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Türkiye sağlık turizminin mimarı  Dr. Dursun Aydın, 1966’da Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve 
lise eğitimini turizmin başkenti Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Tıp eğitimini Erzurum’da tamamlayıp 
1993’de mezun oldu.  

 Dr.  Aydın, 1996 yılında kamudan ayrılarak Erzurum’da, bir grup arkadaşıyla doğunun ilk özel sağlık kuruluşunu 
kurdu .  2005’e kadar burada, şirketin Yönetim kurulu başkanlığı ve hastanenin başhekimlik görevini yürüttü. 
Sağlıkta dönüşümden önce 1998 den itibaren Avrupa’da çalışan vatandaşlarımızın bölgeye izine geldiğinde, özel 
hastanelerde hizmet alınabilmesinin önünü açmıştır. Bu çalışmaların sonunda, başta Erzurum olmak üzere 15 
ilde, konu hakkında çalışmalar yaptı.  Bu illerdeki bazı özel hastanelere danışmanlık verdi. Avrupa’da yaşayan 
vatandaşlarımız ve turistlerin Anadolu’nun muhtelif illerindeki özel sağlık kuruluşlarından, hizmet almasını 
sağladı. Böylece sağlıkta dönüşüm programı başlamadan önce ülkemizde sağlık sistemi kokuşmuş olmasına 
rağmen sigortaları kapsamında Anadoluda  gurbetçilere ve turistlere, kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bu sayede ülkemize döviz girdisi de sağlanmıştır. 2005 yılına kadar Dr. Aydın sürekli Avrupa’ya gidip ilgili 
kurumlarla görüştü, sağlık ve sigorta sistemlerini inceledi, yaşlı bakımı ve evde bakım konuları üzerine çalıştı. 
Böylece  1998 den itibaren Türkiye de  sağlık turizminin inşasına başlanmış oldu. 

 Dr. Aydın, 2005 yılında Erzurum’daki hastane işletmeciliğini devredip, çalışmalarını Ankara’da sağlık turizmi 
danışmanlık ve evde bakım hizmetine  yönlendirerek  devam etmiştir. Dr. Aydın Ankara’ya yerleşmesinin 
ardından, sağlık turizmi, yaşlı bakımı ve evde bakım alanındaki çalışmalarına hız vermiştir.  2005 yılında 
ülkemizin ,bölgesinde sağlık alanında  cazibe merkezi olması, sağlık turizmin gelişmesi için Türkiye sağlık turizmi 
derneğini kurdu. Dernek, çok hızlı bir şekilde araştırma, inceleme çalışmalarına başlayıp bir dizi toplantılar, 
konferanslar, paneller ve uluslararası kongreler yaptı. Dr. Aydın 2010 yılına kadar bu derneğin kurucu genel 
başkanlığını yürüttü.

 Sağlık turizmi sektörünü sağlıklı ve uluslararası standartlara göre sağlıkta dönüşümün ortaya koyduğu kaliteli 
sağlık hizmetine paralel olarak yürütülmeliydi. Sağlık turizmini kamudaki  çalışmalarıma  katkı vermek konunun 
yasal zeminin oluşturmak amacı ve heyecanıyla kamuya geri dönmeye karar verdi. Dr. Aydın, 2009 yılında 
özel sağlık sektörüne veda ederek kamuya geri döndükten sonra, ilk olarak Ankara halk sağlığı laboratuvarı 
müdürlüğünü, sonra Ankara il sağlık müdür yardımcılığını 2010 yılına kadar kısa bir süre yürüttü.

 Dr. Aydın, 2010 yılı ortalarında sağlık bakanlığında, ülkemizin sağlık turizmini düzenlemek, koordine 
etmek  ve Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda  bölgesinde lider bir ülke yapmak üzere kurulan  sağlık turizmi 
Koordinatörlüğünün başına getirildi .Üç yıllık sürede sağlık bakanlığında sağlık turizmi ile ilgili birçok çalışmalar 
yapıldı. Sağlık turizmi sektörü kurumsallaşmaya başladı birçok mevzuat çıkartıldı araştırmalar yapıldı   yabancı 
hastalara yönelik çağrı merkezi kuruldu. Son olarak da, sağlık turizmi ile ilgili tüm iş ve işlerin yürütülmesi 
ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması görevi sağlık bakanlığının teşkilat kanunuyla sağlık bakanlığına 
verildi. Bu kapsamda Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı  kurulunca Dr. Dursun Aydın sağlık turizmi daire başkanı 
olarak görevlendirildi. Halen T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerin Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı 
görevini yürütmektedir. Dr. Dursun Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilir. Sağlık turizmi ile 
ilgili ulusal ve uluslararası birçok toplantıda  bildiriler sunmuş. Konuşmalar yapmıştır. Sağlık turizmi alanında 
çok sayıda yurt içinde ve yurtdışında yayınlanmış makaleleri ve raporları mevcuttur.

www.dursunaydin.com
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ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun %3’lük kesiminin başka ülkelere medikal tedaviler (onkolojik tedaviler gibi tıbbi tedaviler, 
cerrahi işlemler, kaplıca-kür terapileri, fiziksel rehabilitasyon tedavileri,  ve wellness vb) için seyahat etmektedir.
Ülkemiz için en büyük pazar niteliğindeki Avrupa vatandaşlarının gerçekleştirdikleri tıp turizmi amaçlı seyahatleri 
son beş yılda %24 oranlarında artmıştır. .Ülkemizde tedavi gören yabancı hasta sayısı 2008 yılında 74.000 iken 
2012 yılında 262 000 seviyelerine yükselmiştir. 2013 yılında 300 bin, 2023 yılında iki milyon yabancı hastanın 
ülkemizde tedavi göreceği öngörülmektedir

2012 yılında 152,5 milyar USD ihracat performansı olan ülkemizin, döviz gelirinin 2,5 milyar USD’lik kısmını 
yabancı hasta hizmetlerimiz aracılığıyla kazandığını tahmin etmekteyiz.  2023 yılında  ise iki milyon yabancı 
uyruklu hasta ve yirmi milyar USD döviz girdisi olarak hedeflenmektedir. Ülkemizi çevreleyen coğrafya sağlık 
turizmi faaliyetlerimiz için verimli bir vaha gibidir. Keza 740 milyon nüfuslu Avrupa kıtası yaşlanmış ve yaş 
ortalaması kıta genelinde çoğu ülkede %20’nin üzerine çıkmaya başlamıştır. 143 milyon nüfuslu ve yıllık 1 milyar 
dolarlık hasta çıkışı sergileyen Rusya Federasyonu da 39 olan yaş ortalaması ve %18 olan yaşlı nüfus yüzdesi ile 
bir başka arz açığı odağı ve hasta havuzu konumundadır. İleri yaş turizminde 10. Yıl Kalkınma Planı’nda 10 bin 
yatak kapasitesi,150 bin yaşlı yabancı turist,750 milyon USD gelir hedeflenmiştir. 

Ayrıca 2012 yılında 32 milyon turist ülkemizi ziyaret etmiş olup bunun 11 milyonu Antalya’ya gelmiştir. 
Ülkemiz turizmde ziyaretçi sayısı bakımından 6. sıraya yükselmiştir. Sağlık sistemi bakımından tüm dünyanın 
hayranlık içinde izlediği bir dönüşüm olmuştur. Böylece ülkemiz sağlık turizminde bölgesinde lider olma yolunda 
emin adımlara ile hızla ilerlemektedir. Ülkemizdeki ve Antalya’da ki en büyük problem turizmin 4-5 ay gibi 
kısa bir sezona sıkışmış olmasıdır. Uzun vadede Turizmin sürdürülebilirliği ve bölgenin sosyoekonomik açıdan 
geleceği açısından alternatif turizmin özelliklede sağlık turizmi geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu raporda öncelikli olarak turizm sektöründe sağlık turizminin yeri ve gelecekteki önemi vurgulanmış ve 
bir durum tespiti yapılmıştır. İkinci olarak da Manavgat’ın sosyoekonomik geleceği için alternatif turizm olarak 
sağlık turizmi açısından yapılması gerekenler vurgulanmıştır. Özellikle ilçe bazında sağlık turizmi açısından 
konuyu bu denli etraflıca hazırlanmış hiç rapor bugüne kadar yayınlanmamıştır. Bu raporu hazırlatma kararı 
MATSO Yönetiminin ne denli ileri görüşlü ve ufkunun geniş olduğunu göstermektedir. Manavgat ta sağlık turizmi 
fırsatlarının belki de en önemli ögesi bu vizyondur. Tekrar bu raporu hazırlatan MATSO Yönetimine ve raporun 
hazırlanmasında büyük emeği geçen ve 15 yıllık sağlık turizmi birikiminin bir sonucu olarak bizleri aydınlatan 
ve  kendi memleketine büyük katkı sağlayacak bu raporu hazırlayan Türkiye de ki sağlık turizminin mimarı 
Manavgatlı Dr. Dursun Aydını tebrik ederim.   Bu raporun Manavgat hatta Ülkemiz için  yol gösterici olmasını 
dilerim.

Enginer Birdal
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Genel Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Manavgat Sağlık Turizmi Fırsatları:

Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde ortalama yıllık %20’den fazla hızla büyüyen bir alternatif turizm çeşididir. 
Bu sektörün dünyada yıllık ticari hacmi yaklaşık 100 milyar USD olup, 20 milyonu aşkın insan sağlık turizmi amacıyla 
seyahat etmektedir. Özellikle turizm ülkelerinde turizmin 12 aya yayılması, turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve 
rantabilitesi için en önemli alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizminin geliştirilmesi bir zorunluluk ve fırsat 
olmuştur. Ülkemize gelen turistlerin ortalama bir hafta kalmalarına ve toplamda 700 USD civarında ödeme 
yapmaktadırlar. Ancak ülkemize tedavi amaçlı gelen bir yabancı hasta (medikal turist) ortalama 10 gün kalmakta 
10 bin USD, Rehabilitasyon amaçlı gelen yabancı hasta ortalama bir ay kalmakta ve 7 bin USD  sadece sağlık 
kuruluşuna ödemek yapmaktadır. Ayrıca bu yabancı hastalar mutlaka yanlarında en az bir refakatçısı ile gelmekte 
konaklama ve sağlık dışı diğer harcamaları da 2-3 bin USD yi geçmektedir. Kısacası sağlık turistlerinin sayıları az 
olsa da ülkeye bıraktıkları döviz miktarı normal turistlere göre 10-15 kat daha fazladır.

Dünyada sağlık turizmde ön sıralarda olan ülkelerin aynı zamanda turizm ülkesi olduğunu görmekteyiz. 
Ayrıca bu ülkelerin çoğunda kaliteli sağlık hizmeti de yaygın olarak sunulmaktadır. Sağlık turizminde önde gelen 
ABD, İngiltere, Kosta Rika, Malezya, Tayland, Singapur. Güney Kore, İsrail, Macaristan ve Türkiye aynı zamanda 
turizmde de iddialı ülke örnekleridir.

Türkiye birçok alanda olduğu gibi son yıllarda turizmde ve sağlık alanında hızla ilerleme kaydetmiştir. Sağlık 
turizmi alanında bölgesinde lider konuma doğru koşmaktadır. Antalya dünya turizmdeki liderliğini 2012 yılında 
11 milyonu aşkın yabancı ziyaretçisi ile korumaktadır. Manavgat’ın bugün turizmde, gelecekte sağlık turizminde 
Antalya’da ve Türkiye’de hatta dünyada ayrı bir yeri olacaktır. 

 Bu rapor ile sağlık turizminin Dünyada, Türkiye’de ve Antalya’da geldiği noktayı özetledik. Manavgat’ın 
sağlık turizmi fırsatlarını ortaya koymaya çalıştık. Yatırımcıların dikkatini çekmek ve Manavgat sağlık turizmi 
fırsatlarını vurgulamak için aşağıdaki noktalar açısından değerlendirdik.

1. Sağlık turizmi ile Manavgat’ın turizm sektörü 12 aya yayılarak sosyoekonomik istikrarı ve sürekli istihdam 
sağlanabilir.

2. Turizmin 12 aya yayılmasında Manavgat için en uygun alternatif turizm çeşidi sağlık turizmidir.

3. Sağlık turizmi için teşvikler, devlet destekleri yapılmış ve yapılaması planlanan mevzuat düzenlemelerini 
anlattık

4. Manavgat’ın sağlık turizm fırsatlarını değerlendirdik. Sağlık turizmi açısından Manavgat’ın SWOT analizini 
yaptık. 

5. Manavgat için en rantabl, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık turizm çeşitlerini inceledik.

6. Manavgat sağlık turizmde bir durum tespiti yapmak ve yol haritası çizmenin gerektiğini vurguladık.

7. Yatırımcıların sahil haricinde özellikle Kuzey Manavgat için yeni sağlık turizmi yatırımlarına ve fırsatlarına 
dikkatini çektik.

8. Manavgat’taki mevcut turizm yatırımlarını daha rantabl kullanımı sağlanması için sağlık turizmi uygulama 
örneklerini değerlendirdik. 

9. Manavgat’ta sağlık turizmi yatırımları için doğru ve uygulanabilir hedefler ve projeler gösterilmeye 
çalışılmıştır. Ancak bu projeler üzerine ayrı bir çalışma yapılması gerekir.

10. Manavgat’ın coğrafik, fiziki ve turizmdeki konumu göz önünde bulundurularak yeni kültür ve turizm bölgeleri 
için Torosları baz alan yeni sağlık turizmi yatırım önerilerinde bulunulmuştur.
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11. Manavgat sağlık turizminde tanıtım ve markalaşmanın ehemmiyeti özellikle değerlendirilmiş olup başarının 
bu iki kelimede  (Tanıtım ve Markalaşma ) saklı olduğu üzerinde durulmuştur

12. Manavgat’ta örnek ve gelecekte çok güçlü rekabet edebilecek aşağıdaki sağlık turizmi destinasyonları 
önerilmiştir.

13. Manavgat için yeni sağlık turizmi destinasyonlarının özelliklede rehabilitasyon  ve yaşlı tatil köyleri için 
yenilikçi bir yaklaşım ile sahilden uzak doğal güzelliklerin içinde olan yerlerde ve geniş alanlarda kurulmasının  
gerektiğini izah ettik. Böyle bir yatırım için en doğru bölgenin kuzey Manavgat bölgesinde Oymapınar kültür ve 
turizm geliştirme bölgesinin olacağı ve buralara yatırmların başlaması için gerekli çalışmaların başlatılması 
ve tanıtılmasının   gerekliliği üzerinde durulmuştur.

14. Manavgat sağlık turizmi destinasyon örnekleri

•	 Yaşlı Tatil Köyleri (Ak saçlılar Köyü)

•	 Rehabilitasyon Köyleri(Yeniden hayata dönüş merkezleri)

•	 Sağlık Turları

•	 Talossoterapi Merkezleri

•	 Manavgat Sağlık Serbest Bölgesi

Sağlık Turizminde Nereden Nereye:

Manavgat sağlık turizmi açısından değerlendirilirken ve bu alanda yatırım planlanırken tek başına 
düşünülmemelidir. Bu süreçlerde Antalya ve Akdeniz’in hatta Türkiye’nin tüm zenginlikleri ve fırsatları ile birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. Sağlık turizminin tüm bileşenleri entegrasyon içinde yürütülmesi gerekir.

Bu raporda ülkemizde sağlık turizmi sektörünün gelişmesi için neler yapılmış, rakamlar nereden nereye 
gelmiş, nereye gidiyoruz gibi konulara ayrıca yer verilmiştir. Son yıllarda turizmdeki ve sağlık turizmindeki 
gelişmeleri aşağıdaki veriler gözler önüne sermektedir.

Dünya genelinde turizm hareketlerinde bir artış olduğu gözlenmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün (World 
Tourism Organisation/WTO)  verilerine göre2010 yılında turist sayısı 980 milyon iken, bu rakam ortalama yıllık 
% 3,5’lik bir büyüme ile 2011 yılında 1 milyarı geçmiştir. Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2010 
yılında 27 milyon turist ile 7. sırada iken, 2011 yılında 29 milyon turist ile bir üst sıra olan 6. sıraya yükselmiştir 
(Tablo 1). Ancak bu turizm hareketlerinden elde edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde Türkiye ilk 10 ülke 
arasına girememektedir (UNWTO 2012).

Tablo 1. Dünya Turizm Destinasyonları

Ülkeler
Milyon Turist Değişim (%)
2010 2011 2011/2010

1. Fransa 77,1 79,5 3,0
2. ABD 59,8 62,3 4,2
3. Çin 55,7 57,6 3,4
4. İspanya 52,7 56,7 7,6
5. İtalya 43,6 46,1 5,7
6. Türkiye 27,0 29,3 8,7
7. İngiltere 28,3 29,2 3,2
8. Almanya 26,9 28,4 5,5
9. Malezya 24,6 24,7 0,6
10. Meksika 23,3 23,4 0,5

         Kaynak: UNWTO (2012)
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İnsanları uluslararası turizm hareketlerine yönelten nedenlerden birisi hiç şüphesiz “sağlık” olmaktadır. Dünyada 
sağlık amaçlı turizm hareketlerinin yukarıda bahsedilen büyümeye paralel bir seyir izlediğini söylemek doğru bir 
tespit olacaktır. 2010 yılında sağlık turizminin pasta büyüklüğünün 100 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. Bu 
harcamayı yaklaşık 22 milyon sağlık turisti gerçekleştirmektedir. Sağlık turizminin bir alt dalı olarak değerlendirilen 
medikal turizmin dünyadaki potansiyeline ve gelişme sürecine bakıldığında ilerleyen yıllarda önemli düzeyde küresel 
bir rekabet ortamının olacağı düşünülmektedir (Aydın, Aypek, Aydın, Şahbaz ve Arslan 2011).

Dünya turizm hareketlerinde önemli bir pay sahibi olan Türkiye (Aydın, Aypek, Aydın, Şahbaz ve Arslan 2011); 
sahip olduğu altyapı olanakları, kaliteli sağlık hizmetleri, yetişmiş insan gücü, rekabetçi fiyat avantajları, devlet 
desteği, özellikle bulunduğu coğrafi konum itibariyle sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikleri ve uygun iklim 
koşulları ile birleşen kaliteli turizm işletmeciliği ve dünyaca bilinen Türk konukseverliği (Yıldırım ve Altunkaya 
2006) ile medikal turizm alanında da her geçen gün daha fazla pay sahibi olmaktadır.

Tablo 2. Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Dağılımı

Yıllar
Kamu Sağlık 
Kuruluşları

Özel Sağlık 
Kuruluşları Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
2008 17.817 24,1 56.276 76,0 74.093 100,0

2009 21.442 23,3 70.519 76,7 91.961 100,0

2010 32.675 29,8 77.003 70,2 109.678 100,0

2011 41.847 26,8 114.329 73,2 156.176 100,0

2012 43.904 16,8 218.095 83,2 261.999 100,0

Tablo 2’de yıllara göre sağlık hizmeti alan uluslararası hasta dağılımı verilmiştir. Uluslararası hastalar; 
Medikal Turistler, Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hastalar, Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden 
Gelen Hastalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelen Hastalardan oluşmaktadır. 

Grafik-1. Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Sayıları, 2012*

* Önceki raporlarda sunulan verilerle karşılaştırma yapabilmek için Grafik 1’de üniversite 
hastanelerinin tamamı (devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri) kamu sağlık kuruluşları içinde 
verilmiştir.
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Grafik-1’de görüldüğü üzere, yıllara göre Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı sürekli olarak 
artış göstermektedir. Özellikle de 2010 yılından sonra ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu eğilim Türkiye’nin 
medikal turizm potansiyelini ortaya koymaktadır. Grafikten okunması gereken diğer bir eğilim ise özel sektörün 
uluslararası hasta sayısındaki artışın kamu sektöründen oldukça fazla olduğudur.

Antalya ili bazında gelen turist ve sağlık turizmi istatistiklerine gelince Türkiye genelindeki aynı artışı daha 
net olarak görebilmekteyiz. Aynı zamanda Antalya ve Manavgat’a gelen turist sayısında da artış mevcuttur.

Tablo 3. 2012 Yılı  Antalya Hastanelerindeki Sağlık Turizmi Verileri

 ÖZEL 
KURULUŞLAR

KAMU 
HASTANELERİ

ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİ TOPLAM

SAĞLIK TURİZMİ 8265 17 40 8322

TURİSTİN SAĞLIĞI 73355 4013 681 78049

SGK ANLAŞMALI ÜLKELER 1354 1700 15 3069

TOPLAM 82974 5730 736 89444

Sağlık turizminde yasal düzenlemeler ve devlet destekleri:

Son yıllarda bu gelişmelere paralel olarak sağlık turizmi ile ilgili birçok yasal düzenlemeler yapılmış ve halen 
taslak olarak çalışılan birçok mevzuat çalışmaları vardır: 

1. 27.07.2013 tarihli Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi yönergesi ülkemizde yabancı uyruklu kişilere sunularak 
sağlık hizmetlerini özelliklede kamu hastanelerindeki işleyişi belirlenmiştir.

2. Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili 2013/18 sayılı  Sağlık Bakanlığı genelgesi ile 
turistlere konaklama tesislerinde acil sağlık hizmetlerinin sunumu organize edilmiştir. Ayrıca bu genelge 
ile otellerde sağlık turizmi kapsamındaki Obezite, Diyabet, Diyaliz, Rehabilitasyon  ve Onkolojik bakım  
polikliniklerin işleyişi belirlenmiştir. Konaklama tesislerinde diş hekimliği hizmetleri ve estetik uygulamaları 
yapan sağlık kuruluşlarının açılması ile ilgili düzenlemelerde devam etmektedir. Böylece sağlıklı yaşam 
tesislerinin ve dünyada hızla yaygınlaşan sağlık otellerinin ülkemizde de açılmasına imkan tanınmıştır. 
Manavgat için bu konsept ve uygulama çok önemlidir.

3. Sağlık turizmi ile ilgili yabancı dilde reklam ve tanıtım yamanın  önü açılmıştır.

4. Çalışmaları devam edan aşağıdaki mevzuatlarda 2014 yılı içinde yayınlanması planlanmaktadır. 

•	 Sağlık serbest bölgesi yönetmeliği,

•	 Kür ve rehabilitasyon merkezleri, medikal SPA merkezleri yönetmeliği,

•	 Sağlık seyahat acenteleri, sağlık turizmi danışman firmalar ve asistan kuruluşlar yönetmeliği ile ilgili,

mevzuat çalışmaları son aşamasına gelmiş olup ilgili taraflarla tartışmaya yakında açılacaktır.

Ayrıca Ekonomi Bakanlığının yayınladığı 2012/4 sayılı Tebliğ ile sağlık turizminin yurtdışında tanıtımı ciddi 
olarak finansal açıdan desteklenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Haziran 2012’de yayınlanan 
6322 sayılı kanun ile  sağlık turizmi gelirlerinden %50 vergi muafiyeti getirilmiştir. 2012 yılında yayınlanan yeni 
teşvik yasası ile kültür ve turizm bölgelerinde yeni konaklama tesisi yapılır ise 5 bölge yatırımları teşviklerinden 
faydalanılabilecektir. Bu konaklama tesisi içine sağlık ile ilgili bir yatırım kombine edildiğinde ve sağlık otelleri 
ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulduğunda da bu teşvikten faydalanılabilecektir.
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Tüm bu gelişmelere bakıldığında genelde Antalya özelde Manavgat için sağlık turizmi fırsatları çok fazladır. 
Ülkemiz sağlık turizmine tam olarak yönelmiştir. İstatistikler bunu net olarak ortaya koymaktadır. Artık Manavgat 
için önce hayal edip düşünmek ve araştırmak sonra planlamak ve hemen sağlık turizmi çalışmaları ve yatırımları 
için harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu rapor bu konuda önemli bir başlangıçtır. 

Bu rapor bu kapsamda Türkiye de bir ilk olup önemli bir örnek teşkil edecektir. Bu rapordan sonra Manavgat’ta 
mutlaka bir komisyon oluşturulmalı, sağlık turizmi konusunda yapılacak yol haritası belirlenmeli ve hemen 
çalışmalara başlanılmalıdır. Manavgat’ın kurtuluşu ve geleceği turizmin 12 aya yayılmasından ve  Turizmi sahile  
sıkışmışlıktan kurtarıp tüm Manavgat’a özellikle Toros’un eteklerine kaydırmaktan, turizmi çeşitlendirmekten, 
alternatif  turizmi  yaymaktan  ve özelliklede sağlık turizmini geliştirmekten geçer.

                                    Dr. Dursun Aydın
                                      Araştırmacı
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BÖLÜM 1:
YÜKSELEN TRENT 
SAĞLIK TURİZMİ
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1. SAĞLIK TURİZMİ KAVRAMI

1.1 Sağlık Turizminde Tanımlar ve Kavramlar

Sağlık turizminin tanımında gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda ciddi bir gayretin olduğu 
gözlemlenmekte. Daha önceleri sağlık turizminden özellikle ve genellikle tıp turizmi anlaşılırken son dönemlerde 
bu yaklaşımın sağlık turizmi kavramına tam karşıt gelmediği ve olması gerekeni tam olarak ifade etmediği 
yönünde artan oranda itirazlar yükselmekte.

