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Sunuş

Başlarken,

Türkiye iklimi, denizi, kumsalları, termal kaynakları, ormanları, yaylaları ve THY gibi 

dünyada en çok noktaya uçuş yapan bir ulusal havayolu markası ile ulaşım kolaylığı açı-

sından medikal turizm ve alternatif sağlık turizmi için en ideal bölgelerden birisidir.

Yaşanılan coğrafi bölge ve/veya sosyokültürel ortam, farklı istek ve beklentiler oluş-

turmuş olsa dahi, insan olmanın temel şartı olarak, hangi, ülke, sosyal sınıf, etnik köken, 

dini inanıştan olursa olsun tüm insanların temel isteği ve beklentisi, güvenli bir ortamda 

kaliteli sağlık hizmetlerini almaktır.

Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek en önemli sektörlerinden olan sağlık turiz-

minde, Türkiye politik ve jeo-stratejik konumu itibariyle en avantajlı ülkelerden biridir. 

Türkiye, modern teknolojik donanımı ile ileri tetkik, tedavi, yüksek kalitedeki hizmeti hızlı 

ve uygun fiyata sunan bir ülke konumundadır. Son 10 yılda sağlık sektöründeki gelişmeler 

ülkemize bu imkânı sunmuştur.



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 20222

Türkiye, Trakya’daki ve Anadolu’daki toprakları ile hem Kuzey Afrika hem Ortadoğu hem 

Batı Asya hem de Avrupa için birkaç saat içerisinde erişilebilir bir konumdadır. Bu sayede 

gerek turizm gerek kongreler ve konferanslar gerek uçuş aktarma ve gerekse de sağlık tu-

rizmi için oldukça büyük bir avantaja sahiptir. Yıllardır “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” 

seçilen Türk Hava Yolları, sahip olduğu küresel bakış açısı ile dünyada en fazla noktaya se-

fer düzenleyen havayolu konumundadır. Sağlık Turizmi alanında, ülkemizi ziyaret etmek 

isteyen yabancı hastaların sağlıklarını geri kazanmak veya korumak amacıyla geleceğini 

düşündüğümüzde, insanların saatlerce uçakla seyahat etmekten kaçınacağı bir gerçektir. 

Bu noktada gelişmiş ve örnek olarak gösterilen sağlık sistemiyle, eğitimli personeliyle, 

elverişli ılıman iklimiyle ve erişilebilirlik özelliğiyle Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde 

1,5 milyardan fazla insan için hedef destinasyondur.

Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinden Avrupa’ya, ABD’ye tedavi için giden hastalarla olan 

coğrafi yakınlığımızın yanında, geleneksel yaşam tarzlarının yadırganmaması, gastronomi 

gibi kültürel yakınlıklarımız bahsi geçen bölge insanı için Türkiye’yi sağlık turizminde he-

def ülke olarak öne çıkarmaktadır.

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz, yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olsalar bile kendi 

kültür ve geleneklerine sahip ortamlarda tedavi olmayı tercih edip halen birçoğu tatiller-

de Türkiye’de tedavilerini yaptırmaktadırlar. 

Türkiye, ağırladığı yabancı hasta sayısı temelinde dünyada ilk 10’dadır.  Destinasyon  

olarak Türkiye’nin avantajları arasında JCI akredite ve diğer uluslararası akreditasyona sa-

hip birçok hastanenin bulunması, özel grup hastanelerin çokluğu ve kalitelerinin yüksek 

olması, kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı yüksek standartlara uyması, 

tedavi ücreti konusunda rakiplerine göre avantajlı olması, iklim şartlarının birçok Avrupa 

ülkesine göre daha uygun olması ve coğrafi olarak Asya-Avrupa-Afrika üçgeninin tam or-

tasında bulunarak ulaşımın kolay olması sayılabilir.

Türkiye medikal sağlık turizmi açısından ülke genelindeki üniversite hastaneleri, eğitim 

araştırma ve şehir hastaneleri ve akredite özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin odak 

noktası olmayı hak etmektedir. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerin dünya genelindeki 

tanınırlığı, devlet politikası haline gelmiş turizm altyapısı ve dünya turizm pazarından al-

dığı pay ile Türkiye iyi bir planlama ile sağlık turizminde de arzulanan noktaya ulaşacaktır.

Bu nedenlerle Mart 2021 de ilk genel kurulunu yapan Uluslararası Sağlık Turizmcileri 

İşverenler Sendikası (USTİS) Türkiye’nin dünya genelinde sağlık turizmi içinde yer alan 

pazardan %1,5-2 oranında aldığı pay miktarını, önümüzdeki 5 yıl içinde %5 (2019 yılında 

dünya sağlık turizmi 300 milyar dolar oldu. Türkiye bu pazardan pay alıyor, 2025’te dünya 

sağlık turizmi 500 milyar dolar olacak) ve sonraki yıllarda ise %10 pay almayı hedefleye-

rek yol haritasını belirlemiştir.
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İşte bu nedenle Türkiye Sağlık Turizmi Master Planı çalışmalarının temelini oluşturacak 

çalıştayların birincisini 30 Mart Çarşamba günü İstanbul’da tüm sağlık turizmi paydaşları-

nı bir araya getirerek gerçekleştirdik. Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayımız panel ile 

devam etmiştir. Öğle yemeğinin ardından sektör paydaşlarının katılımı ile,

• Sağlık turizmi ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerimiz

• Zayıf yönlerimiz ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri

ile ilgili beyin fırtınaları yapılmıştır. 

Elinizdeki bu rapor oturum masalarında dile getirilen sektörün zayıf yönlerini ve çözüm 

önerilerini içermektedir.

Bu yıl içerisinde ülkemizin diğer bölgelerinde de yapmayı planladığımız bu çalıştaylar-

dan sonra USTİS olarak ülkemizin sağlık turizmi konusunda MR’ını çekmiş olacağız.

Bu raporun sonuçlarının tüm sektör temsilcilerine yararlı olması dileğiyle,

Dr. Mesut İNAN
USTİS Genel Sekreteri
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1. KATILIMCILAR (ÇALIŞTAY ÜYELERİ)

1.1. Seyahat Acentası Temsilcileri

ADI SOYADI KURUMU
A. Yiğit ARSU LİON TURİZM
Ali GÜNEŞ SEYAHAT AŞKINA
ARİF GÜNEŞ SHALLWEGO

Aslı Rola ŞEYHOĞLU MERCAN TOURISM

Ayşe ÖZPINAR TUNCEL CNR WORLD
Aziz CİGA KARACI TOURS DMC
Baran URAZ REALWORLD
Cem POLATOĞLU ANDIAMO TUR
Cengiz ŞİMŞEK ETİKA TRAVEL
Doğan SATMIŞ ROAL TURİZM
Emine DEMİRLİ CNR WORLD
Fahrettin Kerim TAŞ BAF TRAVEL
Fethi KAYA HEMPA
Kenan AYDEMİR HEMPA TRAVEL AGENCY
Mahir UZUN FUARTOUR
Mahperi Özer AYDIN FUARTOUR
Mustafa GÜNDOĞDU AL FURKAN TRAVEL
Selahattin YALNIZ AURA TOUR
Yusuf YILMAZ INTOURHEALTH
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1.2. Hastane Temsilcileri

ADI SOYADI KURUMU
Mehmet Ali AYDINLAR ÖZEL BÖLGE HASTANESİ
Murat KALAFATOĞLU MEDICANA B.EVLER
Abdülkerim ÖZEN ESENCAN HOSPITAL
Ayça KAYADİBİ DOKUR AYFA CLINIC
Ayhan ÖZCAN MEDITRAVELIST
Bahadır AKÇAKOYUNLU AİLE HASTANESİ
Cem BAŞARAN MEDICANA B.EVLER
Dr. Nilüfer YENİDÜNYA ESENCAN HASTANESI
Dr. Oktay TURGAY ATAKÖY HASTANESİ
Dr. Ahmet ABACI HEALTH & TRAVEL SERVICES
Dr. Ayhan CİNGİ SONOMED TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ VE LAB.
Dr. Mesut AYYILDIZ GUNEŞ DİCLE DERMOKOZMETİK
Dr. Selçuk TİFTİK REMED ASİSTANCE
Ece Acar DEMİRKÖK MARM MEDICAL
Elmas ÖLÇENOĞLU BAYPARK HOSPITAL
Emrah AKÇA CAPILLUM CLINIC
F. Ferhan YAMAKOĞLU HEAL ME TURKEY 
Fahri AÇAR AYFA CLINIC
Firdevs NUMANOĞLU ÖZEL FLORYA HASTANESİ
Gazi ŞİMŞEK AİLE HASTANESİ
Güneş AYYILDIZ GUNES DİCLE DERMOKOZMETİK
Hüseyin FAHRİOĞLU ARFA DENT
İbrahim BAYRAKTAROĞLU VENİ VİDİ GÖZ
İlhan DİKTAŞ AKL SAĞLIK 
İlknur ÇEVİK ACADEMIC HOSPITAL
M. Zied MAAMER BİRUNİ UNİ HOSPITAL
Mehmet AKİL AKL SAĞLIK
Mehtap ÇOLAK ROMATEM
Murat ÇALKAN MEDICANA AVCILAR
Musa GÜLTEKİN CAPILLUM CLINIC
Dr. A. Oktay TURGAY ÖZEL ATAKÖY HASTANESİ
Oya ÖLÇENOĞLU BAYPARK HOSPITAL
Sarp SAKIZ MEMORIAL
Semra AYDIN ROMATEM
Serdar MUTLU SONOMED TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ VE LAB.
Serdar SERİN MEDICALPARK GÖZTEPE

Şeymanur TELLİ ÖZEL ATAKÖY HASTANESİ

Yücel MURATOĞLU EMP CLINIC
Zafer YURT VENİ VİDİ GÖZ
Zehra BÜYÜKZENGİN ÖZEL FLORYA HASTANESİ
Zied MAAMER BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Zidan YAVUZOĞLU NİŞANTAŞI HASTANESİ
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1.3. Turizm ile İlgili Sivil Toplum Kuruluş (STK) Temsilcileri

ADI SOYADI KURUMU
Adem COŞKUNYÜREK İST TAK.OD.
Ali BİLİR TURSAB 
Aslan TAN Turizm Stratejileri Derneği
Aslı DEĞİRMENCİ HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) 
Bilge SEVİNÇ SAĞLIK-DER
Cenap KOŞU İDO (İstanbul Diş Hekimleri Odası)
Çetin GÜRCÜN İTP (İstanbul Turizm Platformu)
Derya ÖZNAM İDO (İstanbul Diş Hekimleri Odası)
Engin ARABUL İST TAK.OD.
Funda KESİCİ OCAK İTP (İstanbul Turizm Platformu)
Gökhan ÇELİKTAŞ İRO (İstanbul Rehberler Odası)
Gürkan ÖZER İTP (İstanbul Turizm Platformu)
H. Özgür ÖZALTUN İRO (İstanbul Rehberler Odası)

Hasan BAYRAM TUSAD (İstanbul Turizm, Seyahat Acentaları ve 
İşadamları Derneği)

Hüseyin Gazi COŞAN İTP (İstanbul Turizm Platformu)
Nurcan ÖZMEN İST Otel Motel Kamping Esnaf Odası
Özcan BİÇER İTP (İstanbul Turizm Platformu)
Semih SELİMOĞLU Turizm Stratejileri Derneği
Serenay MATARACI İTP (İstanbul Turizm Platformu)
Soner Gökhan DALOĞLU SAĞLIK-DER
Süleyman DALOĞLU SAĞLIK-DER
Yavuz Can YAZICI TDGD (Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği)
Zehra YILMAZ İTP (İstanbul Turizm Platformu)
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1.4. Otel İşletmesi Temsilcileri

ADI SOYADI KURUMU
Aslı İŞBAKAN NG HOTELS AFYON
Ayla YEŞİRTEN MOVENPICK HOTEL MALATYA
Ayşe TUTAR LA QUINTA BY WYNDHAM İST GÜNEŞLİ
Elif AKDEMİR KILIÇASLAN DEDEMAN İST
Elif Deniz BAYKARA NG HOTELS SAPANCA
Hakan BALCAN RICHMOND
Hakan KORİK RETAJ ROYAL İST HOTEL
Hasan BOZKURT DEDEMAN
KUNLUN HOTEL KUNLUN KENSINGTON HOTEL İST
Müge MANTAR GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI
Nurettin AĞAÇCI GRANDS HOTEL
Selma ÖZBAY HOTEL GENOVA
Sezer TAŞDEMİR LA QUINTA BY WYNDHAM İST GÜNEŞLİ
Şennur KIRACI ÖZER CROWNE PLAZA İST HARBİYE
Taner GENCER AYMA HOTELS GROUP
Tuncay ÇELİKBAŞ MERCURE İST ALTUNİZADE HOTEL
Türkan SEKMAN RETAJ ROYAL İST HOTEL

1.5. Sigorta İşletmesi Temsilcileri

ADI SOYADI KURUMU
Bergen MİNİĞSAR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT
Hasan Sarp UÇAR CRUX SİGORTA VE REASÜRANS  
Nezih ŞENGEL MAGDEBURGER
Sarp UÇAR CIMXBROKER
Vildan ÖZTEMEL ÜNAL MAGDEBURGER
Zafer UÇAR MAGDEBURGER
Zekeriya DUR CRUX SİGORTA VE REASÜRANS  
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1.6. Üniversite Temsilcileri (Akademisyenler) 

ADI SOYADI KURUMU
Ahmet KAZANCI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Burç CEYLAN OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Ceyda ÇELİK YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Kazım Ozan ÖZER KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Dr. Aylin ÇİFTÇİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Dr. Meriç Çağrı AĞIR GALATA ÜNİVERSİTESİ 
Dr. Muhammed Fatih ERTAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Dr. Betül AKALIN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Saadet KARAKUŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Eyüp KARAYILAN KENT ÜNİVERSİTESİ
Fatma KANTAŞ YILMAZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Beşir DEMİRBAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Asım SALDAMLI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Seda BEKTAŞ GALATA ÜNİVERSİTESİ

1.7. Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) 
Temsilcileri 

ADI SOYADI KURUMU
Aslı TARCAN USTİS
Berkay TULPAR USTİS
Önder BARLAS USTİS
Mesut BOL USTİS
Dr. Mesut İNAN USTİS
Hamdi CEYLAN USTİS
Uğur ASLAN USTİS
Hasan AKIL USTİS

1.8. Doktorlar (Hekimler) 

ADI SOYADI KURUMU
Dr. Mete ÖZKÖK ÖZKÖK ŞİRKETLER GRUBU
Dr. Mehmet PORTAKAL  SERBEST
Dr. Onur SÜMER  SERBEST 
İsenbike Gönen ORDU MEDİCOPİN
Kenan ORDU MEDİCOPİN
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1.9. Sektörün Diğer Profesyonelleri 

ADI SOYADI KURUMU
A. Furkan KAR PAR SAĞLIK VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ
Asena SELÇUK İST INVESTMENT AGENCY
Av. Emre KOÇAK ÖZKÖK ŞİRKETLER GRUBU
Av. Talat Emre KOÇAK KN HUKUK
Aygün CEM GOMED TURKEY
Cem KINAY FÜTÜRİST TURİZMCİ
Emrecan ERGUN SABİHA GÖKÇEN PREMIUM YER HİZMETLERİ
Eşref KÜÇÜKATEŞ TASVİR AJANS
Fatih POYRAZ IYMER
Mehmet Ali KULPAY İST INVESTMENT AGENCY
Murat ALBAYRAKOĞLU USHAŞ
Murat BELTEK MODE HEALTH SERVİCES
Murat YALVAÇ PLUS GLOBAL DANŞ.
Nigâr KUBİLAY GOMED TURKEY
Özcan ERMİŞ EDM BİLİŞİM
Özer ŞİMŞEK FABULA İŞ VE YÖNT. DANIŞMANLIĞI
Pınar KIZILPINAR ÇAKMAK BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
Polina TONCU IST ÜNİ YUKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
Seda UĞURLU KARADERİLİ HOLDİNG
Selçuk FİDAN EKSPOTURK
Sibel OLGUN  SERBEST
Simay KAPLAN AKARE
Şebnem BALKAN BALKAN PR
Tansu USLU EDM BİLİŞİM
Tolga AÇIKGÖZ BİDÜNYASOFT TEKNOLOJİ A.Ş.
Umut BAŞCI YEREL YÖNETİMLERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
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2. AÇILIŞ KONUŞMALARI

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası’nın bu yıl ilk kez organize ettiği 

‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’ İstanbul’da gerçekleştirildi. Program; Uluslararası Sağlık Turiz-

mcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Tarcan, Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit’in açılış konuşmalarıyla 

başladı.

2.1. Aslı TARCAN’ın Konuşması (USTİS Yönetim Kurulu Başkanı)

Sayın TİSK Genel Sekreterim, TÜRSAB Başkanım, sektörümüzün değerli isimleri, kıymet-

li üyeler, sevgili basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler…

İlkini düzenlediğimiz USTİS Akademi Sağlık Turizmi Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz. 

Değerli konuklar,

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası olarak bir yılı geride bıraktık. Bu bir 

yıllık süreçte örgütlenmemizi önemli ölçüde tamamladık. 

Önem verdiğimiz ilk konu eğitimler için olmazsa olmazımız olan USTİS Akademi’ydi. 

