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ÖNSÖZ
Bir zamanlar yurtdışına tedavi amacıyla hasta
gönderen Türkiye, sağlık altyapısında devrim niteliğinde
yaptığı iyileştirmelerle dünya ölçeğinde hızla üst
basamaklara ulaşmış ve hatta pek çok ülke tarafından
örnek olarak kabul edilen bir ülke haline gelmiş
bulunmakta.
Ülke olarak Sağlık Turizminde iddiamızı
sürdürebilmek ve hatta dünya genelinde lider ülke
konumuna ulaşabilmek için sürekli bilgilerimizi
güncellemek, ar-ge çalışmalarına ağırlık vermek ve
bu çalışmalardan elde edilen bilimsel veri ve bilgiler
temelinde yetkin sağlık turizmi politikaları oluşturmak
zorundayız.
İşte bütün bu nedenlerden dolayı elinizdeki
bu çalışmayla sağlık turizminin çeşitli alanlarında
araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder,
elde edilen bilgi ve bulguların tüm sektör için önem taşıyacağını belirtirim.
Geleceğin önemli bir sektörü olarak Sağlık Turizmi pek çok ülkenin ciddi girdiler
sağladığı bir pazar olarak değerlendirilip buna göre tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
yürütülmekte ve bağlantılar kurulmaktadır.
Türkiye, bazı alanlarda eksikliğini hissettiği ve ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etmek
için bu alanlarda çeşitli araştırmalar yapmakta ve söz konusu eksiklikleri giderme yönüne
gitmektedir.
Nitekim elinizdeki bu çalışmayla Sağlık Turizminde hala tam yerli yerine oturmayan
bazı kavramlarda bilimsel tanımlamalar yapılmakta, gerek kamu gerekse özel sektör
hastanelerimize gelen uluslararası hastaların evden çıkmadan önceki dönemde ülkemize
gelip tedavi olduktan sonra yeniden evlerine döndükleri ana kadarki tıbbi olmayan süreçler
açıklanmakta, ciddi bir potansiyele sahip ülkemizin bu altyapı ve sağlık hizmetlerinin tanıtım
ve pazarlaması için yapılması gerekenler ve takip edilmesi gereken adımlar belirtilmekte
ve yurtdışından hasta getiren ya da getirmek isteyen aracı kurumların görev tanımlarıyla
bunlarda bulunması ve aranması gereken koşul ve ölçütlerin bir izahı yapılmaktadır.
10 yıl öncesinden bakan insanlar için Türkiye’nin sağlıkta şu an ulaştığı nokta
öngörülemez bir noktaya işaret etmekte. Geldiğimiz bu nokta da Türkiye’nin artık eski
Türkiye olmadığı ve büyük ilerlemeler kaydetmiş bir ülke olarak geleceğe umutla bakan bir
ülke olduğu görülecektir.
5

Türkiye’nin gerek sağlık fizik altyapısında gerekse hekim yetkinliğinde ulaşmış
olduğu son duruma baktığımızda pek çok ilklere ve öncül çalışmalara imza attığı
görülmektedir. Basında son dönemlerde sıkça gündeme geldiği üzere, yüz-kol ve bacak nakli
gibi tıbbi müdahalelerle elde edilen sıra dışı başarılarla ülkemizin uluslararası alanda sağlık
yönüyle de parlak geleceği insanların takdir ve hayranlıklarını cezp etmektedir.
Bütün bunların özellikle son yıllarda ortaya çıkması bir tesadüfler zincirinin
izdüşümü olmayıp başta sağlıkta dönüşüm programı olmak üzere ülkemizde pek çok alanda
yapılan bilgiye dayalı yapılan iyileştirme ve geliştirmelerin doğal bir sonucu olarak ortaya
çıktığı genel kabul gören bir gerçekliktir.
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığımızca yaptırılan çeşitli çalışmalar, derlenerek
elinizde bulunan kitap haline getirilmiş bulunuyor. Gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden
uzman ve araştırmacıların bir ekip halinde çalışarak yürüttüğü bu araştırmalar bu alanda bir
ilk olması hasebiyle önem taşımaktadır.
Bu araştırmaları bir ekip halinde yürüten Dr. Dursun Aydın, Dr. Constantin
Constantinides, Dr. Claudia Mike, Cemal Yılmaz, Andreas Lanyi ve Ahmet Genç’e bu değerli
katkılarından dolayı teşekkür ve takdirlerimizi sunar başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Küreselleşen dünyada hızla ilerleyen Türkiye
Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan Türkiye son yıllarda yalnız coğrafi açıdan değil
ekonomi, sanat, sağlık, kültür, siyasi açılardan da oldukça hızlı ilerlemeler kaydetmeye
başladı. Bu bağlamda sağlıkla ilgili gelişmeler şüphesiz en dikkat çekici konuların başında
gelmekte.
Dünyamızın baş döndürücü bir hızla küreselleştiğini, sınırlar ötesi hareketliliğin büyük ivme
kazandığını çok iyi takip eden Türkiye kendisini hızla bu gelişmelere uyarlamakta, kararlar
almakta ve yine aynı hızla uygulamaya koymakta.
Sağlık Turizminde 2023 Hedefleri
Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2 milyon Sağlık Turisti ve 20 milyar USD gelir hedefi koyan
Türkiye aynı zamanda sağlıkta bölgesel bir cazibe merkezi olmayı planlamakta.
Sayısal olarak bakıldığında yukarı doğru bir eğim gösteren Türkiye Sağlık Turizminin daha
da gelişmesi için çeşitli alanlarda çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı bu amaca yönelik olarak
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığını kurarak
Kuruluşlar arası eşgüdüm açısından da önemli bir adım atmış bulunmakta.
Türkiye’nin Rekabet Gücünün Bir Göstergesi Olarak Sağlık Turizmi
Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yapılan iyileştirme ve geliştirmeler sonucunda
Türkiye çok kısa bir sürede küresel alanda adından söz ettirmeyi başarmış bulunmakta. Bu
iyileştirme ve gelişmelerin bir yansımasını da Sağlık Turizminde görmekteyiz.
Artık ülkelerin stratejik planlamaları ve gelecek yansımaları içerisinde yer alan Sağlık
Turizmi, Türkiye’nin küresel ölçekte iddialı olduğu bir başka ve önemli alanı işaret etmekte.
Gerek kamuda gerekse özle sektörde fiziki alt yapısı ve hekim yetkinliği açısından iyi bir
noktaya ulaşmasına rağmen sürekli iyileştirmelerle çıtayı sürekli yükselten Türkiye bu
gelişmeleri yasal bir çerçeveye oturtmak için de hummalı bir çalışma içerisinde bulunmakta.
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer
kamu organları Sağlık Turizmi konusunda mevzuat çalışmaları yapmakta, yönetmelikler
çıkarmakta, ar-ge alanında ileri çalışmalar yapmakta.
Nitekim elinizde bulunan bu çalışma bu alanda yapılan çalışmalara bir örnek teşkil
etmektedir.
Sağlık Turizminde Bilgi Yoğunluğunun Önemi
Üstelik Sağlık Turizminin göreceli olarak yeni bir alan olması ve pek çok şeyin hala gelişme
aşamasında olması nedeniyle bu alanda sürekli AR-GE çalışmalarının yapılması oldukça
önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta.
Uluslar arası gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin bu alanda da oldukça ilerici hamleler
yaptığı görülecektir. Örneğin Sağlık Bakanlığı sektörün gereksinim duyduğu çeşitli alanlarda
öncül adımlarla hareket ederek araştırmalar yapmakta, veri tabanı oluşturmakta, istatistiki
veriler toplamakta, bunların çözümlemelerini yaparak ilgili sektörün kullanımına sunmakta.
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Türkiye Hastanelerinde Uluslararası Hasta Tedavi Döngüsü
Elinizdeki bu kitapta, gerek kamu gerekse özel sektör hastanelerinde tedavi görmek
amacıyla Türkiye’ye gelen uluslar arası hastaların tüm tedavi süreçlerinin tıbbi olmayan
(non-medical) yönü tanımlanmış bulunuyor. Ülkemize gelen hastaların evden çıkmadan
önce, karar verirken, Türkiye’ye gelirken, havaalanında karşılanırken, hastaneye intikal
ederken, hastanede tedaviye alınırken, tedavi sonrasında taburcu edilirken, tedavi ile tatili
birleştirirken, yeniden ülkesine dönerken ve ülkesine döndükten sonra nelerin yapılması
gerektiği ve hangi aşamaların izlenmesi gerektiği konusu ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta.
Uluslar arası pazara hizmet sunan kamu ve özel hastanelerimizde kurulmuş ya da kurulacak
olan “Uluslararası Hasta Birimleri – UHAB” vasıtasıyla daha iyi ve uzman hizmetlerin
sunulması önem taşımakta.
Diğer yandan elde edilen bu veriler ışığında bu konuda bir mevzuat çalışması yapılarak
sektörde standardizasyona ve akreditasyona gidilmesinde hem sektör hem de ülkemiz için
büyük yararlar bulunmakta.
Tanıtım ve Pazarlama
Aynı şekilde bu kitapta Türkiye’nin sağlık alt yapısının ve sağlık turizmi kapsamında sunduğu
hizmetlerin tanıtımına yönelik tamamlayıcı bir araştırma sonuçları yer almakta. Zira
elinizdeki ürün ne kadar iyi ve güzel olursa olsun bunun amaca uygun yöntemlerle tanıtımının
yapılması ve doğru hedef kitlesi nezdinde pazarlanması çok önem taşımakta.
Bu kitabın ilerleyen sayfalarında tanıtım ve pazarlamaya yönelik ayrıntılı bilgiler yer almakta.
Aracı Kuruluşlar
Ülkemizde yurtdışından hasta getiren aracı Kuruluşlara yönelik henüz bir standart
bulunmamakta. İleride ülke imajına zarar verebilecek gelişmelerin önüne geçmek ve bu
konuda Türkiye’ye yaraşır standartlar geliştirmek amacıyla yapılan bu çalışma ile ikinci
aşamada söz konusu Kuruluşlar için akreditasyon kuralının getirilmesi hedeflenmekte.
Böylece Türkiye’nin Sağlık Turizminde tüm organ ve unsurlarıyla birlikte lider bir ülke
konumuna gelmesine katkı sağlanması söz konusu olacaktır.
Bu araştırma kitabı yurtiçi ve yurtdışından bir grup araştırmacı ve uzman tarafından 4 bölüm
halinde hazırlanmıştır.
Bölüm I: Sağlık Turizminde Tanımlar, Türevler ve Göstergeler
Bölüm II: Sağlık Turizmi Hizmet ve Tedavilerinde Süreçler ve Döngüler
(Dr. Claudia MIKE, Andreas LANYI)
Bölüm III: Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama
Bölüm IV: Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşlar
(Constantine CONSTANTINIDES ve Ahmet GENÇ)
Dr. Dursun AYDIN
Sağlık Turizmi Daire Başkanı
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1. SAĞLIK TURİZMİNDE TANIMLAR, TÜRLER VE GÖSTERGELER
1.1. Sağlık Turizminde Tanımlar ve Kavramlar
Sağlık turizminin tanımında gerek ülkemizde gerekse uluslar arası alanda ciddi bir gayretin
olduğu gözlemlenmekte. Daha önceleri sağlık turizminden özellikle ve genellikle tıp turizmi
anlaşılırken son dönemlerde bu yaklaşımın sağlık turizmi kavramına tam karşıt gelmediği ve
olması gerekeni tam olarak ifade etmediği yönünde artan oranda itirazlar yükselmekte.
Önceleri belki de bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak tıp turizmi ile sağlık turizmi eşanlamlı olarak
kullanılırken artık bunun böyle olmaması gerektiği, sağlık turizmi kavramını bir şemsiye
kavram olarak kabul etmek gerektiği, sağlık turizmi kavramının altında çeşitli alt tanımların
yapılmasının zorunluluğu, bu alt tanımlarda titiz davranılması gerektiği hususunda tüm
sektör oyuncuları birbirine benzer görüşler ifade etmekte.
Sağlık turizminde asıl olan, sağlık turistinin kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık amacı
ile seyahat etmesidir. Ross (2001), genel tanımıyla sağlık turizmini kendi yaşadığı yerden
başka bir yere sağlık amacı ile seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm türü olarak
kabul etmekte1. Theobold (1998) ise, sağlık turizminde saat sınırlamasına giderek 24 saat ya
da daha fazla bir süreyle ev ortamından uzakta hizmet alan kişiyi sağlık turizmi kapsamında
değerlendirmekte2.
Öte yandan doktorların ve sağlık personelinin bulundukları yerden bir başka yere giderek
tedavi yapmalarını medikal turizm kapsamına alanlar da bulunmakta ve örneğin, “sınır ötesi
çalışan doktorları” bu tanıma dâhil eden ve bunların sundukları sağlık hizmetlerini tıp turizm
olarak kabul edenler bulunmakta3.
Theobald’un (1998) söz konusu 24 saatlik alt sınır yaklaşımından yola çıkacak olursak 24
saatten daha az süreyle evden uzak kalan kişi sağlık turisti olarak kabul edilmeyip “ziyaretçi”
olarak değerlendirilecektir. Buna göre 24 saatten daha az süreyle Türkiye’de kalıp tedavi
gördükten sonra yeniden ülkesine dönenler örneğin THY tarafından yabancı sağlık turistleri
için uygulanan indirimli tarifeden yararlanamayacak ve T.C. Ekonomi Bakanlığının 2012’de
çıkarttığı Teşvik Yönetmeliği kapsamına giremeyecektir.
Her ne kadar Theobald (1998) ve kendisiyle aynı görüşte olan bilim adamları hoş ve ucu açık
sonsuza dek sürecek bir tartışmanın kapısını aralasalar da bu yaklaşımın günümüz ekonomi
dünyasında pek karşılığının olmayacağı aşikârdır.
Sağlık turizmine talep boyutu ile bakıldığında çok daha değişik sağlık turisti tipleri ile
karşılaşmak mümkündür. Bu sağlık turistlerinin amaçlarını yukarıdaki kategorilerden birine
dâhil etmek mümkün olabilir.

1. Ross, K. (2001): “Health Tourism: An Overview”, HSMAI Marketing Review.
2. Theobald, W.F. (1998) Global Tourism 2nd Edition, Butterworth - Heinemann.
3. Srivastava R. 2006, Indian Society for Aphaeresis and Aphaeresis Tourism in India - Is there a future? Transfus Apher, 2006; 34 (2): 139: 44.
4. Cohen, Eric (2006): “Medical tourism in Thailand”
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1.1.1. Sağlık Turisti Sınıflandırması:
Cohen (2006), sektöre olan talep bağlamında bir sınıflandırmaya gitmiştir. Buna
göre; sağlık turizmi pazarı açısından turistler ya da ziyaretçiler 5 temel kategoride
gruplandırılabilir4. Bunlar;
• Yalnızca turist: Ziyaret ettikleri ülkede herhangi bir hizmet veya tıbbi tedaviden
yararlanmadan deniz, güneş ve sahil gibi klasik tatil geçiren insanlar.
• Tatilde tedavi edilen turist: Seyahati sırasında rahatsızlanma ya da kaza nedeni ile
tıbbi hizmet ve tedavi alan insanlar. Bu türdeki turistler daha ziyade acil hasta sınıfına
girerler.

• Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler ziyaret ettikleri ülke ya da bölgeye tam anlamı

ile tıbbi nedenlerle gitmezler. Ancak ziyaret ettikleri bölgede bazı rahatsızlıkları için
tedavi olanakları olması tercih nedenidir. Diğer bir deyimle tatil ile sağlık hizmeti
alımını birleştiren turistlerdir.
• Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak
iyileştikten sonra, ya da tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de yapan ziyaretçilerdir.
• Yalnızca hastalar: Bu gruptakiler ağırlıklı olarak tıp turistleri olup bir bölgeye gidiş
amaçları yalnızca o bölgede tedavi olmak ya da operasyon geçirmek olup tatil gibi bir
amaçları bulunmaz.
Yukarıda yer alan çeşitli yaklaşım ve tanımlardan anlaşılacağı üzere sağlık turizmi ile aslında
ve daha ziyade medikal turizme işaret edilmekte ve sağlık turizmi bu tanımla dar bir alana,
medikal turizm ağırlıklı bir alanına sıkıştırılmakta. Bu yaklaşımın doğru ya da yanlışlığı, haklı
ya da haksızlığı ayrı bir tartışma konusunu içermekle birlikte sağlık turizminin bu kadar dar
bir alana sıkıştırılmasının ve bundan büyük oranda medikal turizmin anlaşılmasının doğru
olmadığı gayet açık bulunmaktadır. Zira bu tanımlama yönteminde sağlık turizminin diğer
ayaklarını oluşturan Termal, SPA-Wellness ve İleri Yaş ve Engelli Turizm türleri büyük
oranda göz ardı edilmekte ve ikinci sınıf muamelesine tabi tutulmakta. Özellikle ülkemizin
zengin yer altı termal kaynakları açısından sahip olduğu potansiyelden hareketle termal
turizm ve bununla doğrudan bağlantılı ileri yaş ve engelli turizmi konusu gereken önemi hak
etmektedir.
1.2 Sağlık Turizmi Türevleri
Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakın takibe alan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire
Başkanlığı bu bağlamda, biraz da Türkiye gerçekliğinden hareketle, sağlık turizminde şöyle
bir sınıflandırmaya gitmekte:
SAĞLIK TURİZMİ

Tıp Turizmi (Medikal)

Termal Turizm /
SPA-Wellness

İleri Yaş Turizmi

Engelli Turizmi

1.2.1. Tıp Turizmi
İngilizce (Medical Tourism) terkibinden devşirilerek Türkçede Medikal Turizm olarak
ifade edilen tıp turizmi ile sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi
işlem ya da etkinlik anlaşılmakta (Tram 2006). “Hastalığın iyileştirilmesi” durumu,
tıbbi check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser
tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer
işlemleri içermektedir.
Bunlara ek olarak daha çok tedavi ve cerrahi müdahale amaçlı seyahatleri vurgulayan
tıp turizm son dönemlerde sağlık turizminin önemli bir unsuru olarak turizm
literatürüne girmiştir.
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Yukarıda Cohen’in tanımlamasında belirtildiği üzere turizm pazarı müşteri
gruplarından doğal olarak birinci grupta yer alanlar klasik ziyaretçi kategorisinde yer
aldığı için tıp turizmi hizmet sunucularını doğrudan ilgilendirmemekte. Diğer kategori
ziyaretçiler içerisinde ise en önemli müşteri kategorisi kuşkusuz en sondakiler olup,
geriye doğru sağlık turizmi talep özelliği azalan kişilerden oluşmaktadır. Kuşkusuz her
grup için sunulacak hizmet türü ve pazar stratejileri farklı olacaktır.
1.2.1.1. Küresel Bazda Tıp Turizminde Sık Talep Edilen Tedavi ve Tıbbi Müdahale
Türleri
Orta ve Güney Amerika ülkelerinden bazıları kozmetik, obezite ve plastik cerrahi
konusunda büyük tanınırlığa sahip bir hale gelmiş bulunuyorlar. Hindistan, Singapur
ve Tayland kalp damar cerrahisi ve ortopedik cerrahi konularıyla öne çıkmakta.
Hindistan’daki fiyatların diğer rakiplerine nazaran daha düşük olması ülkeyi sağlık
turistinin gözünde daha cazip hale getirmektedir. Diğer yandan sağlık alanında oldukça
ileri düzeyde olan Belçika, Kanada, Almanya, İsrail ve İtalya’da karmaşık ameliyat ve
diğer ileri sağlık hizmetleriyle öne çıkmakta5.
Kozmetik cerrah

Organ ve Doku Nakli

Diş Hekimliği
Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisİ

Göz
Ortopedi ve Omurga Cerrahisi

Obezite

İnfertilite

Estetik Cerrahi Meme büyütme / mastopeksi / meme küçültme
Facelift / Blefaroplasti
Liposuction / vücut şekillendirme
Solid organ transplantasyonu
Böbrek
Karaciğer
Kemik iliği transplantasyonu
Kök hücre tedavisi
Kalp yetmezliği
Nörolojik hastalıklar
Kozmetik diş hekimliği
Diş onarım / protez
Koroner arter bypass
Kalp kapak replasmanı / yeniden
Perkütan koroner anjiyoplasti / stent
Kalp yetmezliği için kök hücre tedavisi
Lasik göz ameliyatı
Kalça cerrahisi / yenileme
Diz protezi
Artroskopi / eklem rekonstrüksiyonunda
Laminektomi / spinal dekompresyon
Disk alanı imar / disk değiştirme
Gastrik bypass
Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bantlama (Lap Band; Inamed /
Allergan, Inc, Irvine, California)
Vücut büyük kilo kaybı sonra konturlama
In vitro fertilizasyon
Histerektomi
Prostatektomi / transüretral rezeksiyon
Cinsiyet değiştirme işlemleri

5 Woodman J. Patients Beyond Borders – Everybody’s Guide to Affordable, World-Class Medical Tourism. Chapel Hill, NC: Healthy Travel Media; 2007.
6 Koyuncu, Sevim (2003): Turist Sağlığı Turist Sigortası ve Tüketicinin Korunması, Detay Yayıncılık, Ankara, s.15
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1.2.2. Termal ve SPA-Wellness Turizmi

