
Danışmanlık Deseği
e.
Hasta- Yol Desteği

Cevaplar
1) a

2) b

3) a

4) e

5) d

6) c

7) d

8) e

9) b

10) b
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14. SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCÜ ÜLKELER VE POLİTİKALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sağlık Turizminde Öncü Ülkeler ve Politikaları

295

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medikal turizmde öncü ülkeler hangileridir?
2) Sağlık turizmi kapsamında hangi hizmet hangi ülkede tercih ediliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Medikal turizminde öncü
ülkeleri sıralayabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık turizminde öncü ülkeleri
sıralayabilme
Sağlık turizminde öncü
ülkelerin politikalarını
açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Turizmi



Öncü Ülkeler



Politika
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Giriş
İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi
olmayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. İnsanlar
ve sağlık sigortası kurumları artık sağlık sorunlarının çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki
hekimleri ya da fiyatları değil, en iyi çözüm ve en düşük maliyet seçeneklerini
değerlendirerek hareket etmektedirler. Bundan yola çıkarak, tedavi ve tatil amaçlı,
şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan seyahatlerden doğan tüm etkinliklere “Sağlık Turizmi”
denilmektedir. Bu tanıma bakıldığında ülke içinde de sağlık turizmi hareketliliği
olabilmektedir. Ancak ekonomik çevrelerde kullanılan anlamı ile sağlık turizmi sınır aşan
hasta hareketliliğini kastetmektedir.
Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş̧ ülkelerdeki sağlık
hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların
düşmesi, estetik, diş̧ ve göz operasyonlarına talebin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları,
gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan
küresel sağlık turizminin hacmi her geçen gün daha da artış göstermektedir.
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, birçok ülke tıp alanında farklı alanlara el
atarak bu alanlarda uzmanlaşma yoluna gitmişlerdir. Örneğin, bazı ülkeler diş tedavisinde
yeni atılımlar yaparken bazı ülkeler plastik cerrahi, bazıları ise saç ekimi vb. alanlarda
uzmanlaşmayı tercih etmişlerdir. Bu uzmanlaşılan alanlar sayesinde bu ülkelerde sağlık
harcaması yapmak, diğer ülkelere göre daha avantajlı hale gelmektedir. İşte tam da bu
nedenle, tıbbi yardım ve sağlık hizmeti almak için yurtdışına seyahatin gerçekleşmesi söz
konusu olabilmektedir.
Sağlık turizmi dünyada 100 milyar dolarlık limiti aşarak, tüm ülkelerin iştahını
kabartan bir konuma ulaşmıştır. Sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi, yaşlanan dünya nüfusu,
rehabilitasyon imkanları ile artan özellikli cerrahi işlemler, ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı
sorunlar, insanların kaliteli ve düşük maliyetli hizmet beklentisi tedavi ve bakım amaçlı
seyahatleri gündemde tutmaktadır.
Bu bölümde sağlık turizmi konusunda dünyada önde gelen ülkeler ve bu ülkelerin
sağlık turizmi konusundaki uygulamaları üzerinde durulacaktır.

299

14.1. Sağlık Turizminde Öncü Ülkeler ve Politikaları
Sağlık turizmi günümüzde en hızlı büyüyen hizmet sektörlerinden biri haline
gelmiştir. Sağlık turizmi uluslararası bir sektör olduğundan, rekabet yoğun bir yapıya sahiptir.
Bu özelliğinden dolayı, başarı elde etmek için kaliteyi artırmak, uluslararası standartlara sahip
olmak, yenilikleri ve trendleri takip etmek ve en nihayetinde sahip olunan kaynakları iyi
pazarlayabilmek ve marka olmak kaçınılmaz hale gelmiştir.
Sağlık turizminde ABD, Tayland, Malezya, Singapur, Kore, Macaristan, Polonya,
Ürdün, Hindistan, Türkiye dahil olmak üzere 30’u aşkın ülkede, uluslararası hastalara sağlık
hizmetleri teklifleri sunulmaktadır. Deloitte (2008) firması tarafından sağlık turizmi alanında
ABD’de yapılan kapsamlı çalışmalardan birisine göre sağlık turizminde en çok ziyaret edilen
ülkeler: Hindistan, Tayland, Meksika, Filipinler, Kore, Tayvan, Malezya, Singapur olarak öne
çıkmaktadır.
Geçmişte az gelişmiş ülkelerde ki varlıklı hastaların gelişmiş ülkelere yönelik
hareketinin aksine, son yirmi yıldır ‘‘ters yönlü küreselleşme’’ ile tedavi amaçlı seyahatlerin
gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere de olduğu görülmektedir. 2017 ekonomik etki
tahminlerine göre; ABD’den 23 milyon potansiyel hastanın ve 79,5 milyar dolarlık bir
harcama ile farklı ülkelere seyahat edeceği düşünülmektedir. Bu sebeple hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan birçok ülke sağlık turizminde pay sahibi olmak çabası içerisindedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde İsviçre ve Almanya SPA ve termal turizm odaklı
iken, Hindistan, Malezya ve Tayland diş ve cerrahi operasyonlar açısından tercih
edilmektedir. Hindistan özellikle kalp ameliyatları açısından tercih edilirken, Tayland önemli
kaplıca merkezlerine sahip olmasının avantajını kullanmakta, bunun yanında estetik cerrahi,
böbrek nakli ve diş tedavileri konusunda sağlık turistlerini çekmektedir. Kuzey Amerika’da
da bireylerin cerrahi müdahale, organ nakli ve tedavi olma gibi birtakım nedenlere bağlı
olarak sağlık turisti sıfatı ile uluslararası seyahatler gerçekleştirdiğine dikkat çekilmektedir.
Singapur daha düşük ücret uygulamaları nedeni ile özellikle cerrahi operasyonlar için tercih
edilirken, Türkiye’de her ne kadar sağlık turizmi özel sektörün öncülüğünde yürütülen bir
süreç gibi görülse de, kamu sektörünün de yabancıya sunulan sağlık hizmeti kavramının
gereklerini yerine getirmek için faaliyette bulunduğu ifade edilmektedir. Ortadoğu’da ise
İsrail ve Ürdün sağlık turizmi ve turist sağlığı hizmetleri açısından dikkat çeken ve gelişme
gösteren ülkeler arasında yer almakta, ileri teknoloji gerektiren böbrek nakli, ortopedi,
kardiyovasküler cerrahi gibi bazı operasyonları daha düşük tedavi maliyetleri ile sunmaktadır.
Macaristan da uyguladığı diş tedavileri, plastik ve estetik cerrahi uygulamaları ve saç ekimi
gibi tedavi yöntemleri sayesinde, Avrupa’da öne çıkan ve turist sağlığı hizmetlerini
çeşitlendiren ülkeler arasında yer almaktadır.
Sağlık turizmi, sadece tıbbi tedavi almak adına yapılan planlı bir hareketlilik değil
aynı zamanda termal sağlık tesislerinde rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezlerinde kronik
hastalık takibini de kapsamaktadır. Bu kapsamda hem medikal turizm hem de termal turizm
kapsamında önde gelen bazı ülkeler hakkında aşağıda kısaca bilgiler sunulacaktır.
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14.1.1. Medikal Turizmde Öncü Ülkeler
Medikal turizm konusunda ilerleme kaydetmiş bazı ülkelerin uygulamaları hakkında
aşağıda bilgi sunulmuştur.