USTİS Akademi’yi kurduktan sonra sektördeki istihdamın artırılmasına yönelik çalışma-

lara başladık. Aslında bu bizim için de çok gerekli bir konuydu. Çünkü her sektörde oldu-

ğu gibi, kalifiye eleman konusu bizim için de büyük sıkıntıydı. Bunu aşabilmek için, Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile işbirliği yaptık. 

İşbirliği protokolüne göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Tıp Fakülte-

si’nde okuyan gençlerimize hem USTİS üyesi işletmelerimizde staj hakkı tanıyacağız hem 
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de mezun olduktan sonra istihdam edeceğiz. Benzer işbirliklerini çoğaltmak için diğer 

üniversitelerle görüşmelerimiz sürüyor. 

Potansiyel üye işletmelerle birebir görüşmeler de gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de 

devam ediyoruz. Bu zamana kadar bazılarınızın kapısını çalmamış olabiliriz ama en kısa 

süre içinde herkesin kapısını çalmış olacağımızdan şüpheniz olmasın. 

Kıymetli konuklar

Sözlerimin başında da değindiğim gibi, bugün sendikamız bünyesinde kurduğumuz US-

TİS Akademi’nin düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ilkini gerçekleştiriyoruz. 

İlkini diyorum, çünkü bu çalıştayı Türkiye’nin 7 bölgesinde de düzenleyip, Türkiye ge-

neline yayılmış olan sağlık turizmcilerinin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerilerini 

derlemek için gerçekleştiriyoruz. Böylece sektörün sorunlarına deva bulabilmek amacıyla 

kendimiz için de bir yol haritası çıkartacağız. 

Sayın konuklar,

Sağlık turizmi sektörü her yıl çift haneli rakamlarla büyüyor. Bu nedenle daha önce 

2030 yılında ulaşmasını beklediğimiz trilyon dolarlık dünya sağlık turizmi pastası belki de 

birkaç yıl önce realize olacak. Yani 2030’da belki de trilyon doların üstündeki bir pazara 

hitap ediyor olacağız. 

Hedefimizde ise bir sapma yok. Hala bu pastadan yüzde 10 pay almak için çalışıyoruz. 

Buradan gururla söylemek istiyorum ki; eğer 2030’da dünya sağlık turizmi pastası 1 tril-

yon dolar olursa Türk sağlık turizmi sektörü olarak bu pastadan 100 milyar dolarlık pay 

alacağız. 2 trilyon dolarlık bir büyüklük olursa orada da hedefimiz 200 milyar dolar. 

Değerli konuklar,

Rakamlar büyüdükçe hedefler hayalmiş gibi durur derler. Ancak bizim hayalimiz ger-

çekleşmeyecek bir hayal değil. İşte bugün o hayalin gerçekleşmesi için ilk adımı atıyoruz. 

Çünkü bugün gerçekleştireceğimiz çalıştay, aslında büyük resmin küçük bir parçasını 

oluşturuyor. USTİS olarak amacımız, Türkiye’nin Sağlık Turizmi Master Planı’nı oluşturmak. 

Yani bir nevi sağlık turizminin MR’ını çekmek istiyoruz. 

Böylece; 

• Nerelerde ve hangi alanlarda, sağlık turizmi işletmemiz olduğunu,

• Sağlık turizmi için ülkemizi seçen insanların hangi koşullarda konaklayacağını,

• Bu hizmete en kısa sürede ve en konforlu şekilde nasıl ulaşacağını.

Ancak ve ancak bu master planı ile şekillendirebiliriz. 
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Amacımız sadece İstanbul’daki değil, tüm Türkiye’deki sağlık turizmi işletmelerinin 

efektif bir şekilde çalışması. Biraz önce hayal gibi duran hedefi de bu suretle gerçekleş-

tireceğimizi düşünüyoruz. 

Sevgili konuklar,

Benden sonra konuşacak çok değerli isimler var. Ayrıca bir panelimiz olacak, yine ora-

daki konuşmacılarımız sektörümüz için birbirinden değerli isimler, o nedenle sözlerimi 

fazla uzatmak istemiyorum. 

Konuşmamı ünlü yazar Tolstoy’un şu sözlerine atıfta bulunarak sonlandırmak istiyo-

rum. Tolstoy “Tüm mükemmel hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar 

ya da şehre bir yabancı gelir” diyor…

Biraz önce bahsettiğim gibi biz çok iddialı bir yolculuğa çıktık ve şehre bir değil, mil-

yonlarca yabancı getiriyoruz. 

Yani mükemmel bir hikâye için gerekli olan koşulların sadece biri değil ikisi de mevcut. 

Ve mükemmel bir hikâye yazacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 

Gelin bu hikâyede kol kola yürüyelim ve bu başarıda sizin de adınız yazsın. 

Sağlık Turizmi Çalıştayı’mızın da sektörümüze yol göstermesini temenni ediyorum. 

Geldiğiniz için tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum.
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2.2. Akansel KOÇ’un Konuşması (TİSK Genel Sekreteri)

USTİS’in değerli yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kıymetli katılımcılar sizleri şahsım 

ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına saygı ile selamlıyorum.

Ülke ekonomisi ve çalışma hayatı açısından büyük önem taşıyan USTİS’in birincisini dü-

zenlediği Sağlık Turizmi Çalıştay’ında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Değerli katılımcılar, 

TİSK, Türk işverenlerini 40’tan fazla ulusal ve 10’a yakın uluslararası kurum ve kuru-

luşta temsil etme yetkisi olan tek işveren örgütüdür. 21 üye işveren sendikamıza bağlı 

işletmelerimiz, gayrisafi milli hasılaya 200 milyar $, ihracata 100 milyar $ katkı sağlıyor. 

TİSK ekosistemi olarak milli hasılanın 4’te 1’ini, ihracatımızın ise yarısını üretiyoruz.  

Ayrıca ekosistemimiz, 2 milyon çalışma arkadaşımızla SGK gelirlerinde %15’lik paya sa-

hip. Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Burak Akkol liderliğinde, 21 üye sendikamız ile 

birlikte çalışma hayatında birleştirici güç olma hedefindeyiz. Zorunlu değil gönüllü üyelik 

ile ve ülkemiz için icraat ve somut aksiyonlar üretiyoruz. “Birlikte Mümkün Türkiye” mot-

tomuzla kamu, işçi, işvereni ayrılmaz bir bütün olarak görerek hareket ediyoruz. 

TİSK’e geçtiğimiz yıl içerisinde üye olan USTİS, konfederasyonun çalışma prensiplerine 

hızlı uyumu ve sağladığı değerli katkıları bizler için büyük önem taşıyor. Konfederasyon 

olarak sergilediğimiz yaklaşıma desteklerini veren USTİS’in kıymetli başkanı Aslı Tarcan 

hanım nezdinde tüm ekibine teşekkür ederim.

Bununla birlikte, sizlerin de bildiği gibi ülkemiz jeopolitik konumu, ılımlı iklim koşulları, 

başarılı doktorları ve güçlü sağlık sistemi ile sağlık turizmi için gözde konumdadır. Bu nok-

tada ülkemiz sağlık turizminin, USTİS gibi güvenilir ellerde olması mutluluk verici.
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Bildiğiniz gibi, 2019 yılında dünya sağlık turizminin kapasitesi 300 milyar dolar oldu. 

Türkiye ise bu pazardan %1,5-2 oranında pay alıyor. Bu payın önümüzdeki yıllarda arta-

cağına inancım tamdır.

Ayrıca, sağlık turizmi sektörünün rekabet ettiğimiz ülkeleri geride bırakmamızda da 

katkısı olacaktır. 

Yine benzer şekilde, ülkemiz açısından pastadan alınan pay arttıkça sektörün istihdama 

katkısı da artacaktır. Bu yaklaşımla sektörden beklentimizin büyük olduğunu da belirtmek 

isterim. 

Sözlerime son verirken Türk işverenlerini temsilen ülkemizin refahı için yapılacak her 

türlü çalışma için iş birliğine her daim hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.

Ayrıca, USTİS yönetimine nazik davetleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Beni dinleyen herkese teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.
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2.3. Dr. Önder Yüksel ERYİĞİT’in Konuşması (İBB Sağlık Daire Başkanı)

Kıymetli konuklar, değerli profesyoneller, hanımefendiler, beyefendiler.

Değerli başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selam ve sevgilerini ileterek hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Tabii bir olaya kadın eli değince her şey çok güzelleşiyor. Onun için ben öncelikle sayın 

başkanı güzel ve heyecanlı konuşmasından dolayı kutluyorum. 

Konu bütün detaylarıyla aslında özetlendi. Ben sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

olarak hatta Sağlık Dairesi olarak biz olaya nasıl bakıyoruz, onları izninizle özetlemek is-

tiyorum. 

Değerli arkadaşlar

İki yıl önce ben bu göreve başladım. Göreve başladıktan yaklaşık bir hafta sonra da 

Covid süreciyle karşı karşıya kaldım. Covid süreci hepinizin bildiği gibi dünyada hiç dene-

yimlenmemiş, karanlık tünelin içinde, ucunda ışığın görünmediği bir süreçti. Neyse ki biz 

bu süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aklın ve bilimin rehberliğinde aştık. 

O dönemde hemen bir bilim kurulu kurduk. Covid 19 Pandemi Bilim Kurulu’ydu. Şu an 

hala devam ediyor. Hemen yanında başka bir bilim kurulu daha kurduk o da Vektörle Mü-

cadele Bilim Kurulu’ydu. Bunu bakış açımızı ortaya koymak açısından anlatıyorum. Sonra-

sında da birçok üniversite ile birçok proje çalışmamız oldu. Hala da devam ediyor. Bunlar 

İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, Koç Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Sağlık Teknoloji Üniversi-

tesi gibi birçok üniversite ile. 
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Covid-19 pandemi sürecinin bir şekilde biteceği ve daha önce dünyanın deneyimlediği 

pandemilerden de gördüğümüzde maksimum 2-3-4 yıl sürdükten sonra biteceği belliydi. 

Sağlık turizmine de biz Sağlık Dairesi olarak bir proje olarak baktık. Ve bu anlamda İs-

tanbul Planlama Ajansı’nın, İstanbul Turizm Platformu ile birlikte (ki; Özcan Bey de belki 

biraz sonra anlatacaktır) Sağlık Turizmi Komisyonu’nda biz aktif görev aldık. Ve hala o gö-

revimizi de devam ettiriyoruz. Bizim bakış açımız şehrin marka değerine katkı sağlamak 

ve bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel anlamda iyi yaptığı 

işleri de öne çıkartarak diğer yerel yönetimlere örnek olmak. Bakış açımız bu. 

Biz hangi işi bu anlamda iyi yapıyorduk, ikiye ayırmaya çalıştık:

1. Sağlık Turizmi noktasında belirli akredite kalite değerini ortaya koyarak oluştu-

rulmuş sağlık profesyonelleri ile sağlık hizmeti alacak kişileri buluşturma sorum-

luluğunu üstlenmek.

2. Biz yaşlı bakımı yapıyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde. Yaşlı bakımının 

da turizmini yapmak ikinci görevimiz. Bakış açımız bu. 

Tabii sağlık turizminin çatısı altına ben geriatri sağlık turizminin de konulmasını dü-

şünüyorum ve öneriyorum. Bu anlamda da bu salondaki herkese sağlık ihracatçısı olarak 

bakıyorum. Bu işin ihracatı diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Hiç unutmuyorum, sanırım 2000 yılı falandı, Ahmet Nazif Zorlu’nun da bulunduğu bir 

dost toplantısında ülkenin kalkınması için 3T’nin önemli olduğu söylenmişti. Bu “Turizm”, 

“Tarım” ve “Tekstil”di. Geldiğimiz noktada hakikaten bu ülkenin önemsemesi gereken üç 

sektörün bunlar olduğunu hala düşünüyorum. 

Dolayısıyla sağlık turizmi konusunda biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzeri-

mize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hepinizle; sektörün bütün bileşenleri ile işbirliğine 

hazırız. Tekrar söylüyorum, buna bir proje olarak bakıyoruz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Hepinize başarılar diliyorum, bu toplantıdan çok güzel şeylerin çıkacağını da umuyo-

rum. 

Saygılar.
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Panel
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3. PANEL

Çalıştay ile ilgili grup (masa) çalışmalarına geçmeden önce alanında uzman dört değerli 

panelistin katılımı ile bir panel gerçekleştirilmiştir. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, fütürist turizmci Dr. Cem Kınay, Türkiye Se-

yahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Ali Bilir, İstanbul Turizm Platformu 

(İTP) Direktörü Özcan Biçer ve USTİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkay Tulpar, ça-

lıştayın gündemi olan sağlık turizmi ile ilgili bilgi ve birikimlerini anlattılar. Panelistlerin 

özgeçmişi ve konuşma özetleri aşağıda yer almaktadır.

3.1. Moderatör Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Özgeçmişi: 

İlk ve orta öğrenimini Almanya’da tamamladı; Lisans öğrenimini turizm 
işletmeciliği,  Lisansüstü eğitimlerini İşletme Ana Bilim Dalında yaptı. 
Mezuniyetini takiben bir süre otel işletmeleri ve seyahat acentalarında 
çalıştıktan sonra, 

1992-2002 arasında Mersin Üniversitesi, 

2002-2018 arasında İstanbul’da iki ayrı vakıf üniversitesi,

2018-2020 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde görev yaptı. 

Akademik çalışmalarının yanı sıra, bölüm başkanlığı, müdürlük, 
dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevleri oldu. 

2011-2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde (School of 
Hospitality Business Management, Washington State University) misafir 
öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarda bulundu. 

Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlık 
görevini yürütmektedir.

Konuşma özeti

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, yalnızca hastalıklı olmama durumu değil, aynı 

zamanda zihinsel, fiziksel ve toplumsal konum olarak iyi olma durumu şeklinde tanım-

lanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmini kısaca; “tedavi amacı ile yapılan 

seyahatlerdir” şeklinde tanımlamaktadır. Sağlık ve turizm sektörlerinin birleştiği sağlık 

turizmi alanı ülke ekonomileri açısından son yıllarda büyük önem kazanmaya başlamıştır. 

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık hizmetleri alanında yaşanan uzun 

bekleme süreleri, yükselen maliyetler ve kalite problemleri gibi sebepler sonucunda sağ-

lık turizmi sektörü büyük bir sektör olma yolunda ilerlemektedir. Tüketicilerin bilinçlen-

mesine paralel olarak gelişen sağlık turizmi kavramı, kişilerin tedavi amaçlı olarak kendi 

ülkeleri dışında diğer ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma eğilimine bağ-

lı olarak daha da önem kazanmaktadır.



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 2022 19

Günümüzde bireylerin, mevcut sağlık durumunu destekleyici ve tedavi edici hizmetleri 

sunan sağlık turizmi, bu hizmetlerin yanı sıra estetik kaygısı olanların ve ruhsal dengeye 

sahip olmak isteyenlerin talepte bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Değişen insan ih-

tiyaç ve istekleri, dünyada seyahat imkanlarının iyileşmesi, rekabetçi fiyat uygulamaları 

ve farklılaştırılmış turizm ürünü sunan destinasyonların kalite farkı da sağlık turizmi artı-

şında yönlendirici olmuştur.

Türkiye’nin konumu ve kolay erişilebilirliği, sahip olduğu doğal, beşerî ve fiziki olanak-

ları ile sağlık turizmi alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Ancak 

Türkiye`nin sahip olduğu bu özelliklerine rağmen dünya pazarından ekonomik olarak is-

tediği payı aldığını söylemek zor. Bugün sağlık turizminde Hindistan, Tayland, Singapur, 

Malezya, Polonya ve Meksika gibi ülkeler önemli bir paya sahipken Türkiye henüz öncü 

ülkeler arasında yer almaktadır. Oysa dünyada genel turizm hareketliliğinden aldığı pay 

itibariyle Türkiye bu ülkelerin önündedir. Deniz-kum-güneş turistine kıyasla yaklaşık 5-6 

kat daha fazla gelir getirme potansiyeline sahip olan sağlık turizminin önemi son yıllarda 

anlaşılmıştır. Özellikle son üç yıldır (2019’dan beri) dünya genelinde yaşanan Covid 19 

salgınına bağlı olarak insan sağlığına verilen önem paralelinde “sağlık turizmi” ve “sağlık-

lı turizm” faaliyetlerine gösterilen ilgi de önem kazanmıştır. 

Sağlık turizminin önemini kavramış olan Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler bu alanda 

son yıllarda önemli gelişmeler sağlamıştır. Nitekim, Sağlık Bakanlığı 2023 yılında 2 mil-

yon yabancı hastadan 20 milyar dolar gelir elde etmeyi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ise dünya sağlık turizmi pastasından yüzde 10 pay almayı hedeflemektedir. Bu hedeflere 

ulaşılabilmesi ve dünya pazarından daha büyük bir pay alabilmesi için Türkiye’de sağlık 

turizmine taraf olan tüm paydaşların gereken çabayı ve birlikte çalışma azmini göstermesi 

gerekmektedir.

İşte bu birlikte çalışma azmini, tetiklemek ve başlatmak amacı ile USTİS tarafından dü-

zenlenen “Sağlık Turizmi Çalıştayı” öncesinde uzman görüşlerini sizlerle paylaşmak üzere 

tek oturumluk panelde karşınızdayız.