Önceleri belki de bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak tıp turizmi ile sağlık turizmi eşanlamlı olarak kullanılırken artık 
bunun böyle olmaması gerektiği, sağlık turizmi kavramını bir şemsiye kavram olarak kabul etmek gerektiği, sağlık 
turizmi kavramının altında çeşitli alt tanımların yapılmasının zorunluluğu, bu alt tanımlarda titiz davranılması 
gerektiği hususunda tüm sektör oyuncuları birbirine benzer görüşler ifade etmekte.

Sağlık turizminde asıl olan, sağlık turistinin kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık amacı ile seyahat 
etmesidir. Ross (2001), genel tanımıyla sağlık turizmini kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık amacı ile 
seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm türü olarak kabul etmekte1. Theobold (1998) ise, sağlık turizminde 
saat sınırlamasına giderek 24 saat ya da daha fazla bir süreyle ev ortamından uzakta hizmet alan kişiyi sağlık 
turizmi kapsamında değerlendirmekte.

Öte yandan doktorların ve sağlık personelinin bulundukları yerden bir başka yere giderek tedavi yapmalarını 
medikal turizm kapsamına alanlar da bulunmakta ve örneğin, “sınır ötesi çalışan doktorları” bu tanıma dâhil 
eden ve bunların sundukları sağlık hizmetlerini tıp turizm olarak kabul edenler bulunmakta.

Theobald’un (1998) söz konusu 24 saatlik alt sınır yaklaşımından yola çıkacak olursak 24 saatten daha az 
süreyle evden uzak kalan kişi sağlık turisti olarak kabul edilmeyip “ziyaretçi” olarak değerlendirilecektir. Buna 
göre 24 saatten daha az süreyle Türkiye’de kalıp tedavi gördükten sonra yeniden ülkesine dönenler örneğin 
THY tarafından yabancı sağlık turistleri için uygulanan indirimli tarifeden yararlanamayacak ve T.C. Ekonomi 
Bakanlığının 2012’de çıkarttığı Tanıtım teşvik Tebliği kapsamına giremeyecektir.

Her ne kadar Theobald (1998) ve kendisiyle aynı görüşte olan bilim adamları hoş ve ucu açık sonsuza dek 
sürecek bir tartışmanın kapısını aralasalar da bu yaklaşımın günümüz ekonomi dünyasında pek karşılığının 
olmayacağı aşikârdır.

Sağlık turizmine talep boyutu ile bakıldığında çok daha değişik sağlık turisti tipleri ile karşılaşmak mümkündür. 
Bu sağlık turistlerinin amaçlarını yukarıdaki kategorilerden birine dâhil etmek mümkün olabilir.

1.2 Sağlık Turisti Sınıflandırması

Cohen (2006), sektöre olan talep bağlamında bir sınıflandırmaya gitmiştir. Buna göre; sağlık turizmi pazarı 
açısından turistler ya da ziyaretçiler 5 temel kategoride gruplandırılabilir. Bunlar;

• Yalnızca turist: Ziyaret ettikleri ülkede herhangi bir hizmet veya tıbbi tedaviden

Yararlanmadan deniz, güneş ve sahil gibi klasik tatil geçiren insanlar.

• Tatilde tedavi edilen turist: Seyahati sırasında rahatsızlanma ya da kaza nedeni ile tıbbi hizmet ve 
tedavi alan insanlar. Bu türdeki turistler daha ziyade acil hasta sınıfına girerler.

• 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 tatil ile sağlık hizmeti alımını birleştiren turistlerdir.
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• 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 gruptakiler ağırlıklı olarak tıp turistleri olup bir bölgeye gidiş amaçları yalnızca o 
bölgede tedavi olmak ya da operasyon geçirmek olup tatil gibi bir amaçları bulunmaz.

Yukarıda yer alan çeşitli yaklaşım ve tanımlardan anlaşılacağı üzere sağlık turizmi ile aslında ve daha ziyade 
medikal turizme işaret edilmekte ve sağlık turizmi bu tanımla dar bir alana, medikal turizm ağırlıklı bir alanına 
sıkıştırılmakta. Bu yaklaşımın doğru ya da yanlışlığı, haklı ya da haksızlığı ayrı bir tartışma konusunu içermekle 
birlikte sağlık turizminin bu kadar dar bir alana sıkıştırılmasının ve bundan büyük oranda medikal turizmin 
anlaşılmasının doğru olmadığı gayet açık bulunmaktadır. 

Zira bu tanımlama yönteminde sağlık turizminin diğer ayaklarını oluşturan Termal, SPA-Wellness ve İleri Yaş 
ve Engelli Turizm türleri büyük oranda göz ardı edilmekte ve ikinci sınıf muamelesine tabi tutulmakta. Özellikle 
ülkemizin zengin yer altı termal kaynakları açısından sahip olduğu potansiyelden hareketle termal turizm ve 
bununla doğrudan bağlantılı ileri yaş ve engelli turizmi konusu gereken önemi hak etmektedir.

1.3 Sağlık Turizmi Türevleri

Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakın takibe alan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı bu 
bağlamda, biraz da Türkiye gerçekliğinden hareketle, sağlık turizminde şöyle bir sınıflandırmaya gitmekte:

Tablo-1:

1.4 Tıp Turizmi

İngilizce (Medical Tourism) terkibinden devşirilerek Türkçede Medikal Turizm olarak ifade edilen tıp turizmi 
ile sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya da etkinlik anlaşılmakta (Tram 2006). 
“Hastalığın iyileştirilmesi” durumu, tıbbi checkup, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, 
kanser tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer işlemleri içermektedir.

Bunlara ek olarak daha çok tedavi ve cerrahi müdahale amaçlı seyahatleri vurgulayan tıp turizm son 
dönemlerde sağlık turizminin önemli bir unsuru olarak turizm literatürüne girmiştir.

Yukarıda Cohen’in tanımlamasında belirtildiği üzere turizm pazarı müşteri gruplarından doğal olarak 
birinci grupta yer alanlar klasik ziyaretçi kategorisinde yer aldığı için tıp turizmi hizmet sunucularını doğrudan 
ilgilendirmemekte. 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.

1.5 Küresel Bazda Tıp Turizminde Sık Talep Edilen Tedavi ve Tıbbi Müdahale Türleri

Orta ve Güney Amerika ülkelerinden bazıları kozmetik, obezite ve plastik cerrahi konusunda büyük tanınırlığa 
sahip bir hale gelmiş bulunuyorlar. Hindistan, Singapur ve Tayland kalp damar cerrahisi ve ortopedik cerrahi 
konularıyla öne çıkmakta. Hindistan’daki fiyatların diğer rakiplerine nazaran daha düşük olması ülkeyi sağlık 
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turistinin gözünde daha cazip hale getirmektedir. Diğer yandan sağlık alanında oldukça ileri düzeyde olan 
Belçika, Kanada, Almanya, İsrail ve İtalya’da karmaşık ameliyat ve diğer ileri sağlık hizmetleriyle öne çıkmakta. 
Türkiye ise göz, estetik, ortopedi, beyin cerrahisi ve onkoloji bölümlerinde ön plana çıkmaya başlamıştır. Organ 
naklinde son dönemlerde  başta yüz nakli, böbrek, karaciğer ve üterus nakilleri ile çok ses getirmeye başlamıştır .

1.6 Termal ve SPA-Wellness Turizmi

Günümüzde turizm türleri amaca, talebe ve insanların zevk ve hobilerine göre çok çeşitlilik göstererek değişik 
alanlardaki yeniliklerle giderek zenginleşirken, sağlık turizmi de zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, 
ruh ve beden güzelliğine önem veren çağdaş insanlara da hizmet vermeye başlamıştır.

1.7 İleri Yaş Turizmi

Yine son dönemde sağlık turizminde yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçla yapılan 
seyahatlerde sağlık turizminin yeni bir türü olarak turizm faaliyetlerinde yerini almaya başlamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2011 verilerine göre 74.724.269 olan Türkiye nüfusunun yarısını 29 yaş 
altında olanlar oluştururken 65 yaş ve üzeri olanların sayısı ise hiçte azımsanamayacak bir sayı olan 6 milyona 
ulaşmış bulunmakta. Buna 50-64 yaş gurubuna dâhil olan 9,5 milyon civarındaki ileri yaşlı sınıflandırmasına 
girenleri eklersek ortaya 5,5 milyon civarında (50 yaş ve üstü) müthiş bir sayı ile karşılaşmaktayız.

Artık Türkiye nüfusunun salt genç bir nüfus olduğu savını ileri sürmek, ve bütün politikaları bu veriyi temel 
alarak yapmak, bütüncül yaklaşımın önünde bir engel olarak durmakta. Her ne kadar bu sav ve yaklaşım tamamen 
yanlış olmamakla birlikte 15 milyonluk diğer büyük bir gurubu dikkate almamak demek olacağı için eksik bir 
yaklaşım olarak kalmaya mahkûm olacaktır. Aşağıda görüleceği üzere ülkemizin nüfusunu 5 ana guruba ayırmak 
mümkündür;

                  Kaynak: Tüik  2011 verileri

İleri yaş ve yaşlıların toplum içerisindeki mutlak sayı ve oranlarının artışı yalnız Türkiye ile sınırlı bulunmamakta; 
özellikle gelişmiş Avrupa ve ABD gibi ülkelerde % 20’lere varan yaşlı popülâsyonları söz konusu olmaktadır. Buna 
ayrıca Ortadoğu, Balkan ve diğer komşu ülkelerde bulunan milyonlarca yaşlıyı ilave edecek olursa ülkemizin 
önünde sağlık turizmi açısından çok ciddi bir potansiyelin durduğunu görürüz.
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1.8 Engelli Turizmi

Türkiye’deki engellilerin toplam nüfusa oranı ise % 12 civarında. Bir diğer ifadeyle ülkemizde 9 milyon 
civarında engelli insan bulunmaktadır. Günümüzde turizm türleri amaca, talebe ve insanların zevk ve hobilerine 
göre çok çeşitlilik göstererek değişik alanlardaki yeniliklerle giderek zenginleşirken gerek ülkemizde gerekse pek 
çok ülkede bulunan engelliler bu olumlu gelişmeden eşit olarak yararlanamamaktadır.

 Tablo-3:

             Kaynak: Tüik 2012 verileri
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2. DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ

2.1 Uluslararası Hasta Sınıflaması

Medikal turizm kapsamında değerlendirilen özelliklede yatarak tedavi gören hastalar turist olarak 
değerlendirmekten daha ziyade uluslararası hasta olarak nitelemek daha doğru olacaktır. Türkiye dinamikleri 
göz önünde bulundurularak oluşturulan uluslararası hasta sınıflaması Şekil 1’de verilmekte ve aşağıda kısaca 
tanımlanmaktadır.

Tablo-1: Uluslararası Hasta Sınıflaması

2.2 Medikal Turizm Kapsamında Hizmet Alan Hastalar: Medikal Turistler

Termal/SPA/wellness turizmi, yaşlı turizmi ve engelli turizmi ile birlikte sağlık turizminin diğer bir alt bileşeni 
olan medikal turizm (tıp turizmi); genellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimler 
tarafından yapılan tedavi amaçlı uygulamalardan yararlanmak için hastanın ikâmet ettiği yerden başka bir yere 
seyahat etme eylemi olarak tanımlanabilir. 

Medikal turizm kapsamındaki bu uygulamalar ağırlıklı olarak; tıbbi check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp 
ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren 
diğer işlemleri içermektedir (Aydın, Constantinides, Mike, Yılmaz, Genç ve Lanyi 2012). 

2.3 Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hastalar

Turizm sağlığı, turistin konakladığı ve gezdiği çevrenin sağlık açısından etkisini kapsar. Turizm sağlığı 
genellikle çevre sağlığının konusu olmaktadır. İkâmet edilen yerden başka bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerin 
bu eylem sürecinde acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına turistin sağlığı denilmektedir 
Kısacası, turistin sağlığı, sağlık amacı dışında başka bir amaçla turizm faaliyetine katılan kişilerin, turizm 
hareketi süresince acil hallerde ihtiyaç duymaları halinde turist olarak bulundukları yerde sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları anlamına gelmektedir.

2.4 Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hastalar

Uluslararası ilişkilerin önemli bir uygulama alanı ve mekanizması Sağlık Alanında Milletlerarası İkili 
Anlaşmalardır. Bu anlamda T.C. Sağlık Bakanlığının da bazı ülkelerle sağlıkla ilgili birçok alanda yapmış olduğu 
ikili anlaşmalar vardır. Bu ülkelerden belirli sayıda hasta Türkiye’ye ilgili protokol kapsamında gelmekte olup, 
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tedavisi Sağlık Bakanlığınca planlanmaktadır. Bu hastalar Kamu Hastanelerine veya Üniversite Hastanelerine 
Bakanlıktan resmi bir yazı ile gönderilmektedir. Türkiye’nin Sudan, Afganistan, Yemen, Arnavutluk, KKTC, Kosova, 
Azerbaycan ve Bosna Hersek ile bu kapsamda ikili anlaşmaları vardır.

2.5 Sosyal Güvenlik alanında Milletler arası anlaşma kapsamında Gelen Hastalar

Bu grup hastalar genellikle Avrupa da çalışan Türk vatandaşlarımız için yapılmış SGK kapsamında sosyal 
güvenlik sözleriyle çerçevesi belirlenmiştir. Anlaşmalı ülkelerdeki ülke vatandaşını ve bizim orada yaşayan 
vatandaşımızı kapsar. Karşılıklı olarak tatil amaçlı kısa süreliğine diğer ülkeye gidildiğinde acil sağlık hizmeti 
gerektiğinde bu kapsamda hizmet alınır. SUT ücreti ve kurallarına göre hizmet verilir. Karşılıklılık ilkesi geçelidir 
ülkenin kendi vatandaşına sunduğu sağlık hizmeti sunum prensibi geçerlidir.

2.6 Sağlık Turizmini Besleyen Nedenler

Gelişmiş ülkelerde bulunan insanları daha az gelişmiş ülkelere sevk eden en önemli unsurların başında 
kendi ülkelerinde bu sağlık hizmet ve imkânlarının bulunmayışı ve kaliteli sağlık hizmeti arayışı yanı sıra sağlık 
hizmetlerin pahalı olması, erişim ve bekleme sürelerinin bulunması, mahremiyet gibi konular gelmektedir.

Diğer yandan internet, e-posta, telefon ve benzeri modern teknolojiler potansiyel turistlerin oturdukları 
yerden dünyanın her yerine erişimini, sunulan hizmetlerin incelenmesini, fiyat karşılaştırmalarını ve tedavi ve 
hizmetlerin derhal ve doğrudan kullanılabilirliğini olası hale getirmektedir. Gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş 
ülkelere hasta akışının en önemli bir başka itici unsuru düşük maliyetlerin yanı sıra alıcı ülkede ilave turistik 
paketlerin sunulmasıdır.

2.7 Sağlık Turizminde Küresel Gelişmeler

Nereden bakılırsa bakılsın sağlık turizmi önüne geçilemeyecek ve geçilmemesi de gereken bir olgu olarak 
önümüzde durmakta. Ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birlik ve ortaklıkların artması, bireyin sınır ötesi 
seyahat özgürlük ve imkânının çoğalması, vize ve ulaşım gibi engelleyici unsurların azalması, sağlık turizminin 
ülkelerin gelirlerinde ciddi artışlara sebep olması, gezi ve tatil turizminin bıraktığı gelirlerin (ortalama 750 
USD) kişi başına sağlık turizminden elde edilen gelirlere oranla çok daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı 
pek çok ülke sağlık turizmini ulusal bir turizm politikası olarak ele almaya, bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya 
yönelmekte. Sağlık turizminden hasta başına ortalama 9000 USD tıbbi tedavi geliri elde edilmektedir. Bu 
hastanın refakatçısının ve kendisinin tedavi süresinde ve sonrasında harcayacağı meblağ yaklaşık 3000 USD 
olduğu düşünülünce sağlık turizmi normal turistten çok daha fazla getirisi olan bir durumdur.

Amerika’da yapılan bir araştırmada yurtdışında sağlık hizmetleri almak için en azından 6.000 (altı bin) Dolar 
ve üstü harcamalarda tasarruf yapıldığı, bu miktarın altında kalan tedavilerde yurtdışına gitmenin bir tasarruf 
sağlamadığı belirtilmekte. Diğer yandan, yapılan tedavi ve sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve bunlar arasında 
çok ciddi fiyat farkları olması nedeniyle sağlık turizminde turist başına ortalama bir fiyat vermek oldukça zor 
görünmekte. Bununla birlikte açık kalp ameliyatı, kök hücre nakli, diz ve kalça yenilemeleri gibi karmaşık ve ağır 
tıbbi müdahalelerde on binlerle ifade edilen miktarlar söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle Hindistan, Almanya, Malezya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland gibi ilk 10’a dâhil 
olan ülkelerde özellikle ciddi girdiler sağlayan tedavi türleri öne çıkmakta. Ayrıca bu ülkeler kamu ve özel sektör 
paydaşları olarak birlikte işbirliğine yönelmiş, ülkeleri yararına artı değer oluşturarak politika ve alt yapılarını 
buna göre kurgulamışlardır. Örneğin Almanya, 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir hedef ülke arayan özellikle 
zengin körfez ülkelerinden gelen hastalara kucak açarak ABD’den boşalan yeri doldurmayı başarmıştır. Sessiz 
sedasız yürüyen Almanya, Kuveyt başta olmak üzere diğer zengin Arapları ülkesine çekmekte ve bu guruba 
sağlık hizmetleri sunmakta epey yol almış bulunmakta.
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Aynı şekilde, sağlık turizminde dünya genelinde birinciliğe oynayan Hindistan 2012 yılında 1 milyonu aşkın 
sağlık turisti sayısına ulaşmayı hedeflemektedir.

Dünyanın  şimdi sağlık turizmi bağlamında yeniden şekillendiği, ya da diğer bir ifadeyle ayrıştırılıp pazar 
bölgeleri olarak işaretlendiği ve sunucu ülkeler tarafından pay edilmeye başlandığı göz önüne alınırsa, Türkiye 
olarak nereye yoğunlaşacağımız, hedef kitlemizi kimlerin oluşturacağı, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek 
için tanıtım konusunda nasıl bir yöntem izleyeceğimiz gibi konularda tüm paydaşlarla oturup ivedilikle plan ve 
stratejiler yapmaya başlamamız tarihi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta.

Medikal turizm pazarında günümüzde birçok Asya ülkesi hâkim durumdadır, ancak çok sayıda ülke de pazara 
girmeye çalışmaktadır. Özellikle Hindistan oldukça düşük fiyatları ile pazarda önemli bir yer edinmiştir. Bu ülke 
medikal turizm sektörünün hacmini 2012 yılına kadar 1,2 milyar Pound’a kadar yükseltmeyi hedeflemektedir.

Dünya genelinde ise 2006 yılı verilerine göre, sağlık turizmi toplam harcamaları 60 milyar Dolara ulaşmıştır ve 
2012 yılına kadar bu rakamın 100 milyar Dolara ulaşması beklenmekte. ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 
5,5 milyar Dolar, Avrupa’da 3,5 Milyar Euro civarında olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancı 1 milyar 
Doları aştığı belirtilmektedir.

Medikal turizm pazarında talep Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu olarak üç bölgede yoğunlaşırken, bu 
bölgelerdeki talebin destinasyonlara dağılımı bakımından; Avrupalı medikal ziyaretçilerin favori ülkesi Hindistan, 
Malezya ve Tayland’dır. Malezya İslami referansı nedeni ile Ortadoğu pazarına hâkimdir. Singapur, daha önce 
belirtildiği üzere Japon pazarının temel destinasyonudur. Küba doğal olarak Orta Amerika pazarına yönelmiştir.

Medikal turizm için dünyadaki en önemli bölge kuşkusuz Asya kıtasıdır. Bölge yılda 1,3 milyon medikal 
turisti çekmektedir ve Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerle bu faaliyetin kapsamı 
şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Tayland’da medikal turizm hareketleri 1970’lerde cinsiyet değişimi operasyonları 
ile başlayıp daha sonraları estetik cerrahiye yönelim göstermiştir.

Hindistan günümüzde medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir ve bu alanda en önemli küresel 
merkez haline gelebilmek için teknolojisini yenilemiş, batılı tıbbi yöntemleri uyarlamış, düşük maliyetler ve 
hızlı bakım sağlayabilmesini reklamlarında vurgulamıştır. Bu ülkede 1990’ların ortasından itibaren ekonomik 
liberalleşme sayesinde özel hastaneler teknolojiyi ve diğer tıbbi malzemeyi daha kolay ithal edebilir hale gelmiş 
bu sayede de altyapılarını batılı hastanelerin düzeyine getirebilmişlerdir.

Bununla birlikte, hastanelerin iyileşmesi ve maaşların artması sayesinde denizaşırı çalışan doktorlar da kendi 
ülkelerine geri dönmeye başlamışlardır. Geriye dönen doktorların çoğunun uluslararası deneyimlerinin olması, 
potansiyel turistleri kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için reklamlarda kullanılabilecek bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hindistan’daki büyük hastane zincirleri yabancı hastalar için özel tercümanlar istihdam 
ederken, büyük oranda İngilizce konuşabilen bir ülke olmasının avantajlarından da yararlanılmıştır.

Teknolojinin batılı ülkeler düzeyine getirilmesine, doktorların deneyimli ve batılı prosedürlere aşina olmasına 
rağmen, iş gören maliyetleri çok düşüktür ve sigorta daha az masraflıdır. Bu ülkede kalp ameliyatı gibi enfeksiyon 
riski yüksek ameliyatlarda bile başarı oranları dünyanın en iyi hastaneleri ile karşılaştırabilir durumdadır.

Ülkemizde medikal turizm birçok bölgede termal turizmi ile birlikte yürütülebilmektedir ve bu da ülkenin çok 
önemli bir avantajıdır. Özellikle kaplıcaların birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bu birlikteliği kolaylaştırmaktadır. 
Termal turizm açısından önemli bir jeo-termal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve 
potansiyeli bakımından da dünyada ilk 7 ülke arasına girmektedir (Soydan, 2007).

Konu ile ilgili uzmanların değerlendirmelerine göre, ülkemize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu 
Avrupa’dan ve komşu ülkelerden gelmektedir. Bunlardan göz ameliyatı için Türkiye’yi tercih eden turistler ülkede 
ortalama 4-5 gün kalmaktadır. Sadece göz ameliyatı için gelen hastalar ülkemize ortalama 2.500 Dolar döviz 
bırakmaktadır. Son yıllarda özellikle Irak, Azerbaycan, Libya ve Ortadoğu ülkelerinden beyin cerrahisi, ortopedi, 
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onkoloji ve estetik cerrahiden ciddi sayılarda hasta gelmeye başlamıştır. Ayrıca organ nakli hızla yükselen bir 
sağlık turizmi alanı olmaktadır.

Medikal turizmi geliştirmeyi amaçlayan ülkelerin sayısı da giderek artmaktadır. Asya’daki sağlık turizminin 
başarısı küresel ilgiliyi ve rekabeti artırmakta ve bu durdurulamaz gibi gözükmektedir. Örneğin, termal turizm 
seyahatleri konusunda Singapur maliyeti nispeten yüksek bir destinasyon olmasına rağmen, 2012 yılında 1.8 
milyar Dolar gelir getirmesi beklenen 1 milyon hastayı çekmek istemektedir. Bu hedef gerçekleşirse ülkede en 
az 13.000 yeni iş olanağı yaratacaktır.

Yine Filipinler medikal turizme olan ilgisini, yeni bir havalimanı yaparak ve tüm dünyadaki hastaların bir 
şekilde İngilizce konuşan Filipinli doktorlara aşina olduklarını vurgulayarak göstermiştir. Dubai, Orta Doğu 
turistlerinin Asya’ya gitmelerini engellemek için yeni bir Sağlık Kenti kurmuştur.

Hindistan’daki en büyük özel uluslararası sağlık servis grubu olan Apollo’nun 2004 yılında 37 tane hastanesi, 
Kuveyt, Sri Lanka ve Nijerya’daki hastaneler ile ortaklığı vardır ve Dubai, Bangladeş, Pakistan, Tanzanya, Gana, 
Filipinler, Londra ve Chicago’daki büyüyen özel Kuruluşlar ve uluslararası bağlantıları olan diğer kuruluşlar ile 
bunu planlamaktadır.
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3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ

3.1 T.C. Sağlık Ekonomisi İçinde Sağlık Turizmi Sektörünün Yeri

Tüm dünyada sağlık endüstrisinin önemi hızla artarken, global hacminin 60 milyar USD olduğunu tahmin 
ettiğimiz sağlık turizmi sektörü yıllık %20 gibi yüksek bir büyüme sergilemektedir. Keza, otoritelerce, dünya 
nüfusunun %3’lük kesiminin başka ülkelere medikal tedaviler (onkolojik tedaviler gibi tıbbi tedaviler, cerrahi 
işlemler, kaplıca-kür terapileri ve fiziksel rehabilitasyon tedavileri, wellness vb) için seyahat etmektedir.