14.1.1.1. Almanya
Avrupa’daki temel sağlık bölgelerinden biri olarak değerlendirilen Almanya,
kaynaklarını yüksek kaliteli tıbbi hizmetlere ayıran Rusya, Romanya ve Bulgaristan’daki gibi
Doğu Avrupa ülkeleri genellikle yurt dışı tıbbi tedavi aradıklarında bu ülke ilk tercih edilen
yerdir.
İngiltere ve ABD’den ise Almanya’ya yüksek düzeyde tıbbi bakım ve teknik
avantajlar sağlayan hastaneler nedeniyle medikal turist gelir. Ayrıca İngiltere, Kanada ve
İrlanda’ya göre Almanya’da bekleme süresi azdır.
Alman kanununa göre Alman Hastaneleri devlet denetimindeki kaliteli bakımı
sağlamak zorundadır. Bu Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN-Deutsches Institut für
Normung), Mobil Derneği için Teletıp (TEMOS) ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Şeffaflık
İşbirliği (KTQ-GmBH) tarafından verilen sertifikasyon ve akreditasyonlar ile sağlanır. Ülkede
5 hastane JCI sertifikasına sahiptir.

14.1.1.2. Amerika Birleşik Devletleri
Yabancı hastalara yönelik çift yönlü bir politika benimseyen Amerikan sağlık sektörü
bir yandan kendi ülkesine sağlık turistini çekerken diğer yandan da başka ülkelerde sağlık
altyapıları kurmak suretiyle tedavi ve hizmetleri hastanın ayağına götürmektedir. Nitekim bu
amaca dönük olarak yabancı hastaları çekmek için kurulan üst kurul Philadelphia
International Medicine (PIM) sağlık hizmetlerini yurtdışında da sunmak amacıyla dış
yatırımlara yönelmektedir. Buna örnek olarak Güney Kore’de 860 Milyon Dolar ödeyerek
genel bir hastane kurmaları verilebilir.

14.1.1.3. Brezilya
Brezilya kozmetik cerrahi için en büyük pazar olduğu için, dünyanın en yetenekli bazı
cerrahlarına ev sahipliği yapmaktadır. Tıp eğitimi yoğundur, hekimlik mesleğini icra
edebilmek için 11 yıl süreli tıp fakültesi eğitimi almak gereklidir. Doktorların kimlik bilgileri
Brezilya Sağlık Bakanlığı’ ndan doğrulanabilir. Brezilya'da çoğu özel hastane mükemmel
donanımı ve nispeten daha ucuz maliyet sayesinde Güney Amerika'nın önde gelen medikal
turizm yerlerinden biridir.
Brezilya’daki özel cerrahiler ve önemli hastaneler sağlık turizmi pazarında İngilizce ve
İspanyolca konuşan sağlık turistlerine cevap vermeye çalışır. Brezilya’daki geniş Arap
toplumu Orda Doğudan gelen sağlık turistleri için çekici bir faktördür. Brezilya hastanelerinin
yaklaşık %60’ı kar amacı güden ya da gütmeyen özel sahipli kuruluşlardır, %40’ı ise kamu
hastanesidir. Medikal turizminin çoğunu özel hastaneler sağlar.
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Ülkede 32 hastane JCI sertifikasına sahiptir. Bazı hastaneler Brezilyalı Akreditasyon
Konsorsiyumu, Brezilyalı Hastane Medikal Kalite Teşkilatı (ONA), Sağlık Hizmetleri
Kanada Konseyi (CCHSA), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Amerikan
Patologlar College Laboratuvar Akreditasyon Komisyonu (OTP) kuruluşlarından sertifika
alır.
Bölgedeki teknolojik gelişmeler, sağlık araştırma ve eğitimleri São Paulo şehrinde
yoğunlaşmıştır. Şehir Birleşmiş Milletler tarafından teknolojik yenilikler bakımından 47
dünya merkezinden biri olarak tanınmıştır.
Brezilya'da büyük hastanelerin birçoğu öğretim ve araştırma merkezidir. São Paulo
Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkili olan das Clínicas Hastanesi ( The Hospital das Clínicas HC) 2008 yılı Dünya Üniversite sıralamasında Latin Amerika'da en iyi üniversite olarak
sıralanmıştır.
Diğer birçok ülkelerle karşılaştırıldığında Brezilya'daki daha düşük tedavi maliyetleri
ve daha kısa bekleme süreleri plastik ve estetik cerrahide üst sıralarda olmasını sağlar.