Günümüzde turizm türleri amaca, talebe ve insanların zevk ve hobilerine göre çok
çeşitlilik göstererek değişik alanlardaki yeniliklerle giderek zenginleşirken, sağlık
turizmi de zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, ruh ve beden güzelliğine
önem veren çağdaş insanlara da hizmet vermeye başlamıştır6.
1.2.2.1. Termal turizm türevleri;
• Klimatizm (temiz havadan yararlanma),
• Termalizm (kaplıca)
• Üvalizm (meyve-sebze kür tedavisi) gibi belirtilen biçimlerin doğmasına da yol
açmıştır7.
Yine son dönemde sağlık turizminde yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler
ve bu amaçla yapılan seyahatler de sağlık turizminin yeni bir türü olarak turizm
faaliyetlerinde yerini almaya başlamıştır8.
1.2.3. İleri Yaş Turizmi
Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2011 verilerine göre 74.724.269 olan Türkiye
nüfusunun yarısını 29 yaş altında olanlar oluştururken 65 yaş ve üzeri olanların
sayısı ise hiçte azımsanamayacak bir sayı olan 6 milyona ulaşmış bulunmakta. Buna
50-64 yaş gurubuna dâhil olan 9,5 milyon civarındaki ileri yaşlı sınıflandırmasına
girenleri eklersek ortaya 5,5 milyon civarında (50 yaş ve üstü) müthiş bir sayı ile
karşılaşmaktayız9.
Artık Türkiye nüfusunun salt genç bir nüfus olduğu savını ileri sürmek ve bütün
politikaları bu veriyi temel alarak yapmak bütüncül yaklaşımın önünde bir engel
olarak durmakta. Her ne kadar bu sav ve yaklaşım tamamen yanlış olmamakla birlikte
15 milyonluk diğer büyük bir gurubu dikkate almamak demek olacağı için eksik bir
yaklaşım olarak kalmaya mahkûm olacaktır.
Aşağıda görüleceği üzere ülkemizin nüfusunu 5 ana guruba ayırmak mümkündür;
1.2.3.1. TUİK Türkiye Demografik Verileri 10:
Yaş Gurubu

Toplam

0-4 bebek yaş gurubu

6,2 milyon

5-14 çocuk yaş gurubu

12,7 milyon

15-29 genç yaş gurubu

18,9 milyon

30-49 orta yaş gurubu

21 milyon

50 ve üstü

15,5 milyon

İleri yaş ve yaşlıların toplum içerisindeki mutlak sayı ve oranlarının artışı yalnız Türkiye
ile sınırlı bulunmamakta; özellikle gelişmiş Avrupa ve ABD gibi ülkelerde % 20’lere
varan yaşlı popülâsyonları söz konusu olmaktadır. Buna ayrıca Ortadoğu, Balkan ve
diğer komşu ülkelerde bulunan milyonlarca yaşlıyı ilave edecek olursa ülkemizin
önünde sağlık turizmi açısından çok ciddi bir potansiyelin durduğunu görürüz.
7 Akat, Ömer (2000): Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitapevi, Bursa. S.18
8 Akkor, Emin (2008). İnsan seyahatinin yükselen trendi: sağlık turizmi,
9 Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı verileri
10 Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı verileri
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Şekil1 Türkiye Nüfus Yapısı Grafiği

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

Toplam Nüfus

Engelli Oranı

Engelli Sayısı

Türkiye

73.722.000

11

% 12

8.846.640

İngiltere

61.838.154

12

% 13

8.038.960

Avusturya

8.364.095

13

% 20,9

1.748.095

İsveç

9.302.123

14

% 12,1

1.125.556

Norveç

4.827.038

15

% 17

820.596

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere engelli ve özürlüler toplum içerisinde
ciddi oran ve sayılara erişmiş bulunmakta olup bunlarında diğer toplum kesitleri gibi
seyahat etme, gezme, eğlenme ve tedavi görme ihtiyaçlarının olduğu gerçeğinden
hareket edersek ülkemiz için gerek Avrupa’da gerekse Ortadoğu, Balkan ve diğer
komşu ülkelerde büyük bir sağlık turisti potansiyelinin bulunduğunu görürüz.
1.3. Sağlık Turizmini Besleyen Nedenler
Gelişmiş ülkelerde bulunan insanları daha az gelişmiş ülkelere sevk eden en önemli
unsurların başında kendi ülkelerinde bu sağlık hizmet ve imkânlarının bulunmayışı değil
bunların pahalı olması, erişim ve bekleme sürelerinin bulunması, mahremiyet gibi konular
gelmektedir.

11 TUIK 2010 Verileri
12 Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2009 Verileri
13 Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2009 Verileri
14 Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2009 Verileri
15 Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2009 Verileri
16 Traveling abroad for cheap surgery extreme? Your Health: Taking Control [video] NBC Nightly News. May 15, 2007., Great Indian hospitality can be biz too.
The Economic Times (India) July 29, 2005.
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Diğer yandan internet, e-posta, telefon ve benzeri modern teknolojiler potansiyel turistlerin
oturdukları yerden dünyanın her yerine erişimini, sunulan hizmetlerin incelenmesini, fiyat
karşılaştırmalarını ve tedavi ve hizmetlerin derhal ve doğrudan kullanılabilirliğini olası
hale getirmektedir. Gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere hasta akışının en önemli
bir başka itici unsuru düşük maliyetlerin yanı sıra alıcı ülkede ilave turistik paketlerin
sunulmasıdır.
Gelişmiş ülkelerdeki tıp camiası medikal turizmin meslek, uygulayıcı ve hastayı ilgilendiren
gerçek bir fenomen olduğu konusunu kabul etmeye başladı . Tıbbi ve sağlık dergileri konuyu
irdelemeye başladı. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Yaşlanma Özel Komitesi
2006 yılında sağlık turizmi kapsamında yurtdışında sunulan tedavi ve sağlık hizmetlerinin
güvenilirliği konusunun araştırılması için özel bir birimin kurulmasını istemiştir18 .
Sigorta sektörü medikal turizmin önemli bir paydaşı haline gelmiş bulunmakta. Van Dusen19
Amerika’da 500 büyük şirketin, çalışanlarının sağlık giderlerini azaltmak amacıyla ülke
dışı sağlık hizmet alımının verimliliğini araştırması yaptırdığını belirtmekte. Bazı sigorta
şirketleri sundukları hizmet kapsamını yurtdışında bazı hekimleri de içerecek şekilde
genişletmektedir. Bu şekilde yurtdışında sağlık hizmeti almak isteyen üyelerini yurtdışına
yönlendirmekte ve hatta bir aile üyesinin refakat ücretini de üstlenmekte.
Milstein ve Smith yurtdışına tedavi amaçlı giden Amerikalı hastaların profilini çıkarırken
bunların orta-direk Amerikan yurttaşları olduğunu, gelir düzeylerinin orta ve ortanın
altı olduğunu, sigortalarının olmadığı ya da yeterli kapsamının bulunmaması nedeniyle
tedavilerini Amerika’da yaptıracak maddi güçlerinin bulunmadığını belirtmekte. Yurtdışında
tedavi gören diğer gurubu ise kozmetik, diş rekonstrüksiyonu, infertilite tedavileri, cinsiyet
değişiklikleri gibi sigorta kapsamına girmeyen diğer tedavi ve ameliyatlar için seyahat
edenler meydana getirmekte. Her iki gurupta da ortak olan nokta maddi güçlerinin kendi
ülkelerinde yerel pazardan tedavi ve sağlık hizmeti almaya yetmeyip bunları yurtdışında daha
düşük maliyetle satın alabilmeleridir.
Bazı ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimin ücretsiz olması ya da katkı payının düşük
olması nedeniyle bu hizmetlerin kolay erişilebilir olmasına rağmen hastaların neden
yurtdışında tedavi ve sağlık hizmeti almak istedikleri sorusunun cevabı ise bu ülkelerdeki
uzun bekleme sürelerinde gizli bulunmakta 20. Ayrıca ulusal sağlık programları prensip
olarak kozmetik cerrahi ve benzeri müdahaleleri karşılamamakta bu nedenle Kanada ve
İngiltere gibi sağlık hizmetleri maliyet ve giderleri büyük oranda devlet tarafından karşılanan
ülkelerdeki hastalar ulusla sağlık programına dâhil olmayan ve dolayısıyla sigorta tarafından
karşılanmayan söz konusu tedavi ve sağlık hizmetlerini daha uygun fiyata yurtdışında
aramaktadır.
Buna kök hücre tedavisi gibi kendi ülkelerinde bulunmayan ya da bazı etik ve benzeri
mülahazalarla sınırlanan tedavileri de ekleyebilirsiniz21.
Bazı hastalar plastik cerrahi, uyuşturucu tedavisi, cinsiyet değişimi gibi mahremiyet
gerektiren konular nedeniyle yurtdışında bilinmeyen bir ortamda gözlerden uzak bir tedaviyi
tercih etmekte.
17 Jones CA, Keith LG. Medical tourism and reproductive outsourcing: the dawning of a new paradigm for healthcare. International Journal of Womens Med.
2006;51:251-255.
18 MacReady N. Developing countries court medical tourists. Lancet.2007;369:1849-1850.
19 Van Dusen A. Outsourcing your health. Forbes Web Site. 22 Mayıs 2007.
20 Beat waiting lists with overseas operations. Daily Express (UK) July 3, 2005.
21 Hancock D. The Complete Medical Tourist – Your Guide to Inexpensive Cosmetic, Medical and Dental Surgery Abroad. London, UK: John Blake Publishing;
2006.
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Bir başka gurupta egzotik bölgelerde tedaviyi tercih etmekte, tedavinin yanı sıra sağlık
durumlarının müsait olması halinde tatil ve eğlence unsurlarını hesaba katmakta. Bununla
birlikte ağır ve karmaşık bir durumu olan hastalar için tatil ve eğlence unsuru çok önem
taşımamakta.
Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık Kuruluşlarının bu denli kaliteli hizmeti ucuza
verebilmeleri bulundukları ülkenin ekonomik konumuyla doğrudan ilgili bulunmakta.
Örneğin bu tür ülkelerde tedavi için uygulanan ücretin, ülkenin gelir düzeyi göstergesini
oluşturan GSYİH ile bir bağıntısı bulunmakta ve sağlık hizmetleri için talep edilen ücretlerin
söz konusu hizmetlerin sunulduğu ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olduğu
gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekmekte.
Üstelik bu ülkelerdeki düşük idari ve mesleki giderlerde buna göre düşük olmakta. Örneğin
Hindistan’da yaşayan bir cerrahın mesleki sorumluluk sigorta giderleri New York’ta yaşayan
bir cerrahla mukayese edildiğinde arada korkunç uçurumların olduğu göze çarpmakta.
Hindistanlı cerrahın mesleki sorumluluk gideri Amerikalı meslektaşının ancak % 4’ü gibi
bir orana tekabül etmektedir. Yani birisi aynı maliyet için 100 TL öderken diğer ancak 4 TL
ödemektedir22 .
Medikal turizm aynı zamanda o ülkenin vatandaşlarının üzerinde potansiyel bir etki icra
etmektedir. Mattoo ve Rathindran yabancı hastalara sunulan sağlık tedavi ve hizmetlerine
karşılık gelişmekte ülkeler tarafından elde edilen bu gelirlerin bu ülke yurttaşlarına sunulan
sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve bu hizmetlerin kendi yurttaşları için daha erişilebilir
olmasına katkı sağladığını belirtmekteler23 .
Bookman destinasyon ülkelerinin hükümetlerinin, yerel sakinlerin medikal turizmin
potansiyel yararlarını idrak etmeleri için uygun makroekonomik yeniden paylaşım politikaları
takip etmesi gerektiğini belirtmekte24.
Cihani ve Goswami, medikal turizmin sağlık personeli ve işgücü dağılımı açısından
yerli vatandaşlar için çok ciddi sonuçlar doğurabileceğine ve yerlilere sunulacak sağlık
hizmetlerinin altını oyabilme riski doğurabileceğine dikkat çekmekte25 .
1.4. Sağlık Turizminde Tersine Akış
Yukarıda da belirttiğimiz üzere yakın zamana kadar pek çok az gelişmiş ya da gelişmekte
ülke yurttaşı Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Avrupa ülkelerine tedavi amaçlı seyahat
ederken bu eğilim yakın geçmişte yön çevirerek ileri düzeyde gelişmiş teknoloji sahibi
ülkelerden geniş bir alanda hizmet sunan az gelişmiş ülkelere sağlık hizmeti almak amacıyla
seyahat etmeye başlamışlardır.
Bu, medikal turizmin artan bir popülariteye sahip olduğunu göstermektedir. Bu fenomen
piyasa koşulları tarafından belirlenmekte olup gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin
denetim ve yönlendirmesi dışında gelişmektedir. Medikal turizm bir yanda önemli kaygıları
bünyesinde taşırken diğer yanda potansiyel fırsatlara da sahip bulunmaktadır. Eldeki
verilerden yola çıkarak, medikal turizmin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık
altyapısı üzerinde gerek olumlu gerek olumsuz ciddi etkiler icra edecektir.

22 Lancaster J., Surgeries, side trips for medical tourists. S. A1. Washington Post, 21 Ekim 2004.
23 Mattoo A, Rathindran R. How health insurance inhibits trade in health care. Health Affaires. 2006; 25:358-368 PubMed.
24 Bookman MZ, Bookman KR, Medical tourism in developing countries. New York, NY:Palgrave Macmillan Ltd; 2007. 169-185.
25 Cihnai R, Goswami R. Medical visas mark growth of Indian medical tourism. Bull World Health Organisation. 2007;85: 164-165.
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İleri düzeyde gelişmiş ülkelerin yurttaşları kendi ülkelerinde ki sağlık sistemini ve burada
sunulan hizmetleri bypass yaparak daha az gelişmiş bölgelere yönelmekte, çoğu zaman
kendi imkanlarıyla hizmet satın almaktalar.
Bu bağlamda medikal turizm geleneksel uluslar arası medikal seyahatten farklı bir konumda
bulunmakta olup bir diğer ifadeyle insanlar daha az gelişmiş kendi ülkelerinden daha
gelişmiş, ileri teknolojiye sahip, bilgi ve tecrübesi daha iler düzeyde olan ülkelere tedavi
amaçlı yapılan seyahatler yapmaktayken artık bu durum büyük oranda tersine dönmüş
bulunmaktadır. Bu açıdan medikal turizm kavramında bir anlam kaymasından söz edilebilir.
1.5. Sağlık Turizminin Ülke İçin Taşıdığı Riskler ve Önündeki Engeller
Wilson (1995), Lederberg (1997) ve Isaacson ve Frean (1997), seyahatin bizzat kendisinin
turistleri yeni ortamlarında zihinsel ve fiziksel bir takım etkilere maruz bıraktığını
belirtmekte. Turistlerin zaten hasta ve hareketlerinin sınırlanmış olması onları söz konusu
destinasyonlarında hastalık kapma riski açısından daha fazla edilgen hale getirmekle birlikte
elde ettikleri uygun fiyat avantajının sağlık turistini bu türden riskleri göze almaya sevk
edebilmektedir.
Sağlık turizmi iki tarafı keskin bir bıçak görüntüsü vermekte; bir yanda ülke ekonomisine
sağlayacağı mali girdi ve istihdamla birlikte siyasi ve sağlık altyapısının gelişmesine olan
katkılarının yanı sıra ülke içerisinde bir takım dengesizliklerin de oluşumuna sebebiyet
verme tehlikesi bulunmakta.
Tayland’da olduğu gibi nitelikli doktor ve sağlık personelinin kamudan daha fazla kazandıkları
özel hastane ve diğer sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri nedeniyle kamu hastanelerinde
nitelikli doktor ve sağlık personeli eksikliği sorunu ortaya çıkabilmekte.
Diğer yanda özel hastanelerin daha yüksek ücretler ödeyen yabancı hastalara öncelik vermesi
sonucunda yerli hastaların ikinci sınıf hasta muamelesi görmesi, ancak kapasite fazlalığı
ortaya çıkma ve yatakların boşalmasından sonra yerli hastaların tedavi edilmesi ve yabancılara
öncelik verilmesi gibi başka riskleri de beraberinde getirmesi söz konusu olabilmekte, bunun
sonucunda ülke içerisinde sosyal huzursuzluklara sebebiyet verebilmekte.
Bununla birlikte mademki sağlık turizmi önüne geçilemeyen bir vaka olarak karşımıza
çıkmakta ve biz istesek de istemesek de bu küresel gelişim kendi mecrasında akacak o halde
öncül adımlar atarak tüm risklerin hesaplandığı, özel sektör paydaşlarıyla durumun istişare
edildiği, yerli ve yabancı hastalara sağlık hizmeti sunumunda bir dengenin belirlendiği belki de
kota konduğu, olası risklerin olabildiğince azaltıldığı bir yöntem geliştirme yönüne gidilebilir.
Risk alarak gelişmeleri kontrollü bir şekilde yönlendirmek ve karar süreçlerine ve aşamalarına
etki etmek, önlenemez bu küresel gelişmede hiçbir şey yapmadan nasıl bir şekil alacağı
kestirilmeksizin kendi başına kaotik bir seyir takip etmesine izin vermekten daha iyidir.
1.6. Sağlık Turizminde Küresel Gelişmeler
Nereden bakılırsa bakılsın sağlık turizmi önüne geçilemeyecek ve geçilmemesi de
gereken bir olgu olarak önümüzde durmakta. Ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birlik ve
ortaklıkların artması, bireyin sınır ötesi seyahat özgürlük ve imkânının çoğalması, vize ve
ulaşım gibi engelleyici unsurların azalması, sağlık turizminin ülkelerin gelirlerinde ciddi
artışlara sebep olması, gezi ve tatil turizminin bıraktığı gelirlerin (ortalama 650 Dolar) kişi
başına sağlık turizminden elde edilen gelirlere oranla çok düşük kalması gibi nedenlerden
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dolayı pek çok ülke sağlık turizmini ulusal bir turizm politikası olarak ele almaya, bu alanda
ciddi yatırımlar yapmaya yönelmekte.
Amerika’da yapılan bir araştırmada yurtdışında sağlık hizmetleri almak için en azından 6.000
(altı bin) Dolar ve üstü harcamalarda tasarruf yapıldığı, bu miktarın altında kalan tedavilerde
yurtdışına gitmenin bir tasarruf sağlamadığı belirtilmekte. Diğer yandan, yapılan tedavi ve
sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve bunlar arasında çok ciddi fiyat farkları olması nedeniyle
sağlık turizminde turist başına ortalama bir fiyat vermek oldukça zor görünmekte. Bununla
birlikte açık kalp ameliyatı, kök hücre nakli, diz ve kalça yenilemeleri gibi karmaşık ve ağır
tıbbi müdahalelerde on binlerle ifade edilen miktarlar söz konusu olabilmektedir.
Bu nedenle Hindistan, Almanya, Malezya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland
gibi ilk 10’a dahil olan ülkelerde özellikle ciddi girdiler sağlayan tedavi türleri öne çıkmakta.
Ayrıca bu ülkeler kamu ve özel sektör paydaşları olarak birlikte işbirliğine yönelmiş, ülkeleri
yararına artı değer oluşturarak politika ve alt yapılarını buna göre kurgulamışlardır. Örneğin
Almanya, 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir hedef ülke arayan özellikle zengin körfez
ülkelerinden gelen hastalara kucak açarak ABD’den boşalan yeri doldurmayı başarmıştır.
Sessiz sedasız yürüyen Almanya, Kuveyt başta olmak üzere diğer zengin Arapları ülkesine
çekmekte ve bu guruba sağlık hizmetleri sunmakta epey yol almış bulunmakta.
Aynı şekilde, sağlık turizminde dünya genelinde birinciliğe oynayan Hindistan 2012 yılında 1
milyonu aşkın sağlık turisti sayısına ulaşmayı hedeflemektedir.
Dünyanın şimdi sağlık turizmi bağlamında yeniden şekillendiği, ya da diğer bir ifadeyle
ayrıştırılıp pazar bölgeleri olarak işaretlendiği ve sunucu ülkeler tarafından pay edilmeye
başlandığı göz önüne alınırsa Türkiye olarak nereye yoğunlaşacağımız, hedef kitlemizi
kimlerin oluşturacağı, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için tanıtım konusunda nasıl
bir yöntem izleyeceğimiz gibi konularda tüm paydaşlarla oturup ivedilikle plan ve stratejiler
yapmaya başlamamız tarihi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta.
Medikal turizm pazarında günümüzde birçok Asya ülkesi hakim durumdadır, ancak çok
sayıda ülke de pazara girmeye çalışmaktadır. Özellikle Hindistan oldukça düşük fiyatları ile
pazarda önemli bir yer edinmiştir. Bu ülke medikal turizm sektörünün hacmini 2012 yılına
kadar 1.2 milyar Pound’a kadar yükseltmeyi hedeflemektedir26.
Dünya genelinde ise 2006 yılı verilerine göre, sağlık turizmi toplam harcamaları 60 milyar
Dolara ulaşmıştır ve 2012 yılına kadar bu rakamın 100 milyar Dolara ulaşması beklenmekte.
ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5.5 milyar Dolar, Avrupa’da 3.5 Milyar Euro civarında
olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve
Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancı 1 milyar Doları aştığı
belirtilmektedir 27 .
Medikal turizm pazarında talep Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu olarak üç bölgede
yoğunlaşırken, bu bölgelerdeki talebin destinasyonlara dağılımı bakımından; Avrupalı
medikal ziyaretçilerin favori ülkesi Hindistan, Malezya ve Tayland’dır. Malezya İslami
referansı nedeni ile Ortadoğu pazarına hâkimdir. Singapur, daha önce belirtildiği üzere Japon
pazarının temel destinasyonudur. Küba doğal olarak Orta Amerika pazarına yönelmiştir.