Şimdi; alanlarında birer uzman olan değerli panelistlerimizin kendi perspektiflerinden 

durum değerlendirmesi yapmalarını ve sağlık turizmi ile ilgili öngörülerini ve varsa proje-

leri ile ilgili bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşmaları için sözü kendilerine bırakıyorum.
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3.2. Panelist Dr. Cem KINAY

Özgeçmişi: 

Birçok önemli otel yatırımları ve uluslararası ödülleri ile Dr. 
Cem Kınay turizm sektörünün dünyaca tanınmış en önemli 
isimlerindendir. Dr. Cem Kınay; Avusturya, Viyana merkezli 
Gulet Turistik (1987) ve Avusturya, Türkiye, Yunanistan, 
İspanya, Mısır, Tunus ve Bulgaristan’da toplam 23 Magic 
Life Oteller (1990) zincirinin kurucusu olarak Avrupalı 
turistleri Her Şey Dahil deneyimi ile tanıştırdı. 1996’da 
“Yılın Turizmcisi” 1997’de Avusturya’da “Yılın Adamı” ve 
2006’da Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından “Avusturya 
Devlet Nişanı” gibi birbirinden önemli ve değerli ödüllerle 
onurlandırıldı. 2017 Cem KINAY XPD (Experience Design) 
Danışmanlık şirketini kurdu, yerli ve yabancı yatırımcılara 
yatırım ve konsept dizayn danışmanlığı veriyor. 2018 
yılında “Akıllı Ol İnsan Ol” Kitabı Destek Yayınları 
tarafından yayınlandı. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım 
Ajansı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2020 Türkiye Turizm 
Geliştirme ve Tanıtım Ajansı Danışmanlığı bulunmaktadır

Konuşma özeti

Sağlığın turizmini konuşmadan önce, sağlığın kendisinden konuşalım mı?

Günümüzde gelirin artmasıyla birlikte insanlar, yaşam stillerinde değişiklik yaparak, 
sağlıklarını korumaya ve kendilerine iyi bakmanın yollarını aramaya başladılar. Bu eğilim; 
beslenme, kilo kontrolü, SPA, termal, fitness ve fiziksel-bedensel faaliyetler, güzellik, an-
tiaging, koruyucu kişisel sağlık ve ruhsal alanda kapsamlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

İnsanlar sağlıklı yaşama gayreti içindeler ve sağlıkları için anlamlı içerik arıyorlar. Ko-
layca anladıkları, empatik bir dille geliştirilen içeriklerle kendilerini eğitebiliyor. Bu sa-
yede daha bilinçli hastalar oluşurken içerik üreten kurum/ürün/hizmet ve içerik tüketen 
hasta arasında «güvene» dayalı bir iletişim doğuyor.

Covid-19’un dünyaya bırakacağı en olumlu konu; sağlıklı yaşama isteğinin sadece fizik-
sel değil bütünleşik olarak karşımıza çıkması. İnsanlar mental (zihinsel) sağlıkları, tüket-
tikleri gıdanın yolculuğu, doğanın iyileştirici etkisi ve tüm duyuları ile hissederek iyileşme 
ve iyi hissetme konularına çağdaş yöntemler kadar değer vermeye ve bunları destekleyici 
olarak görmeye yeniden başlıyor.

Trendler nasıl değişirse değişsin, her daim birleştirici unsur hasta deneyimidir. Hasta ile 
«empati iletişimi» kurabilen ve hasta deneyimini sağlık mimarisinde başlangıç noktasına 
koyan kurumlar, ülkeler her daim başarı hikayelerini anlatmaya devam edeceklerdir. Has-
taların artık hiç olmadığı kadar bilgili ve seçici oldukları göz ardı edilmemelidir.

Sağlık turistinin tercih ettiği bazı lokasyon (destinasyon) örnekleri:

İsrail: Ölümlerin yaklaşık 3’te 2’si kalp hastalıkları ve kanserden meydana geldiği için 
bu hastalıkların araştırılması milli bir öncelik haline gelir ve İsrail, kalp ve kanser hastalık-
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larındaki başarı öykülerini anlatmaya başlar. Bebeklikten yaşlılığa kadar her yaşta insan 
için sağlık hizmeti kanunla temin edilmiştir ve milli sağlık harcamaları başka gelişmiş ül-

kelerin bu alandaki harcamalarıyla denktir.

Küba: Akciğer kanser tedavisinde ömrü 20 ay kadar uzatan tedavi yöntemleri, biyotek-

noloji yatırımları ile kendi tıbbi ilaç ihtiyacının yüzde 80’ni karşılayabilen Küba çıkardığı 

teknolojileri, uygulamaları en iyi anlatabilen ülkeler arasında. Alternatif kanser tedavileri 

için geliştirdikleri yöntemleri de iyi anlatmayı ihmal etmiyorlar. Ve Küba’nın da kanserle 

ilişkisi İsrail’in kanserle olan ilişkisine çok benzer

Hindistan: Hindistan’ın sağlık turizminde ciddi bir mesafe kat etmiş olmasının en bü-

yük nedenlerinden biri de batıda eğitim almış ve yabancı dil bilgisi çok iyi olan Hindu 

doktorlardır. Sağlık hizmetinin kalitesini düşürmeden, maliyetlerini düşürme konusunu 

ilk keşfeden ülkelerden biri olması sağlık turizminden büyük bir payı kapabilmesine vesi-

le olmuştur.

Bu ülkelerin temeldeki ortak özelliğine baktığımızda…

• Özellikle İsrail ve Küba’nın kendi topraklarındaki bir sorunu gidermeye ve önce 

kendilerini iyileştirmeye odaklandıklarını, 

• Bu konuda uzmanlık geliştirdiklerini, 

• Uzmanlık geliştirdikleri konularda dünyayı iyileştirmeye çalıştıklarını, 

• Ve bunları birer başarı öyküsüne dönüştürerek iyi birer hikâye anlatıcısı oldukları-

nı görüyoruz.

Türkiye’ye baktığımızda…

• Gelişmiş alt yapı hizmetleri,

• Turizm sektöründe oluşan tecrübe ve bilgi birikimi, 

• Ilıman iklimi ve şifa dağıtan toprakları,

• Yakın uçuş mesafesinde ulaşılabilir oluşu, 

• Tarihi ve kültürel dokusu,

• Sağlıkta dönüşüm programı ile kaliteli sağlık sunumu,

• Hekimlik hizmetlerinin kalitesi,

• Kullanılan teknoloji, araştırma teknikleri,

• Fiyat avantajı sağlaması … gibi rekabet üstünlüklerine sahip olduğunu söyleyebi-

liriz.



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 202222

Özellikle iklimi, köklü hekimlik tarihi, şifa kaynakları, bereketli toprakları sayesinde 

Türkiye, sağlığı 360 derece ele alabilen ve sağlığa dair aranan her şeyin bulunduğu nadir 

ülkelerden biridir. Sağlığa 360 derece bakış, artık 30 milyon sağlık turistinin olduğu kadar 

tüm insanların anlayışında var: İnsanlar önce iyileşmeyi, her zaman iyi hissetmeyi, iyi ya-

şamayı, iyi anılar biriktirmeyi ve bu iyiliğin; sınırların kalktığı bir dünyada devam etmesini 

istiyorlar.

Sağlıkla sürecek yeni hayatınızda Türkiye topraklarının önemi / değeri büyük. Çünkü bu 

topraklarda sağlığa dair ne ararsanız var.

Bu topraklarda…

• Köklü hekimlik var (Türk hekimliği tarihi, hekimlik eğitimi, eğitimini bu toprak-

larda almış dünyaca ünlü Türk ve yabancı hekimler, bu topraklarda hizmet veren 

başarılı Türk ve yabancı hekimler, üniversiteler ve eğitmenler).

• Şifa var (Termal kaynaklar, kaplıcalar, doğal zenginlikler, şifa dolu şehirler / sağlıklı 

yaşam köyleri, geçmişten günümüze bitkilerin şifası, şifa dolu mutfaklar ve şehir-

leri/ yemek tarifleri).

• Bilgi var (Sağlık dönüşüm programı, şehir hastaneleri, evde bakım, medikal branş-

lar, uzmanlık, araştırmalar, case study’ler, sürdürülebilirlik).

• Teknoloji var (Bu topraklardan çıkan teknolojiler, bu topraklardan çıkan uygulama-

lar, bunları geliştiren değerli kişiler / kurumlar, teknoloji işbirlikleri).

• İyilik var (Akdeniz mutfağı, iklim, tarım, halktan, devletten, sağlık çalışanlarından, 

özel sektörden hayatı iyileştirmeye çalışanların hikayesi, insan ve hayvan dostu 

şehirler).

• Yakınlık var (Lokasyon, erişim, ülke içi navigasyon, turistik ve kültürel şehirler).

Doğu ile batının tam ortasında İbn-i Sina’dan modern tıbba… Termal kaynaklarından 

dağlarına, ormanlarına… Dört iklimi dört bir yanında yaşatan bu topraklarda hem kadim 

hem de yüzü geleceğe dönük bir kültür ve bu kültürün mirası olan şifa gizli. Yeşertip bü-

yüttüğü şifalı bitkiler gibi, bu topraklarda doğup eğitim gören, dünya çapında başarı ka-

zanmış hekimleriyle… Kadim alimlerin ilme olan tutkusu, günün profesörlerinin meslek 

aşkı ve çağın en yenilikçi teknolojileriyle bu topraklar… Dünyanın dört bir yanından sağlık 

aramaya gelenleri eşsiz konukseverliğiyle ağırlıyor. Çünkü, sağlığa dair ne ararsan, bu top-

raklarda. 

Bu Toprakların Pazarlama Konsepti …

• Mini belgeseller: Her kategoride uygun olan konu başlıkları için mini belgesel ya-
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yınları. Uzun versiyonun Youtube, kısa versiyonların diğer dijital kanallara yüklen-

mesi.

• Tanıtım: Termal kaynaklar, kaplıcalar, hastaneler, teknolojiler, teknikler gibi konu 

başlıklarının detaylıca tanıtımı.

• Doktorlar: Eğitimini Türkiye’de almış olmak kaydı ile popüler doktorların uzman-

lıkları üzerinden Türk hekim uzmanlığının altının çizildği kişi hikayesi içerikleri.

• Inf. Doktorlar: Eğitimini Türkiye’de almış olmak kaydı ile popüler olan doktorların 

«influencer» olarak konumlandırılması.

• Nasıl içerikleri: Branşlar, teknoloji, yöntemler, doğal zenginlikler, şehir hastaneleri 

ve diğer varlıklar / hizmetler için “nasıl” temalı içerikler.

• Canlı yayınlar: Teknolojik ilk sayılacak operasyonların canlı yayın içerikleri.

• Araştırmalar: Sağlık sektörü için yaptığımız araştırmaların hem ilgili yayın organ-

larında yayınlanması hem dijital kanallarımızda infografik olarak yayınlanması.

• İşbirlikleri: Devletlerle, kurumlarla, üniversitelerle, teknoloji firmaları, STK’lar ile 

yapılan işbirlikleri

• Case study (vaka çalışmaları): Başarı hikayeleri / dokudrama filmleri.

• Hayatı iyileştirenler: Halktan, devletten, sağlık çalışanlarından, özel sektörden ha-

yatı iyileştirmeye çalışanların köklü hikayeleri.

• Şifaya yolculuk: Bütünleşik bir sağlık turizmi deneyimi sunan etkinlikler, kişisel-

leştirilmiş deneyimler.

• Tarifler: İyileşmeye, şifa bulmaya, kendini iyi hissetmeye dair iş birlikleri ve tarif-

ler.

Tanıtım ve pazarlama araç ve kanalları:

• Sosyal Medya: (Instagram, Facebook, Twitter, Google, Tripadvisor, Pinterest, Tiktok, 

Linkedin)

• Cloud Bulut: Bulut sunucu, kaba tabiriyle, depolama alanı için gereken fiziksel ih-

tiyacı ortadan kaldıran sanal bir depolama alanıdır.

• Aplikasyonlar: Hayatımızı kolaylaştırıyorlar.

• Artificial Intelligence- Yapay Zekâ: İnsan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık 

yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal 

ve donanımsal sistemler bütünüdür.



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 202224

• Virtual Reality- Sanal Gerçeklik

• Augmented Reality- Güçlendirilmiş Gerçeklik: Yaşadığımız dönem internetle olan 

etkileşimlerimizde mutlak bir değişikliğe ve güçlendirilmiş bir realiteye, AR=aug-

mented reality yönelik olan bir dönem. Arabalarımızdan alışveriş yapabileceğiz 

ve satın almaya karar vermeden önce satın alacağımız mobilyaların evimizde nasıl 

duracağını görsel olarak hayal edebileceğiz.

• Blockchain- Blok Zincir: Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanıdır. 

Aracısız her kullanıcı ağa bağlanabilir, yeni işlemler gönderebilir, işlemleri doğru-

layabilir.

• BIG Data- Büyük Veri: Son yıllarda üretilen verinin hızla artması, bir çok sektörü 

internete yönlendirmiştir. Bu hacim o kadar hızlı genişlemiştir ki, bunu tanımla-

mak ve önemini vurgulamak için Büyük Veri, Big Data kavramı oluşturulmuştur. 

Yazılımlar aracılığı ile analiz edilen bu datalar detaylı bilgiler ve pazarlama için 

kullanılmaktadır.

• Platformlar: Google, Meta, Facebook, Amazon, Apple, Netflix… Yeni Trendsetterlar.

• 10. Digital Marketing Platform

• NFT Non Fungible Token: NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu neden-

le birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital 

defterde depolanan veri birimidir.

• Metaverse: Gün geçtikçe daha fazla hayat çevrimiçi yaşandığından, “gerçek” ha-

yatı dijital olarak yaşanan hayattan ayırt etmek zorlaşıyor. Metaverse internetin 

bir sonraki hali. Sağlık turizminde kullanılan uygulamalara örnek olarak Tele Tıp 

(VR Kullanarak Uzaktan Tedavi), Dijital İkiz, Blockchain ve Sanal Hastaneleri göste-

rebiliriz.”
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3.3. Panelist Ali BİLİR (TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Özgeçmişi:

Giresun’da doğdu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, İşletme 
Yönetimi MBA ve Üsküdar Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Li-
sans yaptı.

Sosyal Psikoloji Alanında Doktora çalışmaları devam eden Bilir, 
on yıl bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra 5. Dönem Beykoz 
Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Gezi ve Kent Tarihi dallarında üç kitabı yayınlanan Bilir 2010 
yılında İstanbul’un 100 yazarı arasında gösterildi.

2006 yılında Bilir Turizm’i kurdu ve TÜRSAB İstanbul Asya Bölge 
Başkanlığı ile birlikte TÜRSAB İhtisas Komitelerinde görev yaptı.

TÜRSAB 23. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Bilir, halen 
24. Dönem TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı göre-
vini sürdürmektedir.

Konuşma özeti

Cem Bey (Kınay) aslında her şeyi söyledi. Biraz daha konuşmuş olsaydı benim soruları-

mı da halletmiş olacaktı, ama sağ olsun bize o kısmını bıraktı. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye genelinde 81 ilde 13 bin tane seya-

hat acentası ile turizm hizmeti veriyor. Bunların içerisinde 351 tane seyahat acentası, Sağ-

lık Bakanlığı denetiminden geçerek sağlık turizmi seyahat acentası olarak hizmet veriyor. 

Şimdi burada birçok şey konuşuldu aslında. Ben de hem zamanı iyi değerlendirmek için 

hem de sadece işin seyahat acentacılığı ve diğer taraftan da sağlık turizmi hizmeti veren 

kurumların birlikte nasıl entegre olması gerektiğini ve birlikte entegre olduğunda ülkeye 

nasıl daha çok fayda sağlayabileceği zemininde durmak istiyorum. 

Şöyle ki; şimdi iki taraf hem seyahat tarafı hem de sağlık tesisleri, sağlık kurumları tara-

fı kendi içlerinde hummalı bir çalışma içerisindeler. Ancak tek başına bu çalışmaları yap-

tıkları zaman çok ciddi bir eksiklik kalıyor. Mesela 2019 yılında pandemi öncesi 600-650 

bin civarında sağlık turizmi hizmeti almak için ülkemize ziyaretçi gelmiş. 2020 yılında bu 

sayı 350 binlere düşmüş ki, bu gerçekten pandeminin olmasına rağmen çok iyi bir sayı. 

2021 yılında yine yarı pandemi yılı olarak değerlendirdiğimizde bu sayı tekrar 650 bin-

lere çıkmış. Ancak ülkemizin potansiyeli bu mu? Cem Kınay’ın da dediği gibi kesinlikle 

değil. Yani tarihi değerleri, kültürel değerleri, gastronomisi, doğası, 12 ay boyunca mev-

simsel farklılıkları hep albenisi olan bir ülke. Şimdi diğer taraftan başa dönecek olursam, 

sağlık tesislerimizle yaklaşık 1.600 tane sağlık tesisimiz de Sağlık Bakanlığı tarafından 

kendisini register ettirmiş. Yani “ben sağlık turizmi yapabilirim demiş”. İşte kalp nakli 

yaparım, saç ekimi yaparım, estetik yaparım, medikal yaparım, yani tıbbın her alanında 

hizmet verebilirim diye kendisini register ettirmiş. Bugün seyahat acentaları ne yapıyor 
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ülke turizmi için? Dünyanın birçok köşesine, tüm fuarlarına hem kurumsal olarak hem de 

bireysel olarak seyahatler düzenliyor. Seyahat acentaları sadece bir ürünü pazarlamıyor, 

bir ürünü tanıtmıyor.  Ama bir sağlık tesisimiz ya da sağlık turizmi yapan kurumlar sadece 

bir ürünü tanıtıyor. İşte benim şöyle bir tesisim var, biz bu tesisimizde şu, şu, şu hizmetleri 

dünya standartlarının üzerinde, dünya standartlarında veriyoruz deniliyor. Oysa, seyahat 

acentası ne yapıyor? Hem ülkesini tanıtıyor hem de ülkesinin bütün değerlerini tanıtıyor 

ve bununla birlikte sağlık tesisini de tanıtıyor. Bunu aslında ülkemizde sadece seyahat 

acentaları yapıyor.