14.1.1.4. Hindistan
Dünya çapında medikal turizm konusunda önde gelen gelişmekte olan ülkelerden bir
tanesi de Hindistan’dır. Hindistan 1990’lı yılların ortalarında liberalleşme politikalarıyla
birlikte medikal turizm yatırımlarının miktarını hızlı bir biçimde arttırmıştır. Hindistan
medikal turizm kapsamında daha etkin bir faaliyet gösterebilmek için özel bir vize statüsü
(M-visa) belirlemiştir. Böylece medikal turistlerin kalış sürelerini ve resmi prosedürlerini
diğer turistlerden ayırmıştır. Bu bağlamda medikal turizm vizesine sahip olan turistlerin kalış
sürelerine 1 yıla kadar izin verilebilmektedir. Ayrıca yabancı medikal personel için de ayrı bir
vize prosedürü belirleyerek uluslararası sağlık çalışanı istihdamını kolaylaştırıcı ve sayıca
arttırmaya yönelik uygulamaları hayata geçirilmiştir.
Hindistan, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini uygun fiyatla sunabildiği için sağlık
turistleri tarafından tercih edilen bir ülke haline gelmiştir. Sahip olduğu teknoloji ve hastane
altyapısının Amerika ve Avrupa ülkelerinin standartlarında olması, doktorların eğitimlerini
yurtdışında tamamlayıp uluslararası deneyime sahip olmaları, doktorların batıdaki tedavi
yöntemlerine hâkim olmaları, tedavinin kısa sürede yapılabilmesi ve uygun fiyatlı olması
rekabet üstünlüğü sağlaması açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Öyle ki; ABD’ de
170.000 $ olan kalp bypass ameliyatı, Hindistan’ da 7.900 $’ a gerçekleştirilebilmektedir.
Hindistan, tıbbi uygulama olarak kardiyoloji, plastik cerrahi, eklem replasmanı ve diş
tedavisi alanlarında ün kazanmış bir medikal turizm destinasyonudur. 2016 yılında ülkeye
giren medikal turist sayısında bir önceki yıla göre %54 oranında artış kaydedilmiştir.
Hindistan’ın bugün ünlü bir medikal turizm destinasyonu haline gelmesinde, devletin
alana ilişkin sağlamış olduğu teşvikler önemli bir rol oynamıştır. Hindistan’da kalp kapakçığı
değişimi, anjiyo, bypass, diz, kalça ve ortopedik ameliyatlar, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki fiyatın dörtte biri ile onda biri arasında yapılmaktadır. Sağlık turistlerine
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uygulanan ve birden fazla giriş imkânı sağlayan 6 ay ila 1 yıl süreli vize uygulaması,
Hindistan’ı sağlık turizmi alanında tercih edilen bir ülke haline getirmiştir. Ülkede uygulanan
“Ayurveda” gibi alternatif tedavi yöntemlerinin modern tıpla birleştirilmesi ülkeyi sağlık
turizmi açısından cazip hale getirmektedir.

14.1.1.5. Meksika
Meksika son yıllarda ABD vatandaşlarının sağlık bakımı için tercih ettiği bir yer
olmuştur. Düşük seyahat masrafı ve coğrafi yakınlık Amerika ve Kanadalılar için bir
kolaylıktır. Ayrıca Meksikalı Amerikalılar tıbbi tedavide tasarruf sağlamak için tıbbi tedavi
için ülkelerine dönmektedir.
Meksika’da bekleme zamanı sorunu yoktur, tıbbi tedavi masrafları ABD ve
Kanada’dakinin neredeyse yarısıdır. Son teknolojiye sahip bazı yeni hastaneler dünyanın en
iyileriyle karşılaştırılabilir. Fiyatlara ek olarak, doktorların deneyimi Meksika'ya hasta
çekmektedir. Bazı tıbbi uygulamalarda Meksikalı doktorlar ABD’deki doktorlardan daha
deneyimlidir. Mesafenin kısa olması ve sürekli uçuşlar nedeniyle Meksika'ya seyahat
Amerikalılar ve Kanadalılar için oldukça uygundur. Birçok Amerikalı, kilo kaybı
ameliyatları, diş implantları için Meksika’ya karayolu gidip aynı gün içinde geri
dönebilmektedirler.
UCLA araştırmacıları tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmada Kaliforniya’dan her yıl
neredeyse bir milyon kişi Meksika'da tıbbi bakım aramak için güney sınırına gittiğini ortaya
çıkarmıştır. Ülkede 9 hastane JCI sertifikasına sahiptir.

