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2020 yılının başından itibaren tüm dünyada etkisini gösteren bir koronavirüs çeşidi olan
COVİD-19’un en çok olumsuz olarak etkilediği sektörlerin başında turizm gelmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm sektörünün bütün çeşitleri bu COVİD-19
salgınından olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuzlukları en çok hisseden turizm çeşitlerinden
biri de sağlık turizmidir. COVİD-19 pandemisinin özellikle Türkiye sağlık turizmine
etkilerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, öncelikle pandemi öncesi Türkiye
sağlık turizminin mevcut durumu göz önüne serilmiştir. Nitel çalışma yöntemlerinden
doküman inceleme yöntemi ile yapılan bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi
verileri incelenerek, 2019 yılı sağlık turizmi verileri ile 2020 yılı sağlık turizmi verileri
karşılaştırılmıştır. Sağlık turizmi verileri gelen hastaların milliyeti ve sağlık hizmeti
aldıkları klinik şeklinde tablolaştırılmış ve elde edilen veriler yorumlanmıştır. Bunun
sonucunda özellikle COVİD-19 virüsünün yayılmasını önlemek için ülkelerin getirdiği
seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi azalış yaşanmıştır.
Bunun yanında Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadeledeki başarısı, aşı çalışmaları, aşı
tedariği ve sağlıklı turizm sertifikası gibi çalışmaları sonucu sağlık turizmi için gelen turist
sayısında az da olsa bir artış yaşanmıştır.

Kabul Tarihi:12.11.2021
Anahtar Kelimeler
Turizm
Sağlık turizmi
Covit 19 pandemisi

Keywords

Abstract

Tourism

Tourism is one of the sectors most negatively affected by COVID-19, a type of coronavirus
that has been effective all over the world since the beginning of 2020. As in the whole
world, all types of the tourism sector in Turkey have been adversely affected by this
COVID-19 pandemic. One of the types of tourism that feels these negativities the most is
health tourism. In this study, which was carried out to examine the effects of the COVID19 pandemic especially on Turkey's health tourism, firstly the current situation of health
tourism in Turkey before the pandemic was put into consideration. In this study, which is
carried out with the document analysis method, one of the qualitative study methods, the
Health Tourism data of the Ministry of Health was examined and the health tourism data
of 2019 and the health tourism data of 2020 were compared. Health tourism data were
tabulated in the form of the nationality of the incoming patients and the clinic they received
health services, and the data obtained were interpreted. As a result, there has been a serious
decrease in the number of tourists coming to Turkey, especially due to the travel restrictions
imposed by the countries to prevent the spread of the COVID-19 virus. In addition, as a
result of Turkey's success in combating COVID-19, vaccination studies, vaccine supply
and healthy tourism certificates, there has been a slight increase in the number of tourists
coming for health tourism.
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