Bugün seyahat acentasının elinde tek bir ürün yok. Birçok ürünü bir araya getirerek bir-

leştirerek bunun tanıtımını yapmak zorunda ki, ürün getirsin. Şimdi bu salonda hem bizim 

sektörel anlamda hem meslektaşımız anlamında hem de TÜRSAB’da geçmişte yöneticilik 

yapanlar anlamında büyüklerim var. Keza onlar da hep aynı mücadeleleri vermişti. Şimdi 

burada altını çizmek istediğim durum şu, özellikle ülkemizdeki turizmde öne çıkan (güçlü 

destinasyon) bölge ve illerimizi, il yönetimleriyle, Sağlık Bakanlığı’mızın USHAŞ’la (Ulus-

lararası Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü’yle) diğer sağlık turizmi yapanlarla ve tabii ki Tür-

kiye Tanıtım Ajans’yla ve TÜRSAB’la entegre halde dünya genelinde tanıttığımız sürece, 

bahsettiğimiz 650 bin rakamlarını 2’ye 3’e katlarız. 

Keza bunu herkes söyledi, başkanımız da söyledi, daha önceki genel sekreterimiz de 

söyledi, buradaki konuşmacılar da söyleyeceklerdir. Bugün sağlık turizmi ziyaretçisinin 

bıraktığı döviz normal turizm gelirinin 3 katı. Eğer biz turistin kalma süresini daha da uza-

tabilirsek, yani destinasyonun tarihini, kültürünü, gastronomisini daha da çok pazarladı-

ğımız sürece bu gelir belki 4-5 katına çıkacak, ziyaretçi sayısı da artacak. Özellikle bazıla-

rının temsilcilerinin şu anda aramızda olduğu bu 1.600 tane sağlık kuruluşuna, doğrudan 

ve medya aracılığıyla şunu söylemek istiyorum: “Mutlaka seyahat acentalarıyla birlikte 

çalışsınlar. Böylelikle işleri hafiflesin, yükleri azalsın, işleri sadece misafirlerine sağlık 

hizmeti vermek olsun. Misafirin havalimanında karşılanması, transferi, gezmesi, tozması, 

alışverişi, tatili vs. hizmetleri de seyahat acentalarına bıraksınlar”. Böylelikle hem ülke ka-

zansın hem de kendi asıl işlerinden uzaklaşmasınlar, daha çok kendi illerinde iş yapsınlar. 

Biz bu anlamda TÜRSAB olarak pandemi öncesinde sağlık turizmi ile ilgili pek çok orga-

nizasyon yaptık, bundan sonra da inşallah yapacağız. Dünyanın en büyük 6-7 tane fuarına 

katıldık. Ülkemizi tanıttık, ülkemizin değerlerini tanıttık. Bunun içerisinde sağlık kurum-

larımızı, sağlık tesislerimizi de tanıttık. Hiçbir sağlık turizminde göremezsiniz ki, sağlık 

fuarında ülkenin turizmini tanıtan kimse yoktur. Ama bunu turizmciler, seyahat acentaları 

yapıyor. Dolayısıyla mutlaka sağlık tesislerimizin, hastanelerimizin, sağlık yöneticilerimi-

zin seyahat acentalarıyla entegre olması gerekiyor.
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3.4. Panelist Özcan BİÇER (İstanbul Turizm Platformu Direktörü)

Özgeçmişi:

1971 Erzincan doğumlu. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitirdi. 

Yüksek Lisans eğitimini YTÜ de, Kentsel Yenileme temasıyla tarihi 
yarımada da tamamladı.

İlke Planlama’yı kurarak bölge planlama, kent planlama, kentsel 
yenileme, kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım konularında çalış-
maya devam etti. 

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 10 yıl yönetim kurulu 
üyeliği ve 2’nci başkanlık görevlerini yerine getirdi.

Planlama sahasında ülkemizin yaklaşık yüzde 10’unu planlarken, 
kentsel tasarım sahasında Levent çarşı, Arnavutköy çarşı, Beyoğlu 
Tepebaşı, Beyoğlu Talimhane Turizm Projesi gibi birçok projeye 
imza attı. 

Beyoğlu Platformu ve İBB İstanbul Turizm Atölyesi gibi yerel ve 
sektörel katılım ve yönetişim yapılarının kurulmasında ve yönetil-
mesinde rol aldı. 2020 Haziran ayı itibari ile BİMTAŞ Genel Müdü-
rü olarak göreve başlayan Özcan Biçer aynı zamanda İBB İstanbul 
Turizm Platformu Direktörü görevini de yürütmektedir.

Konuşma özeti

Aslı Hanım (Aslı Tarcan) tekrar nazik davetiniz için de enerjiniz için de teşekkür ederim. 

Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Önder başkanımın da biraz önce söz ettiği gibi, 

Ekrem İmamoğlu başkanımızın göreve gelmesiyle İstanbul Turizm Platformu (İTP) isimli ya-

pıyı kurduk arkadaşlar. Bu platform, 246 tane çatı örgütünün bir araya geldiği, içinde 340, 

Cem Kınay ve Asım Saldamlı hocam da dahil, akademisyenlerin, profesyonellerin, yatırım-

cıların, karar vericilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye bürokrasisinin, çağrılarımıza henüz 

dönüş yapmayan İstanbul Valiliği temsilcilerinin de aslında içinde bulunacağı bir yapı. As-

lında bu turizmin ortak aklı diyebileceğimiz bir yapı. Yani biz burada oturup da yatırımı 

kendimiz yapmıyoruz. İşte Cem abi gibi profesyoneller kendi konusuyla ilgili görüşlerini 

orada dile getiriyorlar. Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle ağır işleyen bu yapıda, be-

lediye kurul sistemi içinde bu fikirleri, görüşleri, projeleri yavaş yavaş mobilize ediyoruz. 

2019 yılında kuruldu platform. İlk çalıştayı yaptığımızda 125 tane proje çıktı öncelikle.

Biz daha bismillah dedik pandemi geldi ama yine de şöyle bir durum var, yani aslında 

sektör ne istediğini biliyor. Fikirler de ortada. Ben daha önce Beyoğlu platformu, İstanbul 

Turizm Atölyesi gibi Kadir Topbaş Başkan zamanında kurulan yapıların da içindeydim. As-

lında tema çok değişmiyor. Turizmin büyük bir potansiyeli var. Bu bazen çeşitlilik göste-

rip başka sahalara kayabiliyor. Şu anda bize göre o çalıştay sonuçlarına göre İstanbul’da 

en büyük potansiyel olan saha “sağlık turizmi” idi. Yani diğer sahalarda zaten belirli bir 

doygunluk ve bilinilirlik var. Ama İstanbul 236 tane hastanesiyle bu anlamda altyapısı en 

düzgün destinasyon. Dünyada yok böyle bir şey.
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JCI verilerine göre uluslararası sağlık akreditasyonuna dahil olmuş üçüncü sıradaki ülke 

Türkiye, yani diğer ülkelerin çoğundan daha fazla akredite kurumumuz var. Ama sorunlar 

da var. Mesela, İstanbul Turizm Platformu’nu ilk kurduğumuzda bizim karşımıza bir Ams-

terdam vakası çıktı, Hollanda vakası çıktı. Bir merdiven altı işletmede yapılan birtakım 

operasyonlar sonucunda Amsterdam, Rotterdam bölgesinde neredeyse “katil İstanbul’a” 

varacak bir ay süren Twitter kampanyası gördük. Niye? O merdiven altı tesislerde, akre-

dite olmayan bu tesislerde yapılan işlemler yüzünden estetik operasyonların sonuçları 

bir fecaate sebep olmuş. İnsanlar neredeyse sakatlanmış denebilecek seviyede kötü ope-

rasyonlar görmüşler. Yani İstanbul, bir ay boyunca Hollanda kadınlarının gündeminden 

düşmedi. Bu durum Avrupa’da da yayıldı. Şunu fark ettik ki, bizim sektörümüzün akredite 

olmasıyla ilgili bir sorunu var. Uluslararası düzeyde bu sahanın izlenmesi, doğru iletişim 

ve tanıtım kampanyasının yapılmasıyla ilgili sorunu var. Bu konuyla ilgili de İstanbul Tu-

rizm Platformu içinde, Önder başkanımın, şimdi Bilal Bey’in de içinde olduğu Sağlık Turiz-

mi Komisyonu’nu kurduk.

Sağlık Turizmi Komisyonu’nu kurduğumuzda, ilk yaşadığımız sorun sağlık turizmi ile il-

gili örgüt bulamamaktı. Çünkü İstanbul Turizm Platformu kişilerden oluşmuyor. İstanbul 

Turizm Platformu; TÜRSAB gibi TÜROB gibi İRO gibi çatı kurumlardan oluşuyor. Yani biz 

oraya bireyleri çağırmıyoruz, kurumları çağırıyoruz. Sağlık turizminde en büyük sorunu-

muz bununla ilgili aktör bulmaktı. Sağlık Turizmi Derneği diye bir yapı bulduk. Ankara’da 

eğitim programlarının çok ağır olduğu gerekçesiyle çağrımıza gelmediler. Dolayısıyla biz 

aslında ilk önce biraz belediyenin bize verdiği güçle, biraz Asım hocam gibi tanıdığımız 

insanlarla daha sonra da USTİS’le tanışınca biraz daha yeni gelişen bir yapı haline geldik. 

İstanbul, 4 saatlik süre içerisinde 1,4 milyar insanın erişebileceği bir konumda yer alı-

yor.  Bu avantajlı konumu ve sahip olduğu sağlık hizmetleri ve turistik ürün potansiyeli ile 

2025’te 10 milyar dolara yakın bir ciroyu hızlı bir şekilde yakalamak mümkün. Bunun için 

yapılması gereken işler var. Şimdi kent yönetimi tarafı sektörle İstanbul Turizm Platformu 

üzerinde konuşmaya başladı ama sektörün de kendi içinde bir tutarlılığı, yani kullandı-

ğı ortak bir dili, olduğunu görmüyoruz. Biraz önce söylenenler çok doğru. Sektörel mas-

ter planınız olmazsa, hangi sahalara yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız, tanıtımınızı nasıl 

yapacağınızı bilmiyorsanız, TÜRSAB gibi profesyonel kurumlarla eğer işbirliği içerisinde 

değilseniz, berber, kuaför v.s. gibi aracıların getirdiği bir müşteri sistemine sahipseniz bu 

iş bir yerde kendini sakatlamaya başlar. O yüzden sahip olduğumuz potansiyeli doğru kul-

lanabilmek için bizim doğru bir ortak akıl yürütüp, doğru bir sistem kurup sahamıza sahip 

çıkmamız gerekir. Yoksa kötü deneyimler turisti de kaçırır, misafirimizi de kaçırır, bizim 

hakkımızda kötü/olumsuz kampanyalar düzenlenirse ki, bunu bazı ülkeler bilinçli olarak 

yapmak isteyeceklerdir. Rakibiz çünkü onlarla. Mesela, sağlık turizmi hizmetleri kapsamın-

da bahsettiğimiz kaynak, ulusal anlamda söylüyorum, ciddi bir kaynak. Yani bu bir savaş 



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 2022 29

sebebi aslında arka planda. O yüzden bizim daha akıllı olup, hani işte kurumları bir araya 

getiren, kimin elinde ne var, mevcut sistemi kullansak daha verimli nasıl oluruz, hedefle-

rimizi daha kolay nasıl vururuz diye bir ortak akılla davranmamız gerekir. Diğer türlü Ali 

Bey’in dediği gibi, hastaneler veya klinikler de seyahat acentalığı yapabilirler, ama günün 

sonunda bunun sistematik akredite olmuş, düzgün bir norm haline getiremezseniz, bunun 

kaliteli bir denetime tabi olmasını sağlayamazsanız sakatlıklar çıkmaya başlar, fiyat düş-

meye başlar. O da ayrı bir mesele.

Fiyat niye kontrol edilmiyor çok merak ediyorum? Yani uluslararası piyasalarda 10 bin 

dolara satılan bir ürün benim ülkemde niye 2.500 dolara satılsın ki? Hani bu rekabeti de 

belki bir düzenlemek lazım. Kendi aramızda bunu doğru bir norma oturtmak lazım. Yani 

biz birbirimize düşman olmak konusunda başarılıyız nedense? Halbuki rakiplerimiz dışa-

rıda, yurtdışında, başka ülkeler. Şimdi bununla ilgili bizim yaptığımız çalışmalar neler? 

Biz bir taraftan bir İstanbul akreditasyon programı başlatıyoruz. Bu akreditasyon prog-

ramı otelcileri de içeriyor, gastronomicileri de içeriyor, ulaşımcıları da içeriyor ama bir 

taraftan da sağlık tarafını içeriyor, sağlık turizmini içeriyor. Tabi biz bunu oturup sizin de-

netiminizi biz yapalım şeklinde yapmak gibi bir niyet içinde değiliz. Ortak bir akılla tarif 

edilen bu akreditasyon sistemlerini tesis edilirse, örneğin USTİS burada öncü olabilir, bu 

sistemler uygun faaliyet göstermeyi kabul eden işletmeleri biz İBB tarafında kendi akredi-

tasyon sistemimize dahil edeceğiz. Bunun da sonu şu, yarın öteki gün İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yapılacak tüm tanıtımlarda biz bu akreditasyona sahip olan kurum-

ları öne çıkartacağız. Yani eğer burada sisteme dahil değilse sizin tarafınızdan kurulan bu 

akreditasyona dahil değilse İBB sistemine giremeyecek. Cem ağabey doğru söyledi ama 

biz o çalışmaları şu anlamda detaylı bulmuyoruz, yani benim sağlık turizmiyle ilgili tanıtı-

mım böyle bir videonun içindeki bir küçücük 3 saniye olamaz. Yani bizim sağlık turizmiyle 

ilgili hedef pazarlarımız, hedef kitlemiz, kendi platformumuz olması lazım. Mesela, İstan-

bul olarak hangi sektörde kaçıncı sıradayız diye Google’da arama yaptık, Avrupa’da önce 

kahve falı çıktı Türkiye’yle ilgili aramada ikinci sırada sağlık turizmi çıktı. Şimdi potansi-

yelimiz var demek ki, kahve falı da fena değil. Ama bunu düzgün yürütmemiz gerekiyor. 

Türkiye’ye gelen, dijital dünyayı kullanan bir kullanıcı ortalama 38 defa bir aplikasyon 

ya da siteye giriyor. Eğer biz 37’de kaybediyorsak bunun nedenini bilmemiz gerekiyor. 

38’e niye varamadığımızı bilmemiz gerekiyor. TGA tarafından hazırlanmış bir dakikalık 

tanıtım filminin içinde gençler oraya koşuyorlar, sonra buraya koşuyorlar, bir baklava yi-

yorlar, bir yemeğe oturuyorlar. Bu iş böyle olmaz. Yani bu sektörün hastanesiyle, çalışanıy-

la, taşımacısıyla, seyahat acentasıyla, konaklama tesisiyle bir şey yapması lazım. Birlikte 

olması lazım ve ortak bir sunum olması lazım. Bu sunumu eğer doğru mecralarda, doğru 

frekansta hep birlikte yapamazsak bunun da bir etkisi olmayacaktır. Yani kurumların kendi 

yaptığı şeyler bir yere kadar arkadaşlar. 
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Şimdi son dönemde birtakım füzyonlar oluyor. Ali Bey doğru söyledi. Yani bir anda ol-

ması gereken füzyonlar var. Bir de kentin içinde şu anda olan füzyonlar var. Mesela son 

dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hastane sahipleri yandaki parselleri ya da 

mevcut tesislerin içinde otel yapmak için başvurmaya başladılar. Şimdi enteresan. Son bir 

yıldır oluyor bu. Daha önce böyle bir şey yoktu. Biz daha önce sağlık tesisini ayrı görürdük, 

konaklama tesisini ayrı görürdük. Demek ki ihtiyaç evrimleşiyor ve ihtiyacın evrimleşme-

sine göre de sağlık turizminin yapısal normlarında da değişiklik başladı. Son dönemde 

bize bu anlamda imar almak için, yer bulmak için gelmeye başladılar. Bunu da önemsi-

yoruz. Biz kendi tarafımızda bir turizm master plan için çalışmaya başladık. Bilin bunu. 

