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Sağlık turizmi, insanların sağlık nedeni ile bir ülkeden başka bir ülkeye seyahati kavramıdır.
İnsanların sağlık turizmi amaçlı seyahat etmelerinin nedenleri tedavilerinin ülkelerinde mevcut
olmaması veya çok yüksek maliyetlere sahip olmasıdır. Global ölçekte insanlar bu nedenle sağlık
hizmeti arayışı içindedirler. Bu nedenle, sağlık turizmi sektörü giderek artan bir harcama alanı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler de yaklaşık 500 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin
edilen bu büyüklükten daha fazla pay almak amacıyla sağlık turizmine özgü hedefler
belirlemekte, politikalar geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizmi
alanında devlet tarafından ortaya konulmuş olan hedefler ile mevcut gerçekleşmelerin
karşılaştırılarak sektörel hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasıdır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de sağlık turizmi
ile ilgili konulmuş olan hedefler literatür taraması ile belirlenerek, hedefler ile mevcut durum
değerlendirilmiştir. Çalışmada TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistikleri kullanılarak
tespit edilen farklar yazar tarafından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda 10. ve
11. Kalkınma Planı ve Termal Turizm Master Planı kapsamında belirlenmiş olan hedeflere
ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Devlet tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşılabilmesi ve sağlık
turizminin geliştirilebilmesi için konuyla ilgili politika yapıcılara öneriler sunulmuştur.
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Abstract
Health tourism is the concept of people traveling from one country to another for health reasons.
The reasons why people travel for health tourism is that their treatment is not available in their
country or has very high costs. For this reason, people on a global scale are in search of health
services. For this reason, the health tourism sector is emerging as an ever-increasing expenditure
area. Countries also set targets and develop policies specific to health tourism in order to get a
larger share of this size, which is estimated to be around 500 billion dollars. The aim of this
study is to reveal the extent to which sectoral targets have been achieved by comparing the
targets set by the state in the field of health tourism in Turkey with the current realizations. In
the study, the document review method, one of the qualitative research methods, was used. The
targets set for health tourism in Turkey were determined by literature review, and the current
situation was evaluated with the determined targets. In the study, the differences determined by
using statistics from TURKSTAT and Ministry of Culture and Tourism were tried to be revealed
by the author. As a result of the research, it was determined that the targets set within the scope
of the 10th and 11th Development Plan and the Thermal Tourism Master Plan could not be
reached. Suggestions were presented to policy makers on the subject in order to achieve the
targets determined by the state and to develop health tourism.

* Sorumlu Yazar
E-posta: hakan2004@gmail.com (H. O. Arı)
DOI:10.21325/jotags.2022.1005

571