26 Yıldırım, Hasan Hüseyin ve Ümran Altınkaya (2006): “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Güçlükler”, 2.
27 Gümüş, Fadime ve Özge Büyük (2008): “Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar: Tıp Turizmi”, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, Balıkesir.
Kongre Bildiri Kitabı, 433-442.
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Medikal turizm için dünyadaki en önemli bölge kuşkusuz Asya kıtasıdır. Bölge yılda 1,3
milyon medikal turisti çekmektedir ve Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore ve Malezya
gibi ülkelerle bu faaliyetin kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Tayland’da medikal turizm
hareketleri 1970’lerde cinsiyet değişimi operasyonları ile başlayıp daha sonraları estetik
cerrahiye yönelim göstermiştir.
Hindistan günümüzde medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir ve bu alanda en
önemli küresel merkez haline gelebilmek için teknolojisini yenilemiş, batılı tıbbi yöntemleri
uyarlamış, düşük maliyetler ve hızlı bakım sağlayabilmesini reklamlarında vurgulamıştır.
Bu ülkede 1990’ların ortasından itibaren ekonomik liberalleşme sayesinde özel hastaneler
teknolojiyi ve diğer tıbbi malzemeyi daha kolay ithal edebilir hale gelmiş bu sayede de altyapılarını batılı hastanelerin düzeyine getirebilmişlerdir.
Bununla birlikte, hastanelerin iyileşmesi ve maaşların artması sayesinde denizaşırı çalışan
doktorlar da kendi ülkelerine geri dönmeye başlamışlardır. Geriye dönen doktorların çoğunun
uluslararası deneyimlerinin olması, potansiyel turistleri kendilerini daha rahat hissedebilmeleri
için reklamlarda kullanılabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hindistan’daki büyük
hastane zincirleri yabancı hastalar için özel tercümanlar istihdam ederken, büyük oranda
İngilizce konuşabilen bir ülke olmasının avantajlarından da yararlanılmıştır.
Teknolojinin batılı ülkeler düzeyine getirilmesine, doktorların deneyimli ve batılı prosedürlere
aşina olmasına rağmen, iş gören maliyetleri çok düşüktür ve sigorta daha az masraflıdır. Bu
ülkede kalp ameliyatı gibi enfeksiyon riski yüksek ameliyatlarda bile başarı oranları dünyanın
en iyi hastaneleri ile karşılaştırabilir durumdadır28 .
Ülkemizde medikal turizm birçok bölgede termal turizmi ile birlikte yürütülebilmektedir
ve bu da ülkenin çok önemli bir avantajıdır. Özellikle kaplıcaların birçok rahatsızlığı tedavi
edici etkisi bu birlikteliği kolaylaştırmaktadır. Termal turizm açısından önemli bir jeo-termal
kuşak üzerinde yer alan Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve potansiyeli bakımından da
dünyada ilk 7 ülke arasına girmektedir (Soydan, 2007).
Konu ile ilgili uzmanların değerlendirmelerine göre, ülkemize gelen hastaların büyük bir
çoğunluğu Avrupa’dan gelmektedir. Bunlardan göz ameliyatı için Türkiye’yi tercih eden
turistler ülkede ortalama 4-5 gün kalmaktadır. Sadece göz ameliyatı için gelen hastalar
ülkemize ortalama 2.500 Dolar döviz bırakmaktadır29 .
İkinci sırada da kısırlık tedavisi için gelmektedir. Ülkemiz açısından medikal turizmde kişi başına
ortalama harcamanın 2.500-3.000 Dolar olduğu ve tatil turizmi ortalamasının da 650 Dolar olduğu
düşünüldüğünde medikal pazarın ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılmaktadır.
Medikal turizmi geliştirmeyi amaçlayan ülkelerin sayısı da giderek artmaktadır. Asya’daki
sağlık turizminin başarısı küresel ilgiliyi ve rekabeti artırmakta ve bu durdurulamaz gibi
gözükmektedir. Örneğin, termal turizm seyahatleri konusunda Singapur maliyeti nispeten
yüksek bir destinasyon olmasına rağmen, 2012 yılında 1.8 milyar Dolar gelir getirmesi
beklenen 1 milyon hastayı çekmek istemektedir. Bu hedef gerçekleşirse ülkede en az 13.000
yeni iş olanağı yaratacaktır.
Yine Filipinler medikal turizme olan ilgisini, yeni bir havalimanı yaparak ve tüm dünyadaki
hastaların bir şekilde İngilizce konuşan Filipinli doktorlara aşina olduklarını vurgulayarak
göstermiştir. Dubai, Orta Doğu turistlerinin Asya’ya gitmelerini engellemek için yeni bir
Sağlık Kenti kurmuştur.
28 Connell, John (2006): “Medical tourism: sea, sun, sand and surgery”, Tourism Management, 27, 1093, 1100. www.gozlazersecimi.com.
29 Connell, John (2006): “Medical tourism: sea, sun, sand and surgery”, Tourism Management, 27, 1093, 1100.
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Hindistan’daki en büyük özel uluslararası sağlık servis grubu olan Apollo’nun 2004 yılında
37 tane hastanesi, Kuveyt, Sri Lanka ve Nijerya’daki hastaneler ile ortaklığı vardır ve Dubai,
Bangladeş, Pakistan, Tanzanya, Gana, Filipinler, Londra ve Chicago’daki büyüyen özel
Kuruluşlar ve uluslararası bağlantıları olan diğer kuruluşlar ile bunu planlamaktadır 30
(Connel, 2006: 7).
1.7. Sağlık Turizmde Öne Çıkan Ülkeler
Dr. Prem Jagyasi tarafından yapılan bir alan araştırmasında araştırmaya katılanlar
tarafından sorulan sorulara verilen cevaplarda toplam 35 ülkenin medikal turizm alanında
ismi öne çıkmakta olup bunlar alfabetik sırlamaya göre şunlardır 31 :
Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Karayipler, Çin, Kosta Rica, Küba, Fransa, Almanya,
Macaristan, Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Malezya, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Panama,
Filipinler, Polonya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsviçre,
Tayvan, Tayland, Tunus, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD.
Yıllık hasta sayısı ve buna bağlı olarak elde ettikleri gelir açısından şu şekilde sıralaması
yapılmaktadır:
1.Hindistan

11. Polonya

21.Küba

31. Fas

2.Tayland

12. Suudi Arabistan

22. Fransa

32. Yeni Zelanda

3. Singapur

13. İsviçre

23. Panama

33. Güney Kore

4. ABD

14. Arjantin

24. Filipinler

34. Tayvan

5. Malezya

15. Birleşik Arap Emirlikleri

25. Belçika

35. Tunus

6. Almanya

16. Türkiye

26. Karayipler

7. Meksika

17. Çin

27. Macaristan

8. Güney Afrika

18. İspanya

28. İsrail

9. Brezilya

19. İngiltere

29. Japonya

10. Kosta Rica

20. Avustralya

30. Ürdün

MedGenMed (2007) ise buna yakın bir başka listeleme ve sıralama yapmakta :
Ortadoğu / Asya
1.Hindistan
2.Malezya
3.Singapur
4.Tayvan *
5.Çin
6.Filipinler
7.Güney Kore
8.Ürdün
9.Türkiye
10.Bir. Arap Emirlikleri
11.İsrail

Güney-Kuzey Amerika Avrupa
Afrika
Diğer
12.ABD
20. Almanya
32. Güney Afrika 34. Avustralya
13.Meksika
21. Macaristan
33. Tunus
35. Küba
14.Kosta Rica
22. Belçika
36. Jamaika
15. Brezilya
23. Çek Cumhuriyeti 37. Barbados
16.Arjantin
24. İtalya 		
17.Kanada
25. Polonya		
18.Ekvator
26. Romanya		
19.Kolombiya
27. Rusya		
28. İspanya		
29. Portekiz		
30. Letonya		
31. Lituanya 		

* Tayvan Çince konuşan hastalar için bir destinasyon olmayı hedeflemektedir.
31 Dr. Prem Jagyasi (2010): “Mecial Tourism, Research & Survey Report.
32 MedGenMed (2007; 9(4): 33.
33 Wikipedia (2010).
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Wikipedia ise sağlık turizminde aşağıdaki ülkeleri zikretmekte :
Afrika ve Ortadoğu

Güney-Kuzey Amerika

Asya / Pasifik

Avrupa

1. İsrail

4. ABD

12. Hindistan

23. Almanya

2. Ürdün

5. Brezilya

13. Malezya

24. Polonya

3. Birleşik Arap Emirlikleri

6. Kosta Rica

14. Singapur

25. Romanya

7. Küba

15. Tayland

26. Çek Cumh.

8. Meksika

16. Tayvan

27. Türkiye

9. Panama

17. Çin

28. Kıbrıs

10. Kanada

18. Güney Kore

29. Estonya

11. Uruguay

19. Yeni Zelanda

		

20. Pakistan

		

21. Filipinler

		

22. Hong Kong

Yukarıda belirtilen kaynakların yanı sıra diğer kaynaklarda sağlık turizminde öne çıkan ülkeleri
ve bunların arasında ilk 10’a giren ülkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Hindistan
2. Tayland
3. Singapur
4. ABD
5. Malezya
6. Almanya
7. Meksika
8. Türkiye
9. Brezilya
10. Kosta Rica
Bunları sırasıyla şu ülkeler takip etmektedir:
11. Güney Afrika
12. Filipinler
13. Arjantin
14. Belçika
15. Birleşik Arap Emirlikleri
16. Macaristan
17. Polonya
18. İsrail
19. Çin
20. Ürdün
21. İspanya
22. Güney Kore
23. Avustralya
24. Tayvan
25. Küba
26.Tunus
24

1. SAĞLIK TURİZMİNDE TANIMLAR, TÜREVLER VE GÖSTERGELER

Görüldüğü üzere Türkiye, her ne kadar medikal turizm pastasından yeterince ve hak ettiği
payı alamasa da sağlık turizminde tartışmasız kabul gören ülkelerden birisi olarak tüm
kaynaklar tarafından belirtilmektedir.
Diğer kaynaklarla birlikte değerlendirildiğinde Bunlar arasında Hindistan, Tayland
ve Singapur sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncülüğü alırken Amerika Birleşik Devletleri
dördüncü sırada yer almaktadır.
Bu destinasyonların çoğu ileri teknolojili modern altyapıya sahip, doktorlarının çoğu
yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ve hekimlik uygulamalarının bir kısmını
gelişmiş ülkelerde yapmış ve buralardan belgelerini almış bulunmaktalar.
Zirvedeki ilk üç ülkenin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde belirtilmekte:
- Sağlık bakım ve wellness hizmetlerinin kalite standartlarının yüksek olması,
- Destinasyona ulaşım kolaylığı,
- Teknoloji, altyapı ve uzmanlık göstergelerinin iyi olması.
Her ne kadar fiyat önemli bir gösterge olsa da en önemli göstergenin bu olmadığı,
tıbbi bilimlerle birlikte ileri teknoloji ve tıbbi müdahaleler sonucu elde edilen başarıyla
hasta memnuniyeti belirleyici unsurlar olarak öne çıkmakta.
Belki Hindistan, Tayland ve Singapur gibi ülkelerin önde gitmesini fiyat avantajı ile
açıklamak mümkün olabilir ama tıbbi işlemlerin oldukça pahalı olduğu Amerika
Birleşik Devletlerinin dünya genelinde 4. Sırada gelmesini fiyat avantajıyla izah etmek
pek olası gözükmüyor. Zira pek çok insan pahalı dahi olsa yüksek kaliteli bakım ve ileri
teknolojiyi tercih etmektedir.
Sağlık Turistinin tercihinde önemli rol oynayan unsurları şu şekilde sıralamak
mümkündür: Ödenebilirlik, erişilebilirlik, uygunluğu, bakım kalitesi, turizm unsuru,
mahremiyet ve artı yararlar. Bu nedenle iyi bir medikal turizm destinasyonu yanlı tek
bir unsurdan dolayı iyi olarak değerlendirilmemekte; birden fazla unsurun birleşimi
sonucunda tercih edilmektedir.
Sağlık Turizmi bir yandan hızla gelişim sürecinde ilerlerken diğer yandan da karşısına
çıkan sorun ve riskleri iyi analiz etmek ve bunlara uygun politikalar geliştirmek
durumundadır. Bu risk ve sorunların başında şunlar gelmektedir;
- Sorumlu ve sorgulanabilir bilgiye erişimde yaşanan sıkıntılar,
- Tecrübesiz veya yeterli tecrübeye sahip olmayan ya da sektörün ne olup ne olmadığını
iyi anlamayan kişilerin ve yeni oyuncuların medikal turizm trenine atlamaları,
- Ameliyat öncesi ve sonrası bakım düzenlemelerinin yapılmayışı,
- Sağlık Turisti çeken ülkedeki yasa ve mevzuatın karmaşık veya bu yeni olguya uygun
olmaması,
- Devlet organları tarafından yeterince destek verilmemesi,
- Hastaların yurtdışında tedavi hususunda tüm artı ve eksiler konusunda doğru bir
şekilde bilgilendirilmemeleri,
- Dil ve diğer iletişim sıkıntıları,
- Kültürler arası yanlış anlama ve yanlış anlaşmalar,
- Hastane ve sağlık sunucularının uluslar arası kabul gören standartlara uymada
zorlanmaları,
- Medikal tedavi için yurtdışına seyahat etme konusunda gösterilen isteksizlik,
- Diğer gerekçeler

25

SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER ve ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU

2. SAĞLIK TURİZMİ HİZMET VE TEDAVİLERİNDE SÜREÇLER VE DÖNGÜLER
2.1. Türkiye’nin Ulusal Sağlık Turizmi Hedefleri Kapsamında Yabancı Hasta Tedavi Süreç
ve Döngüleri
Elinizdeki bu çalışmayla bir yanda T.C. Sağlık Bakanlığının Sağlık Turizmi Programı
kapsamında, Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine tedavi görmek amacıyla gelen ya da
bundan sonrasında da gelecek uluslararası hastalara sunulacak hizmetlerin tanımları
yapılırken diğer yanda bu hastanelerde sunulan mevcut hizmetlerin kalitelerinin artırılması
ve koşullarının iyeleştirilmesi yönünde katkıda bulunulması hedeflenmekte.
Türkiye özellikle son yıllarda pek çok nedenlerden dolayı dünya genelinde sağlık turizmi ve
sağlık turizmi kapsamında sunulan tedavi hizmetlerinde önde gelen ülkeler arasında yer
almaya başlamış bulunmakta. Uluslararası hastaların Türkiye’yi tedavi için seçmelerinin
gerekçeleri arasında şunların öne çıktığı görülmekte; sunulan hizmetlerin hem yüksek
kaliteli olması hem de makul fiyatlarla elde edilebilmesi ve Türkiye’nin coğrafi konumunu
tarihi, kültürel ve turistik cazibesiyle birleştirebilmesi.
Bu bağlamda Türkiye, gelecek dönemde önüne koyduğu hedeflerle sağlık turizminde
dünyanın önde gelen ülkesi olmayı planlamakta. Bu amaçla T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Türkiye’de
Sağlık Turizmi alanında yapılan çalışmaları daha farklı bir boyuta taşımış bulunuyor.
Sağlık Bakanlığının Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Türkiye’nin sahip olduğu sağlık turizmi
altyapısını geliştirmek ve bu alanda sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla çeşitli
projeler geliştirmekte ve yürütmekte. Yapılan bu çalışmalar arasında aracı kuruluşlar ve
sağlık sunucularının standardize edilmesi ve akreditasyonları için özel sağlık programlarının
geliştirilmesi de yer almakta.
Bugün, Türkiye tüm Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Konseyi Ülkeleri, Balkanlar ve Amerika Birleşik Devletlerinden her yıl binlerce hastayı
çekmekte. Sayılarla geçmişe bakıldığı zaman 2008 yılında 74 bin, 2009 yılında 94 bin,
2010 yılında 110 bin, 2011 yılında ise 156 bin kişinin tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih ettiği
görülmekte ve gelecek yıllarda bu sayının daha da artması beklenmekte.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Sayın Recep AKDAĞ’ın resmi olarak açıkladığı üzere Türkiye sağlık
turizminde dünyanın önde gelen ülkesi olmayı hedeflemekte ve bu amaçla da Türk kamu
hastanelerinde uluslararası hastalara sunulan tedavileri belirli standartlara oturtmayı
planlamakta. Zira uluslararası hasta tedavisi Türkiye ekonomisine ve ülkenin yurtdışında
sahip olduğu imaja oldukça olumlu etkilerde bulunmakta. Bununla birlikte kalitenin istenen
seviyede olmaması veya bu alanda çalışan personelin konunun inceliklerini bilmemesi
halinde bu durumun ülke için bir takım risklere sebep olması söz konusu olabilmekte.
Yabancı hastanın kendi ülkesinde iken başlayıp Türk hastanelerinde tedavi olduktan sonra
yeniden ülkesine dönene kadar geniş bir alanı kapsayan “Uluslararası Hasta Hizmetleri
Döngüsü” çok önemli olup, bu durum tıp turizminde başarı kaydedebilmek için mutlaka
dikkate alınması gereken bir döngüye işaret etmektedir.
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2.1.1. Uluslar arası Hasta Hizmet Döngüsü Nedir?
Sınır ötesi tedavilerde çeşitli ülkelerden çeşitli paydaşlar devreye girerek çeşitli
zaman, mekân ve seviyelerde hizmet sunarlar. Buna biz “Uluslararası Hasta Hizmet
Döngüsü” diyoruz.
2.1.2. Uluslararası Hasta Birimi (UHAB)
Kendi ülkesinden başka bir ülkede tedavi görmek yabancı hasta için bir takım
bilinmezlikleri ve özel durum ve talepleri beraberinde getirir. Bu özel durum ve
talepler genellikle Uluslararası Hasta Birimleri (UHAB) tarafından karşılanmakta ve
giderilmeye çalışılmakta. Bu nedenle UHAB’ın sağlam temeller üzerine kurulması,
çalışma alanı ve iş akış süreçlerinin iyi tanımlanması büyük önem taşımakta. UHAB’ın
yapacağı işleri şu şekilde özetleyebiliriz:
Yapılan tıbbi seyahatle birlikte sıklıkla meydana gelen gerginlik ve karmaşanın bertaraf
edilmesi amacıyla hasta ve idari süreçlerin etkin desteklenmesi, çeşitli hizmetler
arasında bilgi alış-verişi ve etkin iletişimin sağlanması UHAB tarafından özellikle
yapılacak işler arasında sıralanabilir.
Yurtdışından hasta transferi yapanlarla istişare içerisinde kalarak UHAB, bulunduğu
hastanede uluslararası etik, tıbbi ve ekonomik gerekliliklere uygun olarak tedavi
öncesi, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında tıbbi olmayan (non-medical) süreçlerin
uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olur.
Bu gereksinimleri karşılamak ve sağlık turistinin yüksek kalitede tıbbi bakımı en uygun
maliyetle elde edebilmesi için elinizdeki bu rehber hazırlanmış bulunuyor. Sunulan
hizmetlerin standardize edilmesi ve sağlam bir altyapının oluşturulması Türkiye’nin
tıp turizmindeki liderlik konumunu güçlendirecektir. Şeffaf ve yüksek düzeyli tedavi
kalitesini temin edebilmek ve hasta memnuniyetsizliğini veya hekim malpraktisini
önlemek amacıyla Türkiye’de kamu hastanelerine gelen sağlık turistiyle ilgili
süreçlerin yönetsel optimizasyonu için kalite ölçütleri geliştirilmiştir.
Türkiye hastanelerinde takip edilmesi gereken tıbbi olmayan (non-medical) süreç
ve hizmetlerle ilgili olarak hazırlanan bu bölümde bu süreç ve hizmetlerin tanım ve
tasvirleri yer almakta.
Kamu ve özel hastanelerinde tıbbi ekip tarafından sunulan tıbbi hizmetlere koşut
olarak burada yer alanların Hastane Kalite Yönetim Sistemlerine (Quality Management
System – QMS) entegre edilmesi beklenmekte.
Her ne kadar kalite ölçütü aynı olsa da bu rehber gezi kapsamında Türkiye’ye gelen ve
kaza ya da ani hastalık gibi nedenlerle acil tedavi görmek durumunda kalan normal
turistlerin (turistin sağlığı) durumlarına yönelik değildir. Turistin sağlığına yönelik
olarak sunulan hizmetler konusunda Sağlık Bakanlığına doğrudan başvurulabilir.
Sağlık sunucularının günlük rutinleri kapsamında yapılan işlerin ve alınan önlemlerin
pratikliği ve yapılabilirliği üzerinde yoğunlaşmayı hedeflemektedirler.
		