Bu çalışma Dünya Turizm Örgütü’nün master planlarını yapan grup tarafından yapılıyor 

ama bir ortak daha kattık biz işin içine. Dünyadaki turizmin büyük verisini üreten Wor-

ld Travel Monitor üreten bir grup daha var. O grubu da bunlara bağladık. Niye? Eğer biz 

dünyanın trendlerini izleyemezsek, o insanların hangi bölgeleri niye tercih ettiğini, fiyat 

yüzünden mi, kalite yüzünden mi anlayamazsak ve uzun vadede bunu bir canlı veriye dö-

nüştüremezsek yaptıklarımızı ölçemeyiz. Örneğin, sizinle bir kampanya düzenledik, tanı-

tım yaptık onun başarılı olduğunu bilmemiz için sayıları ölçüyor olmamız gerekir. Ya da 

İstanbul’da yaptığımız bir festival, sağlık turizmine ilişkin bir yine norm da olabilir, bunun 

karşılığını görebiliyor olmamız için veriyi ölçebiliyor olmamız lazım. Asım hocam doğru 

söylüyor, şu anda en büyük sorun verilere ulaşamıyor olmamız. Yani verilerin olmayışı. 

İstanbul Planlama Ajansı’nda biz kendi istatistik ofisimizi kurduk. Kendi verimizi üretiyo-

ruz, kendi turizm bültenimizi çıkartıyoruz. En eksik olduğumuz yerlerden bir tanesi sağlık 

turizmi. Bu sahada veri çok az, bakanlığın verdiği veriler hep üst başlık verileri, veri olma-

yan bir yeri üretmek de mümkün değil. O yüzden buna özel bir önem veriyoruz. Sizinle de 

bu anlamda sağlık turizmi master planını yapmak da dahil, envanter çalışması yapmak da 

dahil, bu büyük veri sistemini kurmak da dahil işbirliği yapmaya da hazırız. Temel olarak 

benim söyleyeceklerim bunlar. Hani bunun dışında sonrasında bir soru gelirse de cevap-

lamaktan mutluluk duyarım. Teşekkür ederim. 
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3.5. Panelist Berkay TULPAR (USTİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Özgeçmişi:

Balıkesir doğumlu olan Berkay Tulpar, İstanbul Bilim Üniversitesi Acil 
Tıp Bölümü’nü tamamladıktan sonra kendi markası ile iş hayatına ba-
şarılı bir giriş yaptı. Saç ekimi, plastik cerrahi, obezite ve diş cerrahisi 
gibi hizmetleri bünyesinde barındıran kliniği ile yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli ülkelerden hasta grupları getirerek Türkiye’de sağlık turizmine 
de büyük katkılar sunmaktadır. Tulpar, yurtdışında sağlık turizmi ve saç 
ekimi konusunda da çeşitli seminerler vermektedir. İtalya’da Roma ve 
Napoli’de, İspanya’da Madrid, Sevilla ve Bilbao’da temsilci klinikleri bu-
lunmaktadır. Halen Berkay Tulpar Clinic’i bünyesinde bulunduran Este 
Design Sağlık Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve USTİS (Ulusla-
rarası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası) Başkan Vekili görevini 
yürütmektedir.

Konuşma özeti

Yaklaşık 17 yıldır bu sektörün içindeyim, yaklaşık 10 yıldır da kendi şirketimde hizmet 
veriyorum. En alt kısımdan başlayıp bugünlere kadar geldik. Birçok açığı da kendi sektörü-
müzden görmüş oluyoruz. 

Sağlık turizmi son beş yıldır çok büyük bir ivme kazanarak bugünlere geliyor ve ivme-
sini de artırarak devam ettirecek. Bu devam ederken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler 
olduğunu gördük. Sayın başkanla yola çıkarken oturup bunların planlamasını yaparken. 

USTİS’i kurarken en büyük amaçlarımızdan bir tanesi şöyle. Sağlık turizmi bizim ülke-
mizde çok önemli yere sahip, dünyada olduğu gibi. Bizim, aslında baktığınızda sağlık tu-
rizmi hizmeti veren doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız çok iyi durumdalar, az önce Cem 
Kınay beyefendinin de söylediği gibi çok iyi doktorlarımız var. Ancak burada operasyonel 
sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz biz. Bu operasyonel sıkıntılar tamamlanmadan sağlık tu-
rizmini en iyi hizmete ulaştıramayız. Burada Özcan Biçer beyin de bahsettiği gibi aslında 
hepimizin birbirine ihtiyacı var, bu konu ile alakalı. 

Şimdi operasyonel kısımda buraya hastayı getirmek için acenteye de ihtiyacımız var, 
dijitalleşmeye de ihtiyacımız var. Bunlarla alakalı hastaları buraya getirip doktorların, sağ-
lık çalışanlarının ya da hastanenin önüne koyamadığınız sürece isterseniz dünyanın en iyi 
doktorlarına sahip olun hiçbir anlam ifade etmiyor. 

Aslında sektör olarak Türkiye sağlık turizminde ne yazık ki niteliksiz eleman fazlalılığı 
çok. Bu niteliksiz elemanlar şu an işi götürüyorlar, evet; belli bir süre daha götüreceğini 
düşünüyorum. Ve biz aslına sendika olarak şunu planladık. Niteliksiz elemanlar belli bir 
süre sonra sağlık turizmi için ülkemize gelen insanların mutsuz etmeye başlayacak. Bu bir 
tehdit unsuru aslında. Bu tehdidin erkenden önüne geçmemiz gerekiyor. 

Nitelikli eleman kazandırma adına bir projemiz var. Bu proje de aslında nitelikli elemanı 
yaratmak. Genel olarak baktığınızda sağlık turizmi ile ilgili bir eğitim alanı çok fazla yok 
ülkemizde. 
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Bizim şöyle bir projemiz var. Ülkemizdeki turizm fakültelerinde ve sağlık hizmetleri ile 
ilgili bölümlerde okuyan gençlerimiz için istihdam sağlamak. Buradaki amacımız, Turizmde 
eğitim alana sağlık hizmetlerini öğretmek, tıp fakültesine eğitim alana da turizmi öğretmek. 

Burada 4 yıllık bir turizm fakültesinde okuyan genç için, toplam 8 dönem var. Üniver-
site öğrenimi sırasında “işletmede mesleki eğitim” /staj gibi bir dönemlik uygulama eği-
timlerini USTİS çatısı altında üye olan işyerlerinde yapma olanağı sağlamak için bir proje 
çıkardık. Bu projeyi de Asım hocam sizin önderliğinizde sizin üniversitenizde Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi olarak talip oldunuz ve bununla ilgili sizinle protokol yapmak 
bize gurur verdi. Bunu hayata geçirdik. Çünkü artık bir şeyler yapmalıyız. 

Biz bunun iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. İstihdam çok önemli bir konu. Turizme 
adım atmamızın ilk amacı genç işsizlere iş olanağı sağlamaktı. Belki 3 yıl öncesine kadar, tu-
rizm mezunu gençlerimiz çok rahat iş bulabiliyordu. Ancak pandemi ile birlikte iş olanakları 
daraldı. Covid-19 ile birlikte sağlık turizmi ön plana çıktı. Ortak akıl diyorsak, ortak akıl bu. 

Bu ülkede en büyük sıkıntımız yabancı dil. Turizm fakültelerinde gençlerimiz yabancı 
dil biliyor. Bu yabancı dil bilen gençlerimizi neden sağlık turizmine aktarmayalım? Neden 
onlar da nitelikli bir eleman olarak yetişip bize destek olmasınlar? Biz en başından beri 
söylüyoruz, 100 milyar dolarlara ulaşmak hedefimiz. 100 milyar dolara ulaşmak için nite-
likli personel bulundurmak, yetiştirmek zorundayız. USTİS olarak bunu gerçekleştireceği-
mize inanıyoruz. 

Beş yıl öncesine kadar bir Alman’ı ülkesinden getirip diş tedavisi yaptırmak kolay de-
ğildi. Ya da Japonya’dan birini getirip saç ektirmek kolay değildi. Bir ABD’linin obezite 
ameliyatını Türkiye’de olması mümkün değildi. 

Sağlık turizmi denince eskiden termal turizm akla gelirdi, son dönemde saç ekimi akla 
gelmeye başladı. Ama sağlık turizmi tüm branşlarda hizmet verdiğimizde ve çok iyi dok-
torlara sahip olduğumuz, çok iyi hastanelere sahip olduğumuz, çok kaliteli acentalara sa-
hip olduğumuz bir ülkemiz var. Burada bireysel hareket etmek bize hiçbir şey katmadı. 
Birlikte hareket edersek bunun altından kalkacağımızı biliyoruz. Herkes kendi işini çok iyi 
yapmalı diye düşünüyoruz. 

Türkiye’ye gelen ilk turist İstanbul’a geliyor. Biz İBB’nin altyapısına akredite olacağız. 
Biz turizm ve sağlık turizmi için gelen insanlara akredite olarak hizmet vereceğiz. Burada 
da kim ne iş yapıyor, hepimiz bileceğiz. 

Amacımız başarılı olmak, para kazanmak değil. Başarılı olunca zaten para kendiliğinden 
geliyor. Öncelikli hedefimiz kaliteli hizmet etmek. Bu amaçla üyelerimize bir standardi-
zasyon getirmek istiyoruz ki; standardizasyon bildiğiniz gibi önemli bir konu. Standardi-
zasyon olduğu zaman hepimiz aynı hizmeti veririz ve yurtdışından gelen insanlar aynı 
hizmeti aldıklarında mutlu olurlar. 

Üye sayımız arttıkça güçlü olacağız. 
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3.6. Katılımcı Soruları ve Panelistlerden Yanıtlar 

Prof. Dr. Asım Saldamlı: Birbirinden değerli panelistlerimizin görüşlerini aldık. Siz kıy-

metli katılımcıların da söyleyeceklerinin olduğunu biliyorum ve sizlere söz hakkı vermek 

istiyorum. Zamanı kullanma açısından şu ana kadar, gayet iyi gidiyoruz, tam planladığımız 

gibi. Son 15 dakikayı panelistlerimize yönelteceğiniz sorularla belki söylenmeyen ya da 

dile getirilmeyen konulara da sizlerin aracılığıyla bir bakış atacağız. O nedenle şimdi sı-

rayla, sorularınızı almaya başlayabilirim. Ama sadece soru soralım lütfen. Yani mikrofonu 

alan korsan (!) bildiri sunmasın. 

SORU: Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Magister Turizm’i temsil ediyorum şu anda. 

Yönetim kurulu üyesiyim. Açıkça çok çok değerli panelistler o kadar güzel bilgiler verdiniz 

ki teşekkür ediyorum. Aydınlattınız bizi. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Ülkeler bazında 

mesela biz Japonya, Amerika pazarlarında çok uzmanız, orada çok güçlüyüz. Ülkeler ba-

zında gelen hastaların istekleri konusunda bir araştırmamız var mı? Örneğin Japonlar ne 

için daha çok talepte geliyor? Fransızlar ne için? Çünkü bu da önemli pazarlama anlamın-

da. Çünkü ben aslında pazarlama odaklı bir insanım ve lüks marka pazarlaması yapıyorum. 

Onun için katkım olabilir diye düşünüyorum.
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YANIT - Berkay Tulpar: Şimdi sağlık turizminde özellikle bununla ilgili hem USTİS Aka-

demi tarafında istatistiksel olarak araştırmalar yapıyoruz ve üyelerden özellikle topladığı-

mız net bilgiler neticesinde İngiltere bölgesinden daha çok estetik ve diş hastaları geliyor. 

Avrupa bölgesinden, Fransa dediniz, Fransa’dan saç ekimi ve plastik cerrahi hastaları çok 

fazla dahil oluyor. İskandinavya’ya çıktığınız zaman diş hastaları çok fazla geliyor. Japon-

ya’ya gittiğiniz zaman mesela, şaşıracaksınız ama saç ekimi için gelen hastalar var ve diş 

için gelen hastalar var ve son dönemde Başkanımız Aslı Tarcan daha çok Amerika bölgesin-

de çalışıyor, ben şirket olarak Brezilya, İtalya ve İspanya ağırlıklı çalışıyorum. Şimdi Brezil-

ya’dan biz buraya saç ektirmek için hasta getiriyoruz, dünyanın diğer tarafından, örneğin 

İspanya odaklı düşündüğümüz zaman daha çok estetik ve saç ekimi hastaları getiriyoruz. 

Şimdi obezite tedavisi için Amerika ve Orta Doğu’dan daha çok hasta geliyor. Şimdi ülke 

olarak diş konusunda çok iyi durumdayız, çok iyi hizmet veriyoruz ama bizim önümüzde 

olan bazı balkan ülkeleri var mesela. Bu da bizi üzüyor. Çünkü biz onlardan kat be kat iyi-

yiz. Burada sizlere de çok büyük işler düşüyor. Bu pazarlama kısmında, acentalar kısmında 

ülkemizi ne kadar iyi pazarlanırsa o kadar iyi hizmetleri biz de yurtdışına duyurmuş olu-

yoruz. Genel hattıyla böyle. Aslında sendikamıza bir gün davet edelim sizi. Bununla ilgili 

istatistiklerimiz var. Sizinle paylaşırız onları. Bunlar da sizin için yol haritası olabilir.
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YANIT - Dr. Cem Kınay: Hanımefendi sizin sorunuza acı bir cevap. O da hiçbir veri yok. 

Ne verisi var Türkiye’de bir tek biliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı çok erken dijitalleşen ve 

hastaneleri kontrol etmek için girişleri çıkışları ilk günden itibaren hastanelerin verileri 

var Sağlık Bakanlığı’nda. Fakat bu veriler daha çok emniyet ve hesaplaşma için kullanıldığı 

için bunlar pazarlamaya yansıyan veriler değil. Dolayısıyla, sağlıkla ilgili bütün kurumların 

Sağlık Bakanlığı’na bu verilerin marketinge dönüşmesi konusunda başvurmaları ve onları 

bu konuda motive etmeleri gerekiyor. Çünkü Özcan Biçer çok doğru bir şey söyledi. Bizim 

turizmde de verimiz yok. Bizim size bu anlattığımız konular kaba taslak kafa hesapları ama 

şimdi diyoruz ki, ben bakın en doğru veri ne biliyor musunuz? Beyoğlu’na çıkın, İstiklal cad-

desinde dolaşın, kafa sayın. Oradan bir hesaplama yapın, Türkiye’de kaç tane saç ekimi var. 

Bir de kozmetiği kadınlarda anlıyorsunuz ama maalesef acı gerçek bu. Birçok sektörde du-

rum bu. İhracatta arama sayısını biliyoruz. Turistte turist sayısını biliyoruz ama marketing 

insanların ne beklediğini bilmiyoruz. Özcan Biçer de söyledi. Veri yok. Onlar birkaç sene 

daha verileri toparlamakla uğraşırlar. Ben TGA kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye’de 

yakın zamanda turizm konusundaki en önemli kuruluş. Bakın en büyük hayal kırıklığımı 

söyleyeyim. Turistlerle ilgili de bir veri yok elimizde. Olsaydı zaten eğer bugün 50 milyon 

gelen insanın büyük bir verisi elimizde olsaydı Türkiye’yi uçururduk biz. Onlara pandemide 

evlerinde otururken bir nasılsın mesajı bile gönderemeyecek vaziyetteyiz. Her sektörümüz 

böyle. Dolayısıyla cevabım size “yok böyle bir data”. O hastanede kaba taslak kaç kişi saç 

şey yaptı, kaç kişi diş şey yaptı o var ama marketing ama Sağlık Bakanlığı önemli bir adres 

burada. Sağlık Bakanlığı’nın elindeki aracı marketinge dönüştürebilirsek 10 numara iş.
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SORU - Dr. Ayhan Cengiz: Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı. Sek-

törde 30’uncu yılımız ve uluslararası sağlıkta en saygın kabul ettiğimiz uluslararası akre-

ditasyon kuruluşu olan JCI’ın yaklaşık 8-10 senedir üyesiyiz. Öncelikle sayın başkana ve 

böyle duayen konuşmacılara çok çok teşekkürler. Efendim benim sorum ücretlendirmeyle 

ilgili. Örneğin biz şu anda ülkemizde bir MR’ı yaklaşık 200 dolar çekiyoruz. Fakat ben bi-

liyorum ki, yurtdışında hele hele ABD’de 1000-1500 dolar. Sayın Kınay MR çekip gönde-

rirler eğer rapor isterseniz onun içinde ekstra bir ödeme daha yapmanız gerekir. Şimdi 

özellikle çevremizden duyuyoruz ki merdiven altı daha çok turizm firmaları diyeyim ki, 

bunlar turizm firması bile değil aslında. Siz çok iyi telaffuz ettiniz. Berber, manav, kasap 

filan bu işleri yapıyor. Buna getiriyor benim şu anda 200 liraya çektiğim MR’ı onlara evet 

800 dolara satıyorlar. Şimdi bu konudaki düşünceniz nedir? Yani biz tamam geliri artıralım 

ama gerçekten 200 dolarlık şeyi yabancılara 800 dolara mı satmalıyız? Bu doğru mudur? 