 IPK’s World Travel Monitor isimli çalışmada sağlık turizmi kapsamında 2011 yılında Avrupa’da 9,4 milyon 
(740 milyonluk Avrupa nüfusuna oranı %1,3’dür, yine bu değer toplam ülke dışı seyahatlerin %2,4’dür ) seyahat 
gerçekleşmiştir. (Kaynak: ITB World Travel Trends Report 2012/2013, IPK International)

Ülkemiz için en büyük pazar niteliğindeki Avrupa vatandaşlarının gerçekleştirdikleri tıp turizmi amaçlı 
seyahatleri son beş yılda %24 oranlarında artmıştır. 2012 yılında 152,5 milyar USD ihracat performansı olan 
ülkemizin, döviz gelirinin 2,5 milyar USD’lik kısmını yabancı hasta hizmetlerimiz aracılığıyla kazandığını tahmin 
etmekteyiz. Buradaki performansımızı kısa süre içerisinde 5 milyar USD bandının üzerine, on yıl sonra da 20 
milyar bandına taşımak yönünde hedefler koymuş bulunmaktayız.

Kamunun ve özel sektörün mevcut sağlık yatırımlarını kullanarak, hiçbir ek yatırım yükü doğurmadan, sağlık 
sistemimize yüksek cari fazlası olan işlem kalemleri sunan uluslararası hasta hizmetlerimiz, 75 milyar TL düzeyine 
ulaşan ve son iki yıldır %11 düzeyinde büyüyen ulusal sağlık harcamalarımızın ekonomimiz üzerinde yarattığı 
basıncı ilerleyen dönemlerde dengeleyebilecek yegane unsurdur. 75 milyon nüfuslu ülkemizi çevreleyen coğrafya 
sağlık turizmi faaliyetlerimiz için verimli bir vaha gibidir. Keza 740 milyon nüfuslu Avrupa kıtası yaşlanmış ve yaş 
ortalaması kıta genelinde çoğu ülkede %20’nin üzerine çıkmaya başlamıştır. 143 milyon nüfuslu ve yıllık 1 milyar 
dolarlık hasta çıkışı sergileyen Rusya Federasyonu da 39 olan yaş ortalaması ve %18 olan yaşlı nüfus yüzdesi ile 
bir başka arz açığı odağı ve hasta havuzu konumundadır. 65 milyon nüfuslu Türki Cumhuriyetler ve 220 milyon 
nüfuslu Ortadoğu-Kuzey Afrika bloğu tarihi misyon ve mirasımızı, sağlık hizmetleri alanında da ülkemize yüksek 
bağlılık göstererek canlı tutmaktadırlar. Özellikli tedavilerde ve cerrahi işlemlerde bu iki coğrafi alanın en büyük 
sağlık hizmet tedarikçisi konumundayız.

PPP modeliyle 2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak olan şehir hastanelerimiz, sağlık turizmi 
hizmet sunum gereklerine göre dizayn edilmektedir. Her biri milyar dolarlık projeler olan şehir hastanelerimizin 
yatırım geri dönüşleri, toplam hasta sayısı ve milliyet çeşitliliği her yıl artmakta olan sağlık turizmimiz sayesinde 
daha hızlı ve planlı bir biçimde gerçekleştirilecektir.

3.2 Türkiye Sağlık Turizminde Riskler Ve Rekabet

Sağlık  Turizmi altyapısı mükemmel bir şekilde oluşturduktan sonra en önemli konu sürdürülebilirlik. Bunun 
için kaliteli sağlık hizmeti sunumu, eğitilmiş profesyonel insan kaynağı ve devlet politikasıdır. Ülke olarak tüm 
bunları temin ettikten sonra sağlık turizmini zirveye oturtabiliriz, ancak maharet zirveye çıkmak değil zirvede 
durabilmektir. 

Sağlık turizmi hizmeti sunulurken tıbbi hatalar ve komplikasyonlar yıllar boyunca oluşturulmuş olumlu havayı 
birden bitebilir. Bu açıdan mevzuat çalışmaları ve denetleme çok önemlidir. Sağlık turizminde diğer tehlikeli bir 
konuda ücretlendirme politikasıdır. Rekabet havasında ucuz sağlık hizmeti politikası benimsenir ise uzun vadede 
kaliteli sağlık hizmetinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Sağlık turizminde hizmet kalitesi ve ileri teknoloji 
kullanımı çok önemlidir. Ucuz sağlık hizmeti de aranan bir şart olsa da en son şartlardan birisidir. Bugün en ucuz 
sağlık turizmi fiyatları Hindistan’dadır, fakat Hindistan’ın sağlık turizminde ilk sıralarda yer almasının en önemli 
sebebi ucuzluk değildir. ABD deki Hindistanlı gurbetçiler ve eğitim gören hekimler, ayrıca Hindistan’daki batılı 
sağlık yatırımları Hindistan’ın sağlık turizmi sektörünü dünya liderliğine yükseltmiştir. 
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Türkiye turizminde rekabeti ucuz turizm olarak yapılmaktadır. Bunun acısını yılardır çekmekteyiz aynı hatayı 
sağlık turizminde yapmamalıyız. Uzun vadede ucuz sağlık hizmeti değil kaliteli sağlık hizmeti, ülkenin konumu 
ve sağlıktaki imajı kazanacaktır. Ülke insanına sağlık hizmeti devlet borcu ve sosyal devlet olmanın gereği 
sunulur ticari olarak hiçbir zaman düşünülmez. Ancak sağlık turizmi ülkeye döviz girdisi yani hizmet ihracatı için 
yapılmalıdır ve ticari olarak düşünülmelidir. Aksi halde Türkiye’de sağlık turizmi gelişir, tüm kaynaklar yabancılar 
için kullanılır, hatta kendi vatandaşımıza hizmet sunumunda aksamalara bile sebebiyet verebiliriz.

Sağlık turizmi sağlık kuruluşlarında profesyonel işletim ve kaliteli hizmet sunumu gerekir. Dolayısı ile her 
kuruluş sağlık turizmi hizmeti vermesi mümkün değildir ve doğruda değildir.  Sağlık turizminde doğru tanıtım 
ve reklam önemlidir. Haksız rekabet sağlık turizminde en büyük problemlerden biridir. Kurumsal yapısı olan 
geniş kadrolara sahip markalaşmış bir sağlık kuruluşu ile altyapısı tam olmayan, markalaşmaya önem vermeyen 
belki de tek tercümanı bile olmayan küçük bir sağlık kuruluşunun aynı bulvarda sağlık turizmi hizmeti sunması 
rekabet açısından önemli bir sorundur. Haksız rekabeti engellemek için ve sağlık turizminin sürdürülebilirliği için 
sağlık turizmi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında akreditasyon ve ilave şartların uygulanması belki de ayrı bir 
değerlendirme ile puanlanarak sıralamaya ve seviyelendirmeye tabii tutulması önemlidir.  

Ülkemizde sağlık hizmetlerine halkımızın her bölgede kolay ve yaygın erişimi için sağlık insan gücünde ve sağlık 
yatırımlarında yıllardır başarı ile planlama uygulanmaktadır. Ancak bu planlama Türkiye de yaşayan 75 milyon 
nüfus için yapılmaktadır yurtdışından gelen hastalar için ayrı bir planlama yapılmamaktadır. Sağlık turizminin 
kendi dinamikleri içinde ayrı bir planlama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bunun için Sağlık bakanlığı tarafından  
yeni çalımalar başlatılmıştır. Konaklama tesislerinde aynı ildeki özel sağlık kuruluşlarına belirli şartlarda şube 
açma imkânı tanınmıştır. Yabancı hekim ve hemşirenin özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılmasının önü açılmıştır. 
Planlama kapsamı dışında sağlık kuruluşlarının sağlık serbest bölgelerde yatırım yapmasının yasal olarak önü 
açılmaya çalışılmakta ve konuyla ilgili yasa çıkmış olup yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
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4. SAĞLIK TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ 

Sağlık turizmi ile ilgili kayıtlar ve istatistikler bakanlığımızın yabancı hasta web kayıt sistemine kaydedilen 
verilere göre yapılmakta olup her yıl raporlanıp analizi yapılarak kitap olarak yayınlanmaktadır. Ancak veriler 
düzenli olarak girmediği için bu raporlar sadece genel bir fikir vermektedir. Bu veriler HBYS üzerinden daha 
sistemli bir şekilde toplanması için çalışmalar devam etmektedir. Sağlık kuruluşlarının verileri itina ile girmesi 
planlama ve sağlık turizminde strateji belirlemek için çok önemlidir.

Grafik-1. Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Sayıları (2008-2012)

Grafik-2. Medikal Turizm Kapsamında Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke, (2012) 
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Grafik-5. Aylar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Dağılımı, (2012)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2013 yılı 
Medikal Turizm Araştırma Raporu.

Tablo-2. 2008-2013 yılları arasında, yıllara ve milliyetlerine göre tedavi amacıyla Türkiye’ye gelen 
yabancı hastaların istatistikleri 

YIL YABANCI HASTA 
SAYISI

SAĞLIK TURİZMİ 
HASTA SAYISI

İLK BEŞ ÜLKE MÜRACAAT EDİLEN İLK 
YEDİ BRANŞ

2008 YILI 74.093
-

Almanya, 
Hollanda, Fransa, 
Kıbrıs, Avusturya

Göz, Diş, Ortopedi, 
Kardiyoloji, Onkoloji, 
Plastik Cerrahi, Beyin 
Cerrahisi

2009 YILI 91.952
-

Almanya, 
Hollanda, 
Avusturya, Irak, 
Belçika

Göz, Diş, Ortopedi, 
Kardiyoloji, Onkoloji, 
Plastik Cerrahi, Beyin 
Cerrahisi

2010 YILI 109.678
-

Almanya, 
Hollanda, 
Avusturya, Irak, 
Belçika

Göz, Diş, Ortopedi, 
Kardiyoloji, Onkoloji, 
Plastik Cerrahi, Beyin 
Cerrahisi

2011 YILI 156.176
59.470

Almanya, 
Bulgaristan, Irak, 
Romanya, Libya

Göz, Diş, Ortopedi, 
Onkoloji,  Kardiyoloji, 
Beyin Cerrahisi, Plastik 
cerrahisi ??

2012 YILI 261.000
190.992

Almanya, Libya, 
Rusya, Irak, 
Hollanda

Ortopedi ve Travmatoloji, 
KBB, Kardiyoloji, Genel 
Cerrahi, Dahiliye

Grafik-3. Turistin Sağlığı Kapsamında Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke, (2012)

Grafik-4. Uluslararası Hastaların Başvurdukları Hastane Türleri, (2012)

Tablo-1. Hastane Türlerine Göre Uluslararası Hastaların Geliş Şekilleri, (2012)

Hastane Türü

Hasta Geliş Şekli

Toplamİkili Anlaşmalı 
Ülkeler Medikal Turizm

SGK ile 
Anlaşmalı 
Ülkeler

Turistin Sağlığı

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Devlet 
Hastanesi 8 1,5 8235 4,9 3328 15,5 15784 22,4 27355 10,4

Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi

534 98,2 4586 2,7 2679 12,4 5243 7,4 13042 5,0

Özel Hastane 0 0,0 154696 91,3 15427 71,7 47972 68,1 218095 83,2
Üniversite 
Hastanesi 2 0,4 1945 1,1 96 0,4 1464 2,1 3507 1,3

Toplam 544 100,0 169462 100,0 21530 100,0 70463 100,0 261999 100,0
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Grafik-5. Aylar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Dağılımı, (2012)

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2013 yılı 
Medikal Turizm Araştırma Raporu.
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2013 YILI

Yabancı hasta sayıyı   =225.807 hasta (01 Ocak – 01 Kasım 2013 Tarihleri Arası)

Sağlık turizmi hasta sayısı  =71.894 hasta

Turistin sağlığı hasta sayısı  =151.639 hasta

Kamu hasta sayısı   =43.705 hasta

Özel hasta sayısı   =182.705 hasta

Sağlık Turizmi Kamu Hasta Sayısı =8.718 hasta

Sağlık Turizmi Özel Hasta Sayısı =63.176 hasta

Sağlık Turizmi ilk 10 Ülke

Libya = 10.222 hasta

Irak  = 9.479 hasta

Azerbaycan = 6.006 hasta

Bulgaristan = 2.713 hasta

Almanya = 8.217 hasta

Hollanda = 2.792 hasta

Gürcistan = 1.537 hasta

Rusya = 2.498 hasta

Suriye = 1.676 hasta

Fransa = 1.056 hasta

Tablo-3.  Sağlık Turizminde İlk Dört İlimizin 2013 Ocak-Kasım Performansları

İlimiz Sağlık Turisti Sayısı
İstanbul 33.779
Antalya 6.864
Ankara 5.672
İzmir 4.338

Kaynak : T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü 

(sağlık turizmi daire başkanlığı)  
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5. YAŞLI VE ENGELLİ TURİZMİNE GENEL BAKIŞ

İleri yaş turizmi kapsamında ülkemize gelen misafirlerimiz gezi turları ve meşguliyet terapilerinin yanı sıra 
bakım evlerinde rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Engelliler için de özel bakım,klinik otellerde 
ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Avrupa ülkelerinin 65 yaş üstü nüfusu % 20’nin, engelli nüfusu  % 12’nin üzerindedir. Bu kitlenin bakım 
masrafları ülkelerin ekonomilerini çok zorlamaktadırlar. Bu kitlenin bakım masrafları ülkelerin ekonomilerini çok 
zorlamaktadırlar. Buna rağmen memnuniyet oranları yükselmektedir. Artık bu grubun bakımları için özellikle 
iklimi iyi olan güneşli ve turizm imkânları gelişmiş bölgeler aranmaktadır. Bu alanda en iyilerden biri İspanya 
destinasyonu olmakla beraber çok pahalıdır. Türkiye coğrafi yakınlığı, iklimi, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti 
sunumuyla potansiyel bir ülkedir. Ancak yaşlı ve engelli turizmi için altyapı ve mevzuatlarımız hazır değildir, 
bu alanda eksiklikler bir an evvel giderilmeli ve yatırımlar yapılması gerekmektedir. Yaşlı ve engelli turizmde 
gereken yapılır ise pek yakın gelecekte, büyük bir döviz girdisi elde edilebilir. Bunun için yüksek teknolojili teknik 
alt yapı ve çok sayıda hekime de ihtiyaç yoktur. Daha ziyade eğitilmiş ve kalifiye ara personele ve geniş kapsamlı 
yatırımlara ihtiyaç vardır.

5.1 Sağlık Turizminin Bir Türevi Olarak İleri Yaş Ve Yaşlı Turizmi

Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık 
ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin 
arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak ülkelerin nüfus yapılarında da “demografik kayma”  ya da  
“demografik deprem”   denebilecek değişimler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Konunun önemine binaen Birleşmiş Milletler tarafından ilki 1982 yılında Viyana’da, ikincisi 2002 yılında 
Madrid’de düzenlenen Dünya Yaşlanma Asambleleri düzenlenerek BM’ye üye tüm ülkelerin bu kır saçlı akınına 
karşı gerekli önlemleri hayata geçirmeleri tavsiye edilmiştir. Almanya, Hollanda, Belçika gibi pek çok Avrupa 
Birliğine üye ülkelerde 65 yaş ve üstü nüfus oranının genel nüfusa oranı % 20’ler civarında seyrettiği gerçeğinden 
hareketle Avrupa Birliği kendi bünyesinde ayrı bir birim oluşturmuş ve AB genelinde bu gelişmeleri yakın takibe 
almıştır. 

Çeşitli ülkelerde ulusal enstitüler kurulmuş, mevcut altyapıları iyileştirici ve/veya destekleyici önlemler 
alınmış, bölgesel işbirliğine yönelinmiş ve sosyal politikalar kapsamında ayrı yaşlanma politikaları oluşturulmuş 
veya oluşturulmasına başlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre şu an 600 milyon civarında olduğu belirtilen 65 
yaş ve üstü bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyarı bulacağı öngörülmektedir. Bu artış yalnız Avrupa Ülkeleri 
ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş (şimdilerde sarsıntıda bulunan) ülkelerle sınırlı kalmamakta başta 
Türkiye olmak üzere geçiş döneminde ya da geçiş dönemini tamamlamak üzere olan ülkelerde de ciddi oranlara 
ulaşmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere sayıları hızla artan yaşlılar sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik 
açıdan yeni durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin yaşlanma olgusuna paralel olarak sağlık 
ve destek hizmetlerine olan talepte de bir artış meydana gelmekte. Nitekim sağlık turizmi kapsamında ortaya 
çıkan sınır ötesine doğru yapılan hareketliliğin büyük bir kısmı bu kitle tarafından oluşturulmakta. Sağlık 
hizmetlerinden yararlananların çoğunu da bu kitle meydana getirmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi 
Daire Başkanlığı verilerine baktığımızda Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen yabancı ve/veya yurtdışında yaşayan 
Türk asıllı hastaların çoğunluğunun bu guruba ait olduğunu görürüz. Bugüne kadar daha ziyade fark edilmeyen 
bir gurup olarak kalan ileri yaş ve yaşlılar artık kendilerinin görülmesini, farkına varılmasını ve kendi yaş ve 
konumlarına uygun hizmet yöntemlerinin geliştirilmesini arzu ve talep etmekteler. Ayrıca ileri yaş ve yaşlılara 
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özel tatil, dinlence, eğlendinlen, sosyal aktivasyon ve benzeri tamamlayıcı ve destekleyici faaliyet ve buna 
uygun altyapıların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Geriatrik tedavi Merkezi: Yaşlılıkta gelişen hastalıkların 
tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ile beraberinde bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak kurulan sağlık 
kuruluşlarıdır. Bu merkezler hastane bünyesinde ya da hastaneye bağlı olarak hizmet verir. Bu tesislerde 
konaklayan kişilere yönelik günübirlik ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulur. Ayrıca birçok ülkede 
%10 lara yaklaşan engelli nüfusun da diğer insanlar gibi gezip eğlenmek hakkıdır. Ancak, bu kesim alt yapı 
yoksunluğundan dolayı genelde turizme katılamamaktadır. Bu da sosyal ve ruhsal birçok sorunu beraberinde 
getirmektedir. Engelli turizmi önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak konulardan biri olacaktır; ülkemiz de bu 
konuda çalışmalar yapmaya başlamıştır.     
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6. TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİSİ

Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı sonrasında sağlık hizmetlerinin sunumunun kalitesi ve erişebilirlik 
artmıştır. Türkiye bu başarısıyla sağlık alanında dünyaya rol model bir ülke olmuştur. Tüm bunlara paralel 
olaraktan son beş yılda ülkemizde sağlık turizmi hızla yükselmiş ve bu alanda çok yol kat etmiştir. On yıl önce 
binlerce insanımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına gidiyor ve tüm insanımızda Türkiye yerine yurt dışında 
tedavi olmayı arzuluyordu ama bugün yılda üç yüz bine yakın yabancı hasta ülkemizde tedavi olmaktadır.

 Sağlık turizmi artık bakanlık politikasından öte hükümet politikası hatta devlet politikası olmuştur. Sağlık 
turizmi ülkemizin yurtdışında sosyal ve siyasal göstergelerinden birisi olmuştur. Bakanlığımızın 2013-2017 
stratejik eylem planında ve Türkiye cumhuriyetinin 10 yıl kalkınma planında yerini geniş olarak almıştır.

 

6.1 Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı 2013 - 2017

AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini 
geliştirmeye devam etmek.

HEDEF 4,5: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek.

Hedefe Yönelik Stratejiler:

4.5.1. Sağlık Turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak.

4.5.2. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek.

4.5.3. Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek.

4.5.4. Sağlık turizmi yönetimini iyileştirmek.

Hedefe Yönelik Stratejiler

•	 Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak.

•	 Sağlık turizminin uluslararası düzeyde tanıtımı için Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

•	 Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek.

•	 Sağlık turizmi hizmeti verecek sağlık tesislerinin standartlarını belirlemek.

•	 Sağlık turizmi sunan sağlık tesislerinin altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini artırmak.

•	 Sağlık  turizmi hizmeti veren akredite sağlık tesislerinin sayısını artırmak.

•	 Sağlık turizmi hizmeti veren tesislerin ulusal ve uluslararası denetimini yapmak ve yaptırmak,

•	 Sağlık turizminin tanıtılması ve geliştirilmesi için Üniversite, STK ve Kamu koordinasyonu ve 

• İşbirliğini arttırmak. 
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Tablo-1. SH 4.5 Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ
MEVCUT 
DURUM

ULAŞILACAK 
HEDEF

U L A Ş I L A C A K 
HEDEF

2011 2017 T 2023 T

Sağlık turizmi kapsamında gelen hasta sayısı 
(bin) 156 (1) 700 2.000.000

Sağlık turizminden elde edilen gelir (yıl) (SGP 
ABD$) 1 milyar 8 milyar 20 milyar

Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren 
akredite olmuş sağlık kuruluşlarının oranı (%) 2,5 (1) 4.5 6

                                                      (1) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Tablo-2. SH 4.6 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında 
liderler arasında olmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ
M E V C U T 
DURUM

ULAŞILACAK 
HEDEF

ULAŞILACAK 
HEDEF

2011 2017 T 2023 T
Türk sağlık sistemi ve reformlarıyla ilgili uluslar 
arası indekslerde yer alan olumlu makale ve atıf 
sayısı

Mevcut Durum 
Analizi 

100 200

Serbest sağlık bölgesi sayısı - 4 10
Yurtdışında hastane yatağı sayısı 200 800 1500
Uluslararası sağlık kuruluşlarında çalışan Türk 
uzman sayısı 10 25 100

AB’ye uyum süreci kapsamında hazırlanan proje 
sayısı 23 50 100

Türkiye’de eğitim alan yabancı sağlık personeli 
sayısı 586 (1) 750 1000

  (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

6.2 Türkiye Onuncu Yıl Kalkınma Planında Sağlık Turizmi

Uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları; sağlık teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi 
malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını da beraberinde getirecektir. 
Sağlık hizmeti sunum kalitesinde rekabetçiliği giderek artan ülkemiz, başta Avrupa ve OECD ülkeleri olmak 
üzere nüfusu giderek yaşlanan ülkelere sağlık hizmeti sunma potansiyeline sahiptir. Sağlık turizmi; döviz gelirleri 
nedeniyle cari denge, emek yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırılması 
yoluyla gelir artışı, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alandır.

Uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları; sağlık teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi 
malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını da beraberinde getirecektir. 
Sağlık hizmeti sunum kalitesinde rekabetçiliği giderek artan ülkemiz, başta Avrupa ve OECD ülkeleri olmak 
üzere nüfusu giderek yaşlanan ülkelere sağlık hizmeti sunma potansiyeline sahiptir. Sağlık turizmi; döviz gelirleri 
nedeniyle cari denge, emek yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırılması 
yoluyla gelir artışı, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alandır.

Plan döneminde özellikle sağlıklı yaşama yönelik kaplıca, SPA ve benzeri imkânlar ile sağlık altyapısının 
değerlendirilerek, sağlık turizminin geliştirilmesi önem arz etmektedir
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6.3 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

6.3.1 Programın Amacı ve Kapsamı

Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini 
iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek artmasına paralel olarak sağlık turizmi, ülkemizin 
potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Bu programla, Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm ve ileri 
yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 

6.3.2 Program Hedefleri 

•	 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

•	 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi

•	 Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi

•	 İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması

•	 İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi

•	 İleri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi

6.3.3 Performans Göstergeleri

•	 Termal, medikal ve ileri yaş turizminde yatak kapasitesi

•	 Termal, medikal ve ileri yaş turizminde turist sayısı

•	 Termal, medikal ve ileri yaş turizminde turizm geliri

•	 Medikal turizmde Türkiye’nin dünyadaki sırası

6.3.4 Program Bileşenleri

1. Bileşen: Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi  

•	 Hedef ülke, bölge ve branşları dikkate alan bir sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanması

•	 Kamu kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, kamu ile özel sektör arasında 
işbirliğinin güçlendirilmesi

•	 Fiyat farklılaştırmasına da imkân tanıyan mevzuat altyapısının oluşturulması

•	 İstatistik altyapısının geliştirilmesi 
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2. Bileşen: Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının İyileştirilmesi

•	 Termal turizm varlıkları ve medikal turizm altyapısı envanterlerinin hazırlanması 

•	 Hastane, termal otel, ileri yaş ve engelli bakım merkezleri gibi tesislerin sağlık turizminde kullanım 
imkânlarının artırılması

•	 Sağlık turizmi kapsamında yatırım ve planlama konusunda destek sağlanması, arazi temini için yeni 
modellerin oluşturulması

3. Bileşen: Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması 

•	 Sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi

•	 Sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarının yükseltilmesi

•	 Konaklama ve diğer yardımcı hizmetler için kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilmesi

4.  Bileşen:  Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım ve Pazarlama Yapılması

•	 Hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması 

•	 Tanıtım ve pazarlama alanında kamu ve özel sektör işbirliklerinin artırılması

6.3.5 Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar

Genel Koordinatörler: Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bileşenlerden Sorumlu Kurum/Kuruluş

1. Bileşen: Sağlık Bakanlığı

2. Bileşen: Kültür ve Turizm Bakanlığı

3. Bileşen: Sağlık Bakanlığı

4. Bileşen: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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7. SAĞLIK TURİZMİNDE FIRSATLAR 

Sağlık turizminin gelişmesine paralel olarak özelikle yabancı dil bilen ve dünyaca tecrübeli ve ünlü sağlık 
insan gücünün ülkemize gelişi artabilir. İleri teknoloji girişi artabilir, birçok bilimsel çalışmaların sayısı ve çeşitliği 
artabilir. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemiz sağlık alanında bölgesinde hatta dünyada çok önemli bir konuma 
gelebilir. Sağlık turizmi ülkemizin cari açığını kapatmada önemli bir hizmet ihracatı olacaktır. Turizm ülkesi olan 
bir çok turizm yatırımı olan tesisler ve altyapı, 12 aya yayılan bir alternatif turizm ile rantabl ve daha efektif 
kullanılacaktır. Çevre ülkelerde yaşayanlara özellikle üst seviye devlet adamları ve zengin halka sağlık alanda 
hizmet vererek ciddi sosyal otorite Güçlü Türkiye imajı sağlayacaktır.