Bu çalışmada, yerine getirilmesi gereken kalite kıstaslarının yanı sıra hastanelerde
günlük uygulamalarda yardımcı olması amacıyla bir takım tavsiyeler yer almakta.
Genel olarak burada sözü edilen kıstas ve ölçütler klinik ve rehabilitasyon
merkezlerinde de uygulanabilir olmakla birlikte uzmanlık gerektiren hizmetler ve
sunumların bazı noktalarda uyarlanması gerekebilir.
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Şekil 1: Uluslararası Hasta Hizmetleri Döngüsünde Tıbbi ve Tıbbi-olmayan Hizmetler

Yasa / Mevzuat

Kalite

Tıp

Sağlık
Turisti

Seyahat

Kültür

Maliyet

Dil

2.1.3. Uluslar arası Hasta Hizmetleri Döngüsünün Paydaşları
Sınır ötesi tedavilerde çeşitli ülkelerden çeşitli paydaşlar devreye girerek çeşitli
zaman, mekân ve seviyelerde;
1. Hastanın kendisi;
2. Hastanın akraba ve arkadaşları;
3. Aracılar; Tıp turizmi tur operatörü ve benzerleri (Destek Kuruluşları, acenteler,
komisyoncular vb..) ve seyahat acenteleri veya havayolları;
4. Sigorta şirketleri ve ödemeyi yapanlar;
5. Hizmet sunucuları
a. Hastane yönetimi; Uluslararası Hasta Birimi (UHAB)
b. Hemşireler
c. Hekimler
d. Teknik personel; örneğin görüntüleme bölümleri ve benzeri bölümlerde çalışanlar
e. Kalite birimi;
6. Elçilikler ve diğer Kuruluşlar (vize, izin vb. konuları için);
7. Diğerleri.
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Şekil 2: Sağlık Turizminde Paydaşlar

Aracılar;
Örneğin seyahat
acenteleri ve
diğer destek
kuruluşları

Hasta
&
Refakatçisi

Belgelendirme
ve Akreditasyon
Kurumu

Tıp Turizmi
Paydaşlar

Tibbi ve Tıbbiolmayan
Hizmetler

Sigorta Şirketleri,
Asistan Firmaları
ve Diğer Üçüncü
Taraflar

Internet ve
diğer Çevrimiçi
Platformlar
Elçilikler,
Sağlık, Dışişleri
ve Ekonomi
Bakanlıkları,
Diğer Üçüncü
Taraflar

Hastanın bakış açısından Uluslararası Hasta Hizmetleri Döngüsü şu bölümlere ayrılabilir:
Evde (Seyahat Öncesi)
1. Hastanın yurtdışında tedavi olmak için yaptığı araştırmalar;
a. Internet
b. Radyo
c. TV
d. Gazete
e. Acenteler, destek şirketleri ve diğer aracılar
f. Arkadaş, akaraba ve komşuların kendi tecrübe ve izlenimleri
g. Diğer başka bilgi kaynağı
2. Tıbbi tedavi için hangi ülkeye gidilmesi gerektiği konusunda alınan karar
3. Tedavi olunmaya karar verilen hastaneyle işbirliği içerisinde seyahat öncesi yapılması
gereken hazırlıklar
4. Hasta ve hastanenin kendi planlaması
5. Tıp turizmi tur operatörleri gibi aracıların devreye sokulması (asistan firmaları, acenteler,
komisyoncular vb…) ve seyahat acenteleri veya havayolu şirketleri
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Hastanede (Sağlık Kuruluşunda)
6. Tıp turisti ve refakatçisine seyahat ve transfer hizmetlerinin sunulması
7. Hastaneye kabul işlemleri
8. Hastaya yerinde sunulacak hizmetler ve tıbbi olmayan destekler
9. Yerinde yapılacak olan teşhis ve sunulacak tıbbi olmayan hizmetler
10. Postoperatif tedaviler ve taburcu etme sonrası sunulan hizmetleri
Hastanede (Sağlık Kuruluşunda) / Evde (Tedavi Sonrası)
11. Taburcu etme sonrası kişisel ve tedavi sonrası hizmetler
12. Kendi ülkesinde sunulan tamamlayıcı bakım hizmetleri

• Hazırlık
• Belgeler
• Maliyetler
• Seyahat vb…
Seyahat Öncesi

• Tedavi
• Rehabilitasyon
• Bakım
• Check up
Hastanede

• Tedavi sonrası
• Malpraktis?
• Muhasebelendirme
• Geri bildirim...
Ülkesine Döndükten Sonra

Şekil 3: Sınır ötesi sağlık bakımı ve Uluslararası Hasta Hizmet Döngüsü

2.1.4. Uluslararası Hasta Hizmetleri Döngüsünde Hastanelere Yönelik Genel “Stratejik”
Sorular
1. Hangi uzmanlık dallarında hizmet sunulacak?
a. Uzman olunan alanlar hangileri?
b. Hastanede “Mükemmeliyet Merkezleri” var mı?
c. Daha fazla tecrübeye sahip olunan alan hangisidir?
d. Hekimlerin, hemşirelerin ve idari personelin dil bilgisi tıp turizmi yapmaya yeterli
midir?
2. Hastanenin belirli hedef kitleye yönelmesi gerekiyor mu? Örneğin; Ortadoğu, Balkan
Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Almanya, İngiltere vb…
3. İletişim, uyum, güvenlik, hastanenin sağlık bakım profesyonelleriyle etkin iletişim
gibi alanlarda uluslararası hastalara uygun bir ortamınız var mı?
4. Bölgede sizinle rekabet edenler var mı? Varsa bunlar kimler?
5. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kendi Uluslararası Hasta Biriminizde (UHAB)
hangi hizmetler sunuluyor?
6. Hangi hizmetleri üçüncü şahıslara ihale edebilirsiniz?
Tüm bakım döngüsünde uluslararası hasta yönetimi için gerekli olan temel düzenlemelere
(kliniksel ve kliniksel olmayan amaçlar için) yoğunlaşmak suretiyle süreçsel çerçevenin
Uluslararası Hasta Biriminin (UHAB) yapacağı tüm operasyonları tanımlaması gerekir.
Sağlık hizmetleri sunucusunun, uluslararası hastanın tıbbi ve tıbbi-olmayan
gereksinimleriyle ilgili olarak hastanın hastaneye kabul öncesi, hastaneye yatırma ve
hastaneden taburcu etme sonrası dönemlerini kapsayan özgül süreçleri tesis etmesi ve
sürdürmesi gerekir.
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2.1.5. Uluslar arası Hasta Hizmetleri Döngüsünün Genel Gereklilikleri
Şekil 4: UHAB Timinin unsurları

İdari Görevliler

UHAB
TİMİ
Yabancı Dil
Bilen Görevliler

Sağlık
Profesyonelleri

Diğerleri
(Aracılar v.b.)

1. Sağlık hizmetleri sunucusunun bünyesinde “ Uluslararası Hasta Birimi” (UHAB) adı
verilen özel bir birim tedavi öncesinde, tedavi sürecinde ve tedavi sonrasında olmak
üzere tıp turizminin tüm süreçleriyle yakından ilgilenir.
2. UHAB, idari görevliler, çeşitli dil becerilerine sahip görevliler, hemşirelik hizmeti
veren görevliler ve diğerleri olmak üzere çeşitli disiplinlerden meydana gelen bir ekibe
sahip olur.
3. Sahip olduğu iç iletişim yapısı vasıtasıyla da hastane yönetimine raporlama yapar.
4. UHAB ekibi sürekli kendi aralarında toplantılar yapar ve yaptıkları bu toplantıların
tutanaklarını tutar.
5. UHAB’ın, pazarlama faaliyetleri için ayrı bir bütçesi olur.
6. UHAB, broşür, flyer, çeşitli dillerde web sayfası ve benzeri pazarlama ve tanıtım
konularından sorumlu olur.
7. UHAB ekibi Uluslar arası Hasta Hizmetleri Döngüsünün tüm süreçlerine entegre
edilmiş olan sigorta şirketleri, tıbbi asistans firmaları, aracılar veya genel olarak
üçüncü şahıslarla ilgili süreçlere katılır veya tamamıyla kendisi bunları üstlenir
İşlem
8. Akış şeması ve olay yönetim süreç ve süreçleri seyahat öncesinden, geliş, yataklı
tedavi, taburcu etme ve tedavi sonrası takibe kadar tüm süreçleri içerecek bir şekilde
hazırlanmış olur.
9. Tıbbi uzmanlıkların kapsamı ve uluslararası hastalar için yönlendirme sistemlerinin
hepsi listelenmiş ve açıkça tanımlanmış olurlar.
10. Uluslararası hasta ve refakatçileri için kişiye özel bakım ve hizmet sunulur ve bu
hizmetlerin belgelendirmesi yapılır.
11. Sürekli takip edilmesi ve etkin bir şekilde belgelenmesi gereken düzenli hasta
yönetim sürecinde hastanın klinik durum ve tedavisinin hemşirelik değerlendirme
süreçleri bulundurulur.
12. Hasta veri gizliliği şemaları uluslararası standartlara uygun olur.
13. Önemli uzmanlıklar ve dalların klinik kılavuzları bulundurulur ve günlük rutine
uygulanır (İlgili sorumlu görevliler tarafından tüm gerçekleştirilen ve uygulanan iş
talimatları veya süreçte kullanılan standart evrakları da içeren formatlar değişiklik
gösterebilir).
14. Resepsiyon, konfor ve gürültü azlığı vb. hastanenin altyapı unsurlarıyla alakalı
çevresel durumlar dikkate alınır.
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2.2. Uluslar arası Hasta ve Refakatçilerine Seyahat Öncesi Sunulacak Hizmetler
Yurtdışında tedavi olmaya karar veren hastaların çoğu tedavi öncesi, tedavi esnasında ve
tedavi sonrasında olmak üzere tıbbi olmayan konularla ilgili destek ve hizmetlere gereksinim
duyarlar. Karar aşamasında tereddütlü bir sürece giren hastalarla tedavi öncesindeki
aşamada bir güven ortamının oluşturulmasına dikkat etmek gerekir, korku ve tereddütlerin
giderilmesi bu aşamada çok önemlidir. Bu aşamada hastane gerek doğrudan hastanın
desteklenmesinde gerekse aracılar gibi (Bölüm III’ bakınız) üçüncü tarafların devreye
konmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
Şekil 5: Hasta veya aracı tarafından randevu talebi

HASTA

ARACI

Hastane web sayfası, e-posta,
telefon, faks vb. üzerinden bilgi
talebi/randevu

Hasta adına e-posta, web temelli
hasta kayıtları vb. üzerinden bilgi
talebi/randevu

UHAB/Hastane tarafından 24
saat içerisinde hastaya cevap
verilmesi

UHAB/Hastane tarafından 24
saat içerisinde aracıya cevap
verilmesi

Hastalar veya aracılar hastanede tüm işlemlerin takibi için tek bir iletişim noktasının (kişinin)
olmasını isterler. Bu vaka yöneticisi kişi (aynı zamanda hasta bakım koordinatörü) sunucu
tarafından yapılacak tüm hizmetleri koordine eder ve hasta, aracı kurum, yönlendirme yapan
doktor, sigorta şirketleri ve hastanenin çeşitli birimleri arasında köprü vazifesi görür.
Hastanenin tedavi planına uygun olarak bir maliyet hesaplaması yapabilmek için hastayla
ilgili olarak mümkün olabildiğince doğru bilgi edinmeye gereksinimi olur. Bu bilgileri şu
şekilde sıralayabiliriz:
• Yapılmış olan mevcut teşhis
• Biyopsi sonuçları (varsa)
• Hastanın sağlık sigorta verileri
• X-ray, MRI, CT tarama, Ultrason görüntüleri
• Hastanın iletişim bilgileri
• Konuyla ilgili diğer önemli bilgiler
Maliyet ve ilk tedavi planıyla ilgili tahmin ve öngörülerin seyahat öncesi yapılan görüşmelerde
hastaya iletilmesi gerekir. Nihai ve bağlayıcı tedavi planıyla buna bağlı maliyetlerin yerinde
yapılan tedaviler kapsamında hesaplanması gerekir.
Önceden ya da yerinde verilmesi gereken bilgi ve imzalanması gereken belgelerin seyahat
öncesi iletişim kapsamında hastaya verilerek gerçekçi olmayan beklentilerin önlenmesi ve
şeffaflığın sağlanması gerekir.
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Veri güvenliği,
hasta hakları
ve etkin maliyet
hesaplamalarına
yönelik iletişim ve
süreçler

Yazılı iletişim için
Kabul edilen diller
(tıbbi veriler,
raporlar vb…)

Tıbbi verilerin
gönderilmesinde
kabul edilen
yöntemler.
Yönlendirme yapan
doktorla tedavi yapan
doktor arasında
doğrudan iletişim?

Ilgili çalışanların dil
becerileri.
Uluslararası hastalar
için kişiye özel hasta
yöneticisi?

Şekil 6: Sunucu tarafında yapılması gereken iletişim ve süreçsel gereklilikler
1. Tıbbi verilerin naklinde hangi diller kullanılacak?
Şu dillerin kullanılması tavsiye edilir (Örneğin İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça vb. hastanede
tedavi edilecek hastanın durumuna göre)
2. Tıbbi verilerin gönderilmesinde hangi yöntemler kullanılacak?
a. E-posta ile taranmış nüshalar
b. Yönlendirme yapan doktor/hastanenin internet üzerinden, tedavi yapan hastanenin
elektronik hasta verilerine girebilmesi
c. Posta/kargo
d. Diğer
3. Yönlendirme yapan doktorla tedavi yapan doktor arasında doğrudan iletişim gerekli ve
mümkün mü?
4. Tüm veri değişim sürecinde veri güvenliği nasıl sağlanıyor?
Sunulan veriler temel alınarak hastane bir maliyet hesaplaması ve tedavi planı hazırlar.
Hasta veya sorumlu aracıyla olan iletişim halinde olan hastanenin, sigorta kurumuna veya
maliyet hesaplaması ve tedavi planı belgelerini temel alarak ödeme yapan diğer Kuruluşlara
sunulan ayrıntılı bilgilere yönelik ortaya çıkması muhtemel ilave bilgileri de sunması gerekir.
Süreçsel çerçevenin, kişiye özel hasta yöneticisinin tıbbi randevular, maliyet hesaplamaları
ve tedavi planında temel düzenleme ve izahlara yönelik görevlerini tanımlaması gerekir.
Sağlık sunucusunun hastanın hastanede kalışını hazırlamak ve güvenliğini teminat altına
almak için düzenlemeler, hastayla iletişim, yönlendiriciler, sigorta Kuruluşları ve aracılar
(varsa) ve hastanede tedaviyi yapan doktorla ilgili olarak özgün süreçler tesis ederek bunların
sürekliliğini sağlaması gerekir.
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2.2.2. Hastanenin randevu, maliyet ve tedavi planı konusunda yerine getirmesi gereken
yükümlülükleri
1. Hastanenin hasta ve/veya hasta adına hareket eden üçüncü şahıstan gelen randevu
talebi konusunda tanımlanmış ve belgelenmiş süreçleri bulunur.
2. Tedavi için hastaneye nasıl ulaşılabileceğine yönelik bilgiler tüm ilgili taraflar için
ulaşılabilir ve şeffaf olur.
3. Hastane tarafından talebe cevap verilene kadarki süreyle ilgili bilgiler tüm ilgili
taraflar için erişilebilir ve şeffaf olur. Bu parametre bir kalite göstergesi olup iç Kalite
Yönetim Sisteminin bir parçasını oluşturur.
4. Kişiye özel bakım koordinatörü hastaneyi temsil eder ve tüm ilgili taraflar arasındaki
talepler, görüşmeler ve gerekli açıklamalar için köprü vazifesi görür.
5. Hastanenin mutabık kalınan dilde gerekli bilgiyle birlikte standardize olmuş bir
kontrol listesi olur. Makul bir maliyet hesaplaması ve tedavi planının yapılabilmesi için
bu kontrol listesinde yer alan soruların cevapları hasta veya yönlendiricisi tarafından
verilir.
6. Maliyet tahminleri ve fiyat teklifleri izlenebilir bir temel üzerinde yapılandırılır. Olası
diğer tedavilerde buna dâhil edilir ve açıkça belirtilir.
7. Tedavi için gerekli olan süre-vakitle ilgili öngörülerde bulunulur: en uygun veya
talep üzerine rehabilitasyon müdahalelerine yönelik bilgiler verilir.
8. Tedavi sonrası veya rehabilitasyon aşaması sonrası potansiyel turizm programları
hastanın taburcu edildikten sonraki özel ihtiyaç ve fiziki durumuna göre sunulur.
9. Gerekli avans ödemeleri ve ödeme yöntemlerinin yanı sıra iade politikası ve herhangi
bir sorun ortaya çıkması halinde tedaviye devam edilme olasılığı koşulları açıkça
belirtilir.
10. Hastane, tıbbi ve hasta bireysel verilerinin hastaneye nasıl gönderileceği
hususunda bir protokol ve süreçsel çerçeveye sahip olur ve hasta verilerinin değiş
tokuş güvenliği ve hastanedeki veri işlemi hakkında bilgi sunar.
11. Gerek Tele-tıp ve/veya web temelli gerekse başka kanallardan tıbbi veri
sağlanması da dâhil olmak üzere hastanede tedaviler hazırlanır.
12. Varsa eğer görüntülü (video) görüşmede dâhil olmak üzere telefon veya çevrimiçi
(on-line) hekim tarafından muayene yapılır.
13. Tıbbi ve hasta verilerinin alındığının hastane tarafından teyit edilmesi.
14. Olabilecek çeşitli tedavi seçenekleri (varsa eğer) dâhil olmak üzere tıbbi veriler
değerlendirilerek bir tedavi planı yapılır.
15. Tedavi planı hasta notları arasına konulur.
16. Hastanın onam formu bakım planına eklenir.
17. Hastane tedavileri için randevu çizelgeleri yapılır.
Yazılı bir sözleşme, emir veya politika tedavi öncesi bu aşamayı tamamlayıcı olur. Bu
aşamaya paralel olarak ya da bu aşamanın hemen akabinde seyahat öncesi hizmetlerin
yerine getirilmesi gerekir.
2.2.2. Seyahat öncesi aşamada yapılması gerekenler
Süreçsel çerçeve, seyahat öncesi aşama için temel olan düzenlemelere eğilen UHAB’ın
yapacağı işleri tanımlar.
Sağlık sunucusu, seyahat düzenlemeleri, hastayla, yönlendiricilerle, sigorta
şirketleriyle ve aracılarla iletişim ve hastanın hastaneye kabul ve kalışıyla ilgili
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hazırlıkları yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar. Hastanenin bizzat kendisi
veya sözleşmeli olduğu seyahat acenteleri, havayolları, tercümanlar vb. paydaşları bu
tıbbi olmayan hizmetleri sunarlar.
2.2.2.1. Hastane tarafından seyahat öncesi hizmetler kapsamında yerine getirilmesi
gerekenler:
1. Uluslararası hastalar için irtibat kişi ya da kişileri tayin edilmesi.
2. Uluslararası hastalarla iletişim kolaylığının sağlanması amacıyla web sitesi ve
e-sağlık hizmetlerinin sunulması.
3. Teyit mektubu da dâhil olmak üzere vize başvurusu için gereken desteğin
sunulması.
4. Mümkün olabildiğince hastanın kondisyon ve durumuna göre genel olarak uçuş ve
transferine desteğin koordine edilmesi.
5. Seyahatin değişmesi veya iptal edilmesi durumunda sorumluluk ve yükümlülüklerin
açıklığa kavuşturulması (Örneğin: Pek çok havayolu şirketi ufak bir ilave meblağ
karşılığında uçuş değişiklikleri yapabilmekteler).
6. Konaklama rezervasyonlarının yapılması.
7. Hasta ve refakatçisinin isteklerine göre rezervasyon ve diğer hizmetlerin sunulması
(Örneğin: Alışveriş turları, şehir turları, vize ve tiyatro geziler vb.)
8. Bunların haricinde seyahat öncesi gerek görülen diğer düzenlemelerin yapılması.
2.3. Aracı ve Destek Kuruluşlarının Devreye Girmesi
Tıbbi seyahat aracıları, tıp turizmi acenteleri veya tıp turizm aracıları gibi aracıların devreye
girmeleri tıp turizm endüstrisinde oldukça yaygın bir durumdur.
Aracı kelime anlamıyla “ başkalarına yardımcı olan veya işleri kolaylaştıran kişi” olarak ifade
edilir. Dolayısıyla bu kişiler tıp turizminde tıp turistleriyle hizmet sunucuları arasında irtibat
sağlayan kişi olarak görülürler.
Geçtiğimiz yıllarda büyük sayıda tıbbi aracı şirketler piyasaya girmiş bulunuyor. Bunların
işlevleri büyük oranda seyahat acenteleri gibi vize talebi, bilet rezervasyonu, tıp turizmi
hastasının konaklama yerinin ayarlanması, transfer ve tur düzenlemesi şeklinde
özetlenebilir. Bunlar ayrıca hasta ile uluslararası hastane ve doktor arasında aracı
olarak görev üstlenirler. Aracı kurumun görevi sağlık sunucusunun hizmetlerini yeniden
paketleyerek hastaya tıp turizmi süreçleri boyunca rehberlik etmektir. Bir ya da birden fazla
aracı Kuruluşlarla çalışmak işi kolaylaştırabilir ve hastane, hasta ve diğer paydaşlar arasında
iletişimi etkin bir şekilde gerçekleştirebilir.
2.3.1. Aracıların yaptıkları işin içeriğini ne derece bilmeleri gerekir?
Gerek hastaların gerekse hastanelerin aracı kişi ve Kuruluşlar hakkında yeterince bilgi
sahibi olması tecrübe ve geçmişlerini incelemesi gerekir. Zira şu anda aracılarla ilgili
bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyon sistemi bulunmamakta, bunların eğitim, seviye ve
kalite durumlarını değerlendiren bir akreditasyon kurumu bulunmamakta.
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2.3.2. İlgili taraflar için tıp turizmi aracısının neler yapması gerekmektedir? Tıp turizmi
aracısının devreye girmesinin avantajları nelerdir?
Şekil 7: “Optimal” Aracıda bulunması gereken beceriler, hizmetler, bilgi ve tecrübe

Süreç
paydaşlarının
hepsine
yönelik köprü
görevi (Şekil
2’ye bkz.)
Veri güvenliği,
hasta hakları
ve sunucu
taleplerinin
teminat altına
alınması