Yarın öbür gün TÜRSAB’a bağlı saygın bir turizm firması çıkıp yurtdışında derse ki ben sizi 

Türkiye’ye götürüyorum ve Türkiye’deki fiyatlarla yaptırıyorum derse hem ülkemiz hem 

bizler ne pozisyona düşeriz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

YANIT - Özcan Biçer: Ben bir katkıda bulunabilirim. Az önce bahsettiğimiz sağlık tu-

rizmi master planı ya da yönetim sistemi neyse bu artık aslında bizim hangi pazarlarda 

hangi stratejiyle hangi rakamlara konumlanmamız gerektiğini söylemeli. Çünkü o veriye 

dayanan bir şey olduğu için bizi kırılgan hale getirmeyecek dediğiniz gibi. Bir ağırlık tarif 

edecek, o ağırlıkta çalışacak sistem. Bunu ayakta tutmak aslında demin söylediğimiz kalite 
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programı. Kalite programınız olmazsa fiyat mekanizmanızı kontrol edemezsiniz. Şunu ayı-

rabilirsiniz, evet bizim kalite programımıza dahil olmayan kurum ve kişileri tercih edersi-

niz 4’te 1’ine 5’te 1’ine gidebilirsiniz ama “siz bilirsiniz” dersiniz ve kaliteli müşteri bunu 

bilir ve anlar zaten. Hele karşımızdaki rakiplerle oranlarımız 1’e 5 ve 1’e 6 olduktan sonra 

bence böyle bir sistem çalışır, çok zor değil aslında.

SORU - Hasan Akıl: Merhabalar öncelikle. Hasan Akil ben, AKL Klinik Genel Koordinatö-

rü. Şimdi TÜRSAB belgeleriyle alakalı A sertifikası, B sertifikası var. Bunların alınması, yani 

kurumların, hastanelerin veya otellerin bunlara sahip olabilmesi için süreler çok uzuyor. 

9 ay, 10 ay, 6 ay gibi. Tabii ki yeterlilik gerekiyor bazı şeyler için ama bu sürelerin, dene-

timlerin hızlı olması veya kontrollerin çabuk olması ve belgelerin verilmesiyle alakalı bu 

birinci sorum. İkinci bir sorum daha olacak. Şimdi USTİS’le birlikte belediyeler, hastaneler, 

oteller birlikte çalışacağız günün sonunda. Bu kurumların içerisinde birer birim oluşturul-

ması veya bir kişinin atanması ve bunun daha kontrollü hale gelmesi, sadece USTİS için 

değil, belediye için de hastaneler için de oteller birlikleri için de bunun daha kontrollü 

olabilmesi için en azından verilerin daha düzgün tutulabilmesi, sayıların daha net olabil-

mesi için böyle bir çalışma yapılabilir mi? 
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YANIT - Özcan Biçer: Biz belediye tarafında böyle bir altyapıyı envanterden başlayarak 

hazırladık ve bunu da aslında turizmin bütün paydaşlarında açtık. Yani bu kapalı bir veri 

değil. Daha önceki dönemlerdeki gibi kapalı bir şey üretmiyoruz. Bir portal yaratıyoruz, o 

portala verileri giriyoruz ama bu söylediğiniz şey şöyle farklı, bu gerçekten tüm kurumla-

rın serbestlerinin serverlarının birbirlerine bağlanması, birbirlerini beslemesi gereken bir 

büyük veri sistemi. Yani tasarlanabilirse biz belediye olarak içinde oluruz ve destek veririz 

ama tüm kurumların buna evet demesi lazım. Çünkü diğer türlü yani demin Cem abinin 

söylediği şey kesinlikle veri var. Güvenlik verisi de var, sağlık verisi de var. Vermiyorlar. Ya 

biz gerçeği göremiyoruz. Orada birileri görüyor ama biz göremiyoruz.

 YANIT - Dr. Cem Kınay: Verecek. Cumhurbaşkanına gidin, Cumhurbaşkanı emir versin 

verir. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim size. Sağlık Bakanlığı Turizm Bakanlığı gibi dü-

şünmek durumunda. Biz birkaç sene önceye kadar biz de öyle düşünmüyorduk. Mesela, 

bu güvenlik sertifikası konusunu duymuşsunuzdur. Güvenlik sertifikasıyla beraber aslında 

çok pratik bir çözüm bulundu. Bu otellerin hijyen şeyi sertifikasıyla ilgili olan. 3. partiye 

verildi. Oteller bundan çok şikayetçi. Aylık masrafları yükseldi ama güvenlik sertifikası ge-

lecekle ilgili olarak da yeni bir standart oldu. Sağlık Bakanlığı da konuya bu açıdan bakma-

lı. Bu geçmişte turizmde hanutçuluk diye bir problem vardı belki duydunuz belki duyma-

dınız. O turizmdeki hanutçuluk şimdi hastane işine de yansımış vaziyette. Hanutçuluğun 

muhakkak geçmişte sermayenin akışı açısından bir faydası olmuştur turizme, ancak zararı 

da çok büyük oldu. Dolayısıyla aynı sıkıntıyı ben şimdi sağlık sektöründe de görüyorum. 

Avusturya’da birkaç insan dolaşıyor ortada. Acıbadem’in temsilcisi, o hastanenin temsil-
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cisi gibi ve müşteriyi kazıklıyorlar demin beyefendinin anlattığı o 200 dolar gibi. Bunları 

sizin bağlı olduğunuz yer Sağlık Bakanlığı olduğu için Sağlık Bakanlığı’nın bu problemleri 

çözmesi gerekiyor. Yoksa o fiyatı artırmamız da hiç güzel durmuyor yani. Yani siz bu si-

vil toplum örgütleri olarak Sağlık Bakanlığı’yla bu konuları çözmek durumundasınız. Kilit 

nokta Sağlık Bakanlığı.

YANIT - Ali Bilir: Burada bir şey daha vardı onu ben cevaplamaya çalışayım. Şimdi Ha-

san Bey’in söylemiş olduğu konu bir dönem pandemi döneminde süreler böyle 3-5 aya 

kadar uzamıştı. Fakat şu anda belgelendirme süreci 4-6 hafta aralığında sonuçlanabiliyor. 

Çünkü 2 aşamadan oluşuyor, bir TÜRSAB üyelik tarafı bir bakanlık belgelendirme tara-

fı. Ama totalde 1,5 aylık süreyi geçmiyor. Bizim ne otellerimizin ne de hastanelerimizin 

ve sağlık kuruluşlarının TÜRSAB üyelik belgesine ihtiyacı yok. TÜRSAB üyelik belgesi tu-

rizm faaliyetleri için olan bir şey. Dolayısıyla hastanelerin biz turizm faaliyetini yapma-

sını istemiyoruz. Onların işi bu değil. Nasıl biz gidip saç ekmiyorsak ya da estetik cerrahi 

yapmıyorsak, hastane kurma derdine düşmüyorsak hastanelerimizin de buna ihtiyacı yok. 

Çünkü hastaneler neden TÜRSAB üyesi olmak istiyor ya da seyahat acentası belgesi almak 

istiyor? Sadece kendi misafirlerini havalimanından alıp transferini yapmak ya da şehir içe-

risinde onların bazı konaklama faaliyetlerini yerine getirmek için. Bu asli görevi değil. Sizi 

kendi görevinizden uzaklaştırıyor.

Dr. Cem Kınay: Yani yapsın mı yapmasın mı?

Ali Bilir: Yapmasın. 351 tane şu anda Sağlık Bakanlığı’ndan bu işi yapmak için yetki-

lendirilmiş acentamız var. Ayrıca bunun dışındaki acentalarımız da bu işi yapabilme ye-
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terliliğine sahip. Dolayısıyla böyle bir anlaşma içerisinde olmanız her zaman daha sizin 

menfaatinize olacak olan bir şey. Ülke menfaatine olacak olan bir şey. Almak isteyen has-

tanelerimize de hayır diyemiyoruz tabi hem mevzuat açısından hem de biz kurumsal ola-

rak onlara da herkes gibi veriyoruz ama önermiyoruz.

SORU - Dr. Mesut Ayyıldız: Çanakkale’den katılıyorum. Öncelikle Aslı Hanıma ve sizlere 

bu üst düzey sunum için çok teşekkür ediyoruz. Güneş Dicle Dermokozmetik olarak bu-

rada bulunuyoruz. Antalya ve İstanbul potansiyel olduğu için biz de Çanakkale olarak bu 

sağlık turizmi Çanakkale’yle ilgili neler yapılabilir onu soracaktım. Çanakkale’de biliyor-

sunuz turizm olarak potansiyel var. Otel kapasitesi de yüksek fakat sağlık turizmi olarak şu 

an için bir faaliyet yok. Öncelikle söyleyeyim saç ekimi zaten kesin yok. Sağlık turizmiyle 

alakalı sizlerin tavsiyeleriniz ne olur?

YANIT - Dr. Cem Kınay: Müsaade ederseniz ben son 1.5 senedir orada yaşayan bir insan 

olarak şunu söylemek istiyorum, bence sağlık turizmi için muhteşem bir yer. Bütün bölge. 

Ancak hastane yok. Yani biz Ayvacık Hastanesi’ne gidiyoruz ama Ayvacık Hastanesi küçük. 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde babam kaldı. Çok özel bir hastane ama genel anlamda 

sağlık altyapısı, sağlık turizmine yeterli mi? Ben oradaki deneyimlerimde onun yeterli ol-

madığını düşünüyorum. Bu yeterli olduğu zaman hava açısından, iklim açısından, altyapı 

diğer altyapı açısından muhteşem bir yer. Yani ben Kaz Dağları’nda her ay kendimi genç-

leşmiş hissediyorum. Zeus niye orada yaşadı, Afrodit niye oraya gitti? Anlıyorum şimdi 

yani. İklim muhteşem.
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SORU: Merhaba, benim ismim PalinaToncu. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans öğ-

rencisiyim ve şu an dünyada ve Türkiye’de medikal turizm sisteminin karşılaştırmasıyla 

ilgili bir yüksek lisans tezi yazıyorum. Benim sorum şu şekilde olacak: Türkiye nasıl bu 

hastayı bulacak? Yoksa hasta kendisi mi sağlık kuruluşuna irtibata geçip kendisi mi ayar-

layacak? Bu bütün süreci yoksa burada büyük iş aracı kurumlara mı düşüyor? Bütün bu 

sektörde faaliyet alan paydaşları hasta turist kendisi mi bir araya getirecek ve bu süreci 

kendisi mi halledecek? Yani hastaneyi o mu bulacak? Konaklama, lojistikle ilgili bütün işi…

SORU - Ben Prof. Dr. Celale Özcan: Meditravelist Sağlık Turizm Şirketi’nden İstanbul’da 

faaliyet gösteriyoruz. Benim iki tane sorum olacak. Bir, sağlık turizmi için, sigorta kurumla-

rı ile çalışırsak eğer sağlık turizminin gelişmesi çok daha iyi olmaz mı? İkincisiyse; biliyor-

sunuz sağlık turizminde medikal tıp, termaller, ileri ve ileri yaşam engelliler... Bu alanlar 

genelde bakir alanlar. Yani yatırımcı ve iş anlamında acaba bir plan var mı? Nasıl bir şey 

yapılabilir gibi iki tane sorum olacak.

YANIT - Dr. Cem Kınay: Ben kısa öz söyleyeyim. Engelliler için Türkiye’de hiçbir plan yok. 

Hiçbir planlama da yok. Engelliler otelde tatil bile yapacak durumda değil. Turizm işletme 

şeyine göre otel odası belli bir sayıda otel odası olması gerekiyor ama inanın yani bütün 

deneyimlerimle söylüyorum yani otelde şu anda engellinin tatil yapabileceği bir ortam 

yok denecek kadar kısıtlı. Diğer konuları bilmiyorum. Hanım efendinin sorusuna hemen 

bir cevap vereyim. Gerçekten engelliler için Türkiye’de ileriye dönük olarak bir şey yok. 

Sağlık sektörü dijitalleşmediği müddetçe aracı sistemler devam edecektir. Turizmde de 

bu böyle, sağlık sektöründe de bu böyle. Dolayısıyla sağlık sektörüne tek tavsiyem süratle 

dijitalleşmeleri, hastane açıp 100 milyon dolar, 200 milyon dolar yatırım yanında dijital 

yatırım hiçbir şey değil ve dolayısıyla tüketiciye direkt ulaşmalı ve dijital varlığı olmalı ki, 

yurtdışındaki insan da girdiğinde Google amcaya veyahut başka bir sisteme onu görsün. 

Bu olmadığı müddetçe sistem aracılara muhtaç NOKTA.

YANIT - Ali Bilir: Ben hocamızın değindiği çok önemli bir konu oldu bu uluslararası sağ-

lık turizmi hukuku ve sigorta sistemiyle ilgili biz de TÜRSAB sağlık ihtisas başkanlığı uzun 

süre hem başkanlık hem yöneticilik yapan hukukçudur aynı zamanda Aziz Ciga var. Mik-

rofonu kendisine uzatabilirsek bu konuyla ilgili mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Hep biz 

konuşacağız diye de bir şart da yoktur. İzleyiciler de kendi arasında cevap bulabilir.

YANIT - Aziz Ciga: Teşekkür ederim Ali başkanım. İki cümleyle anlatılacak bir konu de-

ğil bu. Çok çok uzun bir konu ve yıllardır içinde çalıştığımız bir konu. Gerçekten burada 

anlatılan, konuşulan şeylerin çok daha geniş bir zamanda yer alması gerekiyor. Sigortayla 

ilgili sadece şunu söyleyebilirim, Türkiye’de biliyorsunuz yurtdışından Türkiye’ye gelen-

leri Cem hocam çok daha iyi bilir. Türkiye sevk zincirinde beşinci sırada. Yani sigorta şir-

ketlerini ikna edemediğimiz için yani Türkiye’nin reytinginin düşük olması nedeniyle hak 
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ettiğimiz sayıyı alamıyoruz. Bundan dolayı Türkiye’de bir reasürans şirketi kuruldu geçen 

sene 2021 yılında. Bunun lansmanı geçen sene nisanda yapılacaktı ama halen yapılmadı. 

Üç tane büyük banka tarafından büyük bir sermayeyle milli reasürans şirketi kuruldu ve 

bu yurtdışındaki sigorta şirketleriyle bir anlaşma yapacaktı ama onu bekliyoruz hala. O 

hayata geçerse büyük bir adım atılmış olacak.

Prof. Dr. Asım Saldamlı: Sayın protokol üyeleri, sayın misafirler ve basınımızın güzide 

temsilcileri gösterdiğiniz ilgi, katılım ve katkılarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür 

ederim. Bir tam gün sürecek çalıştayımızın öğleden önceki bölümünü tamamlamış bulu-

nuyoruz. Öğleden sonra gerçekleştireceğimiz oturumlarda daha çok efor sarf etmekten 

kaçınmayacağınızı biliyorum. Bu nedenle şimdi hem dinlenmek hem de biraz güç depo-

lamak amacıyla sizleri öğle yemeği içi yemek salonuna davet etmek istiyorum. Sağlık tu-

rizmi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili oturumlarında tekrar görüşmek üzere 

hepinize afiyet olsun.
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Yemek Arası
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Çalıştay



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 2022 47

4. ÇALIŞTAY

4.1. Giriş

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık hizmetleri alanında yaşanan uzun 

bekleme süreleri, yükselen maliyetler ve kalite problemleri gibi sebepler sonucunda sağ-

lık turizmi sektörü büyük bir sektör olma yolunda ilerlemektedir. Tüketicilerin bilinçlen-

mesine paralel olarak gelişen sağlık turizmi kavramı, kişilerin tedavi amaçlı olarak kendi 

ülkeleri dışında diğer ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma eğilimine bağ-

lı olarak daha da önem kazanmaktadır.

Günümüzde bireylerin, mevcut sağlık durumunu destekleyici ve tedavi edici hizmetleri 

sunan sağlık turizmi, bu hizmetlerin yanı sıra estetik kaygısı olanların ve ruhsal dengeye 

sahip olmak isteyenlerin talepte bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Değişen insan ih-

tiyaç ve istekleri, dünyada seyahat imkanlarının iyileşmesi, rekabetçi fiyat uygulamaları 

ve farklılaştırılmış turizm ürünü sunan destinasyonların kalite farkı da sağlık turizmi artı-

şında yönlendirici olmuştur.

Genel anlamda sağlık turizmi kendi yaşadığı yerden başka yerlere sağlık amacı ile se-

yahat eden insanların oluşturduğu turizm türüdür. Sağlık turizminin literatürdeki genel 

kabul görmüş sınıflandırılması: 

1. Termal turizm ve spa-wellness turizmi

2. Medikal turizm

3. Yaşlılara ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini de içeren turizm 

hizmetleri şeklindedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu doğal, beşeri ve fiziki olanakları ile bu üç sağlık turizmi ala-

nında yüksek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Türkiye, coğrafi konumu ile kısa 

zamanda ve ekonomik fiyatlarla ulaşılabilir bir destinasyon olması ve kaliteli sağlık hiz-

metinin uygun fiyata alınmasına elverişli olmasından ötürü dünya genelinde sağlık turiz-

mi alanında önemli bir konuma ulaşmıştır. Ancak Türkiye’nin sahip olduğu bu özelliklerine 

rağmen dünya pazarından istediği payı aldığını söylemek zor. 