Sağlık turizminde birçok ülke rekabet içindedir, bu rekabette ülkemiz ciddi olarak çalışmalı ve fırsatları 
değerlendirmeli. Hindistan ucuz hizmet vererek. Ürdün çevresindeki Arap ülkelerinin konumu ve aynı kültür ve dil 
fırsatını kullanarak hatta İran bile çevresindeki Irak, Pakistan ve Afganistan gibi fakir İslam ülkeleri fırsatını iyi 
kullanmaktadır. Bu ülkeler bu avantajların iyi kullanarak sağlık turizmi sektöründe rekabet etmektedirler. Türkiye 
elindeki coğrafik konum, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunumu, tanınırlık, ekonomik ve siyasi istikrarı ve 
THY’nin yaygın ulaşım imkânları iyi kullanarak dünyada rekabet edebilir. Böylece sağlık turizminde ilk sıralarda 
yerini alabilir. Kalkınma planımızda da hedeflenen Dünyada ilk 5 sıralamasını kolayca yakalayabilir.

8. SAĞLIK TURİZMİNDE GİDİŞAT NEREYE? 

Bugüne kadar sağlık turizminin önemi yeterince tartışılmış olup önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık 
bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve 10. yıl kalkınma planında konu önemli bir seviyeye gelmiştir. 
Sağlık turizminin asıl sahibi ve koordinatör bakanlık, bakanlığımızın teşkilat kanunu (KHK 663) ile Sağlık bakanlığı 
olmuştur. Konu ile ilgili olarak sağlık bakanlığı bünyesin sağlık turizmi daire başkanlığı kurulmuştur. Son iki yılda 
sağlık turizmi ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde dünyaya örnek olacak 
büyük bir proje olarak Sağlık serbest Bölge çalışmaları başlatılmış olup sona yaklaşılmıştır.

Sağlık Serbest Bölgesi:

Sağlık turizmi için marka değeri olan, yenilikçi konseptlere ihtiyaç vardır. Sağlık turizminde kaliteli ve 
uygulanabilir projeler başarıya ulaşacaktır. Aksi halde küçük, alt yapısı olmayan, vizyonu olmayan sağlık 
kuruluşlarının tesadüfi başarılarıyla sağlık turizmi olmayacağı aşikârdır. 

Sağlık serbest bölgelerinin (SSB) önü KHK 663 ile açılmış olup alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 
SSB’ler de ana unsur ve felsefe yenilikçi, kapsamlı, sağlık turizminin tüm paydaşlarının sinerji içinde 
yürütülmesidir. SSB’ler ile ülkemize yatırımcılar gelecek, ileri teknoloji kullanımı kolaylaşacak bazı istisnalar 
ile yatırım ve işletme kolaylaşıp daha cazip hale gelecektir. Örneğin geniş kapsamlı onkoloji merkezi hatta 
sadece bir alanda spesifikleşmiş bölge ülkelere hitap edebilecek tedavi ve araştırma amaçlı onkoloji merkezi 
kurulabilecek. Yaşlılar için rehabilite edici çok kapsamlı sağlık tesisleri kurulabilecek. Dünyanın ünlü hekimleri 
kısa süreliğine gelip çalışabilecek. Sağlık alanında AR-GE merkezleri kurulabilecek.

Uluslararası hasta tedavi için geldiğinde sadece kendi dilinde ve kültüründe hizmet veren tüm personellerinin 
kendi dilini konuşan sadece yabancı hastaların tedavi edildiği merkezleri bulabilecek. SSB’lerde genelde 
yabancılara yönelik hizmetler dizayn edilirken KÖO inşasına başlanan şehir hastaneleri ile şehirdeki eski ve 
rantabl olmayan kamu hastaneleri modern bir yüze kavuşacak, başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere yabancı 
hastalara da hizmet veren modern hastanelere dönüşecektir. 
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2023 Vizyonu:

Türkiye,  Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yılı olan  2023 yılında; yıllık sağlık turizmi geliri 20 milyar USD  
gelir elde edecek,  2 milyon uluslararası hasta kabul edecek, Dünyaya örnek olacak SSB’ler faaliyete geçecek,  
birçok ilimizde modern şehir hastaneleri faaliyete geçecek, ülkemiz markalaşmış tedavi merkezlerine, gelişmiş 
AR-GE merkezlerine ve teknoloji üssüne kavuşacaktır. Nihai olarak bölgesinde bir numaralı sağlık üssü ve sağlık 
turizmi destinasyonu olacaktır. 
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1. ANTALYA EKONOMİSİ

Antalya 20723 km² yüzölçümü, 2.092.537 nüfusu ve 640 km sahil şeridi ile Türkiye’de özel bir konuma sahip 
turizm kentidir. Antalya tarihi ve ören yerleri bakımından büyük bir zenginliğe sahiptir. Yılın 12 ayı devam eden 
turizm hareketlerinden bahsedecek olursak:

Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra, kültür turizm, golf turizmi, spor turizmi(özellikle futbol), kongre turizmi, 
yat turizmi, dağ turizmi, av turizmi, yayla turizmi, kış turizmi ve sağlık turizmi yer almaktadır.

Avrupa’nın en büyük ve modern hava limanlarından birine sahip olan Antalya Hava Limanına yılda yaklaşık dış 
hatlarda 60.000 civarında uçak gelmekte ayrıca Gazipaşa Hava Limanına da dış hat seferleri yapılmakta olup, 
hava, deniz ve karayolu ile toplam yılda yaklaşık 10 milyon yabancı ziyaretçi misafir edilmektedir. Antalya’dan 
yurtdışı 345 noktaya direk uçuş yapılmaktadır.

İlimize gelen ziyaretçilerin ağırlıklı bölümü sırası ile Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, İngiltere, İsveç 
ve Ukrayna’dan olup, toplamda 182 farklı ülkeden 2012 yılında turist girişi gerçekleşmiştir.

2012 Yılında Ülkemize gelen yabancıların sınır kapılarına göre dağılımına baktığımızda % 32’sinin Antalya’dan 
olduğu görülmekte olup, 2012yılında İlimize gelen ziyaretçilerin      % 38’i 45 yaş üstüdür.

Ülkemiz genelinde ki belgeli konaklama tesislerinin % 23!ü İlimizde bulunmaktadır ve toplam İlimizde belgeli 
719 tesis olup, toplam yatak sayısı 360.000 civarındadır. Buna yatırım belgeli tesisleri de eklersek toplam tesis 
sayısı 874 olup, toplam yatak sayısı da 433.000’ e yükselmektedir. Bu tesislerden 269 tanesi 5 yıldızlı otel 
vasfında olup, ağırlıklı olarak Manavgat, Alanya, Serik ve Kemer’de bulunmaktadır. Bu otellerde Kültür ve Turizm 
İl Müdürlüğü’nden belgeli revir yoktur ancak mevcut durumda gelen yabancı konuklara ve otel çalışanlarına 
sağlık hizmeti verilmektedir, hastalığın durumuna göre ayaktan veya sevk edilerek poliklinik, hastane ortamında 
tedavileri tamamlanmaktadır. Ancak yabancı misafirlere otelde verilen sağlık hizmeti Bakanlığımız kayıtlarına 
girmemektedir, eğer ruhsatlı bir kuruluşta tedavisi devam ederse yabancı hasta kaydı yapılmaktadır. Ülkemiz 
genelinde 31 adet çevreye duyarlı konaklama tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin % 18’i İlimizde yer almaktadır. 
İlimizde toplam 1144 seyahat acentesi mevcuttur. Antalya 2013 yılında Dünya’da 197 plajında mavi bayrağı 
olan kentler sıralamasında birinci sıradadır. İlimizde 14’ü Belek Turizm Merkezi olmak üzere 15 golf sahası 
bulunmakta olup, 2012 yılında 472.000 oyun oynanmıştır. Ayrıca iklim ve coğrafi elverişliliği ile Antalya’da 
futbol, atletizm, tenis, boks, tekvando, okçuluk v.b. çok sayıda spor kulüpleri tarafından kamp çalışmalarında 
tercih edilen bir destinasyondur. Ayrıca Antalya’da bulunan otellerde spa-wellness uygulamaları profesyonel 
ekiplerce uygulanmakta olup, yurtdışından getirilen yaşlı ve engelli bireyler için hazırlanan turlar ve programlar 
ile turizmin 12 aya yayılması amaçlanmaktadır. 2012 yılında uluslararası 69 kongre ilimizde gerçekleşmiş olup, 
gerek iklimi gerekse alt yapısı sayesinde Antalya Dünyada ki ilk 10 kongre turizmi şehirleri arasına girebilecek 
kapasitededir. 

Turizm alanında gittikçe büyüyen bir potansiyele sahip ilimizin sağlık potansiyeli gücü de yüksek olup,  Özel 
hastane sayısı 27, Kamu Hastanesi sayısı 14, 2 Üniversite hastanesi ile toplamda 43 hastane mevcuttur.  Uzman 
hekim sayısı Özel Hastanelerde 667, tıp dal merkezlerinde 172, polikliniklerde 7, Kamu Hastanelerinde 822 olup, 
toplamda 1668 olup,  pratisyen hekim sayısı Özel Hastanelerde 147, tıp dal merkezlerinde 16, polikliniklerde 24, 
Kamu Hastanelerinde 122 olup, toplamda 309’dur.
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Antalya şehrinin ekonomisinde turizm, ticaret ve tarım ön planda olup sanayi faaliyetleri de son dönemde 
gelişme gösteren faaliyetlerdendir. Bunun dışında Antalya’da hayvancılık, madencilik gibi diğerlerine göre daha 
az yönelinen kollarda iş faaliyetleri de sürdürülmektedir.

1.1 Ticaret

Antalya’da 1970’li yıllara kadar belirli bir seviyede kalmış olan ticaret sektöründe bu tarihten sonra çeşitli 
hareketlenmeler olmuştur. 1980’lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte de konaklama ve dinlenme tesisleriyle 
değişik türde lüks mağazalar açılmıştır. Teknolojinin de kullanımını yaygınlaşmasıyla tarım ve sanayide üretimi 
artırmış, ticari piyasa oldukça hareketlenmiştir.

Antalya’da ticaretteki en etkili kuruluş Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’dır(ATSO). Üye sayısı 10.000’i geçen 
ATSO kadar önemli olan diğer kuruluşlar: Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İhracatçılar Birliği’dir.

Antalya’daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34’ünü oluşturan önemli bir ağırlığa sahiptir. Antalya’da 
ihracatın %67’si ve ithalatın %60’ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir.

1.2 Antalya Serbest Ticaret Bölgesi

Türkiye’de serbest ticaret bölgesine olanak veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana Türkiye’de 21 
serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an 607.130 m²’lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret 
Bölgesi, Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Bakanlar kurulu kararınca işletmesi özel sektöre verilmiştir. Bu amaçla %36’sı 
kamuya geri kalan %64’lük kısmı ise ASBAŞ’a (Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.) verilmiştir.     

Turizm ve Sağlık alanında gittikçe büyüyen bir potansiyele sahip Antalya’mızın ulusal ve uluslararası pazar 
payını artırmak, turizm gelirlerindeki artışı sürekli kılmak ve tanımlanan hedeflere kesintisiz olarak ulaşabilmesi 
için özellikle yabancı müşteriler için yatırımcılara cazip imkanlar sunan Antalya’nın Sağlık alanında bir Serbest 
Bölge modeliyle markalaşması planlanmaktadır. 

1.3 Sanayi

Antalya, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine göre 7. ili olmasına rağmen sanayi alanında Türkiye ortalamasının 
altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya’da turizmin ve tarımın ön planda olmasını gösterebiliriz. 
Ayrıca Antalya bu iki ekonomik faaliyetle sanayileşmenin yarattığı hava kirliliği gibi durumların yaşanmadığı 
bölgelerdendir.

1950’li yıllarda Sümerbank ve Antbirlik tesisleriyle başlayan sanayileşme girişimleri sonucunda Antalya’da 
yaklaşık 200 sanayi siciline sahip firma bulunmakta olup bunlardan 63’ü Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kontrolündedir. 1961 yılında kurulup Antalya’nın ilk sanayi kuruluşlarından olan ve kurulduğu bölgeye Dokuma 
ismini veren Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası ise 17 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur.  
Döşemealtı’nda ki Organize Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı’nda bulunan Serbest Bölge dışında, Antalya şehir 
merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve 
Antalya’daki en eski sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı’dır.

Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya’da %7 
düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda kalmaktadır.
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1.4 Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)

1976 yılında Bakanlar Kurulu’nun verdiği onayla yapımına başlanan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, bir yıl 
iki aylık bir sürenin ardından tamamlanıp 370 hektarlık bir alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurulduktan 
6 yıl sonra kurulduğu arsa üzerinde bir hata tespit edilmiş ve faaliyet alanı 310 hektar daraltılarak 60 hektara 
indirilmiş, ama 1998 yılında bu sorun aşılmış ve yeniden 370 hektarlık bir alanda etkinliklerine devam etmiştir. 
2005 yılında çevresindeki 294 hektarı da bünyesine katarak 664 hektarlık bir alan yayılmıştır.

Antalya-Burdur karayolunun 26. kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2 batıda ve 1 doğuda 
olmak üzere toplam üç giriş kapısına sahiptir. %84.86’lık bir doluluk oranına sahip OSB’de 179 firmaya ait 208 
adet alan tahsis edilmiştir.

1.5 Tarım

Antalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk açısından Türkiye tarımında 
önemli bir yere sahiptir. Antalya topraklarının beşte birinde tarım yapılan bir bölgedir. 

Antalya’da tarım yapılan yerleri kıyı kesimi ve kıyıdan uzak kesimler olarak ayırırsak kıyı kesiminde portakal, 
muz, avokado gibi tropikal bitkilerin yetiştirilebilmesinin yanında sera tarımına da uygundur. Ama kıyıdan uzak 
kesimlerde ise elma, armut, ayva gibi meyve türleri yetiştirilebilir.

Kentin hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere 
uğramıştır. 1970 yılında nüfusun dörtte üçü tarımsal sektörlerden geçiniyorken 2000 yılında bu oran %49›a 
düşmüştür.

1.6 Hayvancılık

Antalya şehrinde hayvancılık çok yaygın olmayan bir ekonomik faaliyettir. Merkeze bağlı köylerde daha 
çok küçükbaş hayvancılık yaygındır çünkü arazi yapısı küçükbaş hayvancılığı için uygundur. Kümes hayvancılığı 
da yaygın bir ekonomik faaliyettir. Büyükbaş hayvancılık daha çok şehir merkezi dışındaki yüksek bölgelerde 
yapılmaktadır. Bunlar dışında arıcılık gezginci arıcılık şeklinde yapılmaktadır.

Şehrin kuzeyindeki Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu’nda ise balık çeşitlerinin artırılması yönünde 
çalışmalar yapılmaktadır.
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2. ANTALYA’DA TURİZM
Antalya’ya 2013 yılı ilk sekiz ayında yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 8.192.979 ziyaretçi gelmiş olup, 

bu sayının 7.893.678’ini yabancı ziyaretçiler oluşturmaktadır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan  Türkiye’ye 
gelen turist potansiyelinin1/3’ünü Antalya’ya gelen turistlerin oluşturduğu bilgisi alınmış ve Antalya Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü’nden ise Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin kişi başı ortalama olarak 600 $ gelir bıraktığı 
öğrenilmiş olup; Antalya ilinin toplam ortalama 4.915.787.400 $ Turizm geliri elde ettiği tahmin edilmektedir.

     2.1 Antalya Turizm Tesisleri

   Tablo-1. Antalya’da Mevcut Turizm Tesislerinde Verilen Sağlık Hizmet Durumu
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1. SINIF 
TATİL KÖYÜ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

5 YILDIZLI 
TATİL KÖYÜ 0 5 0 0 8 13 11 4 1 1 0 2 45

4 YILDIZLI 
TATİL KÖYÜ 0 0 0 1 0 2 4 3 0 0 0 0 10

5 YILDIZLI 
OTEL 11 11 0 16 47 40 80 60 0 0 1 3 269

4 YILDIZLI 
OTEL 11 3 1 4 10 28 72 101 2 0 0 1 233

Genel Toplam 559

İlimizde Konaklama Tesisi bünyesinde Ruhsatlı 1 adet kuruluşumuz bulunmakta olup diğer konaklama 
tesisindeki Sağlık Hizmeti veren Revirler Ruhsatlı değildir. Yeni yasal düzenlemeye göre ruhsatlandırma işlemleri 
başlamıştır .2014 yılından itibaren otellerde ruhsatsız sağlık hizmeti sunulmayacaktır 
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2.2 Antalya’ya Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı                                                                                                                                  

Tablo-2. 2012 Yılı Antalya Gümrük Kapıları Ziyaretçi Sayısı                                                                                                                                                                                     

AYLAR            2012 YILI Y A B A N C I    Z İ Y A R E T Ç İ L E R

HAVA LİMANLARI DENİZ LİMANLARI T O P L A M
ANTALYA GAZİPAŞA ALANYA KAŞ ANTALYA FİNİKE KEMER AYLIK KÜMÜLATİF

OCAK  104 204   0   0   420   709   2   0  105 335  105 335
ŞUBAT  162 162   0   0   107   586   2   0  162 857  268 192
MART  294 041   0  1 258   251   868   2   0  296 420  564 612
NİSAN  606 326   0  3 481   699  4 329   23   2  614 860 1 179 472
MAYIS 1 200 478   0  2 794  1 381  14 911   66   0 1 219 630 2 399 102
HAZİRAN 1 464 807  6 253  2 591  1 676  17 453   87   14 1 492 881 3 891 983
TEMMUZ 1 705 544  10 738   418  3 362  17 080  126   13 1 737 281 5 629 264
AĞUSTOS 1 684 218  8 697   598  5 183  18 240   62   11 1 717 009 7 346 273
EYLÜL 1 490 650  7 237  5 108  3 671  15 008   90   3 1 521 767 8 868 040
EKİM  986 512  4 682 14910  2 120  26 860   35   0 1 035 119 9 903 159
KASIM  260 955   0  4 382   358  9 464   14   3  275 176 10 178 335
ARALIK  116 154   0   0   96  4 719   7   55  121 031 10 299 366
 10 076 051  37 607 35540  19 324  130 227   516   101

10 299 366
10 113 658  185 708

Tablo-3. 2013 Yılı Antalya Gümrük Kapıları Ziyaretçi sayısı

AYLAR

2013 YILI Y A B A N C I    Z İ Y A R E T Ç İ L E R

HAVA LİMANLARI DENİZ LİMANLARI T O P L A M

ANTALYA GAZİPAŞA ALANYA KAŞ ANTALYA FİNİKE KEMER AYLIK KÜMÜLATİF

OCAK  90 837   0  2 175   78  1 015   0   0  94 105  94 105

ŞUBAT  148 809   0  7 284   134   921   2   5  157 155  251 260

MART  326 068   388  4 754   219  4 125   9   0  335 563  586 823

NİSAN  634 775  5 696  7 070   643  18 733   22   1  666 940 1 253 763

MAYIS 1 378 392  13 732  2 468  1 428  18 067   101   1 1 414 189 2 667 952

HAZİRAN 1 569 903  18 851  2 975  1 976  15 474   55   18 1 609 252 4 277 204

TEMMUZ 1 727 517  33 388  3 699  2 900  16 907   135   22 1 784 568 6 061 772

AĞUSTOS 1 781 091  23 777  2 412  4 543  19 993   65   25 1 831 906 7 893 678

EYLÜL          

EKİM          

KASIM          

ARALIK          

 
7 657 392  95 832 32 837 11 921  95 235   389   72

7 893 678
7 753 224 140 4
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3. ANTALYA’DA SAĞLIK VE SAĞLIK TURİZMİ
Antalya tartışmasız dünyada tanınmış bir turizm destinasyonudur. Yıllık 11 milyonu aşan yabancı ziyaretçi  

sayısı ile  Dünyada en çok ziyaret edilen  ilk 5 şehir içine girmektedir. Turizmde tanınırlık ve marka 
değeri yüksektir. En önemli problemi tüm bu turizm hareketliliğinin büyük bir kısmının 4-5 aya sıkışmış ve 
genellikle sahile bağımlı kitle turizminden oluşmasıdır. Mutlaka turizmin 12 aya yayılması ve alternatif turizminin 
özelliklede sağlık turizminin geliştirilmesi şarttır.

Antalya’nın sağlık sektörüne gelince üniversite hastanesi kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Türkiye’de 
İstanbul ve Ankara’dan sonra 3 sırada yer almaktadır. Yatırım. Yatak kapasitesi sağlık insan gücü ve yerli ve 
yabancı hastalara sunulan sağlık hizmeti sayı ve kalitesi bakımından Türkiye’de ilk üç ün içindedir. Ayrıca organ 
naklinde Akdeniz üniversitesinin başarıları tek Antalya’nın değil Türkiye’nin dünyada organ naklinde isminin 
duyurulmasını sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde yapılacak şehir hastanesi ve yeni özel hastaneler ile 
sağlıktaki gücü daha da artacaktır.

Bazı İstatistikler

İlimizde;
Eğitim Araştırma Hastanesi  1
Devlet Hastanesi   13
ADSM    5
Tıp Fakültesi    2
Özel Hastane   27
Tıp Merkezi    17
Dal Merkezi    5
Özel Diyaliz Merkezi   10
Poliklinik    20

Kamu Hastaneleri toplamı 14 olup, Kamu Hastanelerinde yatak kapasitesi 2390, 822 Uzman Hekim, 122 
Pratisyen Hekim.

Özel Hastane sayısı 27 olup, Özel Hastanelerde yatak kapasitesi 1719 , 667 Uzman Hekim, 147 Pratisyen 
Hekim, 9 Yabancı Hekim olmak üzere hizmet vermektedir.

Özel Tıp Dal Merkezi sayısı 22 olup, Özel Tıp-Dal Merkezlerinde 172 Uzman Hekim, 16 Pratisyen Hekim 
olmak üzere hizmet vermektedir.

Özel Polikliniklerde 7 Uzman Hekim 24 Pratisyen Hekim 1 Diş Hekimi olmak üzere hizmet vermektedir.
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   3.1 Antalya’nın Sağlık Haritası (2013)
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Tablo-5

SI
RA

 N
O TESİSİN RUHSAT

1 İŞLETİCİSİ ADRES TARİHİ NO

1 STARLIGHT 
CONVENTİON Ünal AKPINAR A.Ş. KIZILAĞAÇ KÖYÜ-

MANAVGAT 02/03/2012 TT.07.01

2 TÜRKİZ OTEL AS TURİZM Liman Akaryakıt Pet.
Ür.Tic.ve A.Ş. KEMER 14./06/2013 TT.07.02

3 MABİCHE OTEL KAAN TUR.LTD.ŞTİ. GÖYNÜK-KEMER 16/03/2012 TT.07.03

4 GLORİA VERDE RESORT ÖZALTIN OTEL İŞL.A.Ş. BELEK-SERİK 14/06/2010 TT.07.04

5 ALVA DONNA BEACH ALVA İNŞ.EMLAK LTD. ÇOLAKLI-MANAVGAT 10/01/2013 TT.07.05

6 PİNE BEACH RESORT TURKA OTELCİLİK A.Ş. BELEK-SERİK 05/07/2010 TT.07.06

7 MARDAN PALACE OLİMPUS İNŞ.A.Ş. AKSU-ANTALYA 20/05/2011 TT.07.07

8 BARUT HOTEL’S LARA TURAB TUR..TİC.A.Ş. MURATPAŞA-ANTALYA 27/07/2010 TT.07.08

9 KEMPİNSKİ OTEL THE 
DOME ABAY LTD.ŞTİ. BELEK-SERİK 24/12/2010 TT.07.09

10 GRANADA LUXURY 
RESORT MRH TUR.İNŞ.LTD.ŞTİ. OKURCALAR-ALANYA 10/02/2011 TT.07.10

11 SILENCE BEACH RESORT SÜRTUR TUR.İNŞ.A.Ş. KIZILAĞAÇ-MANAVGAT 13/04/2011 TT.07.11

3.2 Antalya Sağlık Turizmi Verileri 

Tablo-6. 2011 Yılı  Sağlık Turizmi Verileri

          KAMU                               ÖZEL   
 SAĞLIK TURİZMİ 118 8705

TURİSTİN SAĞLIĞI 5958 27382

 Tablo-7. 2012 Yılı  Sağlık Turizmi Verileri

ÖZEL 
KURULUŞLAR

KAMU 
HASTANELERİ

Ü N İ V E R S İ T E 
HASTANELERİ TOPLAM

SAĞLIK TURİZMİ 8265 0 40 8305
TURİSTİN SAĞLIĞI 73355 4013 681 78049
SGK ANLAŞMALI 
ÜLKELER 1354 1700 15 3069

TOPLAM 82974 5713 736

Tablo-8. 2013 Yılı Ocak-Temmuz (7 Aylık) Sağlık Turizmi Verileri

ÖZEL 
KURULUŞLAR

KAMU 
HASTANELERİ

ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİ TOPLAM

SAĞLIK TURİZMİ 3124 44 22 3190
TURİSTİN SAĞLIĞI 48046 2222 242 50510
SGK ANLAŞMALI 
ÜLKELER 1005 88 3 1096

TOPLAM 52175 2354 267
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Grafik-1. 2012 Yılı Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı- Kamu Hastaneler (İlk 10 Ülke)

Grafik-2. 2012 Yılı Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı- Özel Hastaneler (İlk 10 Ülke)

Grafik-3. 2012 Yılı Ülkelere Göre Sağlık Turizmi Hasta Sayısının Dağılımı- Özel Hastaneler (İlk 10 Ülke)
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Grafik-4. 2012 Yılı Sağlık Turizmi Branşlara Göre Kamu-Özel Hastaneler Dağılımı
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Grafik-5. 2012 Yılı Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri Yabancı Uyruklu Hasta Sayısı

Grafik-6. Turistin Sağlığı Yabancı Uyruklu Hasta Kabul Eden Kamu Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerinin 
Hasta sayısına Göre Dağılımı
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Grafik-7. 2012 Yılı Özel Diyaliz Merkezlerinin Yabancı Uyruklu Hasta Sayısı

Grafik-8. 2012 Yılı Üniversite Hastanelerinin Yabancı Uyruklu Hasta Sayısı
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   4. ANTALYA SAĞLIK TURİZMİNİN LOKOMOTİFİ MANAVGAT

Manavgat sahilde geniş bir sınıra sahip olup kumsallarından dünyada adından bahis ettirmesinin yanı sıra, 
milattan öncelere dayanan dünyaca ünlü Side ye sahip olsa da daha keşfedilmemiş çok fazlaca değerlere 
sahiptir. Toros dağlarının eteklerinde yaylalar ormanlar buz gibi suları ve daha birçok doğal güzellikleri ile 
keşfedilmemiş bir hazine olarak insanlığın hizmetine hazır beklemektedir.