14.1.1.6. Malezya
Malezya 1998 Asya ekonomik krizinden sonra krizden çıkış yolları aramaya başlamış
ve bu kapsamda medikal turizm potansiyelini harekete geçirme noktasında atılım yapma
yoluna gitmiştir. Bu atılımlardan günümüze kadar devam eden süre içerisinde Malezya,
medikal turizmi geliştirmek için gerek yerli gerekse yabancı yatırımlara destek vererek
medikal turizmi, ekonomik fayda sağlamakta fırsat yaratılan bir alan olarak görmeye devam
etmiştir.
Malezya’daki medikal turizm hizmetlerini tercih eden turistlerin büyük bölümünü
Uzak Doğu bölgesindeki ülkelerden seyahat edenler oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
Malezya’nın ilerleyen dönemlerde oluşturacağı politika ve planlamalarda medikal turizm
ağını daha uzak bölgelerden seyahat etmesi muhtemel medikal turistler için de çekici konuma
getirmesi önem taşımaktadır.
Malezya’nın bu alandaki en büyük avantajlarından bir tanesi de cerrahi operasyonları
kısa bekleme süreleriyle sunuyor olmasıdır. Bunun dışında medikal aktivitelerini uzun bir
süredir alternatif sağlık aktiviteleriyle ve turizm ürünleriyle birlikte sunması medikal turizm
pazarında tercih edilen bir konuma sahip olmasında etkili olmuştur. Malezya’nın medikal
turizmde rekabet avantajı olarak kullanabileceği ve yeterince kendini değerlendiremediği
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özelliği Müslüman bir ülke olmasıdır. Bu avantajı yeterince kullanabildiği noktada Müslüman
olmayan rakiplerine göre daha avantajlı konuma geçebileceği düşünülmektedir.
Malezya’ da Joint Commission International (JSI) tarafından akredite edilmiş 11 adet
hastane ve 2 adet göz hastalıkları kliniği bulunmaktadır.
Tablo 14.1: Medikal Turizm Amacıyla Malezya’ya Seyahat Eden Turist Sayıları
2011
Medikal

Turist 643.000

2012

2013

2014

2105

728.000

881.000

882.000 859.000

2016
921.000

Sayısı
Kaynak: Malaysia Healthcare Travel Council, 2017.
Medikal turizm sektöründe sağlanan devlet desteklerini üç grupta incelemek
mümkündür.
 Uygun Koşulların Sağlanması ve Mevcut Koşulların Kolaylaştırılması: 1998
yılından itibaren sağlık hizmetleri alanında reklam faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler
gevşetilmiş, böylelikle tıbbi tarama paketleri gibi ürünlerin reklamları broşürler halinde
basılıp; oteller, hastaneler ve seyahat acentelerinde dağıtılması mümkün olabilmiştir. Bununla
birlikte, 1997 yılında Malezya Sağlık Bakanlığı ve Malezya Sağlıkta Kalite Topluluğu’nun
(Malaysian Society in Quality Health) ortak çalışması ile ulusal bir akreditasyon sistemi
kurulmuş; Malezya’daki hastaneler ve diğer medikal tesisler kendilerini devlet garantili kalite
standardına sahip bir tesis olarak tanıtabilmiş, aynı zamanda uluslararası akreditasyon
kuruluşu Joint Commission International tarafından verilen akreditasyon hizmetinden daha
uygun fiyatlara akredite olma imkânı bulmuştur.
 Sektörün Finansal Olarak Desteklenmesi: Malezya Hükümetince medikal
turizm sektörü çeşitli vergi indirimleri ile desteklemektedir. Bu vergi indirimleri; hastane
binalarının inşa edilmesinden, medikal ekipmanların kullanımına, işe alım sürecinde olan
personelin eğitimine ve bilgi teknolojilerin kullanımına kadar çeşitli alanlarda
uygulanmaktadır. Bununla birlikte, medikal turizm sektörüne özel olarak, özel hastane
operatörleri sunmuş oldukları sağlık hizmetlerinin yurt dışında tanıtımıyla ilgili
harcamalarında iki katı vergi indirimi talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca, yabancı
hastalardan elde edilen sağlık hizmeti gelirleri, %50 oranında gelir vergisinden muaf
tutulmuş, bu indirim oranı 2010 yılında %100’ e çıkarılmıştır. 2010 yılında medikal tesisler
nezdinde “uluslararası hasta üniteleri” oluşturtulmasında ve uluslararası kuruluşlardan
akreditasyon alınması faaliyetlerinde de vergi indirimleri uygulanmaya başlanmıştır.
 Medikal Turizm Sektörünün Yurt Dışında Tanıtımı: Malezya Hükümeti, yurt
dışında düzenledikleri road show ve pazarlama kampanyaları ile medikal turizm sektörünce
sunulan hizmetlerin tanıtımında aktif olarak rol almaktadır. Malezya’ nın medikal turizm
alanındaki potansiyeli konusunda dünya çapında farkındalık yaratmak ve Malezya’yı medikal
turizm denildiğinde ilk akla gelen destinasyonlardan biri yapmak adına Malezya Medikal
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Turizm Komitesince (MHTC) 29 Şubat 2016 tarihinde “Malezya Sizi Seviyor” (Malasyia
Loves You) tanıtım kampanyası uygulanmaya başlamıştır. 2017 yılında aynı kampanya
“Malezya Sağlık Hizmetini ve Misafirperverliğini Deneyimleyin” sloganıyla ve “Sevgimi
Paylaş” (Share my Love) adıyla devam etmektedir. Kampanyanın tanıtımına sosyal medya
üzerinden düzenlenen çeşitli yarışmalar aracılığıyla da destek verilmektedir.