“Sağlıklı ve zinde kalmaya yönelik tüm çabalar” olarak tanımlanan sağlık turizmi konu-

sunda Türkiye’nin 2010 yılında kurduğu Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, yasal olarak sağ-

lık turizmi politikasını benimsediğini göstermektedir. Son 10 yılda, sağlık hizmetlerinde 

yapılan olumlu değişikliklerin ve gelişmelerin yanı sıra, sağlık turizmi ile ilgili politika ve 

çalışmalar da Türkiye’de ivme kazanmıştır. 
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Sağlık turizminin önemini kavramış olan Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler bu alanda 

son yıllarda önemli gelişmeler sağlamıştır. Nitekim, Sağlık Bakanlığı 2023 yılında 2 mil-

yon yabancı hastadan 20 milyar dolar gelir elde etmeyi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 

ekonomik olarak dünya sağlık turizmi pastasından yüzde 10’luk pay almayı hedeflemek-

tedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi ve dünya pazarından daha büyük bir pay alabilmesi için 

Türkiye’de sağlık turizmine taraf olan tüm paydaşların gereken çabayı ve birlikte çalışma 

azmini göstermesi gerekmektedir.

4.2. Çalıştayın Amacı

Bu çalışma, günümüzde ekonomik getirisiyle birlikte önemi hızla artan “sağlık turiz-

minin” Türkiye’deki güncel potansiyelini incelemek ve “Türkiye Sağlık Turizmi Master 

Planı’nı hazırlamak amacıyla Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde yapılması düşünülen sağlık 

turizmi çalıştaylarının ilki olarak İstanbul’un mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla 

hazırlanmıştır.

4.3. Çalışma Konuları

İki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda, birinci oturumda “İstanbul ve çev-

resindeki illerin sağlık turizmi açısından avantaj ve güçlü yanları ile zayıf ve eksik yön-

lerine (sorunlarına) ilişkin görüşler belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci oturumda ise birinci 

oturumda belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

4.4. Çalışma Yöntemi ve Akışı

Bu amaç ve konu doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında İstanbul ve çevre illerinde 

faaliyet gösteren hastaneler, seyahat acentaları, sigorta firmaları, otel işletmeleri, ulaştır-

ma şirketleri, turist rehberleri, yerel yönetim temsilcileri ve birçok sektör profesyonelleri 

ile konusunda uzman akademisyene e-posta ile davetiye gönderilmiş, telefon ile aranmış 

ve çeşitli sosyal medya mecralarında duyurular yapılarak bir tam gün süren çalıştaya, sek-

törün tüm paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır.

Katılımcılar, sağlık turizminde sunulan hizmetler dikkate alınarak, kendi içinde farklı 

gruplara ayrılmış ve çalışmalar 10 ayrı masada oturum başkanlarının yönetiminde yürü-

tülmüştür.

Birinci oturumda “İstanbul ve çevresindeki illerin sağlık turizmi açısından avantaj ve 

güçlü yanları ile zayıf ve eksik yönlerine (sorunlarına) ilişkin görüşler belirlenmeye çalı-

şılmıştır. İkinci oturumda ise birinci oturumda belirlenen sorunlara yönelik çözüm öneri-

leri geliştirilmiştir.

Çalıştayın değerlendirme oturumunda, her masanın oturum başkanı diğer tüm katılım-

cılarla paylaşmak amacıyla kendi çalışma masasında (grubunda) dile getirilen sorunlar 
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ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile ilgili bir sunum yapmış ve kısa bir değerlendirmede 

bulunmuşlardır.

Onlarca farklı kurumdan162 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada 89 adet 

farklı sorun tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik 71 adet çözüm önerisi geliştirilmiştir. 

Söz konusu sorun ve çözümlere ilişkin ayrıntılara aşağıda bulgu ve değerlendirmeler bö-

lümünde kapsamlı bir şekilde ayrı ayrı yer verilmiş ve değerlendirilmiştir.

4.5. Bulgu ve Değerlendirmeler (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Her biri yaklaşık 75 dakika süren iki ayrı oturum yapıldı. Birinci oturumda sağlık turiz-

mi ile ilgili sorunlar/engeller belirlenmeye çalışıldı. Yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra 

gerçekleştirilen ikinci oturumda ise birinci oturumda belirlenen sorunlara ilişkin çözüm 

önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalıştayın son oturumunda ise her masanın oturum 

başkanı sırası ile kürsüye gelerek kendi masalarında tespit edilen sorunlar ve bunlara yö-

nelik çözüm önerilerini salondaki diğer tüm katılımcılarla sunarak paylaşımda bulundular. 

On ayrı masada yaklaşık 3,5 saat süren yoğun ve verimli bir çalışma sonunda tespit edi-

len bulgular değerlendirilerek özet halinde aşağıda her bir masa için ayrı ayrı verilmiştir. 

4.5.1. Seyahat Acentası Temsilcileri I (1. Masa)

Seyahat acentası temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Fatma Kantaş Yıl-

maz’ın yaptığı 1 numaralı masada yapılan karşılıklı konuşmalar ve değerlendirmeler so-

nunda, sağlık turizmi ile ilgili tespit edilen 6 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara iliş-

kin geliştirilen 6 adet çözüm önerisi aşağıda önem derecesi gözetilmeksizin sıralanmıştır. 
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Sorun ve Engeller

• Alan ile ilgili mevzuat eksikliği

• Sigortanın olmaması

• Denetim mekanizmasının zayıflığı veya eksikliği (yetersizliği)

• Mevcut sağlık turizmi aracı kurumlarının, belgesiz faaliyet yapanların kayıt altına 

alınamamasından doğan hasta mağduriyeti, ülke imajı ve vergi kaybı

• Sağlık turizmi aracı kurumlarında KDV oranının hastaneler ile aynı seviyede olma-

ması (hastanelerde yüzde 0, acentalarda yüzde 18)

• Mevcut teşvik mevzuatı ile dağıtılan bazı desteklerin tüm paydaşlara eşit dağıtıl-

maması

Çözüm Önerileri

• Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat çalışması yapılırken bu sürece acentaların da 

dahil edilmesi

• Türkiye Milli Reasürans şirketinin hazırlamış olduğu poliçenin ivedilikle hayata 

geçirilmesi
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• Tedavi amacıyla münferit gelen, özellikle saç ekimi hastalarının, yetkin klinikler 

dışında yetkisiz kişiler tarafından yönlendirilerek mağdur edilmesinin önüne ge-

çilmesi için denetimlerin daha sık ve etkili bir şekilde yapılması

• Yeni yapılacak mevzuatta aracı kurum sınıflaması yapılmalı. Örnek A, B, C grup şek-

linde. Bu uygulama kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçecek hem döviz kaybı hem 

vergi kaybını önleyecek. Hem de hizmet sunum kalitesini arttıracaktır. 

• Mevcut mevzuat gereği döviz kazandırıcı hizmet kapsamında sağlık turizmi için 

gelen hastalara hastane tarafından kesilen faturalarda KDV oranı yüzde 0 ola-

rak uygulanmaktadır. Ancak aracı kurum üzerinden faturalandırma yapıldığında 

hastaneden aldığı yüzde 0 KDV’li faturaya aracı kurum yüzde 18 KDV uygulamak 

zorunda kalıyor. Bu da aracı kurumun hakkedişini kaybetmesine sebep oluyor. 

Düzenlemenin aynı seviyeye getirilmesi. Örneğin yurtdışı uçak biletlerinden sağ-

lanan istisnanın sağlık turizmi kapsamında da uygulanması.

• Verilen teşviklerin sektörde faaliyet gösteren paydaşlara eşit şekilde faydalanma-

larının sağlanması.
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4.5.2. Seyahat Acentası Temsilcileri II (2. Masa)

Yine seyahat acentası temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üye-

si Betül Akalın’ın yaptığı 2 numaralı masada yapılan karşılıklı değerlendirmeler sonunda 

sağlık turizmi ile ilgili tespit edilen 21 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin 

geliştirilen 12 adet çözüm önerisi önem derecesi gözetilmeksizin aşağıda sıralanmıştır. 

Sorun ve Engeller

• Güven ve etik standartların olmaması.

• Fiyatlandırmada acentaların mağdur olması ve devre dışı bırakılması.

• Yabancılar için çalışma izni kolaylığının olmaması.

• Yurtdışı reklamlarda stopaj sorunu vergilerin yüksekliği (yüzde 15-20).

• Şehir hastanelerinin verimli kullanılamaması.

• Sağlık turizmi reklamlarının yetersiz olması.

• Yurtdışı sağlık turistleri ile ilgili sigorta sorunu.
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• Uzun sureli tedavilerde ilk sefer sonrası yapılan müdahalelerde muhatap buluna-

maması.

• Uluslararası yanları kullanma noktasında aktif değil.

• Vize sorunu (Sağlık vizesi).

• Devlet teşviklerinde tercümanın maaşları ve gelen hastaların uçak biletini devlet 
ödüyor olması ama acentalara destek yetkisi verilmemesi.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sorunu.

• Tıp alanında engelli, yaşlı rehabilitasyon alanında yatırım ve eğitim sorunları ile 
devlet desteklerinin yetersizliği.

• Şikayet platformlarının olmaması ve bağımsız denetim eksikliği.

• Turizm ve sağlık bilimlerinde akademik eğitim eksikliği.

• HİB, TÜRSAB gibi STK’larda üyelik ödentilerinin fazla olması.

• Devlet destekleri ile ilgili eğitimlerin eksikliği.

• Tüm sağlık turizmi paydaşlarına yönelik gerekli eğitimin sağlanmaması.

• Her doktorun kendi çapında sağlık turizmi yapıyor olması.

• Ulaşım araçlarında ücret politikası belirsizliği.

• Kurum ve şirketler arasında müşteri çalma.

Çözüm Önerileri

• Yaptırım uygulama yetkisine sahip ve kolay ulaşılabilir şikayet masası oluşturul-

malı.

• Hizmetler için standart ücretlerin belirlenmesi. Hastane acenta arasında belli bir 

fiyat tarifesi olmalı. Barajı belli olmalı ve alta düşmemeli.

• Yurtdışından getirilecek hastalar için tercüman ihtiyacının giderilmesi.

• Hastanelerin kurumlar vergisinde yüzde 50 indirim yapılması, KDV’de tam istisna 

yapılması. Acentaların vergilerden istisna olduğu açıkça tanımlanmalı.

• Şehir hastanelerinin özel sektör tarafından kullanım kolaylığı sağlanması ve kamu 

bürokrasinin kolaylık sağlaması. Özellikle estetik hastalarının yoğunluğunun azal-

tılmasında destek olacaktır.

• Özel sektöre reklamların daha profesyonelce yapılması konusunda kamu tarafın-

dan destek verilmesi (Vergi istisnası ve hibe desteği).
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• Komplikasyon sigortası yok. Devletin kolaylaştırması lazım.

• Uzun sureli hasta takip programları yapılarak bu konuda herkes teşvik edilmeli.

• Sadece hastaneler alabiliyor acentalar referans vererek alamıyor.

• Dijital pazarlama eğitimleri verilmeli ve devlet desteği sağlanmalı.

• Kalite standardını sürdürmek için Müşteri İlişkileri Sisteminin (CRM) aktif çalışma-

sı.

• TÜRSAB başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve STK’lar fiyat belirleme politikası 

yapmalı.
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4.5.3. Hastane Temsilcileri I (4. Masa)

Hastane işletmeleri temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Meriç Çağrı Ağır’ın 

yaptığı 4 numaralı masada yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonunda sağlık turizmi 

ile ilgili tespit edilen 9 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 8 adet 

çözüm önerisi önem derecesi gözetilmeksizin aşağıda sıralanmıştır. 

Sorun ve Engeller

• Sağlık turizmi yapan paydaşların her süreci kendisinin yapmaya çalışması- Birey-

sellik.

• Kayıt dışı ve yetkilendirilmemiş kişilerin engellenememesi- Denetim eksikliği.

• Hizmetlerin fiyatlandırılmasında çok farklılıkların olması.

• Onam formlarındaki farklılıklar- hastane ameliyathane.

• Sağlık turizmi ile ilgili ülke politikasındaki belirsizlikler.

• Pandemi ve savaş.
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• Ruhsat şartlarındaki (belgelendirme) zorluklar.

• Kayıt dışı hasta-klinik-istihdam-acenta.

• Kayıt dışı rehberlik.

Çözüm Önerileri

• Ortak hareket etme konusundaki sıkıntıların giderilmesi adına bu tarz toplantıla-

rın artırılması.

• Kayıtlı kurumların yanında kayıtsız kurumların da denetlenmesi.

• Taban fiyat belirlenmesi.

• Kalitenin artırılması ortak onam formlarının oluşturulması.

• Ruhsat şartlarının kolaylaştırılıp daha çok kayıtlı kurum açılması.

• Denetimlerin artırılması kaydın kolaylaştırılması.

• Rehberlere sağlık terminoloji eğitimi verilmeli.

• Hasta turist memnuniyeti için fiyatlandırmada makullük, teknolojiye ulaşım kolay-

lığı, hizmet kalitesi ve hekim kalitesinde sürdürülebilirlik..
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4.5.4. Hastane Temsilcileri II (10. Masa)

Hastane işletmeleri temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Dr. Ayhan Çingi’nin 

yaptığı 10 numaralı masada yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonunda sağlık turizmi 

ile ilgili tespit edilen 5 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 5 adet 

çözüm önerisi önem derecesi gözetilmeksizin aşağıda sıralanmıştır. 

Sorun ve Engeller

• Sağlık tesislerindeki yabancı dil bilen çalışan personel eksikliği.

• Hizmet kalitesi müphem işletmeler arasında haksız rekabetin olması.

• Kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin yarattığı fayda maliyet dengesindeki çar-

pıklık.

• Sağlık turistlerini bilgilendirici ve yönlendirici beyaz masa türü telefon ile kolay 

erişilebilir bir danışmanlık bürosunun eksikliği.

• Sağlık turistinin şehir içi taşıma araçları/şirketleri ile yaşadığı sorunlar.
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Çözüm Önerileri

• Sağlık Tesislerindeki yabancı dil eğitimi organize edilmeli. Bu konuda Devlet Teş-

viki verilmelidir (Gündüz çalışanlar akşam ücretsiz dil kursuna gidebilmeli).

• Rekabet kültürü oturtulmalı buna aykırı hareket edenler gerekirse ilk uyarıdan 

sonra teşhir edilmeli hatta cezalandırılmalıdır.

• Kayıt dışılığı ortadan kaldırmak için; Ülkemize sağlık turizmi için gelenler, ülkeleri-

ne dönerken gümrük kapılarında Tax Free yöntemi ile KDV’lerini geri almalı. Belki 

de sağlık turizmindeki KDV’ler artırılmalıdır.

• Beyaz Masa benzeri telefon ile kolay ulaşabilecekleri bir çözüm merkezi kurul-

malı. Gelenler hem ulaşım ve konaklamayla ilgili hem de sağlık hizmeti ile ilgili 

sorunlarında derdini anlatabilmeli ve sorunları çözülebilmelidir.

• Ülkemizde sağlık turizmi amacıyla bulunan turistlere özgü taşıma araçları farklı 

renkte olmalı ve bazı yerlerde geçiş üstünlüğü olmalıdır.
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4.5.5. Otel İşletmesi Temsilcileri I (5. Masa)

Otel İşletmeleri temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Türkan Sekman’ın yap-

tığı 5 numaralı masada yer alan katılımcıların kendi aralarında yaptıkları değerlendirme-

ler sonunda tespit edilen 10 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 

10 adet çözüm önerisi aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

Sorun ve Engeller

• Yaygın olarak niteliksiz personel istihdamı.

• Kurum-acenta-otel arasında eşgüdüm eksikliği.

• Denetim eksikliğine bağlı olarak fiyatlandırma ve haksız rekabet.

• TÜRSAB’ın denetleme eksikliği.

• Reklam ve doğru tanıtım eksikliği.

• Müşteri takibindeki aksamalar ve müşteri memnuniyetsizliği.

• Kalifiye personel eksikliği.

• Ekonomiye olan desteğin potansiyelin altında gerçekleşmesi.
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• Sağlık turizmi ve ülke tanıtımı ile ilgili problemler.

• Network ve istihdam (yeni iş kollarının iyi planlanmaması).

Çözüm Önerileri

• Öncelikle eğitim sertifikası verilmeli. Diksiyon ve beden dili eğitimi ile birlikte 

yabancı dili geliştirilmeli.

• İlgili kurumların otelin zararının aza indirilmesi için yaptıkları anlaşmaya ortak bir 

karar ile sözleşme maddesi eklenmesi gerekir.

• Fiyatlandırma ve rekabet konusunda ilgili birimin denetlenmesi ve bunun sürekli 

hale getirilmesi gerekir.

• Merdiven altı kuruma denetlemeden ve acenta yeterliliği olmadan belge verilme-

meli. Bu konuda denetim artırılmalı.

• Dijitalleşme ve sosyal medyanın gücü doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalı.

• Müşteri memnuniyetini doğru bir şekilde takip etmek ve geri dönüşümü sağlamak.

• Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren turizm bölümü desteklenmeli.

• Türkiye’ye döviz girdisinden dolayı ekonomiye ciddi destek olup, ödeme dengesi-

ne ve çalışan gelirine katkı sağlanır.

• Sağlık turizmi pazarlama ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte ülke tanıtımına olumlu 

etkileri sağlamak.

• Yeni iş ve kariyer imkanlarının oluşması.
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4.5.6. Otel İşletmesi Temsilcileri II (6. Masa)

Yine otel temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Dr. Aylin Çiftçi’nin yaptığı 6 

numaralı masada yapılan konuşmalar ve değerlendirmeler sonunda sağlık turizmi ile ilgili 

tespit edilen 7 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 7 adet çözüm 

önerisi önem derecesi gözetilmeksizin aşağıda sıralanmıştır. 