Kullanıcı
dostu web
sitesi ve
irtibat
kişisinin
bulunması

Hastanın
ihtiyaçlarının
karşılanması
hususunda dil
becerileri

Optimal
Aracıda
Bulunması
Gerekenler

Sunucunun
ihtiyaçlarına
yönelik dil
becerileri

İlk irtibattan
hastanın
dönüşüne
kadar tüm
süreçlerin
organizasyonu

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

Sağlık
sunucusuyla
iyi ve bireysel
ilişki

1. Tek gişe hizmetleri
Aracılar varış yeri, hastaneler, süreçler ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
olurlar. Aracıların hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta ve yakınları aracının web
sayfasından gerekli bilgilerle birlikte belirli tedavilerin hangi hastane veya klinikte ne
kadara yapıldığına ilişkin verileri alabilir. Buna göre hangi sağlık sunucusunun ne gibi
hizmeti kaça sunduğunu öğrendikten sonra tercih ve seçimini yapabilir.
Bölgeler arasında zaman farkı, dil engelleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle uluslararası
sağlık sunucularıyla iletişim kurmak epey bir gayret gerektirebilir. Tıbbi aracı Kuruluşlar
daha önce kurdukları irtibatlarını kullanarak cevaplanması gereken sorulara daha
erken cevap verebilir ve tüm süreçler boyunca yapılması gerekenleri daha iyi organize
edebilirler.
Buna ilaveten, hasta nereye gideceğine yönelik kararını verdikten sonra aracı kurum genel
olarak uçuş, konaklama ve transfer gibi tüm seyahat lojistiğini üstlenir. Bu durum işe
büyük katkı sağlayarak hastane UHAB’ının yükünü azaltabilir.
2. Hastaneyle kurulan ilişki
Aracı kurum ve hastane daha önce yapılan ziyaretler ve karşılaşmalar nedeniyle
birbirlerini tanırlar. Böylece bunlar arasında uluslararası hastalar konusunda sistematik
bir yönetim süreci kurulmuş ve rutin hale gelmiş olur.
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3. Tıbbi bilginin nakli
Hastaneyle yapılan ilk anlaşmadan başlamak üzere MRI veya CT scan gibi büyük
dosyalarda dâhil olmak üzere uluslar arası standartlara uygun olarak güvenli bir tıbbi ve
hasta veri transferi gerçekleştirilir.
Hastane, stratejik bir uyum ve politika çerçevesinde hangi hizmetlerin kendi personeli
tarafından hangi hizmetlerin ise ilgili aracı kurum ve üçüncü şahıslar tarafından sunulması
gerektiği konusunu tartışır ve bir karar bağlar. Bu durum sahip olunan altyapı ve öz
kaynak durumuna bağlı olarak her hastane için farklılıklar gösterebilir. Resmi organ ve
stratejik denetçi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi programının çerçevesinin
belirlenmesinde ve düzenlenmesinde destek ve bilgi sunar.
Aracı kurumun gayretlerinin karşılığını bulması genellikle hastane tarafından belirli bir
komisyon veya oran şeklinde gerçekleşir. Bu durum aracı kurumla hastane veya hastanın
ödeme konusunda bizzat kendisinin devreye girmesi durumunda hasta ile yapılacak
anlaşamaya göre değişebilir.
2.4. Uluslararası Hasta ve Refakatçilerine Yönelik Seyahat, Transfer ve Karşılama
Hizmetlerinin Sunulması
Seyahat öncesi düzenlemeler kapsamında hastanın kendisinin yalnız başına mı yoksa
bir başka refakatçi eşliğinde mi seyahat edeceği gündeme gelmişti. Buna göre hastanın
kendisine ve refakatçisine sunulacak hizmetler belirlenir.
2.4.1. Hastane tarafından hastaneye geliş ve hastaneye kabul hizmetleri kapsamında
yapılması gerekenler
UHAB, hastanenin çeşitli bölümleriyle ve şayet söz konusuysa seyahat acentesi ve
havalimanı temsilcileriyle hastanın seyahatini koordine eder.
Havalimanı, tren istasyonu, liman vb. varış noktasına erişildiği andan itibaren hastane
hastanın ve refakatçilerinin karşılanmasından ve bunların gerekli tıbbi itinayla uygun
bir şekilde transferlerinden sorumlu olur.
Karşılayan kişiyle birbirlerini kolay bulabilmeleri için hasta ve refakatçisinin
isimlerinin yazılarak karşılanması, karşılayan kişinin kendisini hasta ve refakatçisine
takdim etmesi ve hastanedeki görevini belirtmesi gerekir.
Hastane veya işbirliği yapılan üçüncü taraf hizmet sunucuları hasta ve varsa eğer
refakatçisini önceden rezervasyonu yapılan yere nakletmekten sorumlu olur. Hastane
veya konaklama yerine doğru yapılan transfer süresine bağlı olarak içme suyunun
bulundurulması takdirle karşılanır.
Hastanın kendi ülkesindeki hava ve klima kullanımı ve/veya hastanın tıbbi durumuna
bağlı olarak araçta klima kullanılması veya soğuk bir ortam yaratılması uygun
olmayabilir. Bu nedenle sürücü veya görevli hasta yöneticisinin bunu hasta ve
refakatçisine sorması gerekir.
Geliş ve karşılama hizmetleri kapsamında hastane, kendi Kalite Yönetim Sistemi
uyarınca tanımlanan enfeksiyondan korunma önlemlerini alması gerekir.
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2.5. Medikal Turistlerin Hastaneye Kabul İşlemleri
Mutabık kalınan ve planlanan tedaviye bağlı olarak hasta havaalanına, tren istasyonuna veya
limana geldikten sonra derhal hastaneye kabul yapılır ve şayet dışarıda başka bir yerde
kalıyorsa oradan alınarak tedavisinin yapılacağı kuruma nakledilir.
Sunduğunuz hizmetler hakkında bir güven ortamının oluşması için hasta ve refakatçilerinin
hastaneniz hakkında edindiği ilk izlenimin olumlu olmasına dikkat etmeniz gerekir. Burada
söz konusu olan rasyonel bir karar olmayıp hastanın hastanenin geneliyle ilgili edineceği
sübjektif olarak “iyi olduğu intibaıdır”. İçeride ve dışarıda tesislerinizin görünümü, altyapı
ve hasta kabul süreçleri kapsamında sunulan hizmetler hastanın bu hastanenin “iyi olduğu
yönündeki” intibalarını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyeceği kesindir.
2.5.1. Giriş sürecinde hastanenin yerine getirmesi önemli olan gereklilikler
Hastane, hasta ve refakatçisinin hastaneye kabul sürecini etkin bir şekilde
yürütebilmek için ilgili tüm bölümleriyle birlikte eşgüdümü sağlar.
Hastanenin standardize bir süreç yürütebilmek için bu süreçleri yazılı olur ve aynı
şekilde hızlı bir hasta kabul ve muayene işlerinin gerekli evrak ve destekleri de yazıya
dökülmüş olur.
Hastanın kalış süresi boyunca özel bir hasta yöneticisi/sorumlusu görevlendirilir.
Standardize hasta kabul sürecini takiben tedavi öncesi iletişim kapsamında açılmış
olan hastanın tıbbi dosyasına devam edilir. Bir kontrol listesi, hastanın dosyasında
bulunması ve işlenmesi gereken bilgiyle ilgili olarak idari personeli, hemşireleri ve
hekimleri yönlendirir.
Hastaneye kabul sürecinin ilk adımı olarak hastanın kimliği teyit edilir. Her bireyin
kaydedilmesi gereken diğer bilgilerinin yanı sıra hastane anamnez için standardize
edilmiş belgeler kullanır.
İletişimi tesis etmek ve yanlış anlamaları bertaraf etmek için hasta anamnezinin
kaydında iki dilli evrak kullanılması tavsiye edilir (Örneğin: Türkçe/İngilizce, Türkçe/
Arapça, Türkçe/Rusça, Türkçe/Almanca vb…). Ayrıca bu belgelerde ilgili hekim ve
hastanın imza yerleri bulunur.
Hasta tüm teşhis, tedavi süreçleri, hasta hakları ve varsa ilave bireysel bilgiler
hususunda bilgilendirilir. Bilgilendirilmiş onam formu hekim ve hasta tarafından
imzalanır.
Hasta kabul işlemleri kapsamında hastane, hastane kalite Yönetim Sisteminde
tanımlandığı üzere enfeksiyon kontrol tarama uygulamasına başlar ve ulusal
enfeksiyon kontrol kurallarını dikkate alır.
Bu işlem çok önemlidir. Zira pek çok enfeksiyon uluslar arası hastalar tarafından
bulaştırılmaktadır. Pek çok durumda hastanın farkında olmadığı ve erken hasta
kabul işlemlerinde kontrol edilmesi zorunlu olmayan bu duruma gereken önemin
gösterilmesi gerekir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hatanın izole edilmesi
gerekir.
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Anamnez, yönlendirme yapan tarafça verilen bilgiler, planlanan tedavi ve laboratuar,
görüntülü işlemler vb. teşhislerin kaydı tutularak belgelenir.
İşlemler bittikten sonra hasta kendisine ayrılan odaya taşınır.
Laboratuar sonuçları ve diğer teşhis çalışma ve etkinliklerine dayanarak tedavi
planının gözden geçirilmesi veya onaylanması gerekir.
Tedaviye başlamadan önceki aşamalar:
Şekil 8: Tıp turistinin hastaneye kabule kadar olan süreçleri

Hastanın havalimanına, tren istasyonun vb. yere gelişi

Hastane veya / sözleşmeli üçüncü tarafça transfer hizmetleri

Hastane ve/veya konaklama yerine intikal

Hastaneye yataklı ya da ayakta tedavi için kabul işlemleri
Hastaneye kabul işlemlerinin başlaması: anamnez, kayıt,
enfeksiyon kontrol, tedavi planının gözden geçirilmesi

2.6. Tıbbi ve Tıbbi Olmayan Hizmetlerin Yerinde Sunulması
Hastalar, sunduğunuz tıbbi hizmetlerin % 100 sorumlu ve profesyonel olduğuna ikna olması
nedeniyle sizin hastanenizi tercih eder. Aynı şekilde tıbbi olmayan (non-medical) hizmetlerde
hem kendileri hem de refakatçileri için % 100 sorumlu ve profesyonel hizmet beklerler.
Hastaya komfor ve uygun bakımın sunulması konuları bu bölümde ele alınacak konular
arasında yer almaktadır.
2.6.1. Hastanede tıbbi olmayan (non-medical) alanlarda hastane tarafından yapılması
gerekenler
Yukarıda işaret edildiği üzere güven ve “kendini iyi hissetme unsuru” uluslararası
hasta için çok önemli parametrelerdir.
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Şekil 9: Tıp turistine sunulması gereken iç ve dış hizmetlere örnek

Sağlık

• Oda konforu (ses, nem, ısı vb.)

Sunucusunun

• Hastanın dilinde hasta rehberi

• Hastanın dilinde iletişim

Kurum İçi

• Hastanın dilinde eğlence programları (TV, uydu)

Hizmetleri

• Mali danışman

• Bireysel hasta yöneticisi desteği
• Diğer hizmetler

Sağlık

• Pazar ve alışveriş yerlerine ziyaret

Sunucusunun

• Kültürel programlar (Tiyatro, müze, sinema,

Kurum İçi
Hizmetleri

• Şehir içi gezi ve turlar
gemi geziler vb.)
• Termal/Spa-Wellnes programları
• Kilo verme programları
• Hobi programları: resim, yazma vb.

İç hizmetler
Hastanın kendisi istemese dahi oda ısısı, nem, gürültü azlığı ve mahremiyet gibi konularda
beklentisi olur.
Gerek hastane içerisinde gerekse akraba, arkadaş veya diğerleri gibi hastane dışındaki
insanlarla iletişim kurabilmek çok önem taşır. Yardım çağrısı da dâhil olmak üzere telefon ve
benzeri hizmetlerin günün her vaktinde mümkün olabilmesi gerekir.
TV ve uydu yayınları vasıtasıyla çeşitli dillerde eğlence programlarının izlenebilmesi çok
büyük takdir toplar.
Gerektiğinde internet ve diz üstü bilgisayarda dâhil olmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri
hizmetlerine erişim yapabilmekte çok istenen bir durumdur.
Ayrıca gazete, kitap ve çiçek vb. hizmetleri de bu kapsama dâhil edilebilir.
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Mali süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve örneğin tedavi planında meydana gelen
değişiklikler sonucunda cari fatura meblağına ilişkin sorulara cevap vermek üzere bir mali
danışmanın bulundurulması gerekir.
Uluslararası hastaların yakınları ve aile üyeleri için ziyaret saatlerinin açıklığa kavuşturulması
ve tıbbi açıdan herhangi bir mahzuru yoksa olabildiğince esnek davranılması sağlanabilir.
Refakatçi aile üyelerinin tedavi ve iyileşme sürecindeki rollerinin tartışılması ve açıkça
tanımlanması gerekir.
Hasta ve refakatçisine rehberlik etmek üzere hastanenin alt yapısı, sunulan hizmetler ve hasta
ve hastanenin hak ve sorumluklarını belirten bir hasta rehberinin hazırlanması uygun olur.
Tıbbi olmayan(non-medical) hizmetlerle ilgili olarak uluslararası hastanın talepleri daha
fazla olabilir. Hastanenin yerel hastalara kıyasla bu konuda daha fazla esnek davranması
beklenebilir. Bununla birlikte hastane yönetimi, kendi Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası
olarak yatak destek hizmetinin etkinliğini izlemesi, değerlendirmesi ve takdir etmesi gerekir.
Dış hizmetler
Tedaviye bağlı olarak hastalığın şiddet veya hafiflemesine göre hasta veya refakatçilerinin
hastane veya hastanenin sözleşmeli olduğu üçüncü tarafça verilen hizmetlerden talepte
bulunabilir. Hastanenin tecrübe ve altyapısının her zaman bu türden hizmetleri profesyonel
bir şekilde yerine getirme hususunda yetkin olamaması nedeniyle bu türden hizmetlerin
profesyonel üçüncü taraflarca verilmesi tercih edilir.
Kişiye özel hasta yöneticisinin hastayla birlikte bütün bu tercihleri ele alması gerekir.
Genellikle aşağıda belirtilen seçenekler masaya yatırılır:
1. Pazar yerinden lüks alışverişe yerlerine kadar çeşitli yerlerde alışveriş turlarının
düzenlenmesi,
2. Şehir içi gezi turlarının düzenlenmesi,
3. Tiyatro, opera, sinema, gemi vb. kültürel ve turistik turların düzenlenmesi,
Bunların yanı sıra şu seçeneklerde ele alınır:
1. Spa-wellness programı,
2. Fitness programı,
3. Fazla kilolardan kurtulmak için program ve danışmanlıkların verilmesi,
4. Resim yapma, yazma vb. hobilerin gerçekleştirilmesi,
5. Diğer etkinlikler
Hastanenin bu konuda gereğinde kendisine destek verebilecek profesyonel bir irtibat ağına
sahip olması gerekir. Seyahat öncesi ve seyahat için yapılabilecek düzenlemeler bu kapsamda
görülebilir. Zira bütün bu iş ve işlemlerin Uluslararası Hasta Birimi (UHAB) tarafından
yapılması gerekmez. Bilakis bu işlerin başkaları tarafından yapılması daha uygun olur. Dünya
genelinde hastaneler transfer hizmetleri, şehir turları, tedavi sonrası tıbbi olmayan hizmetler
vb. konularda hizmet sunan geniş bir irtibat ağından yararlanırlar.
2.7. Uluslararası Hastanın Taburcu Edilmesi
Tedaviden sonra hastaların taburcu edilmesi ve taburcu etme süreçlerinde desteğe
gereksinim duyarlar. Bu bölümde tıp turistinin taburcu edilmesini etkin bir şekilde hazırlamak
için gerekenlerin tanımı yapılmaktadır.
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Pratik ve tedavi sonrası hizmetler Bölüm VIII’ de ele alınacaktır.
Genel taburcu etme süreci hastanenin Kalite Yönetim Sisteminin bir parçasını oluşturur ve
uluslararası hastanın özel gereksinimlerine göre uyarlanmış olur.
2.7.1. Taburcu etme konusunda hastane tarafından yerine getirilmesi gerekenler
Şekil 10: Taburcu edilirken tıp turistine sunulması gereken hizmetler
Yazılı
taburcu etme
protokol ve
süreçleri

Hasta
memnuniyetinin
ölçümü

Tıbbi
çıktının
ölçümü

Tahliye
raporu ve
x-ray vb.
kopyaları

Maliyet,
masraf ve
faturalandırma
gözden geçirilmesi

“Uçabilir”
belgesi
seyahat
kısıtları

Tedavi
sonrası bilgi

Tıbbi
tahliye
formu

Uluslararası hastalar için taburcu etme protokolü ve tedavi sonrası planların bulunması ve
uygulanması gerekir.
Ameliyatlardan sonra kısıtlanan seyahat dönemine yönelik protokoller yapılır.
Hastanın tedaviden sonra “Uçabilir” onayı hazırlanır ve taburcu edilirken kendisine verilir.
Bu onay belgesi hastanın kondisyonunun uçakla uçabileceğini göstermesi açısından havayolu
şirketleri tarafından istenir. “Uçabilir” belgesi hastanede tedaviyi yapan hekim tarafından
verilir.
Taburcu edilirken hastanın anlayacağı dilde rapor düzenlenmesi gerekir. Bu raporda,
ülkeden ayrıldıktan sonra uyulması gereken tıbbi talimat ve takip edilecek süreçler yer alır.
Hastayla mutabakat içerisinde tahliye özetinin/tıbbi raporun bir kopyası hastayı yönlendiren
kaynağa ve gerekli ve önemli görülen acente ve organizasyonlara gönderilir. Röntgen
filmlerinin ve diğer filmlerin bir kopyası hastaya takdim edilir. Tıbbi tahliye formu hasta
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tarafından imzalanarak kayıtların teslim edileceği hastanın e-posta adresi ve telefon
numarası belirtilir. Hasta mahremiyetiyle ilgili gerekliliklere uymak amacıyla hasta ülkesine
döndükten sonra tedaviyi yapan hastaneye yazılı tıbbi raporlar gönderilir.
Gelecekte gerekmesi halinde hizmetlere nasıl erişilebileceğiyle ilgili olarak hastaya bilgi
verilir. Uluslar arası hastalar için ülkelerine döndükten sonra bir “Tedavi devam” programı
oluşturulur.
Hasta memnuniyeti, değerlendirme ve (düzeltici) önlemlere ilişkin anket formları uluslar
arası hastalara dağıtılır. Anketler, hastanın anlayacağı bir dilde hazırlanır ve talep edilmesi
halinde vaka yöneticisi tarafından tercüme ve ayrıntılı izahlar yönünden desteklenir.
Anketler değerlendirildikten sonra elde edilen sonuçlar çoğu zaman hastane için
eksikliklerini gidermede ya da uluslar arası hastalar için düzeltilmesi gereken noktaların
tespit edilmesinde çok yararlı olabilmektedir.
Hastayla birlikte, daha önce yapılan ve bundan sonrasında öngörülen masraflar gözden
geçirilerek hasta taburcu edilmeden önce yapılması gereken ödemeler konuşularak açıklığa
kavuşturulur. Ayrıca hastaya nihai meblağı içeren faturanın ne zaman (veya Türkiye’ye
gelmeden önceki süreçte mutabık kalınan ödeme döneminde) ödeneceği ve hangi yöntemle
ödemesi gerektiği açıklığa kavuşturulur (Lütfen Bölüm X’a da bakınız).
Üçüncü kişi veya sigorta şirketi ödemeden sorumlu ise bu kişilerle mutabık kalındığı
üzere tüm gerekli evraklar hazırlanır. Hastane uluslar arası hastaların tedaviyi müteakip
tıbbi sonuçlarını ölçmek için yazılı süreçleri oluşturur. Gerekli olması durumunda
vakaların hastanın kendi ülkesindeki doktoruyla hastanede tedaviyi yapan doktor arasında
tartışılabilmesi için gerekli imkânların oluşturulması gerekir.
Tıp turistlerinin şikâyet ve kötüye gitmelerinin kaydı tutulmalı, ölçülmeli, durum
değerlendirmesi yapılmalı ve bu durumları düzeltici önlemlerin alınarak bunların da
kaydedilmesi gerekir.
Sağlık Bakanlığı Kuruluşlar arasında mukayeseler yapılarak farkların belirlenmesini takip
etmeli.
2.8. Taburcu Etme Sonrası Sunulacak Postoperatif Bakım Hizmetleri
Tedaviden sonra hastanın taburcu edildiği anda ve taburcu edildikten sonraki dönemde
destek hizmetlerine ihtiyacı olur.
Bu bölümde tıp turistinin tedavi sonrasındaki taleplerini en uygun bir şekilde karşılamak
için gerekli olan koşul ve süreçlerin bir tanımı yapılacaktır. Daha önce taburcu edilişle ilgili
hizmetler Bölüm VII’ de ele alınmıştı.
Tedaviden sonra sunulacak hizmetler hastanenin Kalite Yönetim Sisteminin bir parçasını
oluşturur ve bu hizmetler uluslar arası hastaların özel gereksinimlerine uyarlanmış olur.
Mutabık kalınan hizmete göre ve hastanede yapılan tedavi sonucuna dayanarak tedaviden
sonra çeşitli süreçler hastane içerisinde tamamlanır. Hasta ve tedaviyi yapan hekim ve varsa
sosyal hizmetler görevlisi hastanın bireysel durumunu birlikte ele alıp görüşürler.
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Hasta
Taburcu
edildikten
sonra