Dünya sağlık örgütüne (WHO) göre Sağlık, fiziksel ve ruhsal olarak tam iyilik halidir. Yani insanoğlu fiziken, 
ruhen ve psikolojik olarak tam iyilik halinde olmadıkça tam sağlıklı değildir. Bu açıdan bakıldığında yoğun stres 
altına yaşayan insanoğlunun çalışma ortamından ayrılıp bir süre iş hayatından uzak kalması veya depresif 
atak geçiren bir psikiyatri hastası doğal ortamda dinlenmesi tatil yapması en iyi tedavi metotlarından birisidir. 
Geçekten tarih boyunca yeşil tabiat ve akıp giden sular şifa kaynağı olmuştur. Günümüzde de modern dünyanın 
özelliklede gelişmiş batı ülkeleri toplumunun % 20’lere varan depresyon veya anksiyete hastalığının yegane 
tedavisi bu doğal güzellikler yeşil yaylalardır. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Türki cumhuriyetleri yeşile ve tabii 
güzelliklere hasrettir. Bunların bile buralarda tatil yapmaları büyük bir Pazar payı oluşturur. Öte yandan güneşin 
kısıtlı yaşlı nüfusun çok olduğu gelişmiş batı ülkeleri içinde önemli bir alternatiftir.  

Manavgat’ın yaylaları, Tabiatı ve iklimi bu açıdan tüm insanlığın sağlığı için en uygun bir bölgedir. Sağlık 
turizminin sadece hastanelerdeki tedavi ve ameliyatlardan ibaret olmadığı çok kapsamlı bir sektör olduğu 
düşünüldüğünde Manavgat’ın önemi bir daha öne çıkmaktadır. Manavgat ileriki sayfalarda bahsedeceğiz 
destinasyon ve konseptte sağlık turizmi etkinlikleri için önemli bir bölgedir. Başta depresyon ve anksiyete olmak 
üzere psikiyatri alanında dünyanın en önemli bir tedavi merkezi olabilir. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı özellikle 
gelişmiş batı ülkelerinde % 20’leri geçen yaşlı nüfusa ömrünün sonunda ikinci baharını yaşatacak yegane bölge 
Manavgat’ın yaylaları ve tabiatıdır. Manavgat ta kurulacak birkaç tane yaşlı köyü tarımsal etkinlikler. Kültürel 
geziler ve denizle birleştirildiğinde dünyaca ünlü eşi ve benzeri olmayan bir sağlık turizmi destinasyonu olacaktır. 

Burada en önemli konu Manavgat’ın kuzeyinin turizm yatırımlarına açılmasıdır. Zaten Manavgatın kuzeyindeki 
bölgeler turizm alanı ilan edilmiştir. Konuyla ilgili bir komisyonun kurulması dünya örneklerinin incelenmesi 
bölgeye has projelerin geliştirilmesi ve yatırımcıların davet edilmesi önemlidir. Bu bölgeler yatırıma açıldıktan 
sonra çok ciddi tanıtım çalışmaları yapılmalı çok gecikmeden sağlık turizmine açılmalı gerekir. Örneğin yaşlılara 
yönelik geniş kapsamlı rehabilitasyon ve yaşlı yaşam merkezlerimi içeren sağlık serbest bölgeleri kurulabilir. Bu 
konu raporun ilerleyen bölümünde tekrar ele alınacaktır.

Bu bölüm ayrıca geniş olarak ilerleyen sayfalarda bahsedilecektir. Manavgat sağlık turizminde en önemli 
konulardan birisi seçilecek destinasyon ve yapılacak yatırımlarda sağlık insan gücüne az sayıda ihtiyaç duyulacak 
şekilde planlanması gerekmektedir. Manavgat’ta çok komplike sağlık kuruluşu ve çok yoğunlukta yüksek sağlık 
teknolojisi planlanmalı, zaten yürürlükteki yasal mevzuatlarda buna imkan tanımamaktadır. Manavgat’ta 
temelde Talossoterapi, rehabilitasyon, diyaliz, engelli ve yaşlı bakımı ön planda olmalıdır. 

Bu programlarda az sayıda hekime ve sağlık insan gücüne ihtiyaç vardır daha ziyade sağlık dışı personele 
ihtiyaç vardır. Manavgat sağlık turizminde hedef dünyaca ünlü rehabilitasyon merkezi olmak veya yaşlı ve engelli 
köyleri oluşturmak olmalıdır. Antalya merkez yüksek tıbbi teknolojiyi kullanan bir konsept geliştirebilir. Dünyaca 
ünlü bir organ nakli merkezi olabilir.
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5. MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLERİ :

a) Kültürel, tarihi ve tarımsal zenginlik

b) Dünyaca tanınan ve batı kültüründe çok değerli olan Side Antik kentine sahip 

c) Akdeniz de en kıymetli ve kullanışlı sahil ve kumsallara (özellikle Side de ) sahip

d) Torosların eteklerinde geniş bir bitki örtüsüne olan ormanlara sahip 

e) Dünyaca en sık ziyaret edilen 4. şehir olan Antalya iline bağlı olması

f) Türkiye de en çok yolcu ve uçuş destinasyonuna sahip İstanbul’dan sonra 2. havaalanı olan Antalya havaala-
nına 60 km mesafede olması 

g) Türkiye’de Turizm bölgeleri içinde yaz kış debisi değişmeyen çevresi doğal güzelliklerle çevrili ve üzerinde 2 
baraj bulunan Manavgat ırmağına sahip

h) Beşkonak’ta dünyaca ünlü Kanyonlu köprüsü rafting ve Beşkonak ormanlarıyla kaplı doğal güzelliklere sahip

i) Antalya turizminin sayısal, kültürel ve sahili ile en önde bölge olması

j) Çok kaliteli otellere ve yetişmiş turizm çalışanı insan kaynaklarına sahip olması

k) Manavgat’ta mevcut turizm bölgeleri ve ilan edilmiş ancak daha yatırıma açılmamış turizm bölgelerinin çok 
çeşitli bölgelerde ve farklılıklar içermesi (sahil, orman ve havaalanına yakınlığı)

l) Batı Akdeniz’i doğu–batı istikametinde ulaşımını sağlayan ve tam ortasında olan coğrafik konuma sahip 
olması

m) Sağlık personeli sayısının Türkiye’nin birçok yerine göre yüksek olması 

n) Yabancı sağlık personelinin çalışmak için tercih edebileceği bir ilçe olması 

o) Özellikle yaşlı ve engelli tatil köylerinin ve Talossaterapi merkezlerinin kurulabileceği fiziki bölgelere sahip 
olması

p) Sağlık serbest bölge için havaalanı yakınlığı be ulaşımı kolay geniş bölgelere ( Manavgatın kuzeyinde Taşağıl,  
Beşkonak ,Oymapınar vb ) sahip olması

ZAYIF YÖNLERİ:  

a) Mevcut Turizm yatırımları arasında modern ve büyük otel komplekslerinin az olması (Belek-Kundu da ki   gibi 
oteller çok yok) 

b) Mevcut tarihi ve kültürel ve doğal güzelliklerimizi gösterebileceğimiz yaygın kültür turlarının yaygın bir şekil-
de yapılmıyor olması.

c) Dünyaca ünlü Side antik kentinin Manavgat tanıtımında iyi kullanılamaması,(Antalya’nın bir parçası hatta 
içinde bir bölge gibi tanıtımlar yapılıyor Manavgat öne çıkarılmıyor.) 

d) Planlanan yeni turizm bölgeleri yatırıma açılmaması ve yurtdışına iyi pazarlanamaması.

e) Sahil turizminden başka birçok alternatif turizm potansiyeli olmasına rağmen tanıtım ve pazarlanmasının 
yapılamaması.

f) Manavgat’ın köylerinin çoğunun altyapı sorunlarının çözülmemiş olması, turizm ve modern ticaretin Manav-
gat merkezi ile entegre edilememiş olması.
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g) Çok sayıda olan köylerdeki kültür ve el sanatlarının turizm ile birleştirilememiş olması.

h) Tarım alanları ve imkanlarının uluslararası standartlarda işlenmemesi ve üretime dönüştürülüp yeterli sevi-
yede uluslararası pazardan pay almaması.

i) Hizmet sektörü kalitesinin Manavgat’ın her yerine eşit olarak dağılmaması (Side de ki restoran ile Manav-
gat’taki hatta Taşağıl’da ki aynı kalitede hizmet sunamıyor.)

j) Manavgat’ta  kurumsal ve uluslararası sermayeli büyük sağlık yatırımlarının olmayışı.

k) Üniversite hastanesine ve çeşitli fakültelere özelliklede sağlık ve turizm ile ilgili tesislere bugüne kadar  sahip 
olmaması. 

l) Yakın zamana kadar Manavgat‘ın Türkiye’de ve dünyada isim olarak tanıtım ve pazarlanmaması ( Manavgat 
buluşmaları bu konun önemli bir başlangıcı olmuştur.)

m) Manavgat özelinde alternatif turizmi özelliklede sağlık turizmi için spesifik bir araştırma ve çalışmanın yapıl-
maması ( Bu çalışma bu konuda bir başlangıç teşkil edecektir.) 

n) Manavgat’ta sağlık sektöründe çalışan dünyaca ün yapmış marka hekimlerimizin ve akademisyenlerimizin 
olmayışı.

o) Sağlık turizmi yatırımları için Manavgat’a has çalışmaların ve yatırımcı arayışının olmayışı.

FIRSATLAR:

a) Manavgat’ın yatırım konusunda fiziki şartlarının genişlemeye ve gelişmeye uygun olması.

b) Sağlık  turizmi yatırımlarına ulaşım ve bölgesel şartlarının uygun olması.

c) Manavgat’a son yıllarda gelen   yaşlı turistlerinin sayısının artması.

d) Manavgat’ta yerel yönetim ve yerel STK’ların ve yatırımcıların dünyada sağlı turizmi gibi hızla yükselen bir 
sektörün öneminin farkına varmış olmaları.

e) Akdeniz bölgesinde hatta Türkiye’de dünyaca tanınan ve uluslararası sağlık turizmi destinasyonu olacak ya-
tırımların olamayıp Manavgat bunun ilk örneği olabilir.

(İstanbul’da sadece hastane yatırımları ön planda ve adından söz ettiriyor )

f) Manavgat özel sağlık sektörü tecrübesi çok eski yıllara dayanmaktadır.(1990’lı yılarda ilk özel hastane açıl-
mıştır.

g) Kuzey Manavgat bölgesinde yeni ilan edilmiş kültür ve turizm alanlarının olması.

TEHDİTLER: 

a) Antalya ilinin sağlık ve üniversite yatırımların güçlü olması Manavgat’a bu yatırımların kaymasını zorlaştır-
maktadır

b) Manavgat’ın Antalya’ya olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı sağlık turizmi yatırımlarının Antalya  merkeze tercih 
edilmesi. 

c) Manavgat’ta bugüne kadar sağlık turizmi hatta sağlık alanında büyük boyutta hiç yatırım yapılmamış olması.

d) Manavgat’ta sağlık alanında yetişmiş ve yerli sayıda insan kaynağının  bugün itibarı ile olmaması.

e) Sağlık turizmi yatımı açısından Manavgat’ta ciddi boyutta farkındalığın olmaması  ve şanssızlığın devam 
etmesi (Bu çalışma ile  bu tehdit kalkacaktır.)
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f) Manavgat ta sağlık ile ilgili eğitim kurumu, araştırma merkezi, büyük çapta sağlık kuruluşu, yüksek teknolo-
jili bir cihaz ve ekipman olmayıp bu alanlarda tamamen Antalya merkeze bağımlıdır. Bu imkânların Antalya 
dururken Manavgat’a gelmesi zor olacaktır.

g) Türkiye’de Sağlık turizmi açısından Manavgat’ın benzeri  potansiyeline  sahip bir çok yer olduğu bunların 
sosyal, siyasal, ve tanıtım açısından daha çok desteklenebileceği (Yalova ,Bolu, Karadeniz sahilleri  hatta 
Antalya merkez ve Kemer vb )

h) Manavgat turizminin büyük oranda Avrupa ve Rusya ya dayalı olup ,Arap ve Ortadoğu  ve Uzak Doğuya  
(Çin,G kore Japonya vb )  açılmamış olması . 

i) Türizm sektörünün genel tabiatında olduğu gibi sağlık turizmi de ileride ülkemizde veya bölgemizdeki oluşa-
bilecek  istikrarsızlıktan direk olarak olumsuz etkilenebilir.

j) Bölgedeki rakip ülkelerin sağlık turizminde çok ciddi çalışıp pazarı kapabilir.
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BÖLÜM 3 
MANAVGAT SAĞLIK 

TURİZMİ DESTİNASYONU VE 
MARKALAŞMA
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1. MANAVGAT’IN SOSYOEKONOMİK GELECEĞİ

Manavgat 30 yıl önce dünyada hatta Türkiye’de yeterince tanınmayan küçük bir ilçe idi. Genel yapısı 
tarımla ve kısmen hayvancılıkla uğraşan dünyaya açılmamış ve az göç almış bir Anadolu ilçesi görünümünde 
idi. Belediyecilik alt yapı eğitim ve sosya-ekonomik göstergeleri ülke standartlarının altındaydı sağlıktan ve 
turizmden eser yoktu. Turizm atağı için ilk kıvılcımlar çakmaya yeni başlamıştı.

Bugün Manavgat başta turizm olmak üzere, tarımda ekonomide sağlıkta sosyoekonomik seviyede çok yol kat 
etmiştir. Başta Side ve rafting bölgesi Beşkonak olmak üzere tüm dünyada kendinden söz ettirmeye başlamıştır. 
Antalya turizminde ziyaretçi sayısı otel sayısı vb. konularda lokomotif durumdadır.

Ancak gelecekte en büyük problem turizm sektörünün 6 aya ve sahile sıkışmış olması olacaktır. Bu haliyle 
turizmin sürdürülebilirliği mümkün değildir. Manavgat ekonomisinin büyük oranın, istihdamın neredeyse 
tamamının altı aylık bölümü ve kişi başı 700 USD harcayan turizm sektörü büyük tehlikedir. On yıl gibi kısa bir 
süre sonra tıkanıp hızlı bir ekonomik düşüş gösterecek turizm sektörü ve bölge içi acil müdahale şarttır. 

Çözüm Manavgat ta alternatif turizmin geliştirilmesi, turizmin 12 aya yayılmasıdır. Bunun yolu da sahil 
dışındaki ilan edilen Turizm bölgelerinin bir an evvel yatırımların başlaması ve sağlık turizminin özellikle Toros’un 
eteklerinde geliştirilmesi ve otellerin kış sezonunda da sağlık turistleri ile doldurulmasından geçer.

2. MANAVGAT’IN MARKALAŞMA YOLLARI  VE MARKALAMANIN 
ÖNEMİ

Markalaşma bir bölgenin kalkınmada en önemli kuralı ve paha biçilmez değeridir. Markalaşma için öncelikli 
olarak orijinal fikir ve projeler gerekir. Aynı zamanda markalaşma için konuyla ilgili tarafların azim ve sabırla 
çalışması tanıtıma çok önem vermesi gerekir. Örneğin Coca Cola’nın. Selpak’ın, Paris’in  hatta Side’nin. Amerika’daki 
Mayo Klinik John Hopskinking in sağlık alanında marka değeri kısa sürede kolay bir şekilde kazanılmamıştır 
Manavgat’ın dünyaca tanınan bir Rehabilitasyon köyün, sağlık serbest bölgesi veya yaşlı tatil köyü ile tanınması 
ve marka olması imkânsız değildir. Bu şekilde sağlık turizmi konseptlerinden birisiyle markalaşmış Manavgat 12 
yayılmış turizminin Manavgat ekonomisine kalkınmasına ve istihdamına ne kadar katkıda bulunacağı ortadadır. 
Manavgat’ı mutlaka sağlık turizminde ülkemizde hatta dünyada bir marka olarak tanınmasını sağlamalıyız

Manavgat hiçbir zaman sanayi şehri olamaz ve olmamalı. Manavgat tarım ve hizmet sektörünün Akdeniz 
de ki merkezi olmalıdır. Manavgat özelliklede Side’nin tanınırlığı ve ilçenin Turizm potansiyeli ve tecrübesi iyi 
kullanılmalıdır. Hizmet sektörü daha da büyütülmeli ve insan kaynağı geliştirilmeli, kaliteli, sürdürülebilir turizm 
sektörü oluşturulmalıdır. Manavgat’ın marka değeri üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Rehabilitasyon ,yaşlı 
turizmi veya sağlık turizmi denince her kesimin aklına Manavgat gelmelidir. 

3. MANAVGAT OTELLERİNDE KIŞ AKŞAMLARI
Manavgat ta turizmin 12 aya yayılmasında en önemli proje sağlık turizminin geliştirilmesi ve kışın otellerin 

çalışmasının teminidir. Yıllardır milyar dolarlık yatırımlar sahillerimize yapılmıştır ancak 6-7 ay çalışmakta 
diğer zamanlarda çoğu kapanmaktadır. Batı ülkelerinde fabrikalar yılın her ayında çalıştığı gibi günün 24 
saatinde de açıktır, işçiler 3 vardiya çalışmaktadırlar, yatırım rantabl olarak kullanılmaktadır. Manavgat’ın 
bacasız fabrikaları bırakın 3 vardiyayı neredeyse yılın yarısında kapalıdır. Böyle bir sektörden rantabilite ve 
sürdürülebilirlik beklenmez.
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Yapılması gereken otellerin mutlak surette 12 ay sürekli işlerliğinin sağlanmasıdır. Manavgat’ın yıllık güneş 
alma oranı ve ılıman iklimi düşünüldüğünde kış sezonlarında yabancı turist ağırlaması mümkündür. Ancak kışın 
gelecek turist türü ve verilecek hizmet türü ve konsepti üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gerekir. Batının % 
20’lik yaşlı nüfusu  % 12 lik engelli popülasyonu % 15 depresyonlu ve daha fazla orandaki anksiyeteli  hasta 
kesim çok büyük bir kış sezonunda Manavgat’a gelebilecek sağlık turist kitlesidir. Acilen tesislerimizin sağlık 
turizmine uygun hale getirilmelidir. Bunun yanı sıra kuzey Manavgat yayla ve ormanlık kesimlerdeki turizm teşvik 
alanlarında yeni alternatif ve sağlık turizm tesislerinin kurulmasıdır. Aşağıda geniş olarak yer vereceğimiz sağlık 
turizmi alternatifleri üzerinde profesyonelce çalışılmalıdır. Gerekli altyapı ve tanıtım sağlanmalıdır. Manavgat 
yaz sezonu klasik sahil turizminden farklı sağlık turizmi alternatifleriyle tanışmalıdır.

Manavgat otellerinde kış akşamları hafif hafif yağan yağmuru yaşlı turistler ve sağlık turistleri izlerken şifa 
bulmalıdır.  Manavgat sağlık turizmiyle tüm dünyada kendinden söz ettirmelidir Ancak bunun için uygulanabilir 
projelerle. Yatırımlara ve dahası iyi tanıtım ve yeni destinasyonlara ihtiyaç vardır.

4.   MANAVGAT  SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU ALTERNATİFLERİ
Bu bölümde Manavgat turizmini 12 aya yamak için uygulanabilir, projelerden ve alternatif sağlık turizmi 

modellerinden bahsedeceğiz. Bu projelerde hem mevcut otellerin kışın kullanımı hem de yeni yatırımlardan 
özel sağlık turizmi destinasyonları oluşturacağız. Bu alternatifler birbiriyle entegre edilmeli Manavgat’a has bir 
destinasyon oluşturulmalıdır. Süreleri ve sıraları değişkenlik gösterebilir. Her yatırımcıdan bu programlardan 
hepsini yapması beklenmeyecektir. Yatırımcının birisi yaşlı tatil köylerini yaparken diğeri Talossoterapi diğeri 
ise Rehabilitasyon a yatırım yapacaktır. Ancak tanıtımda birlikte hareket edilmeli tüm bölümlerin entegrasyonu 
ve sinerjisi mutlaka sağlanmalıdır.  

 A. SAĞLIK TURLARI

Sağlık turizminde marka olmuş birçok ülke özellikle Hindistan ve Güney Kore kültür turlarının içine sağlık 
turlarını da ilave ederek satış ve pazarlama yapmaktadırlar. Yurtdışından 10 günlüğüne gelen bir turiste aldığı 
pakete ilave olarak check- up, diş taşı temizliği ve beyazlaştırması, saç ekimi, göz için lazer excemer vb sağlık 
hizmetlerinden biri veya birkaçı birleştirebilir. Tatile gelen kişiler tatilinin yanısıra ekstradan sağlık hizmeti de 
almış olacaktır.  Bunlara ilaveten paket içinde önceden satılan sağlık hizmeti alınırken ekstra hormon tetkikleri, 
tomografi, kemik taraması gibi daha ileri tetkiklerinde yapılması teklif edilebilir.

Sağlık turları satın alan bir turist bu  check-up  hizmetini aldığında  bazı hastalıkları da  tespit edilebilir. Yeni 
hastalığı teşhis edilen kişiler hemen veya daha sonra  ameliyat için  hastanelere başvurup tedavi görebilirler.

Kısırlık tedavisi (infertilite )için Manavgat’a gelen kişiler eşleri ile birlikte tedavi ve tetkikleri devam ederken 
bir ay tatil yaparlar. Toros un eteklerinde yaylalarda mutlu günler geçirirler Manavgat’ın yöresel yemekleri, 
tatlıları ve kültür gezileri yaparlar. bu tür tedavi için yeni sağlık kuruluşu kurulmasına ve büyük yeni yatırımlara 
gerek yoktur. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde boş kalan oteller ve turizm imkânları kullanılabilir. 

Sağlık turları özellikli sağlık seyahat acentalarının yapabileceği en potansiyel sağlık turizmi türlerinden 
birisidir. Burada yine 50-60 kişilik gruplar özellikle kültür turları veya ileri yaş turları gibi bir yapı ile Manavgat’a 
gelip 10-15 günlük tatillerini yapacaklardır. Bu turlar belirli sağlık hizmetleri ve sağlık taramaları (check-up ) 
ile kombine edilmiş olacaktır. Hatta özellikle Hindistan da olduğu gibi belirli turlarda promosyon olarak bedava 
sağlık chcek-up’ları bile kombine edilmiş turla satılabilir
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B. AKSAÇLILAR KÖYÜ

Dünyada özellikle gelişmiş batı ülkelerinde nüfus hızla yaşlanmakta ve çekirdek aile anlayışı bitmekte 
tüm bunların sonucu yaşlanan kişiler çok zengin olsa bile hayatının sonlarında yapayalnız kalmaktadır. Batı 
ülkelerinin nüfusunun yaklaşık % 20 65 yaş üstündedir. Bu oran 2050 yıllarında % 50’leri aşması beklenmektedir. 
Sosyoekonomik seviyesi yüksek olan parası olan emekli olup beklemekten başka bir işi olmayan bu büyük kitle 
Antalya için Manavgat’ın otelleri ve Toros’un yaylaları için çok büyük yaşlı turizmi potansiyeli ve hazır müşterisidir.