Sorun ve Engeller

• Sağlık turistleriyle ilgili verilerin bulunmaması, problemleri görmek açısından so-

run yaratıyor. Sağlık turistlerinin beklenti ve sorunları net değil.

• Sağlık turizminde bir standardın olmaması. Otelcilik hizmetiyle alakalı standart 

uygulanabilir değil (Örneğin fiyat standardı, hastane için de yok).

• Hastane-otel işbirliği/ koordinasyonu bulunmamakta bu da müşteri memnuniye-

tini otelcilik boyutunda olumsuz etkilemekte.

• Otellerin hastayı seçememesi sorun yaratıyor. Cerrahi işlem görmüş veya sadece 

basit bir tıbbi müdahale geçirmiş müşteri aynı otelde konakladığında soruna se-

bep olabiliyor. Otel hizmeti açısından da bu sorun yaratıyor.

• Otellerde sağlık turizmine ait müşterilerin bulunması hijyen sorunu yaratabiliyor 

(Linen hizmeti kanlanan yastık ve çarşaflar) Yemek ortamında ameliyatlı kişilerin 

de bulunması müşterilere yansıyan sorunlar olabiliyor.
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• Hastanelerin otelcilik işi yapması, otelcilik hizmetinin sağlık turizmine girmesi 

olumsuz etkiliyor.

• Sağlık turizmine yönelik özel hizmet geliştirilememesi.

Çözüm Önerileri

• Veriler toplanmalı, doğru analiz edilmeli ve raporlanmalı.

• Misafir odaklı standartların oluşturulması gerekir. Bu standartların da ehliyetli ku-

rum ve kişilerce denetlenmesi gerekir.

• Otellerin içinde hastaneler tarafından görevlendirilecek bir banko elemanı (Koor-

dinatör) atanabilirse ve bu kişi müşteri odaklı dil bilen personel olursa bu koordi-

nasyon sağlanmış olur.

• Müşterinin görsel açıdan daha kabul edilebilir (örneğin, saç ekimi operasyonu) 

şekilde taburcu edilmesi.

• Hastaneden taburcu edilirken otele yerleştirilmeden önce toplumsal görünürlük 

(çevre) açısından makul düzenlemeler yapılmalı.

• Herkes kendi işini yapmalı ve yapılan işlere standart getirilmeli.

• Sağlık turizmi destinasyonlarının oluşturulması çözüm olabilir ancak bu konuda 

teşvik gerekebilir (Güvenlik ve ulaşım sorunu çözülerek planlanmalı).
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4.5.7. Sağlık Turizmi ile İlgili Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri I (3. Masa)

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Yavuz 

Can Yazıcı’nın yaptığı 3 numaralı masada yer alan katılımcıların kendi aralarında yaptıkları 

karşılıklı değerlendirmeler sonunda sağlık turizmi ile ilgili tespit edilen 12 adet sorun/en-

gel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 4 adet çözüm önerisi aşağıda önem derecesi 

gözetilmeksizin sıralanmıştır. 

Sorun ve Engeller

• Sağlık hizmet zincirinde (Hasta- Aracı- Doktor) güven ve kalite sorunu.

• Tıbbi dil jargon.

• Acentaların hak ediş alamama sorunu.

• Saç ve diş hizmetlerinde geri dönüşteki oluşan sıkıntı.

• Fiyat standardının olmaması.

• Mali disiplin ve belgeleme eksikliği.

• Yönetmeliklerin revize edilip (yenilenip) sık sık değişmesi.

• Siyasi çıkarların öncelikli oluşu.
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• Saç ekiminde çalışan ekip içinde bulunan bazı kişilerin münferiden yurtdışına çı-

karak oralarda saç ekimi yapması ve döviz girdisinin engellenmesi.

• Güven, itibar ve halkla ilişkiler konusunda yeterli önem ve hassasiyetin gösteril-

memesi.

• Medikal estetik hekimi sayısı yetersizliği.

• Her 1 odaya bir doktor düşmesi.

Çözüm Önerileri

• 1618 sayılı TURSAB yasasında belirtilen A, B, C belgeleri dışında D belgesi yapıl-

ması (sağlık turizmi belgesi).

• Dil-diksiyon mesleki yeterlilik belge akreditasyon eğitimlerinin verilmesiyle mer-

diven altı sorunu oldukça azalır.

• TURSAB, Mesleki Yeterlilik Belgesi rehberler birliği ile çözülür.

• TURSAB – TUIRSAV sigorta asistan / bak hizmeti ile all risk sigortası.
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4.5.8. Sağlık Turizmi ile İlgili Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri II (7. Masa)

Sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı ve oturum baş-

kanlığını Polina Toncu’nun yaptığı 7 numaralı masada yer alan katılımcıların kendi arala-

rında yaptıkları değerlendirmeler sonunda tespit edilen 7 adet sorun/engel ve söz konusu 

sorunlara ilişkin geliştirilen 7 adet çözüm önerisi aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

Sorun ve Engeller

• Dijitalleşme eksiklikleri.

• Sağlık turizmi eğitiminde nitelik ve etkinlik sorunu.

• Sağlık turizmi hizmeti veren aracı kuruluşlarının sayısal ve nitelik yönden zayıf 

kalmaları.

• Sağlık turizmi paydaşları arasındaki iletişim kopukluğu.

• Sağlık turizmi kuruluşlarının hizmet yerine daha çok fiyat odaklı çalışmaları.

• Reklam ve tanıtım eksikliği.

• STK market eksikliği.
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Çözüm Önerileri

• Pazaryeri uygulamasının kurulması, hasta, hastane, acenta gibi paydaşların buluş-

turulması, ortak dijital platform kurulması.

• Bir yıl yabancı dil eğitimi, iki yıl (Bir yıl teorik bir yıl pratik eğitim verilmesi) ön 

lisans veya sertifikasyon verilen eğitimler yapılması.

• Aracı kuruluşlar sıkı denetilmeli yetki belgeleri alma konusunda teşvik edilmeli. 

Yabancılar için e-nabız gibi bir uygulama. Ücretli+ akredite.

• Sağlık turizmi konusunda kamu, özel ve STK’ların işbirliği sağlanmalı ortak ticari 

politikalar yürütülmelidir.

• Sadece fiyat konusunda değil hizmet kalitesinde de farklılıklar yaratılmalıdır.

• Markalaşmaya yönelik devlet desteğinin verilmesi, sadece bireysel Türkiye’nin 

sağlık turizminin markalaşmasını sağlamak.

• Hizmet sektöründeki ihracatın birbiriyle entegre bir şekilde tanıtımının yapılması 

ve dış ülkelerde olumlu imaj çalışmalarının dizi film aracılığıyla yapılması.
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4.5.9. Sigorta İşletmesi Temsilcileri (9. Masa)

Sigorta firması/işletmesi temsilcilerinin yer aldığı ve oturum başkanlığını Özer Şim-

şek’in yaptığı 9 numaralı masada yer alan katılımcıların kendi aralarında yaptıkları de-

ğerlendirmeler sonunda tespit edilen 6 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin 

geliştirilen 6 adet çözüm önerisi aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

Sorun ve Engeller

• Sağlık turizminde büyümenin sigorta tarafından desteklenmesi bağlamında en 
önemli yollardan bir tanesi de yabancıların ya da bilhassa Avrupa ülkelerinde ya-
şayan çifte pasaportlu Türk vatandaşlarının sağlık sigorta güvencesi altına alın-
masıdır.

• Seyahat sağlık sigortası, sağlık turizmi uygulamalarına güvence sağlayan poliçe 
türlerinden birisidir. Sağlık seyahat acenteleri yasal olarak tedavi için gelen ya-
bancılar yurtdışından seyahat sağlık sigortası alsa dahi mevzuat gereği zorunlu 
olarak burada bir poliçe yaptırmak durumunda. Ancak bir kontrol olmadığı için bu 
zorunluluğa uyulmuyor.

• Sağlık turizmi seyahat acentelerinin sorumluluk sigortası, sigorta şirketleri tara-
fından temin edilirken limitlerin yetersizliği ve kapsamının darlığı poliçe olan ta-
lebi azaltıyor. Bir taraftan da zorunlu olmadığı için yeterince ilgi görmüyor.
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• Gerek tedavi gerekse estetik amaçlı yapılan operasyonlarda doktora bağlı malprak-
tis hadislerinde bugün için yürürlükteki mevzuat gereği teminat limiti 1.800.000 
TL ile sınırlı olup 110.000 Euro’ya karşılık gelmektedir. Oysa kıta Avrupası’ndan 
tedavi amacıyla ülkemize gelen yabancıların karşılaşacakları malpraktis durumla-
rında bu limitin son derece düşük kaldığı açıktır.

• Hastanenin sağladığı olanak ve koşullardan dolayı hastanın mağduriyete uğraması 
durumunda hastanenin de sorumluluk sigortasına sahip olması gerekmektedir. Bu 
tür poliçeler uygulamalarda yer almamaktadır.

• Uygulanan tedavi sonucu ortaya çıkabilecek bir komplikasyon ardından hastanın 
uzun süre yoğun bakımda kalması durumunda hastanenin maliyetlerini güvence 

altına alan ilave bir teminat ihtiyaç duyulmaktadır..

Çözüm Önerileri

• Mevzuat gereği bunun yapılması mümkün değildir. Türk vatandaşlar sağlık sigor-

ta güvencesi altına alınsalar dahi tazminat uygulamaları açısından sağlık turizmi 

kapsamında değerlendirilemezler.

• Bu poliçenin limit ve kapsamı USTİS tarafından oluşturulmalı ve daha sıkı denet-

lenmesi için kamu ya da sendika tarafından inisiyatif üstlenilmeli. Böylelikle teda-
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vi amaçlı gelen yabancılar açısından yaşadıkları mağduriyetler ile ilgili daha hızlı 

tazminat ödenmesi sağlanabilir.

• Poliçenin kapsamı limitleri USTİS tarafından yeniden oluşturulmalı ve kamu ile 

görüşülerek zorunlu hale getirilmeli, ayrıca denetlenmesi çok sayıdaki sorunun 

çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.

• Mevcut limitin üzerinde çalışacak ve teminat limiti 1 milyon Euro’ya kadar çıkması 

gereken bir doktor mesleki sorumluk sigortası poliçesinin sigorta şirketleri ile gö-

rüşülerek organize edilmesi sağlanmalıdır.

• Yukarıda belirtilen doktor mesleki sorumluk sigortası şeklinde çalışacak tek bir 

paket poliçe de hem doktorun mevcut zorunlu poliçesi üstünde çalışacak ve aynı 

zamanda hastanenin sorumluluğunu güvence altına alacak bir paket poliçe ile so-

run çözümlenebilir.

• Hastaneler genelde bu tür hususlarda paket ürünler satmakla birlikte yukarıda 

sözünü ettiğimiz poliçenin satın alınması koşuluyla, bu poliçeye ek teminat olarak 

örneğin beş günlük muafiyet olarak uygulanması ve 20 güne kadar ilave yoğun 

bakım teminatının verilmesi yine bu paket içinde anlamlı bir yaklaşım olacaktır.
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4.5.10. Diğer Profesyonel Meslek Temsilcileri (8. Masa)

Turizm sektöründe farklı birimlerde faaliyet gösteren (aracılık, danışmanlık, hukuk, vb…) 

diğer profesyonellerin yer aldığı ve oturum başkanlığını Ece Acar Demirkök’ün yaptığı 8 

numaralı masada yer alan katılımcıların kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler so-

nunda tespit edilen 6 adet sorun/engel ve söz konusu sorunlara ilişkin geliştirilen 6 adet 

çözüm önerisi aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

Sorun ve Engeller

• Dijitalleşme veri tabanı sağlık turizmi envanteri olmaması.

• Turistin kültürel farklılığının ülkemizde her alana aktarılması.

• Belgelendirmede seçicilik.

• Sertifikasyon sorunu.

• Yabancı turist ve yerel halka (Türklere) farklı fiyat politikası uygulanması.

• Turistin sağlığının sağlık turizmi olarak değerlendirilmemesi.  

Çözüm Önerileri

• Sağlık turizmi ile ilgili veriler tek merkezde toplanıp (USTIS öncülük yapabilir) tüm 

ilgili sektör temsilcileriyle paylaşmalı.
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• Farklı ülkelere göre farklı pazarlama teknikleri örneğin deniz kum tercih etmeyen 

Japon turiste kültürel tur tanıtımlarının yapılması.

• Sağlık turizmi eğitimi almış personel zorunluluğunun getirilmesi.

• İTP +USTİS ortaklığı ile düzenli denetleme.

• Güvenirliliğin arttırılması için çalışmalar ve denetimler yapılması.

• Turistin sağlığı konusunun sağlık turizminde öneminin daha iyi anlaşılması ülkemi-

ze turizm amaçlı gelen misafirlerimizin sağlık hizmetlerinden yararlanırken asis-

tans şirketlerinin verdiği hizmetin sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesi.
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4.6. SONUÇ

Tüketicilerin bilinçlenmesine paralel olarak gelişen sağlık turizmi kavramı, kişilerin te-

davi amaçlı olarak kendi ülkeleri dışında diğer ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerinden 

faydalanma eğilimine bağlı olarak daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu doğal, beşeri ve fiziki olanakları ile bu üç sağlık turizmi ala-

nında yüksek bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Türkiye, coğrafi konumu ile kısa 

zamanda ve ekonomik fiyatlarla ulaşılabilir bir destinasyon olması ve kaliteli sağlık hiz-

metinin uygun fiyata alınmasına elverişli olmasından ötürü dünya genelinde sağlık turiz-

mi alanında önemli bir konuma ulaşmıştır. Ancak Türkiye’nin sahip olduğu bu özelliklerine 

rağmen dünya pazarından istediği payı aldığını söylemek zor. 

Dünya pazarından ekonomik olarak daha büyük bir pay alabilmesi için Türkiye’de sağlık 

turizmine taraf olan tüm paydaşların gereken çabayı ve birlikte çalışma azmini göster-

mesi gerekmektedir. Bu olgudan hareketle 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen çalış-

tayda, sağlık turizmi kapsamında İstanbul ve çevre illerinde faaliyet gösteren hastaneler, 

seyahat acentaları, sigorta firmaları, otel işletmeleri, ulaştırma şirketleri, turist rehberleri, 

yerel yönetim temsilcileri ve birçok sektör profesyonelleri ile konusunda uzman akade-

misyenlerin görüş ve değerlendirmelerine göre, hepsi değil ama öne çıkan bazı sorunlar 

ve çözüm önerileri özet olarak şu şekilde sıralanabilir:

Sorun ve Engeller

• Hizmet kalitesinde standardizasyon eksikliği.

• Devlet teşvik politikaları ve uygulamalarından kaynaklı dengesizlikler.

• Kurumları faaliyet alanlarına göre belgelendirme ve yetkilendirmedeki karmaşık-

lık.

• Yetersiz denetim.

• Nitelikli işgücü eksikliği.

• Hizmet fiyatlandırmasında keyfilik.

• Hizmet zincirinde yer alan paydaşlara uygulanan KDV oralarındaki farklılık.

• Sağlık turizmi zincirindeki paydaşların koordinasyonundaki (eşgüdümlü çalışa) 

sorunları. 

• Sağlık turistine yapılan iyileştirici hizmet sonrası takip işlemlerindeki eksiklikler. 

• Defolu (kötü, eksik), sigortasız (güvencesiz) hizmetler ve buna bağlı yaşanan mağ-

duriyetler, müşteri memnuniyetsizliği ve mahkemeye intikal eden şikayetler. 
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Çözüm Önerileri

• Nitelikli personel için eğitim programları ve istihdam politikalarının geliştirilmesi.

• Sektör çalışanlarında yabancı dil yeteneğinin aranması ve iyileştirme desteği ve-

rilmesi.

• Yasal mevzuatın paydaşlar ile birlikte kapsamlı olarak revize edilmesi.

• Hizmet zincirindeki yetkilendirme ve belgelendirme esaslarının belirlenmesi.

• Bir işletmenin tüm işleri yapması değil uzmanlığa göre görev dağılımı yapılması 

ve teşvik edilmesi.

• Hizmet standartlarının ve kalite derecelerinin belirli kriterlere bağlanması.

• Hizmet türü ve kalitesi ile maliyet unsurları (fayda-maliyet dengesi) gözetilerek 

fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi.

• Kamu ve sektör temsilcilerinden oluşacak yetkilendirilmiş birim tarafından sıkı ve 

düzenli denetim yapılması.

• İş yapma izni ve uzmanlık (işgören) sertifikasyon sisteminin kurulması ve tavizsiz 

uygulanması.

• Sağlık hizmetlerinde sigorta uygulamalarını teşvik ve takip etmesi.

• Hasta (müşteri) haklarını koruma ve memnuniyetini yükseltmeye yönelik yasal 

uygulamalar hemen devreye sokulması ve tavizsiz takip edilmesi.
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Ekler
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EK 1. ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI

Sağlık Turizmi Çalıştayı’na katılarak bilgi, birikim ve deneyimleri ile bu raporun hazırlan-

masına katkı veren herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.



İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı, 202276

EK 2. MASALARDAKİ TUTANAK FOTOKOPİLERİ (ÖRNEKLERİ)
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