Hasta
tamamıyla
iyileşti

Hasta
ülkesine
gerekiyor

Hasta
tatil için
kalıyor

Hastanın ilave
desteğe
ihtiyacı var

Kendi
ülkesinde
rehabilitasyon

Türkiye’de
rehabilitasyon

Hastanın takip
edilmesi
gerekir

Hastane
dışında

Hastanın
kendi
ülkesinde

Şekil 11: Taburcu edildikten sonraki senaryolar
Taburcu edildikten sonra hastanın muhtemel atacağı adımları şu şekilde özetlemek
mümkündür:
1. Hasta tamamen iyileştiği için hastaneden ayrılıp kendi ülkesine dönüyor;
2. Hasta tamamen iyileşti ama tatil için bir süre kalıyor;
3. Hasta, Türkiye’de uygulanmak üzere rehabilitasyon tedavileri kapsamında başka
hizmetlere gereksinim duyuyor;
4. Hasta, kendi ülkesinde uygulanmak üzere rehabilitasyon tedavileri kapsamında
başka hizmetlere gereksinim duyuyor;
5. Hasta, tedavi gördüğü hastanede bulunmayan tedavi takip hizmetlerine gereksinim
duyuyor;
6. Hasta, kendi ülkesinde uygulanması gereken tedavi takip hizmetlerine gereksinim
duyuyor.
Hastanenin yukarıda tanımlanan her bir senaryoya yönelik bir protokolü ve yazılı süreçleri
bulunur.
Hastanın tamamen iyileşmemesi durumunda havayolu şirketleri “Uçakla seyahat edebilir”
belgesi isterler. Bu belge tedaviyi yapan doktor tarafından verilir ve belgede hastanın
durumuyla taşıma esnasında gerekli olanlar yer alır. Durumun gerektirmesine göre hasta bir
hemşire veya hekim nezaretinde bir ambülânsla taşınmalı.
Ağır vakaların asistan şirketlerle işbirliği içerisinde organize edilmesi ve mobil yoğun bakım
araçlarıyla taşınması gerekir. Bu durumun çok öne çıkan bir durum olmaması nedeniyle
ayrıntılı olarak burada ele alınmamıştır.
Ayrıca hastanenin uluslar arası hastanın kültür ve adetlerine uygun olarak bir kültürel otopsi
protokolünün bulunması gerekir (Bölüm XI’e bakınız).
2.8.1. Hastane tarafından bilahare yapılması gereken konsiyerj hizmetleri ve tedavi
sonrası aşama
Uluslararası hastalar için tedavi sonrası döneme ilişkin bir protokol bulundurulur ve
bu protokol fiili olarak ta kullanılır.
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İyileşme durumuna ve ayarlanan hizmetlere bağlı olarak hastanenin/UHAB’ın mutabık
kalınan tüm seyahat ve transfer düzenlemelerini, gerekiyorsa üçüncü taraflarla
işbirliği içerisinde, yapması gerekir. Bu desteklerin hepsi önceden hazır edilir ve hasta
taburcu edilirken uygulamaya konulur.
Hastanın geliş ve gidişi için gereken destek önlemleri alınarak taraflar arasında
koordineli bir çalışmayla hizmetler sunulur. Havalimanı, treni istasyonu ve limandan
otele ve otelden buralara yapılan transfer işlemleri ve daha sonra kalınacak otel
rezervasyonu bu kapsama dâhil olur.
Şayet hasta yürümede zorlanıyor ve bu konuda hala desteğe gereksinim duyuyorsa
hastane hastanın havalimanı, tren istasyonu, liman vb. yerlerde bagaj işlemlerini
organize etmesi ve desteklemesi gerekir.
Hastane daha sonraki dönemde sunulması gereken rehabilitasyon ve tedavi sonrası
takip işlemlerini organize ve koordine eder. Tedaviyi müteakiben bir rehabilitasyon
programının başlatılmış olması durumunda hastane, gereğinde bu hizmetleri sunan
rehabilitasyon merkezleriyle işbirliği içerisinde buralara transfer düzenlemelerini
organize eder.
Hastane gerektiğinde kullanılmak üzere kurum içi hizmetleri yöneten bir bölüm
oluşturur.
Hastane gerektiğinde ergoterapi (Günlük Yaşam Etkinlikleri) sunar ve koordine eder.
Bunun haricinde gerekiyorsa diğer önlemler alınır.
2.9. Uluslararası Hasta Güvenliğinin Hedefleri
Hastanın tedavisinde hasta güvenliği büyük önem taşır ve hastanelerin kalite yönetim
sistemlerinin bir parçasını meydana getirir. Bunlar, gerek hastalar gerekse personel ve aynı
şekilde yönetim tabakası ve üçüncü taraflar için risk olasılığını azaltmak amacıyla mevcut
sistemin iyileştirilmesi ve optimal hale getirilmesinde süreklilik arz eden süreçlerdir.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hastanenin daha önceden Standart Çalışma Süreçleri,
protokoller ve kontrol listesinde belirttiği güvenlik yönlendirmeleri bulunur. Bu süreçler
hastane yönetimiyle sürekli olarak gözden geçirilir ve değerlendirmeye tabi tutulur.
Gerektiğinde düzenleyici ölçütlerin alınması yerinde olur.
Mevcut ölçütlerin uluslararası hastalar ve tıp turistleri için uyarlanması veya sınır ötesi
bakım gereksinimlerinin karşılanması için bu ölçütlerin kapsamlarının genişletilmesi
gerekir. Enfeksiyon kontrolü, temizlik ve hijyen gibi konuların tıp turistleri için değişmemesi
ve herhangi bir hastanede ki Kalite Yönetim Sisteminin bir parçasını oluşturması gerekir. Bu
konular aşağıdaki bölüm ve kapsama girmediği için ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.
Bu bölümde yer alan ölçütler uluslararası hasta güvenliğinin hedeflerine yönelik olup
aşağıda yer alan kapsamın tanınması ve temin edilmesini amaçlamaktadır:
Uluslararası hastanın her düzeyde (bireysel güvenlik, fiziki güvenlik, mahremiyet ve
meşruiyet) güvenliğini temin edebilmek ve böylece hasta memnuniyetini sağlayabilmek
için sağlık sunucusu operasyonsal çerçeve kapsamında hijyen, sağlığı koruma ve koruyucu
önlemler gibi uluslararası standartlara uygun talepleri karşılayacak özel süreçleri tesis eder
ve bunların sürekliliğini sağlar.
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Uluslararası
Hasta
Güvenliğinin
Hedefleri

Şekil 12: Uluslararası hastaların güvenliğine katkı sağlayan önlemler
2.9.1. Uluslararası hastanın güvenliğini sağlayabilmek için hastane tarafından alınması
gereken önlemler:
1. Uluslararası hastaların kimlik tespiti ve uygulama emniyeti
Uluslararası hastanın en az iki farklı seviyede hastanın kimliğini kontrol eden hastane
görevlileri vasıtasıyla uluslararası hastanın kimlik tespiti yapılır. Bu işlemin, tedavi,
ameliyat, kan nakli gibi herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadan önce uygulanması
gerekir.
2. Uluslararası hastaların tehlikelerden korunma, denetim ve bilgiye erişebilme
güvenliğinin sağlanması gerekir.
Bir güvenlik görevlisinin kurum içerisinde bulundurulması ve güvenlik
koordinasyonunun hastane tarafından sağlanması gerekir. Güvenlikle ilgili bilgiler
hastalar tarafından görülebilecek ve erişebilecek bir yerde onların anlayabileceği bir
dille bulundurulur.
Referans olması amacıyla çeşitli güvenlik politikaları personel için bulundurulur ve
personel kendi kurumunda uygulanan güvenlik politikasının neler olduğu hakkında
yeterince bilgi sahibi olur, bilginin içeriği günlük rutin iş olarak uygulanır ve kaydedilir.
Her hasta için risk değerlendirmesinin hasta bakım planlaması yardımıyla süreklilik
arz eden bir süreç olarak uygulanması gerekir.
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3. Uluslararası hastaların yangın tehlikesinden korunma, denetim ve bilgiye erişebilme
güvenliğinin sağlanması gerekir. Hastane yönetimi, yangın önleme önlemleri ve
araçlarını temin ederek açık ve görünür bir yere koyar. Hızlı tahliye planları tüm
binalarda ve tüm katlarda bulundurulur ve malzemelerin bakımları yapılarak
güncellenir.
Kayıt ve kontrol listesi hazır bulundurulur ve alınan önlem ve denetimlerle ilgili
kanıtlar temin edilir.
4. Radyoloji tehlikesi ve güvenlik programı tüm bilgileriyle birlikte uluslararası
hastalar için erişilebilir olur. Radyoloji test odaları güvenlik ve altyapı bakımından
yerel makamlar tarafından güncel olup olmadıkları yönüyle denetlenirler. Buralara
girişte hasta ve aile fertleri için belirli kurallar konur. Hastanede tehlike hakkında
uygulanabilir bilgi bulundurulur ve uluslar arası hastalar bu konuda bilgilendirilir.
Doğurganlık yaşında olan kadın hastalar için ilave bilgiler bulundurulur ve dosyalarına
konması için kadın hastalara bu bilgilerin kendilerine sunulduğuna dair bir belge
imzalattırılır. Cihazlar güncellenir, kaydedilir ve bu konuyla ilgili bir kontrol listesi
hazır bulundurulur. Alınan önlem ve yapılan denetimlerin belgeleri saklanır.
5. Kan bankası tehlikeleri, güvenlik protokolleri; kan bağışı ve kan nakli süreçleri
gözden geçirilir. Uluslararası kıstaslara uygun bir kan bağışı, nakli ve muhafazasıyla
ilgili denetim süreci bulunur. Kan bağışı sürecinde hastanın kimlik tespitinin doğru
yapılması önem taşır.
6. İlaç kullanımı ve eczane hizmetleri.
Bakım sunan personel tarafından ilaç idare ve kullanım haklarının iyi anlaşılması ve
uygulanması gerekir. Ölçme-tartmada hataları azaltmak amacıyla bir ilaç akış süreci
kullanılır. İlaç hatalarını azaltmak amacıyla klinik eczacılar çalıştırılır ve bunların
görevleri açıkça tanımlanır.
7. Yüksek Riskli İlaçların Kullanılması
Yanlış kullanıldığı takdirde hastalara büyük zarar verme riski barındıran ilaçlar Yüksek
Riskli İlaçlar sınıfına girer. Sağlık sunucusu, Yüksek Riskli İlaç kullanımı sonucunda
hastalarda meydana gelebilecek zararları azaltmak için sürekli önlemler almak
zorundadır. Yüksek Riskli İlaçlara ilişkin bilgiye erişimi iyileştirmek için hastane
yazılı bir protokol ve strateji geliştirir. Yüksek Riskli İlaçlara erişim açıkça tanımlanır
ve yalnızca bu iş için seçilmiş personelin erişimine açık olur. Bu türden ilaçlarda
rutin olarak yardımcı etiketler ve otomatik uyarılar kullanılır, standardize edilmiş bir
sipariş, muhafaza, hazırlama ve yönetim sistemi uygulanır. Otomatik veya bağımsız çift
denetim uygulaması yapılır ve sağlanır.
8. Ameliyatlar için güvenlik önlemleri
Hastane, koordineli bir çalışmayla doğru ameliyat yerinin seçilmesi için belirlenen
süreçlere göre hareket eder. Sağlık kuruluşunda ameliyat edilmesi planlanan kişinin
hangi uzvunun/neresinin ameliyat olacağının doğru belirlenmesi gerekir. Herhangi bir
yanlışlığa mahal verilmemesi için ameliyata başlamadan önce bu durumun hastaya bu
durumun izahının yapılması gerekir. Gerekli önlemlerin alınması ve teyidine yönelik
kontrol listesi ve belgeleri bulundurulur ve günlük rutin uygulaması yapılır.
9. Tıbbi hataları azaltmak için iletişim protokolleri
İletişim yapılanması hasta ve uluslararası hastanın tedavisiyle ilgisi bulunan görevlileri
de kapsayacak şekilde olur. Protokoller yazıya dökülerek sorumlular tarafından
imzalanır.
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10. Günlük yaşamda sözlü iletişim faydalı ve gerekli olmakla birlikte bilginin yanlış
anlaşılmasına ve yanlış aktarılmasına sebep olabilir. Buradaki amaç tüm sözel ve el
yazısıyla yapılan talimat süreçlerini denetim altına alarak bilginin uygun bir şekilde
naklini sağlamaktır. Sağlık sunucusu tarafından tercüme hizmetlerinin kullanılması
durumunda bu hizmeti sunanların tıbbi ve bilimsel terminolojiye hâkim olması ve bu
işler için gerekli tecrübeyi edinmiş olması gerekir.
Bu alanda hastane tarafından yapılması gerekenler:
- Konuyla ilgili sözlü emir onay süreç ve politikasının teyit edilmesi,
- Konuyla ilgili elle yazılmış süreç ve politikasının teyit edilmesi,
- Konuyla ilgili kullanılan dilin uluslar arası hasta ve aile fertleri tarafından anlaşılması
için gerekli hizmetlerin sunulması.
11. Hastaların fiziki durumlarını tehdit eden unsurların azaltılması
Hastanede hastaların düşmelerini önlemeye yönelik bir politika belirlenir. Bu
amaca yönelik olarak kullanılacak araç ve gereçler belirlenir. Hastane veya hastane
tarafından sözleşme yapılan üçüncü taraflar, hastanın aile fertlerine hastanın
düşmesini önlemek için nelerin yapılması gerektiği hususunda eğitim ve kurslar verir.
12. Uluslararası hasta ve aile fertlerinin hakları ve etkin iletişim
Hasta ve aile fertlerinin sahip oldukları haklar anlaşılır bir dille uluslararası hastaya
(UHAS) anlatılır. Bu konuda sözlü iletişim ve yazıya dökülme işlemleri yukarıda 10.
Maddede işaret edildiği şekilde yapılır.
Hastanın güvenliğini teminat altına almak için dış kaynakların kullanılması veya
bunların hastane içerisinde sunulan hizmetlerin bir tamamlayıcısı olarak devreye
sokulması halinde hastanın bakımını üstlenen hastanenin, dışarıdan alınan hizmetin
hangi koşullarda alındığından ve bu hizmetleri sunan görevlilerin tedavi ve bakım
seviyelerinden yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekir. Dış kaynaklarca sunulan
hizmetlerin kalitesinin teminat altına alabilmek için yazılı sözleşmeler, iş emirleri veya
önemli politika belgelerinin uygulamaya konması gerekir.
2.10 Uluslararası Düzeyde Faturalandırma ve Muhasebelendirme
Yerli hastalara yönelik yapılan faturalandırma ve muhasebelendirmeyle mukayese edilecek
olursa uluslar arası hastalar için yapılan uluslar arası faturalandırma ve muhasebelendirme
farklıklar gösterecektir. Zira diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri farklı yapılanmış ve buna
göre de mali durumlarını organize etmiş bulunmaktalar.
Ödeme durumuna bağlı olarak uluslar arası hastaların tedavileri herhangi bir Ulusal Sağlık
Sistemi tarafından ya da herhangi bir sigorta veya üçüncü şahıs tarafından karşılanmakta.
Bazı durumlarda da yapılan tedavi masrafları % 100 hastanın kendisi tarafından
karşılanmaktadır.
Bütün bu ödeme şekilleri yukarıda belirtilen kapsama göre mümkün olup duruma göre bir
değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu nedenle, sağlık sunucusunun sigortacılarla yapılan
sözleşmeleri de dikkate alarak ödemelerin nasıl ve kim tarafından yapılacağını tanımlayan ve
düzenleyen açık yol haritalarının olması ve bunları sürekli geliştirip değişen koşul ve şartlara
uyumlu hale getirmesi gerekir.
Uluslar arası sigorta şirketleri, asistan firmaları ve organizasyonlarla ilgili uluslar arası
uygulamalara uygun olarak kayıtların tutulması ve provizyonların belirlenmesi gerekir.
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Bu bölümün hayata geçirilmesiyle uluslar arası seviyede iletişim sağlanmış olur ve uluslar
arası vakaların uygun bir şekilde ele alınması ve ödemelerinin olması gerektiği gibi
gerçekleşmesi sağlanmış olur.
Aşağıda, kendi cebinden özel ödeme yapmak durumunda olan hasta ile çeşitli sigorta
şirketleri (asistan firmaları da bu kapsamda değerlendirilir) veya ödemeye müdahil olan
üçüncü taraflarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı uluslar arası hastalar için bir fiyat listesi çıkararak bu bilgileri uluslar arası
hastalara yönelik olarak hazırlanan Bakanlık web sayfasına kor. Sağlık Bakanlığı ile yapılan
sözleşmeler temel alınarak faturalandırma ve muhasebelendirme konularına açıklık getirilir.
2.10.1. Uluslararası hastaların tercih edebilecekleri ödeme yöntemleri ve bu konuda
gerekli olanlar
Muhasebelendirme hizmetleri kapsamında aşağıdaki seçeneklerin bulundurulması
gerekir:
a. Kredi kartıyla ödeme imkânı
b. Önden ödeme (avans ödemesi) durumu
c. Doğrudan sigorta şirketinin ödemesi
d. Genel ödeme süreçleri

Ödeme
seçenekleri

Kredi kartıyla
ödeme

Ön ödeme
(avans)