Yapılması gereken uzun vadeli düşünüp sağlık turizminin bu potansiyel bölümünü iyice inceleyip buna yönelik 
spesifik araştırmalar yapıp bu alanda otellerimizi revize etmek ve yeni yatırımlar yapmaktır. Bu konuda hem 
ülkemizde hem de batıda çeşitli teşvikler de mevcuttur.

1) Mevcut otellerde özellikle kış sezonunda yapılacak ileri yaş turizmi:

Bu projede asıl amaç Manavgatta faaliyette olan mevcut otellerin daha rantabl olarak 12 ay açık kalarak 
çalıştırılmasıdır. Bu oteller zaten yatırım yapılmıştır sürdürülebilirlik, süreklilik ve istihdamın 12 aya yayılması 
amacı vardır. İlave büyük yatırım gerekmez. Küçük ilave revizyonlar ile hizmete girebilir, zaten sezon sonrası 
benzeri çalışmalar şu an bile vardır. Burada önemli olan ekibin bu konseptte sağlık turizmi yapmaya hazır olması 
ve buna göre satış ve pazarlama stratejisi belirleyip uygulamaya başlamışıdır.  Bu bölümdeki yaşlı turizmi 
sağlık turları ile mutlaka kombine edilmelidir. Hedef pazar iyi belirlenmelidir temel ilke yine de kitle turizmi 
prensipleridir.

2) Yaz ayları haricinde 8-10 ay hizmet verecek yeni yapılacak özellikle konaklama tesisleri bün-
yesinde bulunan yeni  uzun süreli yaşlı tatil köyü  konsepti:

Bu konseptte tamamen yeni yatırım olmalı ve özellikle yeni teşvik bölgeleri olan yeşilin bol olduğu Oymapınar. 
Beş konak gibi yerler olmalıdır. Buralara yapılacak konaklama tesisleri 2012 yılında çıkarılan yeni teşvik 
yasasına göre Öncelikli yatırım konusuna gireceği için Manavgat ta yatırım yapılmasına rağmen 5 bölgelerdeki 
teşviklerden yararlanacaktır. Ayrıca bu konaklama tesislerinde sunulan sağlık turizmi hizmetlerinden elde edilen 
gelirden de % 50 vergi muafiyeti olacaktır. 

Bu konsepte önemli olan yeni yatırımın klasik bir konaklama tesisi olmamasıdır. Engelsiz., özel dizayn edilmiş 
otel alt yapısı ,ilave sosyal tesisler ve  konaklama tesisi içinde rehabilitasyon merkezi   başta olmak üzere gerekli 
sağlık tesisleri   bulunmalıdır. Bu tatil köyünün içinde mutlaka hobi bahçeleri tavuk ve küçükbaş hayvanlarının 
beslendiği besihaneler ilave el sanatları atölyeleri olmalı. Ayrıca bu tatil köyünün bulunduğu bölgeye yakın 
yerlerde özel planlanmış çevredeki köylüler ile iç içe olacak tarımsal faaliyetler ve küçük hayvancılık etkinlikler 
ile kombine edilmelidir. Yaşlı kimse haftanın belirli günleri tarlaya veya bahçeye gidip birkaç saat çalışmalıdır. 
Tabi ki bu konsept üzerine çok geniş çalışmalar yapılması gerekir burada sadece bir fikir vermesi açısından bazı 
konulara değinilmiştir.

3) Sağlık Serbest Bölge si içinde kurulacak yaşlı tatil köyleri:

Sağlık serbest bölgesi (SSB ) ile ilgili kanun ülkemizde yayınlanmış olup alt mevzuat çalışmaları devam 
etmektedir. Bu konu çok geniş ve önemli olduğu için Raporumuzda ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir   
Manavgat SSB’si bölümünde geniş olarak anlatılacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz yaşlı tatil köyleri daha kapsamlı 
ve teşvikler açısından daha avantajlı olarak SSB’lerde açılıp işletilebilecektir. 

Bu üç konsepte ortak olan dünyanın yaşlı nüfusunun Manavgat ta uzun süreli hayatını devam ettirilmesi 
turizmle sağlıkla kombine edilmesidir. Göz önünde bulundurulması gereken önemli bir ayrıntıda bu projeler 
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hayata geçtiğinde Manavgat’ta kış sezonunda cadde ve sokaklarda gezen 300 -500 bin yaşlı turistin Manavgat 
esnafına ve istihdama katkısını düşününüz. Bu Büyük proje hayal etmekle başlar çalışmakla gelişir, zamanla 
meyvesini verir. Unutmayınız ki, Antalya’ya şu anda 11 milyon yabancı turist geliyor.  30 yıl önce bunu hayal 
bile edemiyor ve konuşamıyorduk. Bugün biz Manavgat’ın 10 yıl sonra ak saçlılar köyleriyle dolup taşacağını ve 
özellikle kış sezonlarında sokaklarımızın ak saçlılar ile dolup taşacağına inanmalıyız ve konuşmalıyız. Önceden 
hayalini kurmadığınız hiçbir şeyi planlayamazsınız, planlayamadığınız  hiçbir şeyi yapamazsınız .Manavgat ta 
yaşlı turizmi konsepti artık  hayal den öteye geçmeli ve başlamalı.

C. YENİDEN HAYATA DÖNÜŞ MERKEZLERİ ( REHABİLİTASYON KÖYLERİ)

Manavgat otellerinin kış döneminde doldurmanın ve turizmi 12 aya yaymanın çarelerinden biriside otellerimize 
rehabilitasyon merkezlerine dönüştürmektir. Ayrıca Sağlık turizminde  markalaşmanın yollarından biriside bir 
alanda spesifik çalışma yapmaktır. Manavgat’ta yeni yapılacak otellerde özel dizayn edilmiş sağlık bölümleri ve 
rehabilitasyon üniteleri ile buralar Rehabilitasyon köyleri haline gelecektir.  

Dünya nüfusuna baktığımızda yaklaşık % 12 engelliler oluşturuyor. Özellikle çevre ülkelerdeki kronik 
hastalıklar, trafik kazaları ve savaş durumu göz önünde bulundurulduğunda gerçekten rehabilitasyona ihtiyacı 
olan milyonlarca kişi vardır. Rehabilitasyon çok masraflı ileri teknoloji gerektirmeyen ancak yoğun emek gücü 
ve bilgi birikimi ve sabır isteyen bir branştır. Hastane binaları içinde aylar süren rehabilitasyon hem iyi sonuç 
vermeyecek hem de uygulanabilir görünmemektedir.

Trafik kazası geçiren, beyin kanaması geçiren veya savaşta ayağını kaybeden veya yaşlıktan dolayı diz 
protezi ameliyatı olan yaşlılar tedavi sonrasında 2-3 ay rehabilitasyonu devam edecektir, bu kişinin bir hastane 
binası yerine Manavgat’ın ılıman ikliminde Toros’un eteklerinde otellerdeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi 
görmesi ne güzel olur. Manavgat’ta konaklama tesisi içeren tam tıbbi donanımlı rehabilitasyon köylerimiz olsa 
idi, Sayın İbrahim Tatlıses’in Almanya’daki rehabilitasyon merkezine gitmesine gerek kalır mıydı?

Batıda özellikle Almanya’da ve Çek Cumhuriyetleri’nde ve Macaristan’da rehabilitasyon köyleri yıllardır hizmet 
veriyor, yurtdışından sağlık turistlerinin akınına uğruyor. Böyle örnekler incelenip gerekli yatırımlar Manavgat’a 
yayılmalıdır. 

Sağlık bakanlığın tarafından 26/09/2013 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren 2013/18 sayılı genelge 
gereğince konaklama tesislerinde rehabilitasyon merkezi,  obezite  ve diabet polikliniği açılıp işletilebilmektedir. 
Buradan elde edilen kazançlardan %50 vergi muafiyeti 2013 yılı itibari ile başlamıştır. Ayrıca yeni teşvik 
yasası gereğince kültür ve turizm geliştirme bölgelerinde yapılacak konaklama tesisleri 5 bölge yatırımları gibi 
desteklenmektedir.

Sonuç olarak, Manavgat’ı tüm dünyaya marka yapacak  Manavgat’ın kuzey bölgelerine rehabilitasyon köyleri 
kurulabilir. Bunun için yeterli teşvik ve devlet desteği vardır. Tek eksiklik vizyonu olan cesur yatırımcılara ihtiyaç 
vardır. Uygulanabilir kapsamlı rehabilitasyon köyleri projelerine ihtiyaç vardır. Çevremizde ki ülkelerde ve 
ülkemizde rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalar bizleri bekliyor.

D. MANAVGAT OTELLERİNDE TALOSSOTERAPİ MERKEZLERİ 

Talossoterapi, Deniz suyunun derinliklerden alınıp ısıtılarak tıbbi yöntemlerle kullanılması olarak tanımlayabiliriz. 
Sahillerdeki bir çok otelde denizden su alınıp özellikle kışın ısıtıp talossoterapi merkezleri kurulabilir. Zaten 
otel yatırımı yapılmıştır ve kışın boş kalmaktadır. Ayrıca Manavgat’ın iklimi kışında  uzun süre sıcak ve güneş 
almaktadır. Bu talossoterapi merkezleri dışarıyı gören   geniş camlarla kapalı mekanlarda kurulduğunda sera 
gibi bir mekanizma ile de içerisi çok sıcak kalacaktır. Böylece talossoterapi tedavisinin yanı sıra güzel ve güneşli 
manzara ve sıcak bir ortam olacaktır.  Talossoterapi,  başta romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyon başta olmak 
üzere bir çok hastalığın tedavisinde hekim kontrolünde kullanılan bilimsel bir yöntemdir.
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Talossoterapi merkezleri başta Tunus ve Fransa olmak üzere birçok Akdeniz ülkesinde çok yaygındır. Hatta 
bu ülkelerin bazıların(Tunus vb ) turizminin bel kemiğidir. Talossoterapi merkezlerinin kurulması çok zor olmayıp 
büyük yatırımlarda gerektirmemektedir.  Burada en önemli konu kışın kaliteli ve sürdürülebilir bir spesifik hizmet 
sunmaktır. Ayrıca talossoterapi için çok kapsamlı bir tanıtım ve pazarlama şarttır. Özellikle yaşlı nüfusun yoğun 
ve güneşli günlerin az olduğu kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş batı ülkelerine özel bir tanıtım 
yapılmalıdır. 

Manavgat’ta 3 adet olmak üzere Antalya ilinin tamamında toplam 11 adet Sağlık bakanlığından ruhsatlı  
talossoterapi  merkezi vardır. Bu talossoterapi merkezlerinin tamamı otellerin bünyesinde kurulmuştur. 
Ancak hemen hemen hiç birisi sağlık merkezi gibi çalışmamaktadır. Daha ziyade otel müşterilerinin kullandığı 
rahatlatıcı ve gevşeme (wellness) amaçlı kullanılmaktadır. Hekim gözetiminde ve denetiminde değildir. Halbuki 
bu uygulamalar tamamen tıbbi bir uygulama olup yargı kararıyla da sağlık kuruluşu olduğu onaylanmıştır Bu 
nedenle de yeni bir yasal düzenleme ile (14 Kasım 2012 tarih ve 28467 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
yönetmelik değişikliği ) Talossoterapi merkezlerinde uzman hekim çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir.

Manavgat’ta sahilde faaliyet gösteren bir çok otelde  Talossoterapi merkezleri kurularak  Dünyanın en 
önemli talossoterapi merkezi olabilir. Bu merkezlerde başta rehabilitasyon olmak üzere bir çok hastalıklar tedavi 
edilebilir. Ayrıca tatile gelen tüm turistlere talossoterapi kürleri sağlıklı yaşam ve wellness olarak paket olarak 
satılabilir. Tabiki bu uygulamaları profesyonel bir ekiple ve bilimsel olarak hekim kontrolünde yapılması başarıyı 
artıracaktır. Burada en önemli konulardan biriside bu paketlerin tanıtım ve pazarlanmasıdır, bunun içinde ayrı 
bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Manavgat bu açıdan hem bölgesel olarak hem de otel sayısı olarak çok müsait bir bölgedir talossoterapi 
merkezleri planlanırken büyük bir kesimi dinlenme wellness için yapılsa da bir kısmı tamamen bir sağlık merkezi 
gibi planlanmalı ve rehabilitasyon ağırlıklı yapılandırılıp pazarlanması gerekmektedir. Aksi halde Antalya’daki 
mevcut talossoterapi merkezlerinin işletilmesi ve pazarlanması yeni yatırımlara örnek teşkil etmemeli. Mevcut 
yatırımlar otele gelen hazır müşterilere ilave bir alternatif sunulan spa-wellness hizmeti olarak sunuluyor, hatta 
bazı bölümleri her şey dâhil konsepti için de veriliyor. 

Geniş bir çalışma ile Manavgat Talossoterepilerinin bir sağlık kuruluşu olduğu başta yaşlılara sunulabilecek 
özellikli bir konu olduğu ve ilave sağlık hizmetleri ile( check up ,rehabilitasyon vb ) süslenecek konsepte ihtiyaç 
vardır . Öncelikli olarak yola çıkarken dünyaya örnekleri iyi incelenmeli ve bölgesinde aranan bir talossoterapi 
destinasyonu olmak iddiası ile çıkmalıyız.

E. MANAVGAT SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ

Sağlık serbest bölgeleri hakkında genel bilgi:

 Sağlık serbest bölgesi projesi Manavgat’ta 2- 3 milyar  USD’lik yatırım 50 000 kişilik istihdam ve Manavgat’ı 
dünya markası yapacak bir proje olabilir. Sağlık serbest bölgeleri ile ilgili yasal düzenleme 2 Kasım 2011 de 663 
sayılı KHK ile yapılmıştır. Şu an alt mevzuat çalışmaları Sağlık ve Ekonomi Bakanlıklarınca devam etmektedir.  
Hükümetin programına ve Sağlık Bakanlığının 2013 -2017 stratejik eylem planına girmiştir .Sağlık bakanlığının 
bu  stratejik eylem planında  2017 yılında 4  bölgede, 2023 yılında 10 ayrı bölgede Sağlık serbest bölgesi 
sayısına ulaşılması hedeflenmiştir.. Muhtemelen 2014 yılı içinde tüm alt mevzuat çalışmaları ve 3218 sayılı 
serbest bölgeler kanunundaki değişiklik tamamlanacak ve ilk yatırımcılar ülkemize gelecektir

Sağlık Serbest Bölgeleri Türkiye’nin gündemine girmiş bulunuyor. Türkiye, bir yandan sağlık turizminden elde 
ettiği gelirleri artırmak isterken diğer yandan da örnek projelerle öne çıkmak istiyor.Sağlık Serbest Bölgeleri 
çalışması Türkiye’nin 2023 vizyonuna gayet uygun bir çalışmadır. Cumhuriyetimizin 100. Yılında önümüze 
koyduğumuz hedef 2 milyon yabancı hastanın tedavi ve iyileşme için ülkemize getirilmesi. Belki bu sayı şu an 
için çok yüksek bir sayı olarak görülebilir. Bununla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel iyi incelendiğinde 
bu sayının rahatlıkla sağlanabileceği öngörülebilir.
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Ayrıca sağlık serbes bölgesi kapsamında yapılacak altyapı çalışmaları ve fiziki ortam iyileştirmeleri önümüze 
koyduğumuz 2023 beklentilerini gerçekleştirmeye büyük katkı sağlayacaktır. Sağlık serbest bölgelerinde 
sadece hastaneler olmayacaktır. Rehabilitasyon merkezleri, yaşlı tatil köyleri, rekreasyon alanları ,oteller, Ar-Ge 
merkezleri ve teknokentler de olacaktır. Manavgat için spesifik ve küçük boyutta sadece rehabilitasyon veya 
yaşlı turizmini veya belirli alanlarda tedaviye yönelik SSB ler kurulabilir .Bu konsept tamamen yatırımcının 
ufkuna ,vizyonuna ve yapacağı yatıtıma bağlıdır.

Dubai Sağlık Serbest Bölgesi Örneği:

Dubai Sağlık Şehri, öncelikli olarak bölgeden yurtdışına tedavi amacıyla giden yerli Arapların kendi ülkelerinde 
tedavi edilmesini öngörmektedir. Yedi emirlikten meydana gelen Birleşik Erap Emirliklerinin ikinci büyük emirliği 
olan Dubai Emirliği pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilklere imza atmış bir emirliktir.

Sağlık Şehri bünyesinde yer alan 2 tam teşekküllü genel hastane ve onlarca sağlık kuruluşu bölgede ağır 
ameliyatlardan hafif ayakta müdahelelere varasıya kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti sunmaktadır. 
Bununla birlikte Dubai Sağlık Şehri gelişmesini sürdürmekte ve sürekli kendisini yenileyerek kurucusu Dubai 
Emiri ve ülkenin Başbakanı Mohammed Bin Raşit Al Maktoum’un öngördüğü konuma doğru hızla yol almaya 
çalışmaktadır. 

Dubai dünyada ilk sağlık serbest bölgesi olması nedeniyle çok önemlidir, ancak bugüne kadar başarılı olduğu 
pek söylenemez. Sonuçta bir arap ülkesi ve çölün ortasında şehirin içinde bina yığınlarından oluşmuştur. 

Güney Kore Jeju Sağlık Serbest  Bölgesi  Çalışmaları:

Güney kore bölgesinde ve dünyada Sağlık turizminde güçlü ve alanında iddialı bir ülkedir. Başta çevresindeki 
Rusya, Moğolistan ve Çin olmak üzere Ortadoğu ve Amerika’ya bile sağlık turizmi hizmeti satmaktadır. Devlet 
politikası hale gelen sağlık turizmi sektorüne çeşitli destekler verilmektedir . Güney korede Jeju adası turizmde 
adını duyurmuş 6 adet proje bir biriyle entegre olarak yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu projeler ile ada eğitim 
,turizm , Ar-Ge , sağlık ve çeşitli araştırma merkezlerini içeren Serbest bölgelerini içeren bir bölge olacaktır. Son 
yıllarda sağlı serbest bölge çalışmaları hızla başlatılmıştır. Bu bölgeninde gidilip, yakından incelenmesi gerekir. 
Manavgat sağlık serbest bölgesi  ve sağlık turizmi için iyi bir örnek olabilir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Serbest Bölgesi(SSB) Çalışmaları:

Sağlık serbest bölgelerinin (SSB) önü KHK 663 ile açılmış olup alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir. 
SSB’ler de ana unsur ve felsefe yenilikçi, kapsamlı, sağlık turizminin tüm paydaşlarının sinerji içinde 
yürütülmesidir. SSB’ler ile ülkemize yatırımcılar gelecek, ileri teknoloji kullanımı kolaylaşacak bazı istisnalar ile 
yatırım ve işletme kolaylaşıp daha cazip hale gelecektir. Örneğin geniş kapsamlı onkoloji merkezi hatta sadece 
bir alanda spesifikleşmiş bölge ülkelere hitap edebilecek tedavi ve araştırma amaçlı onkoloji merkezi 
kurulabilecek. Yaşlılar için rehabilite edici çok kapsamlı sağlık tesisleri kurulabilecek. Dünyanın ünlü hekimleri 
kısa süreliğine gelip çalışabilecek. Sağlık alanında AR-GE merkezleri kurulabilecek.

Uluslararası hasta tedavi için geldiğinde sadece kendi dilinde ve kültüründe hizmet veren tüm personellerinin 
kendi dilini konuşan sadece yabancı hastaların tedavi edildiği merkezleri bulabilecek. SSB’lerde genelde 
yabancılara yönelik hizmetler dizayn edilirken KÖO inşasına başlanan şehir hastaneleri ile şehirdeki eski ve 
rantabl olmayan kamu hastaneleri modern bir yüze kavuşacak başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere yabancı 
hastalara da hizmet veren modern hastanelere dönüşecektir.
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Sağlık Serbest Bölgesi (SSB) projesinde  gelinen son yaklaşım:

1. Sağlık serbest bölgeler (SSB)  1985 Tarih ve 3218 sayılı serbest bölge kanununa göre kurulup işletilecektir. 
Bu kanunun öngördüğü üzere bakanlar kurulu kararı ile yer belirlenir ve işletici firma yetkilendirilir.

2. Bu kanun bugüne kadar mal ticareti üzerine kurgulanmıştı. Ancak kanun değişikliği Ekonomi bakanlığınca 
hazırlanmış ve meclise sevk edilmek üzere olup hizmet sektörünün uygulanabilmesi için çok ciddi değişiklikleri 
içermektedir. En önemlisi her serbest bölge ayrı kendine münhasır değerlendirilecek yatırımcı ile konuşulup 
uzlaşıya varılıp bakanlar kuruluna, işletme protokolü gönderilerek yetkilendirilecektir. Böylece SSB’ler tek tip 
olmayıp her yatırım ve SSB teşvik, vergi avantajı, büyüklük, bölge özellikleri farklı olabilecektir.

3.  İlgili kanun kapsamında bakanlar kurulu kararı ile ilan edilip yetkilendirilen SSB’de yapılacak sağlık yatırımları 
ve sunulacak sağlık hizmetlerinin çerçevesi bakanlığımızın çıkaracağı yönetmelikte belirlenecektir. Bu taslak 
yönetmelik ekte olup temel prensipler aşağıdaki gibidir.

4. SSB’de çalışacak hekim ve hemşirelerin en az % 60 yabancı olacak (denklik aranacak Türkçe bilmesi zorunlu 
olmayacak). Hizmet alan hastaların % 85 yabancı olacak (fatura edilen sağlık hizmeti bedeli bazında). 

5. SSB’deki sağlık kuruluşları bakanlığımızın planlamasından muaf olacak. Ancak SSB’nin kendi içinde 
işletmecinin yaptığı planlama bakanlığa her yıl ocak ayında bildirilecek.

6. Yurtdışında eğitim görmüş şu an çalışan Türk hekimler SSB de mecburi hizmete tabii olmayacak(3218 sayılı 
SB kanunun 12 istisna maddesindeki değişiklikten sonra).

7. SSB’ler büyük alanlarda köy gibi kurulacak. Bünyesinde hastane, otel, geriatrik tedavi merkezi, termal 
tesisler, yeşil alan, rekrasyon alanları, alışveriş merkezleri, Teknokent, Ar-Ge merkezleri, sosyal alanlar vb. 
bulunacaktır. Ancak planlama kapsamında kurulmuş hastanelerde bu yönetmeliğim yabancı hekim, yabancı 
hasta oranı ve SGK ile anlaşma yapmama vb. şartları aynen taşımak şartıyla SSB olması için Bakanlar 
kuruluna sevk edilebilecektir. Onaylanırsa SSB olabilecektir. 

8. SSB’de kurulacak sağlık kuruluşları asgari bakanlığımızın sağlık kalite hizmet standartlarına ve bina fiziki 
şartlarına uymak zorundadırlar.

9. SSB’leri izleyecek bir üst komisyon kurulabilecek, sağlık hizmet sunumunda mesleki zorunluluk sigortası ve 
malpraktis mevzuatları burada da geçerli olacak.

10. SSB’ ler tek tip olmayacak önceden yapılmış sağlık yatırımlarda yönetmelikte istenen şarlara uymak ve genel 
SSB süreçlerine uymak şartı ile  SSB   dönüşebilecek.

11. Tek bir alanda spesifik SSB’ ler olabilecek örneğin Toros’un eteklerinde rehabilitasyon veya yaşlı tatil köyü 
konsetinde bir SSB olabilecek.

Süreç: Yönetmelik yayınlanacak. Bu sürede SB kanunu değişecek ve her SSB kendine ait işletmecinin sunduğu 
bakanlığın uygun gördüğü şekliyle Bakanlar kuruluna sevk edilecek BBK’ dan onaylananlar  SSB olacaktır. Sonra 
işletmeci bölgeyi alt yatırımcılara (hastane, otel, ar-ge, geriatrik tedavi merkezi vb.) açacak. Alt yatırımcılar 
başvuru yapabilecek. Muhtemel süreç bakanlar kurulu kararı ile yer netleştikten sonra hizmete başlangıç 2-3 yıl 
sürebilir. Tabii ki tüm bunlar  bir çalışmanın sonucudur kesin uygulama alt mevzuatlar kesinleşip resmi gazete 
yayınlandıktan sonra netleşecektir. 

Manavgat Sağlık Serbest Bölgesi:

Manavgat’ta yapılacak bir sağlık serbest bölgesi öncelikli olarak ulaşımı kolay  hava alnına 50 -60 km 
mesafede 12 ay güneş gören  iklimi, tabii güzellikleri, ormanları, denizi tarihi kültürü ve kısacası ne istenirse 
mevcut olan bölgede kurulacak SSB  çok cazip olacaktır. Böyle bir SSB ye yatırımcıda kolay gelir burada 
çalışacak başta yabancı hekimler olmak üzere insan kaynağıda kolayca gelir Antalya’nın ve Side’nin tanınırlığı ile 
Manavgat SSB’de kolayca dünyaya tanıtılabilir. SSB ler 40-50 bin dönümlük büyük arazilere tüm kompenentleri 
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ile kurulabileceği gibi sadece Yaşlı tatil köyü veya Rehabilitasyon köyü gibi spesifik ve daha küçük alanlara da 
kurulabilir.