14.1.1.7. Singapur
Küçük bir devlet olan Singapur’da özellikle temizlik içeren alanlarda oldukça katı
kurallar ve düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler ülkenin sağlık bakımında oldukça yüksek
kalitede ve dünya sınıfı düzeyinde olmasını sağlar; modern yapı, temiz bir çevre, İngilizce
konuşan halk arayan insanlar için Singapur ideal bir sağlık turizmi bölgesi haline gelmiştir.
Sağlık alanında oldukça ileri bir konumda olan Singapur’un sahip olduğu sağlık
sistemi Asya’daki en iyi sistemlerden biridir. Singapur son yıllarda Endonezya, Malezya, Çin,
Güney Asya ve Orta Doğu’dan büyük oranda sağlık turisti çekmektedir. Sağlık turizminin bir
devlet politikası haline geldiği Singapur’da devlet ve özel hastanelerin sunduğu hizmetin
kalitesi oldukça yüksektir. Özellikle hijyen alanında çok ileri olan Singapur’daki hastane ve
sağlık kuruluşlarının birçoğu, uluslararası akreditasyon ve standardizasyon kurumları
tarafından akredite edilmiştir. Bu özelliklerinden dolayı sadece komşu ülkelerden değil aynı
zamanda ABD’den ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden de sağlık turistleri Singapur’u tercih
etmektedir.
Singapur’daki çoğu hastane ve özel merkezler medikal turistlere hitap ederler ve üst
düzey kalitede sağlık bakım hizmeti sunarlar. Büyük hastanelerin çoğu Joint Commission
International (JCI), ISO veya OHSAS tarafından verilen uluslararası akreditasyona sahiptir.
Singapur sağlık merkezleri Singapur Sağlığı Geliştirme Kurulu, Singapur Laboratuvar
Akreditasyon Sistemi (SINGLAS), Singapur Akreditasyon Konseyi (SAC) ve Sağlık
Bakanlığı verilen ulusal akreditasyona sahiptir. Singapur Sağlık Bilimleri Kurumu ve
Singapur Akreditasyon Konseyi tıbbi cihazlar ve diğer sağlık ürünlerinin sertifikasyonu
düzenler ve kontrol eder.
Ülkede
22
hastane
(http://tr.jointcommissioninternational.org/).

JCI

sertifikasına

sahiptir.

14.1.1.8. Tayland
Tayland 1970’lerde cinsiyet değişimi operasyonlarında gösterdiği başarılar neticesinde
medikal turizmde öne çıkmış, ilerleyen dönemlerde ise kozmetik cerrahiyle medikal turizm
pazarındaki etkinliğini arttırmıştır. 2000’li yıllarda Tayland’ın medikal turizmde ön plana
çıkmasına en büyük katkıyı sağlayan yatırım olan “Bumrungrad Hastanesi” dünyada en iyi 10
medikal turizm hastanesinden birisi olarak gösterilmektedir. Hastane, ortalama her yıl
520.000 civarında uluslararası hasta ağırlamaktadır. Bu rakam bazı ülkelerin yıllık medikal
turist sayısına eşittir. Ayrıca hastane kendi bünyesinde klasik bir hastane odasından farklı
konaklama seçenekleri de sunmaktadır. Tayland’da benzer hizmetler ve konaklama
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seçenekleriyle medikal turizmde adını duyurmuş olan tesislerden bir tanesi de Bangkok’ta
Phuket Hastanesidir. Bu hastanenin farklılık teşkil eden bir hizmeti İsveç’te temsilcilik kurup,
potansiyel medikal turistleri bilgilendirerek, onların seyahat planlarını yapmak ve aracı
kurumları devreden çıkararak doğrudan pazarlama faaliyetleri yapmaktır.
Tayland’da hastaneler ve diğer sağlık tesisleri yüksek standartlara sahip olması ve
2002 yılında JCI akreditasyon alarak Asya'da JCI akreditasyonuna sahip ilk ülke olması ile
övünür. Tayland onlarca yıldır büyük bir turizm altyapısı, mükemmel yemek ve dost canlısı
insanlar nedeniyle dünyanın gözde turizm yerlerinden biri olmuştur. Son zamanlarda, ülkeye
gelen medikal turist sayısının artması ile Asya listelerinin tepesine yükselen medikal turizm
pazarının lideri haline gelmiştir. Ülkeye 2010 yılında gelen uluslararası hasta sayısı yaklaşık
1,8 milyon olmuştur.
2004 yılından itibaren ise Tayland yeni bir medikal turizm yatırım politikası
uygulamaya başlamış ve kendisini Asya kıtasının medikal turizm merkezi olarak
konumlandırmayı hedeflemiştir. 2012 yılında Dünya Bankası yatırım kolaylığı indeksinde
Tayland dünyada altıncı, Asya’da ise ikinci ülke olmuştur. Medikal turizm alanında yatırım
yapmak isteyenler için Tayland, vergi muafiyeti, tıbbi malzeme temini ve prosedürlerin
azaltılması gibi kolaylıkları ulusal politikaları arasına dahil etmiştir.
Birçok Taylandlı doktor ve cerrahlar çalışmaları nedeniyle ödül kazanmıştır. 500'den
fazla doktorun Amerikan Board sertifikası vardır. Bu tıp uzmanları en kaliteli tıbbi tedavi
sunmaktadır.
Tedavi maliyetlerinin düşük olması, bekleme listelerinin olmaması, son tıbbi
teknolojiye sahip olması, mükemmel hizmet sunulması medikal turizm pazarında önde
olmasını sağlayan diğer etkenlerdir. Ülkede 35 hastane JCI sertifikasına sahiptir.