Doğrudan sigorta
şirketine fatura
etme

Şekil 13: Ödeme seçenekleri
2.10.1.1. Şeffaflık ve faturaların takibi
Uluslararası para havalelerinde uygulanan yüksek masraf ve zorluklar nedeniyle
hizmet sunucuların, ödemeyi yapanlar açısından faturaların anlaşılabilir, şeffaf ve
izlenebilir bir durumda olmasına dikkat etmesi gerekir. Böylece gereksiz tartışmaların
ve buna bağlı olası ilave masrafların önüne geçilmesi sağlanmış olur.
Kurum bünyesinde bir mali danışmanın bulunması ve hastaya düzenli olarak tedavi
giderlerinin tutarı hakkında bilgi vermesi tavsiye edilir. Ayrıca söz konusu mali
danışmanın faturayla ilgili ortaya çıkacak soru ve sorunlara cevap verebilecek
yetenekte olması gerekir.
Faturanın; nelerin, nerede, neden ve ne kadar süreyle yapıldığı sorularına cevap
verebilecek nitelikte olması gerekir. Bunun yanı sıra faturanın hasta veya tedavi
giderlerini ödeyen kişi ve kurum için anlaşılabilir bir dille düzenlenmesi önem taşır.
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2.10.1.2. Uluslararası sigorta şirketleri ve asistan firmalarıyla işbirliği yapılması ve
tıp hastalarının sigorta ve diğer gerekli işlemlerinin yapılması
Bu kapsamda şu konular gündeme gelir:
- Kiminle, nerede ve hangi ülkede?
- Sigorta şirketlerinin yeterliliğinin belirlenmesi
- Bu şirketlerle yaşanan sorunlar ve muhtemel çözüm yolları
- Sigorta şirketleriyle işbirliği içerisinde vaka yönetimlerinin kaydının tutulması
- Uluslararası hastaların durumlarına ilişkin asistan veya sigorta şirketiyle irtibat
kurulana kadar geçen süre
2.10.1.3. Faturalandırma konularında açıklamalara gereksinim duyulması halinde
irtibata geçilecek kişinin belirlenmesi
Hastanenin, fatura içeriği ve maliyetlere yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir soru
ve sorun durumunda cevap verebilecek yeterliğe sahip kişi veya kişilerden meydana
gelen bir irtibat noktası belirlemesi gerekir. Bu bağlamda şu bilgilerin bulunabilir ve
takip edilebilir olması önem taşır:
- Belirli bir irtibat noktasının bulunması
- 24/7 veya
- Hangi mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olduğu
- İrtibat görevlilerinin isimleri
- İrtibat verileri
- Telefon
- Faks
- E-posta
- Varsa diğer bilgiler
2.10.1.4. Faturalandırma hizmetlerinde kullanılacak diller
Hastanenin faturalandırma ve muhasebelendirme bölümlerinde kullanılan (konuşulan)
dil veya dillere ilişkin bilgi vermesi gerekir. Genel olarak faturalandırma ve
muhasebelendirme bölümlerinde görevli kişilerin en azından İngilizce olarak sorulara
cevap verebilmesi önem taşır.
2.10.1.5. Uluslararası hastalara faturalar verilene kadar geçen sürenin belirlenmesi
Hastanenin, ödemeyi yapacak kişi veya kuruma faturayı ne zaman göndereceğini
bildirmesi gerekir. Bu durum hastayla ve/veya ödemeyi yapacak tarafla yapılan
anlaşmada da açıkça belirtilir.
2.11. Uluslararası Tedavide Mevzuat, Kültür ve Etik Unsurları
Değişik ülkelerden gelen hastaların hastane ve sağlık kuruluşlarından çeşitli beklenti ve
istekleri olur. Bu nedenle hastane çalışanlarının bu durumun farkında olup sundukları
hizmet ve destekleri en uygun hale getirmeleri, böylece karşılıklı yanlış anlama ve
anlaşmaları önlemeleri beklenir.
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Operasyonel çerçeveden hareketle sağlık sunucusu, uluslararası hastaların yiyecek, kültür,
dil, din ve etik konularındaki beklenti ve isteklerini karşılayabilecek şekilde özel kurallar ve
süreçler belirler. Ayrıca sağlık sunucusu uluslararası etik kod ve mevzuatlarına uygun olacak
bir şekilde malpraktisi önlemek ve bu alandaki sigorta durumlarını sistematik olarak masaya
yatırır ve lüzumu halinde gerekli önlemleri alır.
Kültürel hassasiyet arz eden durumlara karşı sağlık sunucusunun kendi personelinin
eğitiminde kurum içi çalıştaylar, iç eğitim seminer ve kursları düzenlemesi çok önemlidir.
Bunun yanı sıra çok kültürlü bir yapıda oluşturulan bir ekibin uluslararası hastalarla
ilgilenmesi yerinde bir adım olacaktır.
Yurtdışında tedavi görmek oldukça karmaşık ve bilinmezliklerle dolu bir durumdur. Tıbbi
malpraktis ve yanlış tedavi durumlarında başvurulacak dava ve diğer yasal yollara ilişkin
sorulara cevap verilmesi gerekir.
Bu alanda herhangi bir sorunun ortaya çıkması halinde tedaviyi yapan doktor, işveren olarak
hastane veya ilgili sigorta şirketinden hangisinin söz konusu zarar ve hasarları tazmin etmesi
gerektiğinin belirlenmesi ve belirtilmesi gerekir.
Sağlık Bakanlığı Türk kamu hastanelerinde meydana gelebilecek malpraktise kaşı merkezi
bir sigorta sistemi tesis etmiş bulunuyor. Bu kapsamda karşılanan meblağ 300.000 TL olarak
belirlenmiştir.
2.11.1. Sağlık kuruluşunun, uluslararası hastaların tedavilerinde yasal, kültürel ve
etik unsurları karşılamak üzere yerine getirmesi gerekenler
2.11.1.1. Hasta güvenliği ve emniyeti
Hasta güvenlik ve emniyetine yönelik alınan önlemlerin bu hasta ve yakınları tarafından
anlaşılabilir bir dille yapılması büyük önem taşır. Bunun yanı sıra konuyla ilgili tüm
bilgi ve belgelerin en azından iki dilde (Türkçe ve İngilizce) olması ve içeriklerin
mümkün olabildiğince görsel tasvir ve malzemelerle desteklenmesi gerekir. Zira bu
şekilde örneğin yangın ve benzeri acil durumlarda en kısa sürede tahliye yapılabilmesi
için kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilir bilgiler sunulmuş olur.
Hastanenin, lüzumu halinde nasıl davranılacağına ilişkin yazılı bir tahliye planı
bulunur. Bu planda yer alanlar süreklilik gösterecek şekilde tüm çalışanlara
öğretilir ve eğitimleri yapılır. Eğitim verilirken hastanede meydana gelebilecek çeşitli
senaryolardan yola çıkılır: gün ışıklarının hâkim olduğu gündüz tahliye nasıl olmalı
ve kaç kişi sorumlu olmalı, gece tahliye söz konusu olursa ışıklandırma nasıl olmalı,
kaç kişi bu konuda sorumlu olarak tayin edilmeli gibi sorulara önceden cevapların
verilmesi gerekir.
Ayrıca, engelli insanların tahliyesi nasıl yapılmalı ve kimler tarafından yapılmalı
sorusuna çözüm bulunmalı. Aynı şekilde uluslararası hastaların tahliyesinde de böyle
durumlarda sorumlu olacak kişiler belirlenmeli ve yurtdışından gelen bu hastaların
tahliyeleri güvenli ve emniyetli bir şekilde sağlanabilmeli.
Eğitim programlarına katılımla ilgili bilgiler İnsan Kaynakları Bölümünde bulunan
personel dosyalarına işlenerek saklanmalı.
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Tüm koğuş ve katlar (tüm hasta odaları demek daha doğru olabilir) tahliye planlarıyla
ve çıkış işaretleriyle donatılır. Tahliye sistemi hoparlör ve duyurularla desteklenir.
Yangın ve elektrik kesintisi durumunda bunların çalışmaması ya da duyma özürlü
kişiler tarafından duyulmaması durumunu da dikkate alarak diğer alternatif duyuru
yöntemleri belirlenmeli.
Türk mevzuatına göre sağlık kuruluşunun bir yangın önleme sitemi bulunur.
Uluslararası hastaların kaldıklar yerin de bu yangın önleme sitemine dâhil edilerek
bununla alakalı kayıtları tutulur, yön tabelaları yerleştirilir, alınması gereken önlemler
alınır ve ilgili personele eğitimleri verilir.
Yukarıda belirtildiği üzere uluslararası hastalar güvenlik ve rahat isterler. Bunu
sağlayabilmek için hastanenin kendi güvenlik sistemi çerçevesinde ilave önlemlerin
alınması gerekebilir. Geldikleri ülkedeki güvenlik sisteminin farklı olabileceği
gerçeğinden hareketle uluslararası hastalar en azından kaldıkları hastanenin güvenlik
önlemleri hakkında bilgilendirilmeli.
Belki bir uç örnek olabilir ama Filipinlerde hastaneler tüm girişlere bomba koklayan
köpeklerin konulmasını gerekli bir önlem olarak değerlendiriyor. Bu durumda
Filipinli bir hasta Türkiye’ye tedavi için geldiğinde kendi ülkesinde “gerekli olan bu
güvenlik önlemini” Türkiye’de göremeyeceği için güvenlik zafiyeti olarak değerlendirip
kaygılanabilir. Bu nedenle tedavi için hastanenize gelen uluslararası hastaları güvenlik
önlemleri konusunda bilgilendirmek yerinde bir hareket olacaktır.
Uluslararası hastalarla çalışan hastane personeli bu çeşit sorulara kaşı hazırlıklı
olmalı ve hasta memnuniyetinin sağlanmasına dikkat etmeli.
Bununla birlikte hastanenin yeterli sayıda güvenlik personelinin, video kameralarının
ve varsa metal detektör ve diğer güvenlik tesisatları bulunur.
Ulusal düzenlemelere uygun olarak hastanenin güvenlik sisteminin kaydı tutulur ve
hastane Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak sorumluluklar açıkça tanımlanır.
Hastanenin örneğin teknik hizmetler bölümünün sorumluluğu altında bir takım bakım
sistemi bulunur. Kimin neden ne derece sorumlu olduğunu belirten tanımlar açıkça
yapılmış olur ve protokol ve kayıt sistemleri bu hizmetleri destekler. Her ne kadar bu
kurallar uluslararası hasta hizmetleri için yalnız dolaylı parametreler olsa da bunlar
hastanenin genel altyapısı, teşhis veya tedavi hizmetleri açısından büyük önem taşır ve
dolayısıyla uluslar arası hastaları da etkilerler.
Personele yönelik eğitim planları düzenli olarak uygulamaya konur ve bu eğitimlere
katılan ya da katılması gereken görevlilerin İnsan Kaynakları Bölümünde bulunan
dosyalarına işlenir.
2.11.1.2. Sigorta süreçleri: Malpraktis, kaza ve sorumluluk
Uluslararası hastalarla ilgili meydana gelen malpraktis ve bunun sonucunda ortaya
çıkan düzeltme ve tedaviler büyük maliyetlere sebep olabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı bu konuda bir düzenlemeye giderek Türkiye’de çalışan doktorları
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malpraktise karşı kendilerini sigorta ettirmeye zorunlu kılmış bulunuyor.
Mevcut duruma göre malpraktis sigorta tutarı 300.000 TL olarak belirlenmiş
durumda. Konuyla ilgili yasal dayanak, malpraktis ve kaza süreç ve politikaları ve
sorumluluklarla ilgili konular Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı olarak belirli
kurallara bağlanmış bulunuyor. Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgi için Sağlık
Bakanlığına başvurulabilir.
Hastanın bu konularda yeterince bilgilendirilmesi ve onam formunu imzalaması ve
lüzum görülmesi halinde tedavi planının bu bilgiler ışığında yeniden gözden geçirilmesi
önem taşır.
2.11.1.3. İşyeri hekimliği ve çalışanın sağlığı
Hastadan diğer hasta ve görevli personele hastalık bulaşmasını önlemek için
hastanenin bir enfeksiyon kontrol protokolünün olması gerekir. Bu nedenle hastanenin
bu türden hastalık ve enfeksiyonların kendi sağlık profesyonellerine ve diğer
görevlilere bulaşmasını önleme konusunda oluşturduğu ve protokol ve aldığı önlemleri
uygulamaya koyması hayati öneme haizdir.
İşyeri hekimliği ve personel sağlığı hususunda ulusal düzenlemeleri dikkate alarak
hastanenin şunlara sahip olması gerekir:
• İşe alınacak adayların göreve başlamadan önce tıbbi muayeneleriyle ilgili
protokoller;
• Yeni görevlilerin, hastanede müstakbel görevi (doktor, hemşire, idari görevli,
temizlikçi, mutfak görevlisi, radyoloji bölümü vb.) dikkate alınarak kontrolden
geçirilmeleriyle ilgili protokoller;
• Bu konularda kayıtların tutulması ve gerektiğinde yeni kontrollerin yapılmasına
yönelik protokoller;
• Çalışanların yaptıkları işin tür ve durumuna göre düzenli olarak sağlık kontrollerinin
yapılmasına yönelik protokoller;
• Dışarıdan görevlendirilenlerin kontrolleri için protokoller;
• Personel için sağlık koruma programları;
• İşyeri sağlık yönetim protokolü.
2.11.1.4. Uluslararası kodlar ve tıp etiğine uygunluk
Tıbbi hizmetler sunan kuruluş, hasta ve yakınlarıyla tüm kendi çalışanlarına yönelik bir
etik, saygın ve düzgün bir klinik ortamının oluşturulması için gerekli altyapı çalışmasını
yapar.
2.11.1.5. Personel, hemşireler ve doktorların dile karşı esnekliği
Doktor-hasta ilişkisinde olduğu gibi tüm hemşirelik hizmetleri ve idari süreçlerinde
iletişim çok önemli bir unsur olarak öne çıkmakta. Uluslararası hasta hizmetlerinde
görevli olan personel ve tüm bakım çalışanlarının uluslararası hastayla başka bir dilde
konuşabilecek beceri ve bilgiye sahip olması gerekir.
Bu konuda tercümanlar istihdam edilebilir ve nitekim bu amaçla Sağlık Bakanlığı
bünyesinde 24/7 hizmet verebilecek şekilde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça
dil bilen görevliler işe başlatılmış bulunuyor. Henüz kendi yabancı dil altyapısı
bulunmayan hastaneler Bakanlığın sunduğu bu dil hizmetlerinden yaralanabilirler.
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Uluslararası tecrübelere dayanarak belirtmek gerekirse tercüme işlerinde çalıştırılan
istihdam edilen tercümanların tıbbi terimlere aşina olmasına dikkat etmek gerekir.
Aksi takdirde iletişim süreçlerinde ciddi sorun ve yanlış anlama ve anlaşılmaların
ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Eksik ve yanlış anlamaların bazı durumlarda yanlış
tedavi ve malpraktise yol açtığı ve açacağı da gözden uzak tutulmamalı.
Genel olarak, yalnız dili konuşulan ülkelerden hasta kabul edilmesi ve profesyonel
sağlık personelinin hastayla kendi dilinde ya da hastanın anladığı bir dilde iletişim
kuramadığı durumlarda hasta kabul edilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
2.11.1.7. Kültür hassasiyeti ve bilinçlendirme programları
“Diğer kültür ve zihniyetlerde ki farklılıkları” anlamak ve güven duyabilmek
uluslararası ve kültürler arası iş yapmada önemli olduğu kadar hastayla doktor ve
hastane personeli arasında da çok önem taşır. Alışkanlıklar ve olaylar karşısında
tepkiler kültürler arasında ciddi farklılıklar gösterebilmekte.
Bu konuda bilinçli olmak pek çok yanlış anlamanın önüne geçebilir ve her iki tarafın
ortak bir noktada buluşmasını ve birbirlerinin konum ve yaklaşımlarını anlamasını
olanaklı hale getirir.
Halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye gibi ülkelerde yemek, ibadet
ve birbirleriyle iletişim gibi konularda kültürel özelliklerin bilinmesi ve buna göre
davranılması gerekir.
Örneğin bir Alman hastanesinde bu konuda personelin hasta memnuniyetini
sağlayabilmesi için gerekli eğitim ve kursları alması gerekir. Örneğin bir Hıristiyan
kökenli hastalara hizmet sunan bir Türk hastanesinde de Hıristiyan hastaların kültürel
ve dini hassasiyet ve yaklaşımlarını bilen görevlilerin bulunması önem taşır.
Diğer kültürlere ve inançlara olan duyarlılık konusunda ilgili personele eğitim ve
kursların verilmesi hastane içerisinde gerek hasta gerekse personel arasında
birbirlerini anlama açısından büyük yararlar sağlayacaktır.
2.11.1.8 Uluslararası hastalara yönelik sunulan yemek hizmetleri
Yukarıda işaret edildiği üzere uluslararası hastaların yemek alışkanlıkları kültürden
kültüre göre değişebileceği gibi bazı nedenlerden dolayı da değişiklik gösterebilir. Bu
durumda hastayla doğrudan yapılacak görüşmede bu duruma bir açıklık getirilebilir.
Hastanelerin, aşağıda belirtildiği üzere hastaların talep ve istekleri doğrultusunda
yemek konusunda bazı değişikliklere gidilmesi konusuna dikkat etmesi gerekir:
• Kültür
• Din
• Özel fiziki gereksinimler
• Alerji ya da gıda intoleransları
• Başka nedenler
Hastaların özel yemek gereksinimlerini karşılamak üzere bu hizmetler dışarıdan temin
edilebilir. Örneğin bir Musevi asıllı görevli için “Koşer” öğün hazırlanması gerekebilir.
Böyle bir durumda bu türden talepler dışarıdan karşılanma yönüne gidilebilir.
Uluslararası Hasta Biriminin (UHAB) hastanın taleplerinden yola çıkarak mutfak
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görevlileri, diyetisyen ve lüzumuna göre tedaviyi yapan doktorla işbirliği içerisinde
yemek hizmetlerini organize etmesi gerekir.
Hastane, bu bağlamda hastanın kültürel ve dini gereksinimlerini hesaba katarak hasta
gelmeden önce bu konuları açıklığa kavuşturması gerekir. Bu konuda bir anket formu
ve/veya telefon görüşmesi yapılabilir.
2.11.1.9. Engelli hastalar için protokoller ve altyapı
Uluslararası engelli hastalar için gereken altyapı aynı yerli hastalar için belirlenen
şekilde olur. Bu amaca yönelik olarak hastanenin kendi Kalite Yönetim Sistemi
kapsamında ayrı bir protokolü bulunur.
Bununla birlikte, mevcut altyapıya ilişkin olarak hastaya yazılı ve anlayabileceği bir
dilde bilgi verilir.
2.11.1.9 Kültüre uygun ölüm sonrası (postmortem) protokolleri
Farklı din ve kültüre sahip hastaların, ölüm sonrası protokol ve süreçlerle ilgili farklı
beklenti ve istekleri olur. Bu konuda hizmet sunanların bu durumun farkında olmaları,
bu istek ve beklentilere saygı duymaları ve bu konuda gereksinimleri karşılayabilecek
konumda olmaları gerekir.
2.12. Uluslararası Hasta Biriminde (UHAB) İnsan Kaynakları ve Sürekli Tıbbi Eğitim ve
Kurslar
İnsan kaynakları bölümü herhangi bir sağlık sunucusu içine n önemli bölümü oluşturur.
Doktor ve hemşirelerin yanı sıra teknik ve idari personelin eğitim ve tecrübesinin artırılması
hastaların tedavisi için çok önem taşır.
Tüm kategorilerde kaliteli, gerekli eğitimi almış, yüksek tecrübe ve donanım sahibi
personel düzeyine ulaşabilmek için sağlık sunucusu etkin randevu sistemi, sürekli eğitim ve
sistematik ölçüm mekanizmaları geliştirerek gerek personelin gerekse klinik ve uluslararası
hasta yönetim süreçlerini profesyonel hale getirir.
Ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınması ve insan kaynakları yönetim ve
eğitimine uygulanması gerekir.
İnsan
Kaynakları

Yönetim
planları

Doktorların
nitelik,
tecrübe ve
şöhreti

Hemşirelerin
nitelik ve
tecrübeleri

Personelin
nitelik ve
tecrübesi

Şekil 14: Uluslararası Hasta Hizmetleri personel yönetim ve nitelikli kılınmasıyla ilgili olarak
İnsan Kaynakları Bölümünün sorumlulukları
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2.12.1. Yetkili personelin kiralanmasında İnsan Kaynakları yönetimi
Özellikle Uluslararası Hasta Birimi (UHAB) tarafından yönetilen uluslararası
hastaların gereksinimleriyle ilgili olarak UHAB ekibinin multidisipliner oluşturulması
önem taşır. Bu nedenle UHAB ekibi hemşirelik hizmetleri ve diğer tüm idari ve tıbbi
olmayan hizmetler konusunda bilgi ve beceri sahibi olurlar veya bu konuda dışarıdan
danışmanlık alınır.
Bu bağlamda İnsan Kaynakları Yönetimi yeni bir UHAB kurulurken ya da ayrılanların
yerine yeni elemanlar alırken yukarıda belirtilenleri akılda bulundurur.
Kültürel duyarlılık ve kültürel farklılıkların bilincinde olmaya yönelik programların
sunulması ve hastanenin ilgili personelinin bu konuda gerekli ve yeterli bilgi ve bilince
erişmesine kadar sürekli tekrarlanması gerekir.
Personel eğitimi
(doktor, hemşire ve
diğer görevlileri)

Uluslararası
hastanın kültür ve
adetleri

Duyarlılık ve kültürel
farkındalık

Eğitim
programlarının
ölçülmesi ve durum
değerlendirmesi

Şekil 15: Görevli personeli kültürlerarası eğitimleri
Sürekli Tıbbi Eğitim
- Tıbbi personel
- Hemşirelik hizmetleri görevlileri
Mevcut bilgi ve tecrübeyi güncelleştirmek, bunları diğer meslektaşlarla alı vermek,
multidisipliner vaka tartışmaları yapmak, çalıştaylar vasıtasıyla bilgi ve tecrübe
edinmek, ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılmak doktor ve
hemşirelerin CME planlarının bir parçasını oluşturmalı. Eğitim planlarının doktor ve
hemşirelerin İnsan Kaynakları Bölümünde bulunan bireysel dosyalarında saklanması
gerekir.
Sürekli Tıbbi
Eğitimler

Tıbbi ekibin eğitimi

Hemşirelik hizmeti
sunanların eğitimi

Şekil 16: Sürekli Tıbbi Eğitim
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2.12.2. Tüm personel kategorileri, eğitim gereksinimleri ve ölçüm sonuçlarına ilişkin
değerlendirme kuralları
Hastanenin Kalite Yönetim Sisteminin ve İnsan Kaynakları Yönetiminin bir
parçası olarak tüm personelin (doktor, hemşire, idari ve teknik personel) eğitim
gereksinimlerinin ele alınarak bu konuda mutabakatların sağlanması gerekir (Bu
konuda yukarıda 6. Maddeye bakınız)
Sunulan ve/veya sunulması planlanan tüm eğitim ve kursların bunlara katılan görevli
ve personele yararı açısında kalite ve etkinlik yönüyle ölçülmesi gerekir.
2.12.3. Kurum içi çalıştaylar veya dış danışmanlık gibi uluslararası hastalara yönelik
sunulan eğitim ve kurs hizmetleri
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yönelik kalite artırmayı hedefleyen
pek çok eğitim ve uzmanlık kursları bulunmaktadır. Kurumsal istek ve gereksinimleri
de dikkate alan çalıştay ve eğitim hizmetleri için Sağlık bakanlığı veya bu rehberi
hazırlayanlara başvurulabilir.
Personelin eğitimi sürekli sistematik bir şekilde ölçülerek verilen eğitimlerin etkinlik
ve yararlarının kalite düzeylerinin araştırılması gerekir.
2.13. Uluslararası Hasta Tedavilerinde Yönetim, Liderlik ve Sistem Doğrulama
Sınır ötesi tedavi ve bakımın yönetim ve kayıtlarının tutulması lojistik açıdan oldukça zahmetli
bir iştir. Bu nedenle işin başından itibaren bütüncül, kapsamlı ve eşgüdümlü bir yönetim
ve idari mekanizmanın oturtulması büyük zorunluluktur. Bu alanda yapılacak çalışmaların
bütününde gereksinim duyulan ya da ilerde duyulması muhtemel lojistik desteğin de
planlanması gerekir.
Sağlık alanında en üst organ olarak Sağlık Bakanlığı tıp turizmi alanında strateji belirleyerek
sağlık sunucusuna elinizdeki bu rehber gibi pek çok alanda destek hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca yönetmelik ve düzenlemeler gibi yasal çalışmalar yürütmektedir. Sağlık Bakanlığının
bu alanda yaptığı çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlıktan edinilebilir.
Hastane yönetimi, uluslararası hastalara sunulan hizmetlerin kalite ve güvenliği açısından
hastane içerisinde net ve berrak bir organizasyonsal yöntem takip eder. Bu kapsamda
hastane yönetimi uluslararası hastaların hastane içerisindeki konum ve statülerine yönelik
denetleyici bir görev üstlenir.
2.14. Yönetim ve idarenin etkin yürütülebilmesi için gerekenler
Sağlık kuruluşunda tüm yönetim ve idari görevler kendi Kalite Yönetim Sisteminde ve/veya
akredite hastane sisteminde yer alır ve devamlılık gösterir.
Güvenlik ve kalite politikaları gözden geçirilerek yönetim katmanı tarafından stratejik
öncelikli olarak dönemsel bir şekilde onaylanır. Bütün bu çalışmaların belgeleri kurum
bünyesinde hazır bir şekilde bulundurulur.
Uluslararası hastalara sunulan hizmetlerle ilgili olarak dönemsel raporlar tutulur ve konuyla
ilgili yönetici yardımcısına ve yönetim katmanına sunularak durum takibi yapılarak gerektiği
takdirde düzeltici adımlar atılır.
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3. SAĞLIK TURİZMİNDE TANITIM VE PAZARLAMA
3.1. Tanıtım ve Pazarlama Tanım ve Kapsamı
Yapı’nın tanıtım ve pazarlama stratejisi –ve sonrasında planlaması- oluşturulurken,
“Düşünülmesi gerekenler” başlığı altında yer alan bazı sorun ve faktörler hesaba katılmıştır.
Pazarın segmentlerden ve farklı tabakalardan oluştuğu ve “tek tip çözüm”ün hepsine birden
uymayacağı gerçeğini de ayrıca düşündük.
Yapı’nın hitap ettiği pazar parçalı bir yapıya sahip olduğundan, oluşturulan plan da pazar
gibi, her bir segmente uygun –ve etkin (maliyeti düşük) bir şekilde- ve uygun yöntemi veya
yöntemleri içeren özel olarak oluşturulmuş parçalı yapıdadır.
“Yönetilebilirlik” açısından, en azından başlangıçta, segmentler aşağıdaki gibi olacaktır:
• Toptan Market:
• “Ödeyici / Maliyeti Üstlenen” kuruluşlar
• Perakende Market:
• Genellikle “kendi cebinden” ödeme yapan ve “isteğe bağlı hizmetler” –sigorta
şirketlerinin ödemediği- talebinde bulunan bireyler
• Sigortası olmayan (kendisi ödeme yapan) ve “gerekli ve isteğe bağlı” hizmetlerin her
ikisini de isteyen bireyler
• Coğrafi Bölge ve Ülke
Kurulacak Yapı’nın bazı sebeplerden dolayı daha çok Toptan Pazar üzerine odaklanması
yerinde olur:
• Yapı yerel Özel sektörden kaynaklanan daha az rekabetle karşı karşıyadır
• Hükümet, ülkeleri Yapı ile işbirliği anlaşması imzalamalarında etkisini kullanabilir
• Elçilikler ve Ticari Ataşelikler, ister hükümet düzeyinde isterse de büyük şirketler ve
Kuruluşlar seviyesinde olsun- kendilerinden bu yapıya katkı yapabilirler
• Toptan pazara hitap etmek maliyet açısından daha hesaplıdır.
Coğrafi Bölgeler ve ülkelere gelince, “yakın komşuluğundakiler” ve özellikle Türkiye’nin iyi
ilişkileri ve aralarında anlaşmalar olan ülkeler üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
Yapı’nın “Uzak Ülkelerden (örn. Kuzey ve Güney Amerika, Uzak Doğu) hasta çekme beklentisi
pek gerçekçi olmayacaktır.
Avrupa Sınır Ötesi Sağlık Yapılanması ve Türkiye Kamu Hastaneleri Tıp Turizmi Yapılanması
arasında önemli benzerlikler olduğu ifade edilmişti.
Türkiye’nin AB’ne üyelik konusundaki çalışmaları çerçevesinde, oluşturulacak olan Yapı
AB Yapılanmasına benzemeli –ve aynı zamanda, bu sayede, AB’den hasta çekmeyi de
hedeflemelidir.
Şu anda bile, Türkiye bazı Avrupa Birliği ülkeleri ile iki taraflı anlaşmalar yapmış durumdadır.
Hükümetin bir Kamu Tüzel oluşumu olarak Yapı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile bağlantılı
Hükümetlerle ve Sağlık Fonları ve Sigorta Şirketleri ile anlaşmalar yapabilir.
Ayrıca, yurtdışında yaşayan Türk Diasporası da hedeflenen bir pazar segmenti olarak
düşünülmelidir.