Manavgat sağlık turizminde dünyaca ünlü tanınan ve marka bir bölge olmak istiyor ise, sağlık turizmi 
alanında çok spesifik bir SSB’ ye sahip olmalıdır. Bunun içinde bu konuda güçlü ve ciddi yatırımcılara ihtiyaç 
vardır. Aşağıdaki konular üzerine çalışmalar yapılması önemlidir.

1- Öncelikli olarak hükümetin sağlık serbest bölge çalışmalarının ve politikalarını yakından takip etmelidir.

2- Bölgede SSB olması için çok ciddi inceleme ve çalışmalar yapacak, MATSO bünyesinde bir komisyon oluş-
turulmalıdır.

3-  Bu komisyon  Manavgat’a en uygun SSB konsepti üzerine çalışmalıdır. 

4- Manavgat’ın SSB açısından avantajları iyi değerlendirilimelidir ( havaalanına yakınlığı ,turizm potansiyeli, 
kuzey Manavgat’taki bölgelerin avantajları ,iradeli güçlü yerel yönetim ve STK lar ( MATSO ,MASİAD vb )

5- Manavgat SSB’ de ana temarehabilitasyon köyü ve / yaşlı tatil köyü olmalıdır.

6- Yabancı yatırımcı mutlaka ortak edilmeli ve bu ortak yatırımcı şimdiden aranmalıdır.

7- Manavgat SSB yatırımı en az bir milyar USDve 20- 30 bin kişinin istihdan edileceği  planlanmalıdır.

8- Manavgat SSB  yatırımına  karar verldikten sonra  yatırım, tanıtım  ve işletmeye açılış için sürenin 3 yıl ci-
varında olacağı hesap edilmelidir. 

Sonuç olarak : Manavgat SSB’si için acilen bir komisyonun oluşturulup, çalışma ve planlamaya başlanmalıdır. 
Prensipte unutulmaması gereken konu; uygulanabilir, güzel bir proje ve  yabancı ortak yatırımcı bulunduktan 
sonra, hükümetin bu SSB ‘ye prensipte onay vereceği olmalıdır. Aksi halde güzel proje ve yatırımcı olmadımı 
Bakanlar kurulunun Manavgat SSB’ ye onay verse dahi bunun işlemeyeceğidir. 
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BÖLÜM-4
SONUÇ VE ÖNERİLER
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SONUÇ VE ÖNERİLER

2012 yılında 152,5 milyar USD ihracat performansı olan ülkemizin, döviz gelirinin 2,5 milyar 
USD’lik kısmını yabancı hasta hizmetlerimiz aracılığıyla kazandığını tahmin etmekteyiz. 2023 yılında  
ise iki milyon yabancı uyruklu hasta ve 20 milyar USD döviz girdisi olarak hedeflenmektedir. Ülkemizi 
çevreleyen coğrafya sağlık turizmi faaliyetlerimiz için verimli bir vaha gibidir. Keza 740 milyon nüfuslu 
Avrupa kıtası yaşlanmış ve yaş ortalaması kıta genelinde çoğu ülkede %20’nin üzerine çıkmaya 
başlamıştır. 143 milyon nüfuslu ve yıllık 1 milyar dolarlık hasta çıkışı sergileyen Rusya Federasyonu da 
39 olan yaş ortalaması ve %18 olan yaşlı nüfus yüzdesi ile bir başka arz açığı odağı ve hasta havuzu 
konumundadır. İleri yaş turizminde 2023 yılında 10 bin yatak kapasitesi, 150 bin yaşlı yabancı turist, 
750 milyon USD gelir hedeflenmiştir. 

Ayrıca 2012 yılında 32 milyon turist ülkemizi ziyaret etmiş olup bunun 11 milyonu Antalya ya gelmiştir. 
Ülkemiz turizmde ziyaretçi sayısı bakımından 6. sıraya yükselmiştir. Sağlık sistemi bakımından tüm 
dünyanın hayranlık içinde izlediği bir dönüşüm olmuştur. Böylece ülkemiz sağlık turizminde bölgesinde 
lider olma yolunda emin adımlara ile hızla ilerlemektedir. Ülkemizdeki ve Antalya da ki en büyük 
problem turizmin 4-5 ay gibi kısa bir sezona sıkışmış olmasıdır. Uzun vadede Turizmin sürdürülebilirliği 
ve bölgenin sosyoekonomik açıdan geleceği açısından alternatif turizmin özelliklede sağlık turizmi 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu raporda öncelikli olarak turizm sektöründe sağlık turizminin yeri ve gelecekteki önemi vurgulanmış 
ve bir durum tespiti yapılmıştır. İkinci olarak da Manavgat’ın sosyoekonomik geleceği için alternatif 
turizm olarak sağlık turizmi açısından yapılması gerekenler vurgulanmıştır. Özellikle ilçe bazında sağlık 
turizmi açısından konuyu bu denli etraflıca hazırlanmış hiç rapor bugüne kadar yayınlanmamıştır.

Manavgat sağlık turizmi fırsatları:

Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde ortalama yıllık %20’den fazla hızla büyüyen bir alternatif turizm 
çeşididir. Bu sektörün dünyada yıllık ticari hacmi yaklaşık 100 milyar USD olup, 20 milyonu aşkın insan 
sağlık turizmi amacıyla seyahat etmektedir. Özellikle turizm ülkelerinde turizmin 12 aya yayılması, 
turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve rantabilitesi için en önemli alternatif turizm çeşidi olan sağlık 
turizminin geliştirilmesi bir zorunluluk ve fırsat olmuştur. Ülkemize gelen turistlerin ortalama bir hafta 
kalmalarına ve toplamda 700 USD civarında ödeme yapmaktadırlar. Ancak ülkemize  tedavi amaçlı gelen 
bir yabancı hasta (medikal turist) ortalama 10 gün kalmakta 10 bin USD, Rehabilitasyon amaçlı gelen 
yabancı hasta ortalama bir ay kalmakta ve 7 bin USD  sadece sağlık kuruluşuna ödemek yapmaktadır. 
Ayrıca bu yabancı hastalar  mutlaka yanlarında en az bir refakatçısı ile gelmekte  konaklama ve sağlık 
dışı diğer harcamaları da 2-3 bin USD’yi geçmektedir. Kısacası sağlık turistlerinin sayıları az olsa da 
ülkeye bıraktıkları döviz miktarı normal turistlere göre 10-15 kat daha fazladır.

Türkiye birçok alanda olduğu gibi son yıllarda turizmde ve sağlık alanında hızla ilerleme kaydetmiştir. 
Sağlık turizmi alanında bölgesinde lider konuma doğru koşmaktadır. Antalya dünya turizmdeki 
liderliğini 2012 yılında 11 milyonu aşkın yabancı ziyaretçisi ile korumaktadır. Manavgat’ın bugün 
turizmde, gelecekte sağlık turizminde Antalya’da ve Türkiye’de hatta dünyada ayrı bir yeri olacaktır. 
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Manavgat sağlık turizmi fırsatlarını  değerlendirmek ve geliştirmek  için:

1. .Sağlık turizmi ile Manavgat’ın turizm sektörü 12 aya yayılarak sosyoekonomik istikrarı ve sürekli 
istihdam sağlanmalıdır.

2. Turizmin 12 aya yayılmasında Manavgat için en uygun alternatif turizm çeşidi sağlık turizmidir.

3. Bu raporda Manavgat’ın sağlık turizm fırsatlarını değerlendirdik. Sağlık turizmi açısından 
Manavgat’ın SWOT analizini yaptık. 

4. Manavgat için en rantabl, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık turizm çeşitleri

5. Manavgat sağlık turizmde bir durum tespiti yapmak ve yol haritası yapılması gerekmektedir.

6. Yatırımcıların sahil haricinde özellikle Kuzey Manavgat için yeni sağlık turizmi yatırımları ve fırsatları 
değerlendirilmelidir.

7. Manavgat’taki mevcut turizm yatırımlarını daha rantabl kullanımı sağlanması için dünyadaki sağlık 
turizmi uygulamaları araştırılıp incelenmelidir. 

8.  Bu raporda Manavgat’ta sağlık turizmi yatırımları için doğru ve uygulanabilir hedefler ve projeler 
gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak bu projeler üzerine ayrı bir çalışma yapılması gerekir.

9. Manavgat’ın coğrafik, fiziki ve turizmdeki konumu göz önünde bulundurularak yeni kültür ve turizm 
bölgeleri için Torosları baz alan yeni sağlık turizmi yatırımları üzerine çalışılması gerekir.

10. Manavgat sağlık turizminde tanıtım ve markalaşması ile ilgili acilen gerekli girişimler yapılmalı. 

11. Manavgat için yeni sağlık turizmi destinasyonlarının özelliklede rehabilitasyon  ve yaşlı tatil köyleri 
için yenilikçi bir yaklaşım ile sahilden uzak doğal güzelliklerin içinde olan yerlerde ve geniş alanlarda 
kurulmasının  gerektiğini izah ettik. Böyle bir yatırım için en doğru bölgenin kuzey Manavgat 
bölgesinde Oymapınar kültür ve turizm geliştirme bölgesinin olacağı ve buralara yatırımların 
başlaması için gerekli çalışmaların başlatılması ve tanıtılmasının   gerekliliği üzerinde durulmuştur.

12. Manavgat için; örnek ve gelecekte çok güçlü rekabet edebilecek aşağıdaki sağlık turizmi 
destinasyonları önerilmiştir.

A ) Yaşlı Tatil Köyleri (Ak saçlılar Köyü)

B) Rehabilitasyon Köyleri(Yeniden hayata dönüş merkezleri)

C) Sağlık Turları

D) Talossoterapi Merkezleri

E) Manavgat Sağlık Serbest Bölgesi

Son yıllarda bu gelişmelere paralel olarak sağlık turizmi ile ilgili  birçok yasal düzenlemeler yapılmış 
ve halen taslak olarak çalışılan birçok mevzuat çalışmaları vardır: 

Sağlık turizmi yönergesi ülkemizde yabancı uyruklu kişilere sunularak sağlık hizmetlerini özelliklede 
kamu hastanelerindeki işleyişi belirlenmiştir. Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri 
ile ilgili 2013/18 sayılı  Sağlık Bakanlığı genelgesi ile turistlere konaklama tesislerinde acil sağlık 
hizmetlerinin sunumu organize edilmiştir. Ayrıca bu genelge ile otellerde sağlık turizmi kapsamındaki 
Obezite, Diyabet, Diyaliz, Rehabilitasyon  ve Onkolojik bakım  polikliniklerin işleyişi belirlenmiştir. 
Konaklama tesislerinde diş hekimliği hizmetleri ve estetik uygulamaları yapan sağlık kuruluşlarının 
açılması ile ilgili düzenlemelerde devam etmektedir. Böylece sağlıklı yaşam tesislerinin ve dünyada 
hızla yaygınlaşan sağlık otellerinin ülkemizde de açılmasına imkan tanınmıştır. Manavgat için bu 
konsept ve uygulama çok önemlidir. Sağlık turizmi ile ilgili yabancı dilde reklam ve tanıtım yamanın  
önü açılmıştır.
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Ayrıca Ekonomi Bakanlığının yayınladığı 2012/4 sayılı Tebliğ ile sağlık turizminin yurtdışında tanıtımı 
ciddi olarak finansal açıdan desteklenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Haziran 
2012’de yayınlanan 6322 sayılı kanun ile  sağlık turizmi gelirlerinden %50 vergi muafiyeti getirilmiştir. 
2012 yılında yayınlanan yeni teşvik yasası ile kültür ve turizm bölgelerinde yeni konaklama tesisi 
yapılır ise 5 bölge yatırımları teşviklerinden faydalanılabilecektir. Bu konaklama tesisi içine sağlık ile 
ilgili bir yatırım kombine edildiğinde ve sağlık otelleri ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulduğunda 
da bu teşvikten faydalanılabilecektir.

Tüm bu gelişmelere bakıldığında genelde Antalya özelde Manavgat için sağlık turizmi fırsatları 
çok fazladır. Ülkemiz sağlık turizmine tam olarak yönelmiştir. İstatistikler bunu net olarak ortaya 
koymaktadır. Artık Manavgat için önce hayal edip düşünmek ve araştırmak sonra planlamak ve hemen 
sağlık turizmi çalışmaları ve yatırımları için harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu rapor bu konuda 
önemli bir başlangıçtır. 

Bu rapor bu kapsamda Türkiye de bir ilk olup önemli bir örnek teşkil edecektir. Bu rapordan sonra 
Manavgat’ta mutlaka bir komisyon oluşturulmalı, sağlık turizmi konusunda yapılacak yol haritası 
belirlenmeli ve hemen çalışmalara başlanılmalıdır. Manavgat’ın kurtuluşu ve geleceği turizmin 12 aya 
yayılmasından ve  Turizmi sahile  sıkışmışlıktan kurtarıp tüm Manavgat’a özellikle Toros’un eteklerine 
kaydırmaktan, turizmi çeşitlendirmekten, alternatif  turizmi  yaymaktan  ve özelliklede sağlık turizmini 
geliştirmekten geçer.

Dr. Dursun Aydın
                                                                                                       Araştırmacı
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BÖLÜM 5: 
EKLER VE KAYNAKÇA
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1. SAĞLIK TURİZMİNDE YAYINLANMIŞ MEVZUATLAR

Yayınlanmış Mevzuatlar

1. 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı 
Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca 01 Ağustos 2013 tarih 2013 /11 sayılı Sağlık turizmi genelgesi 
yayınlanmıştır. 

3. Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında 2013/18 Sayılı Genelge

4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair yönetmelik, 

5. 2012/41 Sayılı Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri Genelgesi revize,

6. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

7. Diyaliz Yönetmeliğinde Değişiklik,

8. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin 49’uncu maddesi 
gereğince ülkemizde sağlık serbest bölgelerin kurulmasının önü açılmıştır. 

9. 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve 
Esasları Genelgesi( Ekonomi Bakanlığından yayınlandı)

10. 6322 Sayılı kanunun 9. Maddesiyle sağlık turizminden elde edilen gelirlerden %50 vergi muafiyeti 
sağlanmıştır. Bu kanunun uygulama usul ve esaslarıyla ilgili tebliğ 31 Aralık 2012 4. Mükerrer resmi 
gazetede yayınlanmıştır. (Maliye bakanlığınca yayınlanıştır)

2. SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ DEVAM EDEN MEVZUAT TASLAKLARI

        Devam eden sağlık turizmi ile ilgili mevzuatlar

1. Kür ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,

2. Danışman ve Aracı Kurumlar ve sağlık Seyahat Acentaları Yönetmeliği

3. Sağlık Serbest Bölgesi Yönetmeliği,

4. Sağlık tesislerinde Klinik konuk evi kuruluşu  tebliği

5. Geriatrik bakım ve rehabilitasyon yönetmelik taslağı
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3. SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ MEVZUAT METİNLERİ

23.07.2013 TARİHLİ VE 25541 SAYILI BAKAN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN SAĞLIK TURİZMİ 
VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönerge ile Ülkemize yurtdışından gelen uluslararası hastalar ile turistlere, kamu ve özel 
sağlık kuruluşlarında sunulacak sağlık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

(2) Bu Yönerge; 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi 
olmayan; yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de oturma izni almamış, ülkemize belirli bir süre için eğitim amacı 
dışında yasal yollarla giriş yapmış olan kişilere sunulacak sağlık hizmetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu yönerge; 11.10.2011 Tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (i) bendine ve 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 üncü maddesi  (c) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Sekreterlik: Birlik Genel Sekreterliklerini,

d) Milletlerarası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma 
hakkı olan yabancı ülke vatandaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan Ülkemizin imzalamış 
olduğu uluslararası sözleşmeyi,

e) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

f) Müdürlük: İl /İlçe Sağlık Müdürlüklerini,

g) Sağlık Turizmi: Sağlığına kavuşmak veya sağlığını geliştirmek için kişilerin herhangi bir sebeple ikamet 
ettiği ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmesini,

ğ)  Sağlık Alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları: Sağlık alanı ile ilgili olarak diğer ülkelerle 
Bakanlığın imzalamış olduğu ikili anlaşmayı, 

h)  İl Sağlık Turizmi Birimi: İldeki tüm sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek için Genel Müdürlüğün 
uygun gördüğü il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan birimleri,

ı)   Uluslararası Hasta: Tedavi ve Rehabilitasyon amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen kişiyi,

i) Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi: Sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında, l. seviye 
illerdeki Genel Sekreterlik bünyesinde kurulacak, hastaların tedavilerinin koordine edildiği merkezleri,

j) Uluslararası Hasta Birimi: Tıbbi teknolojik donanımı, nitelikli ve uzman sağlık personeli, otelcilik hizmetleri 
ve hizmet kapasitesi yeterli olan Birliğe bağlı hastanelerin bünyesinde, Kurumun uygun gördüğü 1. ve 2. 
Seviye illerdeki hastanelerde kurulan birimi,

k) Uluslararası Hasta Destek Hattı: Uluslararası hastalar ve turistlerin Ülkemizde alacakları sağlık hizmetleri 
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veya hasta hakları kapsamındaki müracaatlarında tercümanlık ve danışmanlık için Genel Müdürlük bünyesinde 
oluşturulan, yedi gün 24 saat esasıyla çeşitli dillerde telekonferansla hizmet veren telefon hattını,  

l) Turist Sağlığı: Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan turistlerin, ülkemizde bulundukları 
sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti almasını,

m) Hastane Yöneticisi: Birliklere bağlı hastanelerin en üst yöneticisini ifade eder.

Genel Hususlar

Madde 4 

(1) Birlik ve birliğe bağlı hastaneler bünyesinde, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunmak için gerekli 
personel, altyapı, teknik, tanıtım, tercüman ve/veya tercümanlık hizmeti ile ilgili usul ve esaslar, Kurum tarafından 
belirlenir.

 (2) Genel Müdürlük; ilde bulunan sağlık kuruluşlarına başvuran uluslararası hasta sayıları, İl’e gelen turist 
sayıları, ilin coğrafik konumu, uluslararası ulaşım imkânları, ildeki hastanelerin fiziki, teknolojik şartları ve insan 
kaynakları gibi unsurlar değerlendirilerek illeri 1, 2 ve 3’üncü seviye olarak belirler. 

(3) Bu Yönerge kapsamında hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak personel, Bakanlık Strateji Geliştirme 
Başkanlığınca yayımlanan ve hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısı ve ücretlendirme tespitine 
ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgeler ile getirilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) Uluslararası hasta birimi bulunmayan birliğe bağlı hastanelerde, uluslararası hastaların iş ve işlemleri,  
hastane yöneticisi tarafından görevlendirilecek bir sağlık personeli tarafından yürütülür.

(5)  Bu yönerge kapsamındaki iş ve işlemler, Genel Sekreterliklerde genel sekreterin görevlendireceği bir 
başkan, birliğe bağlı hastanelerde ise başhekimlikler tarafından yürütülür. Kurum, birliklerde sağlık turizmi ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütecek personel sayısını, özelliklerini ve görev tanımını belirlemeye yetkilidir. 

 (6) Bu yönerge kapsamında hizmet alım usulü ile çalıştırılacak olan yabancı dil bilen personelin KPDS/YDS 
den son üç yılda en az 60 puan alması ve en az lise mezunu şarttır. İdare, yabancı dil bilen personel için ilave 
kriterler belirleyebilir.

(7) Birliğe bağlı sağlık tesislerinde, bu yönerge kapsamında sağlık hizmeti verilecek kişilerden, tedaviye 
başlamadan önce, tahmini tedavi bedelinin belirli oranında avans alınabilir.

(8) Bu yönerge kapsamında sağlık hizmeti verilen kişiler, Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme 
kaydedilir.

Tanıtım, Bilgilendirme ve Tercümanlık

Madde 5

(1) 1. ve 2. seviye illerde bulunan birlikler, uluslararası hasta birimi bulunan hastaneler, il sağlık turizmi birimi 
bulunan sağlık müdürlükleri, yurtdışına yönelik olarak sağlık turizmi potansiyeli ve sunulacak sağlık hizmetleri 
hakkında bilgilendirme için tanıtım yapabilir. Bu çalışmaların bedeli döner sermaye kaynaklarından karşılanır.

(2) Sağlık kuruluşları sağlık turizmi tanıtımlarında Bakanlığın konuyla ilgili mevzuatına uymak zorundadır.

(3) Uluslararası hasta kabul eden özel sağlık kuruluşları ve uluslararası hasta birimi bulunan birliğe bağlı 
hastaneler internet sitelerini bilgilendirme amaçlı olarak asgari İngilizce olmak şartıyla düzenlemek zorundadır. 
Sağlık turizmi hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kuruluşlarının internet sitelerinde, sağlık turizmi ile ilgili iş 
ve işlemlerle ilgili olarak 7 gün 24 saat ulaşılabilecek çağrı merkezi veya kişilerin iletişim bilgileri yer almak 
zorundadır. Sağlık kuruluşları bu çağrı merkezini hizmet alım yöntemi ile de yürütebilirler.  
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(4) Özel sağlık kuruluşları da dâhil uluslararası hastaların sağlık kuruluşuna başvurularında kullanılacak, hasta 
rızasının alınmasına yönelik formlar asgari İngilizce olmak üzere farklı dillerde düzenlenir. 

Uluslararası Hasta Destek Hattı

Madde 6

(1) Türkçe bilmeyen uluslararası hastaların veya acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin, 112 acil çağrı 
merkezlerini veya sağlık hizmeti hakkında bilgi edinmek veya hasta hakları ile ilgili şikâyetleri için 184 Sabim 
hattını aramaları halinde, çağrı merkezleri bu çağrıları Uluslararası Hasta Destek Hattına telekonferans ile 
yönlendirir. 

(2) Uluslararası destek hattına gelecek çağrılara cevap verecek ve danışmanlık yapacak yabancı dil bilen, 
yeterli sayıda sağlık personeli istihdam edilir. 

(3) Ülkemize yurtdışından gelen Türkçe bilmeyen kişilere, 444 47 28 numaralı uluslararası destek hattından 
7 gün 24 saat İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Fransızca olmak üzere gerekli olan dillerde sağlık 
konularında tercümanlık ve danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca yaz dönemlerinde gerektiğinde gelen çağrıların 
yoğunluğuna göre yabancı dil bilen yeterli sayıda tercüman, ilave hizmet alımı usulü ile temin edilir.

(4) Bu destek hattından, sağlık hizmeti alınan kuruluşun özel veya kamuya ait olduğuna bakılmaksızın 
ülkemizde bulunan tüm yabancılar yararlanabilir.

Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi

Madde 7

(1) Uluslararası hasta koordinasyon merkezi, 1’inci seviye illerdeki birlik bünyesinde kurulur. Bu merkezde, 
yabancı dil bilen, sağlık turizmi konusunda deneyimli, bir sözleşmeli uzman ve yeterli sayıda personel istihdam 
edilir. Bu merkezlerde hizmet alımı usulü ile tercüman çalıştırılabilir.

(2) Bu merkezde çalıştırılan tercümanlar, birliğin ve gerektiğinde birliğe bağlı hastanelerin ihtiyacı olan 
tercümanlık ve rehberlik hizmetini sunar. 

(3) Bu merkezler, birliğin sorumlu olduğu bölge dâhilindeki sağlık turizmi ve turist sağlığı hizmetleri ile ilgili 
tüm iş ve işlemlerin koordinasyon ve takibini yapar.

(4) Bu merkezler; uluslararası hastaların havaalanından veya konaklamakta olduğu yerden hastanelere geliş 
ve gidişini sağlayacak transfer hizmetlerini hizmet alımı yoluyla temin edebilir.

(5) Bu merkezler; uluslararası hastaların tercümanlık, danışmanlık ve refakat hizmetlerini hizmet alım yoluyla 
temin edebilirler.

Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimi

Madde 8

(1) Uluslararası hasta koordinasyon birimi, 2’nci seviye illerdeki birlik bünyesinde kurulur. Bu merkezde 
yabancı dil bilen, sağlık turizmi konusunda deneyimli bir personel birim sorumlusu olarak görevlendirilir. İhtiyaç 
halinde ilave personel ve hizmet alım usulü ile tercüman istihdam edilebilir.

(2) Bu birimde çalıştırılan tercümanlar, birliğin ve gerektiğinde birliğe bağlı hastanelerin ihtiyacı olan 
tercümanlık hizmetini sunar. 

(3) Bu birim, birliğe bağlı sağlık tesislerindeki sağlık turizmi ve turist sağlığı hizmetleri ile ilgili tüm iş ve 
işlemleri koordine eder ve takibini yapar.
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 (4) 3’üncü seviye illerdeki Genel Sekreterliklerde ve bağlı hastanelerde, sağlık turizmi iş ve işlemlerinin 
takibini yapmak üzere bir personel Uluslararası Hasta Destek Personeli olarak görevlendirilir.

Uluslararası Hasta Birimi

Madde 9

(1) Bu birim, hastaneye başvuran uluslararası hastaların tüm kayıt, tercüme, tedavi bedelinin faturalandırılması 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Bu birim başhekimliğe bağlı olarak çalışır ve birimde yeterli seviyede yabancı dil 
bilen tabip veya sağlık personeli görevlendirilir.

(2) Uluslararası hasta potansiyeline göre gerekli dilde ve yeterli sayıda yabancı dil bilen personel hizmet 
alımı usulü ile istihdam edilir. Bu personel “Uluslararası Hasta Rehberi” olarak adlandırılır.