14.1.1.9. Türkiye
Medikal turizmin de içinde değerlendirildiği sağlık turizmi ile ilgili ilk devlet
yapılanması Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü'nü kurmakla
başlamıştır. Bu yapılanmadan önce sağlık turizmi ile ilgili faaliyetler zaman zaman sürdürülse
de ilk sağlık ile turizm kavramlarının bir arada olduğu ilk resmi kuruluş Sağlık Turizmi Daire
Başkanlığı'dır.
Turizm politikalarına ait dokümanlarda medikal turizmden daha önce (ör; Türkiye
Turizm Stratejisi 2023) bahsedilmiş olsa da ilk ciddi ve somut atılımlar Onuncu Beş Yıllık
Kalkınma Planı’yla birlikte başlamıştır. Bu Planda medikal turizm adına belirlenen en önemli
hedef “Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması” hedefi olmuştur.
Bu hedef oldukça iddialı olmakla birlikte medikal turizm trendlerinin gelişmekte olan ülkelere
doğru yöneldiği, Türkiye’nin imajı ve medikal turizm potansiyelinin aktif duruma getirilmesi
gibi konular göz önünde bulundurulduğunda gerçekçi bir hedef olduğu söylenebilir. Planda
ayrıca ileri yaş turizminden de bahsedilmektedir. Türkiye nüfusu genç olan bir ülke olarak

306

Avrupalı yaşlı turistlere alternatif tıp imkânları sunabileceği gibi medikal ihtiyaçlarını da
rahatlıkla karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için
öncelikli olarak hizmet edebilecek yatırımların niteliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu
konuya ilişkin olarak, yatırımcıların destekleneceği ve yatırım teşviklerinin arttırılacağı
Plan’ın medikal turizm ayağında bulunan başlıca konulardan birisidir. Türkiye Onuncu
Kalkınma Planında sağlık turizminde önemli hedefler sunulmuş:


Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması;

 Termal turizmde 1.500.000 (600.000 tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet
sunulması;


Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi;



Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması;



İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması;



İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi;

 İleri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi; Bu hedeflere ulaşmak
için sağlık stratejisi ve eylem planı hazırlanması, ilgili mevzuat ve istatistik altyapısının
oluşturulması gibi geliştirmeler bahsedilen planda yer almaktadır.
Türkiye’nin medikal turizmdeki rekabet avantajlarını şu şekilde sayabiliriz:


Hastanelerdeki altyapı ve donanımın yüksek kalitesi,

 Doktor ve sağlık hizmeti verenlerin Avrupa standartlarına eşit seviyedeki
deneyimleri,


Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü olarak coğrafi konumu,



Kaliteli turizm yönetimi,



İyi bilinen Türk misafirperverliği,

 Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının (yaklaşık 5 milyon kişi) Türkiye’de
tedavi olma isteği.
 Çok sayıda ülkeye özellikle de ABD ve Avrupa ülkelerine nazaran daha uygun
fiyatın olması, Ameliyatlarda uzun süre verilmemesi,


Vize uygulamasında kolaylıklar sağlanması,

 Tedavi ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra tarihi, kültürel zenginliklerle dolu
mekânların olması,
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İslâm ülkesi olması (Arap ve İslâm ülkeleri açısından)

 11 Eylül terör saldırıları nedeniyle batının tercih edilmemesi (özellikle Arap
ülkeleriyle orta doğu ülkeleri)


Doğrudan ulaşımda (Hava, Kara, Deniz yolu vs…) kolaylığın olması



JCI akredite kuruluşların sayısının fazla olması,



Doktorların Amerikan Board Sertifikalı olması, kaliteli sağlık hizmet sunmaları.

Ülkemizde 48 adet JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet
veren sağlık kuruluşumuz vardır. Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu
hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır.
Bu çerçevede Şehir Hastaneleri’nin inşaatı başlamıştır.
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 adında Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne 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
aktarılmış olan Daire Başkanlığımız 26.08.2016 tarih ve 3942 sayılı Bakanlık Makam Onayı
ile tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

14.1.2. Termal Turizmde Öncü Ülkeler
Bir doğal tedavi unsuru olan suyun ve özelliklede termal suların aynı zamanda
zindelik ve rekreatif amaçlı olarak insanın kendisini yenilemesi ve eğlence amacıyla
kullanılması Dünyada ve Avrupa’da günümüzde çok önem kazanmıştır. İdari ve ticari karar
alma merkezi konumundaki büyük şehirler ve başkentlerde mutlaka büyük ölçekli SPA’lar
bulunmakta ve bu kentlerin özellikle iş-toplantı amaçlı turizmine (MICE turizmine) büyük
katkı sağlamakta ve bu alandaki yatırımlar giderek artmaktadır.
Günümüzde SPA & Wellness yada sağlıklı yaşam-zindelik tesisi, kaplıca, içmece,
termal tesis, termal kür merkezi, oteli, rehabilitasyon, sağlık ve güzellik merkezi v.b gibi çok
çeşitli adlar altında faaliyet gösteren tesislerin dünyada giderek çoğalmaya başlaması bu alana
olan ilginin ve talebin artmasının bir sonucudur. Bu tür tesislere olan talebin artması aslında
bu sektörün (Sağlık ve Termal Turizmin) yediden yetmişe, sağlıklı olsun olmasın her kesime
hitap edebiliyor ve bir farklılık yaratabiliyor olmasına bağlanabilir.
Termal kaynakların çeşitli şekilde kullanımı ve fayda sağlanması yöntemleri aslına
bakarsanız oldukça eskiye dayanmaktadır. Sistemli olarak kullanımını ilk olarak Roma
döneminde görmekteyiz. Romalılar savaşta yara almış askerlerin kaplıca sularına yıkanmak
için girdiklerinde yaralarının daha çabuk kapandığını fark etmişler ve gördükleri her sıcak
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suyun üzerine veya yakınına tesisler kurmuşlardır. Zindelik verdiği düşüncesiyle ağrısı, sızısı
olan herkes bu sulardan içer ve yıkanırlardı.
Avrupa’ da Rönesans döneminde kaplıcalara çok önem verilmiş, balneoloji (termal
suların kür şeklinde kullanımı) ve balneoterapi (doğal kaynaklı terapötik yani iyileştirici
etkenleri inceleyen bilim dalı) denilen bilim dalları ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın sonlarına
doğruysa İngiltere, Almanya ve Belçika’da termal kaynakların bulunduğu tesisler dünya
çapında ün kazanmıştır.
Termal turizm özellikle Almanya’da önemli bir sektördür. Almanya’nın 263 tane
resmi belgeli tesisi ve 750 bin yatak kapasitesi vardır. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde de
çok modern tedavi edici özellikleri bulunan termal tesisler vardır. Yılda 500 bin civarı hastaya
hizmet vermektedirler. Amerika’da Arkansas’da 55 bin kişilik termal tesisler vardır. Hawaii
de turizm sezonunun 12 aya çıkarabilmek için termal sulardan faydalanma yoluna gidilmiş ve
modern tesisler yapılmıştır. İtalya’da 360 civarı termal tesis vardır ve termal turizm ülkenin
önemli bir gelir kaynağıdır. Avusturya’nın gelirinin 3/1 i termal turizmden sağlanmaktadır.
Japonya’nın Beppu şehrine termal turizm amaçlı yılda 12-13 milyon turist ziyareti olmaktadır.
İklim avantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey
Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bu talep daha yoğunlukla hissedilmektedir. Türkiye iklim,
kültür ve tecrübe avantajları ile bu ülkeler için çok çekici konumdadır. Diğer taraftan coğrafi
yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu ülkeleri için de Türkiye önemli
bir termal destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Diğer bir önemli husus ise, gelişmiş
ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya
yönelik olarak sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli ülkelerden temin etme eğilimidir.
İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta
şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını
karşılama kararı almaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı
oluşturmaktadır.

14.1.2.1. Avrupa Ülkeleri
Termal turizm Avrupa ülkelerinden Almanya'da önemli sektör haline gelmiştir. 263
adet resmi belgeli termal merkez bulunan Almanya'da tesislerin toplam yatak kapasitesi
750.000'dir. Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon
Tesislerini yaz aylarında günde 8000 kişi ziyaret etmektedir. Bu rakam, yıllık ortalama 3000
kişi/gün olmaktadır. Hekim teşhisi ve raporu olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin hem özel
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da son yıllarda çok gelişmiş tedavi edici kaplıca
merkezleri kurulmuştur. İki ülkede 60 tedavi edici termal merkezi bulunmakta olup senede
500.000'e yakın hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir. Hekim raporu olması kaydıyla,
sigorta şirketleri tedavi masraflarını tam veya kısmen karşılamaktadır.
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Fransa'da 104, İspanya'da 128 adet ve İtalya'da ise 360 civarında termal tesis
bulunmaktadır. Rusya'da çok sayıda kür merkezi bulunmakta olduğu ve yılda 8 milyon
turistin geldiği belirtilmektedir

14.1.2.2. Japonya
Japonya'da 1500 adet kaplıcada 100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm
yapılmaktadır. Beppu'da 1000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır.