(3) Bu birimde, yurtdışında yaşayan ve 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. Bu kapsamdaki kişilere Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre işlem tesis 
edilir.

(4) Hastane yönetimi, yurtdışı hasta birimi için gerekli fiziki şartları ve teknik donanımını hazırlar. 

(5) Kurulan uluslararası hasta birimleri Kurum tarafından liste halinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

İl Sağlık Turizmi Birimi

Madde 10

(1) Yabancı dil bilen en az bir sağlık personeli veya tabip ile sekretarya işlemlerini yürütecek bir personel 
görevlendirilir.

(2) Bu birim, Sağlık Hizmetleri Şubesi veya Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi veya Özel Yataklı Sağlık 
Hizmetleri Şubesi bünyesinde genel müdürlüğün uygun görüşü ile birinci veya ikinci seviye illerde kurulur. 

(3) İl sağlık turizmi birimlerinde Müdürlük tarafından, hizmet alımı usulüyle, ihtiyaç duyulan yabancı dilde 
yeterli sayıda tercüman istihdam edilebilir veya tercümanlık hizmet alımı döner sermaye kaynaklarından temin 
edilir.

(4) Bu birim, ildeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmetleri ile ilgili 
denetim yapar ve koordinasyonu sağlar. 

(5) Sağlık turizmi ile ilgili personellerin eğitimini yapar. Sağlık turizmi ile ilgili toplantılara ili temsilen katılır. 

(6) İldeki sağlık turizmi ile ilgili kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar.

(7) Müdürlükte bulunan sağlık turizmi ile ilgili birimler ve kişiler, uluslararası hastalara sunulacak acil sağlık 
hizmetleri hususunda 112 acil hizmetleri şubesi ile koordineli olarak çalışır.

Acil Sağlık Hizmetleri

Madde 11

(1) Bu yönerge kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. 
Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur.

(2) Bu yönerge kapsamında ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden 
müdürlük döner sermayesine yatırılır.
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(3) Bu Yönerge kapsamındaki hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil hizmet 
bedeli hastanın getirildiği ilin müdürlük döner sermaye hesabına yatırılır.

(4) Hava ambulansı talepleri, yurtiçinde 112 acil servisi tarafından vaka nakil formu ve yurtdışındaki talepler 
Türkiye konsoloslukları aracılığıyla yapılır. 

(5) Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına 
bakılmaksızın trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak bu 
yönerge kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası 
var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir. 

Yönerge Kapsamındaki Sağlık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

Madde 12

(1) Bu Yönerge kapsamında verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu’nun 3/c maddesi hükmü uyarınca Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşları, bu yönerge kapsamındaki uluslararası hastalar için Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesini 
uygulamak zorundadır. Özel sağlık kuruluşları ise Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesine tabi değildir.

(3) Kurum; bu Yönergede belirtilen usul ve esasların yanı sıra, yurt dışından gelen hastalara uygulanacak 
ücret tarifeleri konusunda yürürlükte bulunan ikili iş birliği anlaşmaları veya uluslararası anlaşmalar gereği 
uyulması zorunlu olan hususları da dikkate alarak birlik veya birliğe bağlı hastanelerde uygulanmak üzere 
protokol hazırlamaya ve gerektiğinde revize etmeye yetkilidir.

(4) Özel kuruluş/sigorta, sağlık kuruluşuna getirmiş olduğu yönerge kapsamındaki hastalara 
sunduğu tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastalardan, hastanın almış olduğu 
sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebilir. Bu bedel, faturada sağlık hizmetinden ayrı olarak 
belirtilecek olup, ayrıca sağlık kuruluşunun sağlık hizmet bedelinin ayrıntılı dökümünün, faturanın 
ekinde verilmesi zorunludur. Hasta veya özel sigorta, sağlık kuruluşundan sunulan tedavi bedelinin 
ayrıntısını talep etme hakkına sahiptir. 

(5) Kurum, bünyesinde uluslararası hasta birimi bulunduran hastaneler, uluslararası hasta 
koordinasyon merkezi veya uluslararası hasta koordinasyon birimi bulunan birlikler, Kurum 
tarafından hazırlanmış sözleşme metnine sadık kalarak ve Müdürlük acil hasta nakilleri için yurt 
dışındaki sigortalılarla, yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar,  
danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla bu yönergeye uygun 
olarak hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokolün bir örneğini Genel  Müdürlü’ğe gönderir. 

(6) Ülkemizin imzalamış olduğu Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke 
vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkemizde geçici olarak bulundukları sürede acil ve ani gelişen 
sağlık problemlerinin tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile  anlaşmalı özel ve kamu sağlık kuruluşlarına 
başvurduklarında hizmet bedeli Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre ücretlendirilir. Bu kapsamdaki hastalar sağlık 
kuruluşlarına, il sigorta müdürlüklerinden alacakları müstehaklık belgesi ile başvururlar.
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Yönerge Kapsamına Girmeyen Durumlar

Madde 13

(1) Aşağıdaki durumlar, bu yönerge kapsamına girmez.

a) Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen 
ülkelerden, Türkiye’de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum 
kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve 
yaralılar, 

b) Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk 
Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, 

c) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşma uyarınca Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 
kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve 
ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelenler,

d) Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları 
yakınları,

e) Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar, 
insan ticareti mağdurları,

f) Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar,

 g) 29.5.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında 
bulunanlar.

 (2) Birinci fıkra kapsamındaki hastaların hizmet bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre ücretlendirilir. İnsan 
ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı 
uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.

Yürürlükten Kaldırılan Genelge

Madde 14

(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13 Haziran 2011 tarih ve 26160 sayılı Sağlık Turizmi ve 
Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 15-Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu yönergeyi Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

(24 Haziran 2011 RG 27974)

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine 
Ek 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar

EK MADDE 9 – Ağız ve diş sağlığı hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı 
kapsamında konaklama tesislerinde kurulan sağlık kuruluşları, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar olarak değerlendirilir. 
Bu kuruluşlar, türleri ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça ruhsatlandırılır.

a) Ağız ve diş sağlığı hastanesi: Genel diş hekimliği hizmetlerinin yanında diş hekimliğinin en az dört uzmanlık 
dalında hizmet sunan, genel anestezi imkânları ile girişimsel işlem yapmaya müsait ameliyathanesi, ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerine yönelik mesai dışı hastaların kabulüne uygun ayrı bir müdahale bölümü, tedavi gören 
hastaların aciliyet durumlarında kullanılmak üzere içerisinde acil müdahale seti olan bir müdahale odası ile 
asgari dört hasta yatağı bulunan yataklı sağlık tesisleridir. Hasta yatağı bulunan bölümde yirmi dört saat hizmet 
sunulur.

14/10/1999 tarihli ve 23486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi olan ağız diş sağlığı merkezlerinden, 
kadrosunda asgari yirmi diş hekimi/uzmanı ile bir anestezi uzmanı bulunanlar birinci paragrafta yer alan şartları 
oluşturmak kaydıyla, planlamadan istisna olarak ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüşebilirler.

b) Klinik konukevi: Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu 
kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım 
hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az 
yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık 
kuruluşlarıdır. Klinik konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde 
ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz. Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer 
mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet 
vermek üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 34 üncü 
madde hükümleri uygulanır. Ancak 2634 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrılan yerlerde, klinik konukevleri oluşturulamaz. Bu suretle 
açılacak klinik konukevleri de bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina 
şartlarını bulundurmak zorundadır.

Klinik konukevleri, bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları hastanenin 
sorumluluğunda düzenlenir. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane 
tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir. Bu tesislerde 
rehabilitasyon hizmeti sunulması amacıyla kurulacak üniteler ayrıca ruhsatlandırılır.

Klinik konukevleri, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1) Bu Yönetmelikte belirtilen ulaşım ve hastanenin parselinde ve imar mevzuatına uygun ek bina olarak acil 
durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeleri bulunmak kaydı ile yapılmasına izin verilir. Bu kuruluşların aynı il 
içinde olmak kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde kurulmasına da izin verilebilir.
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2) Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi 
alanları ile sosyal alanlar bulunur.

c) Geriatrik tedavi merkezi: Yaşlılıkta gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ile beraberinde 
bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak kurulan sağlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşun kadro ve kapasitesi, 
Bakanlıkça yapılan planlama çerçevesinde belirlenir.

Yaşlı hastalara multidisipliner yaklaşımla hizmet sunulabilmesi amacıyla, hastane bünyesinde veya hastaneye 
bağlı olarak kurulabilir. Bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun binalarda hizmet sunabilir.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya 
yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.”
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Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

(11 Temmuz 2013  RG  28704)

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Ücretli  veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra 
eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir 
kereye mahsus olmak üzere planlama hükümlerinden istisna tutularak meslek icra edebilir ve uzmanlık dalları 
faaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilir.”

“m) Uzman tabip kadro sayısı on beş ve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi kapsamında yabancı 
uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde olmak ve birden fazla olmamak 
kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi 
kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayısı 15 ila 50 arasında olan hastanelerin açacakları birimlerde en fazla iki; 51 
ila 100 arasında olanlarda en fazla üç ve kadrolu uzman tabip sayısı 100 üzerinde olan hastanelerin açacakları 
birimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatında düzenlenen muayenehane 
fiziki şartlarının bulunması ve yalnızca muayenehane kapsamında yapılabilecek teşhis ve kontrol işlemlerinin 
yapılması zorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. 
Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları 
Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ek 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri”

EK MADDE 10 – Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama 
tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde 
işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.

a) Bulunduğu ilde özel hastaneye bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan 
istisna olarak açılabilir.

b) Özel hastaneye bağlı kurulacak sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık 
problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan 
ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. 
Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından 15/2/2008 tarihli ve 
26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen muayene 
odası şartları sağlanır.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık personeli bulunur.

ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Ancak ünite kurulacak tesis sayısı 
özel hastanenin kadrolu hekim sayısını geçemez. Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma 
programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacakları 
birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. 
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Bu birimlerde çalışan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

d) Bir özel hastaneye bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane 
sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler kendi kadro 
ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik 
olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik 
koruyucu ve destekleyici nitelikte birim açabilir. Bu birimleri açma başvuruları ilde bağlı olacağı özel hastanenin 
mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlı birimde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak, ilgili 
hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.

b) Kurulması talep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve 
Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.

c) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazırlar ve faaliyet izin belgesi için müdürlüğe 
başvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra işletmeci, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu 
birimin turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur.

ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak 
düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.

d) Bu birimler konaklama tesisi dışına veya başka bir konaklama tesisine taşınamaz.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1

…………..……Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama 
tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan 
hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık 
ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro 
hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüde değerlendirilir.”
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Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (11 Temmuz 2013  RG  28704)

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri”

EK MADDE 2 – (1) Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama 
tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde 
işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.

a)  Sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil 
durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, 
konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; 
ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından muayenehaneler için belirlenen asgari 
özellikleri taşır. Bu Yönetmelikte muayenehaneler için öngörülen muayene odası şartları sağlanır.

b) Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak 
planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılmak istenmeyen ünitelerin 
kadroları Bakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız olarak açılmak istenen birimler bir hekimin 
sorumluluğunda kurulup işletilir.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık personeli bulunur. 
Planlama kapsamında bağımsız olarak bir hekimin sorumluluğunda açılan sağlık ünitelerindeki hekimler 
yalnızca bu ünitenin sorumluluğunu üstlenebilir. Bir sağlık kuruluşu, kadrolu hekim sayısı kadar konaklama 
tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları ilgili 
sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre 
ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde 
çalışan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

ç) Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm sorumluluğu bağlı olduğu sağlık kuruluşuna 
aittir.

(2) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama 
tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon müessesesi veya obeziteyle 
mücadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte 
poliklinikler planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluşları 
kendi kadro ve kapasitesi kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak 
açılabilir. Bu birimlerin başvuruları ilde bağlı olacağı asıl sağlık kuruluşunun mesul müdürünce müdürlüğe 
yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları sağlık kuruluşu sorumludur.

a) Bu fıkrada kapsamındaki kuruluş veya birimler aşağıdaki şekilde açılır. Bu kuruluş veya birimler bu 
Yönetmelikteki müessese veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı taşımak ve hekim gözetimi ve 
kontrolünde bulunmak zorundadır.

1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düşünülen sağlık hizmetleri ve kurulması talep edilen sağlık kuruluşu 
veya birim için, mesul müdür işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına 
müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.
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2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve personel sayısı açısından 
değerlendirir.

3) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür sağlık kuruluşunun fiziki şartlarını hazırladıktan 
sonra ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça sağlık kuruluşuna 
ruhsatname, birim için ise uygunluk belgesi düzenlendikten sonra yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu 
sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur.

4) Bu kuruluş ve birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. 
Acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunması zorunludur.

5) Bu tür sağlık kuruluşları konaklama tesislerinin dışına taşınamaz ve diğer sağlık kuruluşlarıyla birleşemez.

(3) Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

“Konaklama tesislerinde hâlihazırda çalışan hekimler”

GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay 
konaklama tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir özel sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan 
hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık  kuruluşu veya sağlık ünitesinde 
bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro 
dışı geçici statüdedir.”
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Sayı: 54567092/010.06/32742                                                                           26/09/2013

Konu: Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri

GENELGE

2013/18

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi ve Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci 
maddesinde  “Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri” ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri, sağlık ünitelerinin 
ve birimlerin kuruluş ve işleyişine dair aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür. 

A. Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Konaklama tesisi: Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme veya yatırım belgesi almış tesisleri,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Özel sağlık kuruluşu: Sağlık hizmeti sunmak üzere Sağlık Bakanlığınca veya müdürlükçe ruhsatlandırılmış 
özel sağlık kuruluşlarını,

e) Sağlık ünitesi: Konaklama tesisinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda 
müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla konaklama tesislerinde kurulan birimleri,

f) Turizm yatırım belgesi: Konaklama tesisi açmak için ilk müracaatta Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
yatırımcıya verilen belgeyi, 

g) Turizm işletme belgesi: Konaklama tesisi işletmek için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcıya verilen 
belgeyi,

h) Yönetmelik: Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmeliği ve Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği,

      ifade eder.

B. Konaklama tesisinde açılacak sağlık üniteleri başvuruları ve işleyişi

1) Sağlık ünitesi işletecekler; konaklama tesisinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren herhangi bir özel sağlık 
kuruluşuna bağlı olarak, bu özel sağlık kuruluşunun kadro ve kapasitesini kullanarak başvuru yapabilir. Bir 
özel sağlık kuruluşu, en fazla kadrolu hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir.

2)  Bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilecek sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlı olduğu sağlık 
kuruluşu sorumludur. 

3)  Bağımsız olarak açılmak istenen sağlık üniteleri planlama kapsamında ve hekim sorumluluğunda kurulup 
işletilebilir.

4) Sağlık ünitesindeki hekimler, tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalışabilir. 

5) Planlama kapsamında bağımsız olarak açılacak sağlık ünitelerinde ise Müdürlükçe hekim adına sağlık ünitesi 
uygunluk belgesi ve sorumlu hekim çalışma izin belgesi düzenlenir.

6) Başvuru evrakları ve yapılacak işlemler: aynı il sınırları içinde bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak konaklama 
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tesisinde açılacak sağlık ünitesi başvuruları, özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü tarafından Müdürlüğe 
yapılır. Müdürlük başvuruyu değerlendirir, sağlık ünitesini yerinde inceler ve başvuruyu sonuçlandırır. 

Başvuru dilekçesine eklenecek evraklar şunlardır:

a) Turizm yatırım veya turizm işletme belgesi,

b) Özel sağlık kuruluşu ile konaklama tesisi arasında yapılacak sözleşme,

c)  Sağlık ünitesinin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve 
yerinde görülerek onaylanan plan örneği,

d) Bir özel sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılacak sağlık üniteleri için, ünitede çalışacak hekimlerin bağlı olunan 
özel sağlık kuruluşundaki personel çalışma izin belgeleri ve listesi,

e) Sağlık ünitesinde tam zamanlı çalışacak en az bir sağlık personelinin diploması,

f) Bağlı olarak açılacak özel sağlık kuruluşunun kadrolu hekim  sayısını belirtir yazı ve sağlık ünitesinin açılacağı  
konaklama tesislerinin yatak kapasitesini de belirten konaklama tesisi listesi,

7) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olmayan konaklama tesislerinde sağlık ünitesi açma başvurusunda 
bulunulması halinde turizm yatırım veya turizm işletme belgesi istenmeyecektir.

8) Sağlık üniteleri; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından muayenehaneler için 
belirlenen asgari özellikleri taşır. Sağlık ünitesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelikte, muayenehaneler için öngörülen muayene odası şartları sağlar. Sağlık ünitelerinde 
sadece muayenehanelerde yapılan işlemler yapılabilir.

9) Sağlık üniteleri, işleyiş ve denetleme açısından bağlı olduğu sağlık kuruluşlarının sorumluluğundadırlar.

 

C. Konaklama tesisinde açılacak sağlık birimleri başvuru ve işleyişi

1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama 
tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, 
diyabet, diyaliz ve ayaktan kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birimler 
planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluşları kendi kadro 
ve kapasitesini kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde bu birimleri açılabilir.

2) Konaklama tesislerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, diyaliz, diyabet ve ayaktan 
kanser tedavisi gören hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birimler haricinde başka birim 
açılamaz ve sayılan hizmetler dışında başka sağlık hizmeti verilemez.

3) Özel sağlık kuruluşları, kadrosunda ilgili branşın bulunması kaydıyla her birimden bir tane açabilirler. 
Ancak, sadece sorumlu hekim bulunmakta ise, konaklama tesislerinde sorumlu hekim adına fizik tedavi ve 
rehabilitasyon birimi açılamaz.

4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı; obeziteyle mücadele birimi fiziksel 
tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları 
uzmanı; diyabet birimi iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı; onkoloji 
birimi ise onkoloji branşları veya iç hastalıkları uzmanı gözetim ve kontrolünde hizmet verir. Bu uzmanlar 
konaklama tesisindeki birimlerde,  müdürlüğe bildirdikleri çalışma saatlerinde hizmet verir.

5) Aynı il sınırları içinde bir özel sağlık kuruluşuna bağlı açılacak birimler için, özel sağlık kuruluşu mesul müdürü 
başvuru dilekçesi ekinde;

a) Turizm yatırım veya turizm işletme belgesi,

b) Kaplıca bulunan konaklama tesisinde açılacak ise kaplıca tesisi işletme izin belgesi (kaplıca suyunun 
endikasyonlarını gösterecek şekilde düzenlenmiş olacak),
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c) Özel sağlık kuruluşu ile konaklama tesisi arasında yapılacak sözleşme,

d) Özel sağlık kuruluşunun konaklama tesisi içinde açmak istediği birimleri belirten yazısı ile Müdürlüğe 
başvuruda bulunur.

6) İlde herhangi bir özel sağlık kuruluşuna bağlı konaklama tesisinde açılacak birimler için mesul müdür başvuru 
dosyasını müdürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderir. Bakanlık bu başvuruyu değerlendirip sonucunu Müdürlüğe 
bildirir. 

7) Konaklama tesislerinde açılacak birimler konusuna göre ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılır, faaliyet 
gösterir ve denetlenir. 

8) Birimler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer alan müessese 
veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı taşımak ve ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak 
zorundadır. Konaklama tesisinde açılacak diyaliz birimleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğine göre 
açılır, işletilir ve denetlenir.

D. Konaklama tesislerinde açılacak sağlık ünitesi ile birimler için ortak uygulamalar 

1) Konaklama tesisinde açılacak sağlık ünitesi ve birimler, sadece konaklama tesisinde konaklayanlara sağlık 
hizmeti sunar. Konaklama tesisinde konaklayan kişiler dışındakilere bu kapsamda hizmet verilemez.

2) Sağlık ünitesinde ve birimlerde çalışacak hekimlerin listesi ve çalışma programları her ayın başında aylık 
olarak Müdürlüğe bildirilir ve çalışma listeleri Müdürlüğe onaylatılır.

3) Sağlık kuruluşuna bağlı açılan sağlık ünitelerinde veya birimlerde, sağlık personeli ve hekimler çalışma saatleri 
ve süresi planlanarak birden fazla konaklama tesisinde çalışabilir. Hekimler sağlık ünitesinde ve birimlerde 
icapçı olarak hizmet verecek olup, Müdürlüğe bildirilen çalışma saatlerinde sağlık ünitesinde ve birimlerde 
bulunmak zorundadır. İcapcı hekimler, Müdürlüğe bildirilen çalışma saatlerinde haricinde acil vakalar için 
çağrıldığında en kısa sürede hastaya müdahale edip sevkini sağlamakla yükümlüdür.

4) Müdürlükçe, sağlık ünitesi ve birim için uygunluk belgesi bağlı olduğu özel sağlık kuruluşu adına düzenlenir. 
Ayrıca çalışacak hekim ve sağlık personeli içinde çalışma izin belgesi düzenlenir.

5) Konaklama tesislerinde hiçbir surette, çalışma izin belgesi olmayan hekim veya diğer sağlık personeli 
çalıştırılamaz. Çalışma izin belgesi olmayan hekim veya diğer sağlık personeli çalıştıran konaklama tesisleri 
hakkında ilgili mevzuata göre müeyyide uygulanır.

6) Konaklama tesisinde bulunan sağlık ünitesinde ve birimde sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili sağlık bilgileri 
ve belgeleri, otelcilik hizmetlerinden ayrı bir arşiv bölümünde hasta hakları ve mahremiyetleri çerçevesinde 
muhafaza edilir.

7) Sağlık ünitesi ve birimde sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili veriler Bakanlıkça bildirilen bilgi sistemine 
kaydedilmek zorundadır.

8) Konaklama tesislerinde açılan sağlık ünitesi ve birimlerde yabancı uyruklu hekimler ve hemşireler ilgili 
mevzuata göre çalışabilir. Ancak yabancı uyruklu hekim çalıştırılması halinde de, özel sağlık kuruluşu kadrolu 
hekim sayısından fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açılamaz.

9) 11 Temmuz 2013 tarihinden önce, son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama tesisinde çalıştığını belgeleyen 
fakat başka bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler herhangi bir konaklama tesislerinde 
açılacak sağlık ünitesinde veya birimde çalışma izin belgesi düzenlenerek bir defaya mahsus olmak üzere 
planlamadan istisna olarak çalışabilirler. Bu hekimler konaklama tesislerindeki çalışma durumlarını Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alacakları bu durumu belgelendiren yazı, çalıştığı tarihten önce düzenlenmiş noterden 
onaylı iş akdi, tüzel kişilik bünyesinde çalışmakta ise bu tüzel kişiliğin konaklama tesisi ile akdettiği sözleşme 
veya konaklama tesisine o tarihler arasında ortak  olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ile belgelemek 
zorundadır. Bu hekimler, bir defaya mahsus başlatıldıkları konaklama tesisindeki sağlık ünitesi veya birimdeki 
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çalışmalarının sona ermesi halinde başka bir konaklama tesisinde açılan sağlık ünitesinde veya birimde 
planlamadan istisna olarak çalışamazlar.

10) Konaklama tesislerinde açılacak sağlık üniteleri ve birimler ve buralarda çalışacak hekim ve sağlık personeli 
Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) kaydedilir.

11) Bakanlığımızca planlama çerçevesinde konaklama tesislerinde açılacak sağlık ünitesi veya birim ilan edilmesi 
halinde, hak sahibi 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan “Sağlık Hizmetleri 
Lisans Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenecektir. Bu nedenle,  Bakanlığımızca planlama çerçevesinde 
konaklama tesislerinde açılacak sağlık ünitesi veya birim ilan edilmediği dönemlerde yapılan hekimlerin 
sorumluluğunda bağımsız olarak sağlık ünitesi veya birim açma başvuruları değerlendirilmeyecektir. 

E. Denetim 

1) Konaklama tesislerindeki sağlık üniteleri Müdürlükçe, bağlı olduğu özel sağlık kuruluşunun rutin denetimi 
esnasında denetlenir. Denetim sırasında noksanlık ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde denetim 
formunda öngörülen müeyyideler uygulanır. 

2) Konaklama tesislerindeki birimler tabi olduğu mevzuata göre denetlenir. Denetim sırasında noksanlık ve 
mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanır. 

3) Konaklama tesislerindeki sağlık üniteleri ve birimler şikâyet halinde ve gerektiğinde müdürlükçe her zaman 
denetlenebilir.

4) Bu genelge kapsamında açılan sağlık üniteleri ve birimlerde Bakanlığın istediği tıbbi kayıtları Bakanlığın 
belirlediği kayıt sistemine düzenli olarak yapmayanlara ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanır.

5) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli beş yüz yatak kapasitenin üzerindeki konaklama tesislerinden, sağlık 
ünitesi açmadığı tespit edilen konaklama tesisleri il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirilir.

İlinizde bulunan konaklama tesislerinde sağlık hizmeti sunumunun bu Genelge hükümleri kapsamında 
düzenlenmesinin temini hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  Prof. Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                              Bakan a.

                            Müsteşar 

 

EKLER

EK 1 – Sağlık Ünitelerinde Aranacak Şartlar,

EK 2 – Tespit Formu,

EK 3 – Personel Çalışma Belgesi,

EK 4 – Uygunluk belgesi,

EK 5 – Denetim Formu.
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