14.1.2.3. Türkiye
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup,
Avrupa’da ise kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise
üçüncü sırada bulunmaktadır.
Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ zinciri ve aynı zamanda
önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan ülkemizde bulunan 1500’ün üzerindeki
kaynaktan temin edilen termal sular, gerek debi ve sıcaklıkları gerekse de çeşitli fiziksel ve
kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır.
Sıcaklıkları 20 - 110 0C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’
den fazla kaynağa sahip bulunan ülkemiz kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada
ilk yedi ülke arasında değerlendirilmektedir.
Ülkemiz, yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip
termal su potansiyelinin, zengin kültürel, doğal değerleri ve iklimsel özellikleri ile birleşmesi
sonucunda benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak değişen dünya
görüşü ile birlikte yaşam şekli ve kalitesine verilen önem hem artmakta, hem de
farklılaşmaktadır. İnsan sağlının korunmasında, sağlıklı bir yaşam sürdürülmesinde doğal
kaynakların kullanılması giderek daha fazla tercih edilmekte adeta bir nostalji ile birlikte eski,
basit ama sağlıklı yaşam tarzlarına büyük bir özlem duyulmaktadır. Bu noktada Türkiye uzun
tarihi geçmişi, emsalsiz doğa ve iklimi ve zengin kültürü ve nihayet geleneksel kaplıca ve
Türk Hamamı olgularının mevcudiyeti ile çağdaş sağlık ve termal turizm gelişmesinde çok
iddialı olabilecek bir potansiyeli barındırmaktadır.
Deniz kıyısında bulunan termal kaynaklar turizm çeşitliliği açısından önemli
avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca dağcılık ve ormanlık bölgelerinde bulunan termal kaynaklar
ise çevre ve doğa kullanımı dolayısıyla farklı çekici unsurlara sahiptir.
Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;


12 ay turizm yapma imkânı,



Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,
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Yüksek istihdam oluşturulması,

 Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli
turizm gelişmesinin sağlanması,
 Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde
insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,
 Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen
karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık turizminde öncü ülkeler ve bu ülkelerdeki politikalar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

Soru 1. Deloitte (2008) firması tarafından sağlık turizmi alanında ABD’de yapılan
çalışmaya göre sağlık turizminde en çok ziyaret edilen ülkeler aşağıdakilerin hangisidir?
a)
Hindistan, Tayland, Meksika, Filipinler, Kore
b)
ABD, İngiltere, Almanya, Hırvatistan, Fransa
c)
Hindistan, Türkiye, ABD, İngiltere, Hollanda
d)
İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere
e)
Çin, Rusya, İsviçre, Hollanda, Türkiye
Soru 2. Sağlık turizmi açısından ülkeler ve tercih sebepleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
a)
Hindistan- Kaplıca
b)
Kuzey Amerika- Diş
c)
Tayland- Cerrahi operasyonlar
d)
Macaristan- Plastik ve estetik cerrahi
e)
İsrail- Ortopedi
Soru 3. Aşağıdakilerin hangisi Malezya’da medikal turizm sektöründe sağlanan devlet
desteklerinden biri değildir?
a)
Uygun koşulların sağlanması
b)
Mevcut koşulların kolaylaştırılması
c)
Sektörün finansal olarak desteklenmesi
d)
Ulaşımda devlet desteği verilmesi
e)
Sektörün yurt dışına tanıtımı
Soru 4. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, özel sigorta şirketleri termal tedavileri için
Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almamıştır?
a)
Almanya
b)
Hollanda,
c)
İsviçre
d)
İsveç
e)
Norveç
Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi termal turizmin sağladığı olanaklardan değildir?
a)
12 ay turizm yapma imkânı
b)
Iklim şartlarının elverişliliği
c)
Yüksek istihdam oluşturması
d)
Tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı yatırımlar olması
e)
Tesislerde yüksek doluluk oranlarına ulaşılması
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Onuncu kalkınma planında sağlık
turizminde verilen hedeflerden biri değildir?
a.
Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması
b.
Termal turizmde 1.500.000 yabancı termal turiste hizmet sunulması
c.
Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi
d.
Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması
e.
İleri yaş turizminde 500 bin yatak kapasitesi oluşturulması
Soru 7. Bir yandan kendi ülkesine sağlık turistini çekerken diğer yandan da başka
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ülkelerde sağlık altyapıları kurmak suretiyle tedavi ve hizmetleri hastanın ayağına
götürmeyi hedefleyen ve Güney Kore’de 860 Milyon Dolar ödeyerek genel bir hastane
kuran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Amerika Birleşik Devletleri
b.
Brezilya
c.
Singapur
d.
Türkiye
e.
Hindistan
Soru 8. Sektörün finansal olarak desteklenmesi kapsamında, yabancı hastalardan elde
edilen sağlık hizmeti gelirlerinin öncelikle %50 oranında gelir vergisinden muaf
tutulduğu, 2010 yılında ise %100’ e çıkarıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Hindistan
b.
Brezilya
c.
Amerika Birleşik Devletleri
d.
Tayland
e.
Malezya
Soru 9. Standardizasyon Enstitüsü, Mobil Derneği için Teletıp (TEMOS) ve Sağlık
Hizmetlerinde Kalite ve Şeffaflık İşbirliği (KTQ-GmBH) tarafından verilen
sertifikasyon ve akreditasyonlar devlet denetiminde kaliteli bakımın sağlanmak zorunda
olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Malezya
b.
Almanya
c.
Macaristan
d.
Norveç
e.
İsveç
Soru 10. 2017 ekonomik etki tahminlerine göre aşağıdaki ülkelerin hangisinden 23
milyon potansiyel hastanın, 79,5 milyar dolarlık bir harcama ile farklı ülkelere seyahat
edeceği düşünülmektedir?
a.
İsveç
b.
Norveç
c.
Almanya
d.
Amerika Birleşik Devletleri
e.
Singapur

Cevaplar
1) a

2) d

3) d

4) c

5) b

6) e

7) a

8) e

9) b

10) d
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