58

3. SAĞLIK TURİZMİNDE TANITIM ve PAZARLAMA

Dolayısıyla, tanıtım faaliyetleri, yurtdışındaki Türklere ulaşılarak, farkındalık oluşturulması
ve bu yöndeki taleplerin artırılmasına doğru yönlendirilmelidir.
Sonuç olarak, her bir pazar (toptan ve perakende), Coğrafi Bölge ve Ülke için ayrı tanıtım ve
pazarlama yöntemleri kullanılacaktır.
3.2. Tanıtım ve Pazarlama Stratejilerinin Oluşumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yapı Tanıtım ve Pazarlama Stratejisinin oluşturulmasında – ve sonrasında Planlanmasında,
aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:
• “Marka” ve Yapı’nın markalaştırılması
• Tanıtım, pazarlama ve satış için hedeflediğimiz hizmetler nelerdir (Hizmetler)
• Bu hizmetlerin tanıtılması, pazarlanması ve satışını düşündüğümüz kimlerdir
(hedeflenen Pazar veya Pazarlar)
• Pazar veya Pazarlar (ve Pazar veya Pazarlarda hedeflenen kitle)
• Pazar tabakaları (aslında ekonomik durum ve maliyet duyarlılığına atıf yapılıyor)
• Tıp Turizmi Tüketicisi ve Ödeyici Kuruluşlar / Maliyeti Üstlenenler tercihlerini nasıl
yapıyorlar
• 3. Şahıs Ödeyici Kuruluşlar / Maliyeti Üstlenen Kuruluşlar “Tıp Turizmi Seçimleri”ni
neye göre yapıyorlar
• Hastalardan Beklenen Cevap
• Ücret Ödeyen Kişi – Maliyeti Üstlenenlerden Beklenen Cevap
• Hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışı için mevcut Yöntemler (Yöntemler)
• Rekabet
• Rekabetle başa çıkma
• Rekabet aracı olarak yenilikçilik
3.3. Sağlık Turizminde Algı, Tanınırlık ve Markalaşma
Yapı’nın başarısı, büyük ölçüde, yurtdışı hastalar ve ödeyici kuruluşların Yapı hakkındaki
algısına bağlıdır.
Bu nedenle, Yapı’nın ünü, bir marka için yapıldığı gibi, üzerinde çalışılmalı ve korunmalıdır.
…”Sağlık için Türkiye’yi ziyaret et” ve “Türkiye’nin Lider Hastaneleri”
Sağlık Turizmi markaları kendilerini Sağlık Turizmi yapılan ülke ve/veya bölgelerle
sınırlamazlar. Sağlık Turizmi çerçevesinde sunulan sağlık hizmetleri -veya sadece Medikal
Turizm- şimdilerde kendilerini “markalar” gibi, geliştirme ve tanıtma içerisindedirler (Hizmet
Markaları).
Uluslararası, köklü ve saldırgan (çoğunlukla, aynı zamanda “parası çok olan”) rekabet
yüzünden, Yapı kendisini diğerlerinden (bir marka olmanın gerektirdiği gibi, “özel” bir şey
gibi) ayrıştırmaya ihtiyaç duyacaktır.
Sonuç olarak, tanıtım ve pazarlanması için, Yapı bir marka ve “markalaşmış“ olarak
görülmeli ve öyle hareket edilmelidir.
Şu hiç unutulmamalıdır ki, aynı zamanda, Yapı, bir marka ve bir Sağlık Turizmi ülkesi olarak
Türkiye’yi tanıtacaktır. Bununla birlikte, Yapı hatta Türkiye’deki diğer “Markalar” dan da
kendisini ayrıştırmak zorundadır. Yapı ve Türkiye açısından, “Hizmet Markası” olarak “Sağlık
için Türkiye’yi ziyaret et” sitesini öneririz. (www.visitturkeyforhealth.com )
Ve Yapı içerisindeki Hastaneler de Marka ile ilişkilendirilecek ve “Türkiye’nin Lider
Hastaneleri “ web sitesinde sergilenecektir (www.turkishleadinghospitals.com).
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3.4. Sağlık Turisti Seçimini Nasıl Yapar?
Günümüzde, yurtdışındaki hastalar Medikal Turizmi düşündüklerinde, ilk önce gidilecek
ülke veya bölge, daha sonra gidilecek sağlık kurumu – ve ondan sonra da, tedaviyi
gerçekleştirecek doktor veya ekibi seçmek suretiyle bunu yaparlar.
Bu açıdan, Yapı ve onun “marka”sı da, gidilecek bir ülke gibi görülme ve o şekilde hareket
edilmeye ihtiyacı olacaktır. Ve burada tabii ki, gidilecek ülke Türkiye’dir.
Sonuç olarak, Türkiye Yapı’nın tanıtımı ile birlikte tanıtılmaya ihtiyaç olacaktır.
“Maliyet Duyarlı” hastalar açısından, “gidilecek olan yer” seçimi genellikle Bölge ile başlar,
sonra Ülkeye, oradan Şehir – Kurum (Hastane) üzerinde karar vermeden- doğru olur. Eğer
“gidilecek olan yer” konusunda bir kere güven oluştuğunda, tedaviyi kimin yapacağının çoğu
zaman çok ehemmiyeti yoktur.
Hastaneye yerleşmeden önce “Duyarlı Maliyet” acısından “Hedef” tipik olarak Bölge ile
baslar, sonra Ülkeye ve Şehre— onları tedaviyi düşünce olarak değil, öncelikle onlar “Hedef”
konusunda emindirler.
Hastanın maddi konuda bir sıkıntısı yoksa seçim işlemi tersine döner – ve (en iyi ) hastane ve
ekip veya doktor – ve ondan sonra da Coğrafi Bölge (gidilecek olan yer) şeklinde olur.
Bu nedenle maliyet öncelikli hastalar için “hedef ülkeler” olarak görülen bazı ülkeler aynı
zamanda, maliyet kendileri için ikinci planda olan hastaların da tercih ettiği ülkeler arasında
yer alır (örnek olarak USA, İngiltere, Almanya).
Bu gözlemler Yapı’nın Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi -ve Pazarın Segmentasyonu’nun –
planlanması sırasında hesaba katılacaktır.
3.5. Tedavi Masraflarını Ödeyen Kuruluşlar
3.5.1. 3. Parti Ödeyicileri / Maliyet Üstleniciler “Medikal Turizm Seçimlerini” Nasıl
yaparlar? Sigorta şirketleri “ nasıl düşünür ve davranırlar?
“Maliyeti üstlenen ödeyici kuruluşlar” temsil ettikleri zümre adına (çalışanları,
poliçe sahibi sigortalılar) Yurtdışında Tedavi imkanlarını da içeren seçenekleri
değerlendirirken, aşağıdaki hususları göz önüne alırlar:
• Maliyet
• Kalite
• Elverişlilik
• Güvenilirlik
• Risk
• Politik Etkisi
3.5.2. Tanıtım ve Pazarlama amacıyla Medikal Turizm Hizmetleri Segmentasyonu
Yapı’nın hedeflediği pazar “segmentler” halindedir. Bu tespitle, Medikal turizm
hizmetleri verecek olan Yapı’yı tasarlarken, tüm hizmetlerin de tanıtım ve pazarlama
açısından farklı kategoriler halinde segmentlere ayrılması gerekecektir.
• Gerekli hizmetler (masraflar çoğunlukla ”3. Kişi” Ödeyici Kuruluşlar / Maliyeti
üstlenen kuruluşlar tarafından karşılanır.
• İsteğe bağlı hizmetler (maliyet hasta tarafından – kendi cebinden karşılanır)
• Cerrahi
• Cerrahi olmayan
• Tanı (ve Check Up)
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3.5.3. Tahmini Hasta Yanıtlarının Analizi
Farklı pazar segmentleri ve gelir düzeyi farklı olan toplum tabakalarının Yapı’ya nasıl
cevap vereceğini kestirebilmek mümkün değildir.
Bu nedenle, “Grup-Spesifik” tanıtım ve pazarlama stratejileri ve planlarını formüle
ederken hedeflenen yurtdışı hasta kategorilerinin her birisi ayrı düşünülmeli ve analiz
edilmelidir.
3.5.4. Tahmini Ödeyici – Maliyet Üstlenici Kuruluşların Yanıtlarının Analizi
Bir önceki “Hastaların Yanıtları” kısmında olduğu gibi, farklı ödeyici kuruluşların
Yapı’ya nasıl cevap verecekleri kesin değildir.
Bundan dolayıdır ki, “Grup-Spesifik” tanıtım ve pazarlama stratejileri ve planlarını
formüle ederken ödeyici kuruluşların her biri ayrı düşünülmeli ve analiz edilmelidir.
3.6. Uygun Reklam ve Pazarlama Yöntemleri ve amaca uygun olanının seçimi
Tamamı bilinen, mevcut birkaç tanıtım ve pazarlama yöntemi vardır.
Önemli olan ise uygun olanları – ve verimli bir şekilde (uygun maliyette) nasıl
kullanılacaklarını (uygun maliyette) bilmektir.
3.7. Bölgeye ve Ülkeye özel Tanıtım ve Pazarlama
Hükümetler düzeyinde Türkiye’nin birçok ülke ve bölge üzerinde etkisi vardır.
Bunun dışında, Türkiye birçok ülke ile birçok sektörü kapsayan (sağlık sektörünün de olduğu)
ikili işbirliği antlaşmaları imzalamıştır.
Bu antlaşmaların kapsamı, Türkiye’ye Medikal Turizmi de – ve (Türkiye tarafından bu
ülkelere verilen tavizlere karşılık olarak) kamu hastanelerinde tedavilerin yapılmasını da
içine alacak şekilde genişletilmiştir.
3.8. Tanıtım ve Pazarlanmada Etkinliklerden Faydalanma
Tanıtım ve Pazarlama için etkinliklerden yararlanılması konusu her zaman mevcuttur.
Medikal Turizm -veya Sağlık Turizmi konusunda, dünyada her yıl birkaç konferans, kongre,
zirve ve forumlar yapılmakta ve bu etkinlikler Health Tourism Events adlı listeden takip
edilebilir.
Kural olarak, bu etkinlikler sponsorluk fırsatları ve sergi formunda ticari yönlere sahiptir.
Ve tabii ki, içerisinde bir başka yardımcı etkinlik olarak (ve çoğu kez, aslında “unutulmuş ama
başı çekmesi gereken”) konferansların yer aldığı sergi / fuarlar vardır.
Üzerinde durmamız gereken konu, tanıtım ve pazarlamada bu etkinliklerden etkili (maliyet
etkin) bir şekilde nasıl faydalanabiliriz hususudur.
3.9. Tanıtım ve Pazarlamada Bir Strateji Olarak Sponsorluk
Sponsorluk etkinlikleri – bulunduğunuz endüstri ya da rekabet ettiğiniz kuruluşlara değil –
doğrudan müşteriniz olabilecek kitleye hitap eder ve mesaj verir
Sadece içinde bulunduğunuz endüstri temsilcilerinin ya da rakiplerinizin olduğu etkinliklere
katılmak tam bir kaynak israfı olup, bir faydası yoktur.
Buradaki dikkat edilecek konu, niçin, -neye ve kime- ve nerede sponsor olunacağıdır.
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3.10. Tanıtım ve Pazarlamada Bir Strateji Olarak Fuar ve Sergilere Katılım
Yapı sağlıkla veya sağlık sektörü ile doğrudan ilgili olmayan fuarlara da katılabilir.
Bilindik pazarın dışındaki etkinliklere katılarak farkındalık oluşturmanın tanıtım ve
pazarlamadaki önemini daha önce belirtmiştik.
Fiziksel veya Online Sergiler
Fiziki olarak bizzat katılınan sergiler hepimiz tarafından bilinen bir seçenek zaten.
Fakat Online sergiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu konuda birkaç tane uygulama yakında faaliyete geçmek üzere.
Bunlardan en büyüğü ve en kapsamlısı, Business Global aktif olarak hayata geçti.
Bu sürekli bir sergi olup (bir “başlangıç” ve “sonu” yok) ve 180 ülkeyi ve tüm endüstrileri –
Sağlık turizmi ve Medikal turizm segmentini de- kapsıyor.
Yapılmaması gerekenler
Yapı’nın aşağıdaki hatalara düşmemesini öneririz:
• Sadece rakiplerinizin katıldığı ve asıl müşteri kitlesinin olmadığı etkinliklerde yer
almayın
• Bireysel tüketici ve perakende pazara yönelik düzenlenen Road Show ve fuarlara
para ve zaman harcamayın.
3.11. Bilindik Sektör ve Pazar Dışında Tanıtım ve Pazarlama (Rastlama Unsuru)
Yapı’nın hâlihazırda Medikal Turizme kaynak olabilecek gibi görünmeyen endüstri ve
pazarlara da bir şekilde –etkinlikler ve lansman yoluyla- hitap etmesini öneririz.
Günümüzde işletmeler ve tüketiciler zamanlarının önemli bir kısmını belli ihtiyaçlarını temin
etmek üzere “araştırma“ için geçirirler. Bu sırada, aslında aradıkları olmasa da, çok sık
“karşı karşıya geldikleri, rastladıkları” bir şey pratikte ilgilerini çekici gelebilir.
Onun içindir ki, burada Yapı’nın, Medikal Turizm ile doğrudan ilgisi olmayan platform ve
ortamlarda bile bir varlık göstermesini ve “var olmasını” öneriyoruz.
Örneğin, geniş okuyucu kitlesine hitap eden tüketici magazinler -ve seyahat ile ilgili dergilerde reklam vermek olabilir.
Ve tabii ki, reklam içerikli olan dergiler havaalanlarında ücretsiz olarak tüketiciye ulaşan
dergilerdir. Sonuç olarak, Yapı, havayolları şirketlerinin yayınladığı ve yolcuların kolaylıkla
koltuk önlerindeki ceplerde bulabildikleri dergilerde tanıtım ve pazarlama yapmayı
düşünmelidir.
Tanıtım ve pazarlama Aktif ve Pasif olarak iki kısımda değerlendirilebilir.
Aktif pazarlama şekli herkesçe anlaşılabilir ve bilinirken, Pasif pazarlama o kadar
bilinmeyebilir. Tabii, en bilinen pasif tanıtım ve pazarlama ortamı web siteleridir ve tamamen
kitlelere ulaşma ile ilgilidir. Fakat Yapı, bazıları doğrudan sağlık ile ilgisi olmasa da, başka
medya ve diğer platformlar aracılığıyla farkındalık oluşturmak üzere “kendisini göstermeyi
ve anlatmayı” hedeflemelidir.
İşte bu sebepten dolayı, Yapı kendisini bilindik pazarların dışında da tanıtım ve pazarlama
faaliyetleriyle göstermelidir. Beklenmedik bir anda bulma/buluşma ve “rastlaşma faktörü”
bu konuda önemli bir rol oynayabilir.
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3.12. Diaspora Unsuru
Türkiye’nin çok sayıda yurtdışında daimi yada geçici yaşayan vatandaşları vardır.
Bu kişiler tatillerini çoğunlukla Türkiye’de geçirmek veya şahsi ve ailevi nedenlerle
Türkiye’ye gelirler.
Türkiye’de bulundukları sürede, kapsamlı bir sağlık check-up’ı ya da tedavi gerektiren bir
rahatsızlıkları olduğunda tedavi için bunu iyi bir fırsat olarak görürler. Bu duruma göre Türk
Diasporası Market Segmenti ile ilgili olabilir. Yurtdışında farkındalığı ve cesareti arttırma
amaçlı bu tarz Tanıtım çabaları Türk Topluluklarınca yapılır.
Bu açıdan, Türk Diasporası bir Pazar segmenti olarak değerlendirilmelidir. Böyle olunca,
yurtdışında yaşayan Türk toplumuna yöneltilen tanıtım faaliyetleri onlara ulaşmaya ve
tanıtımda farkındalık ve teşvik etmeyi hedeflemelidir.
3.13. Dışa Açılım Girişimleri
Yapı’nın potansiyel müşterilere anlatılması
Proaktif olma, Yapı’nın potansiyel yurtdışı hastalarına ulaşma ve onlarla iletişim kurma
gereksiniminin bir parçası olarak, Yapı’yı anlatan – ne olduğu, neden böyle bir oluşuma gidildiği
– ve potansiyel hastalar için değerini anlatan kısa bir dokuman oluşturmaya ihtiyacımız var.
Segmente özel hazırlanacak bu çalışmada bulunması gerekenler:
• Toptan Pazar
• Perakende Pazar
İdeal olan, bu çalışmanın özellikli olanlarını oluşturmayı da hedeflemeli ve Bölgeye özel ve
Ülkeye özel sürümlerini de yapmalıyız.
Oluşturulacak “metinler” tanıtımdan çok, sadece bilgilendirici olacaktır.
Ve bu “metinler” Plan’ın web sitesinde de yer almalıdır.
3.14. Toptan Pazar Strateji ve Planı
Plan aşağıdaki nedenlerden dolayı, öncelikle Toptan Pazar üzerinde yoğunlaşmalıdır:
• Özel sektör –yerel- rekabeti azdır.
• Hükümet ülkeler düzeyinde Yapı ile işbirliği anlaşmaları imzalanmasında etkisini
kullanabilir.
• Elçilikler ve Ticari Ataşelik bölümleri iste hükümetler düzeyinde ister büyük şirket ve
organizasyon olsun katkıda bulunmak isteyeceklerdir.
• Toptan pazara yönelmek çok daha az maliyetlidir.
3.14.1. Doğrudan “yüz yüze temas”
Söz konusu tanıtım ve pazarlama olunca, başlangıçta, İnternet üzerinden iletişim
kurmanın (e-posta, web) güven vermediğini fark ettik.
Etkin bir pazarlama ve tanıtım için - toptan pazara yönelik-, karar verici ve ödemeyi
yapan kişilerle önemli oranda kişisel temasta bulunmak gereklidir.
Bu, tabii ki para ve zaman gerektirir.
Toptan pazarda “harekete geçmek ve devam edebilmek” için önemli oranda
“doğrudan temas” kurmaya ihtiyacımız var.
Şu formlarda olabilir:
• B2B – etkinliklerde birebir toplantılar
• Bizzat sunumlar yaparak
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3.14.2. Elçilikler ve Konsolosluklar ile Bunların Ticari Bölümlerinden Yararlanılması
Yapı, hükümetin bir yasal organı olarak, konu ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk
Elçilikleri ve Konsolosluklarıyla temasa geçebilir.
Elçilikler, bulundukları ülkelerdeki ilişkilerini kullanarak Yapı ile ikili işbirliği
anlaşmaların imzalanmasında Türkiye lehine fayda sağlayabilirler.
Elçilik Ticari kısımları da aynı şekilde büyük şirketler ve organizasyonlar ile bu
konuda temaslarda bulunurlar.
Yapı da Türkiye’deki Yabancı Elçilikler ve Konsolosluklar ile aynı şekilde temaslarda
bulunur.
3.14.3. Tanışma Ziyaretleri Düzenlenmesi
Yapı tanışma ziyaretleri organize etmeli ve “etkili” kişileri bu organizasyonlara davet
etmelidir:
• Fikir adamları
• Karar vericiler
• Tanınmış ve etkili gazeteciler
3.14.4. Hasta Dayanışma Dernekleri ile İrtibat Kurulması
Belirli hastalıklar ve tedavileri ile ilgili olarak (Yapı’nın da yurtdışı hastalarına
sunduğu sağlık hizmetleri arasında olan) çok sayıda hasta dernekleri mevcuttur.
Yapı hazırlamış olduğu özel teklif ve önerilerle bu derneklerle irtibata geçmelidir.
3.14.5. Etkinliklere Katılım
Etkinliklere katılım Strateji ve Planın bir parçası olmalıdır.
Toptan anlaşmaların yapılmasına olanak sağlayacak etkinlikler genelde “bire bir”
B2B (işletmeler arası) Toplantı randevularına imkân sunan organizasyonlardır.
Bu tür toplantılar günümüzdeki Sağlık Turizmi ve Medikal Turizmi Kongre ve
Konferanslarında yer almaktadır.
3.14.6. Fuarlara Katılım – Gerçek ve Online
Fuarlarda stant ile katılım aynı zamanda Toptan Pazarlara ulaşımda etkili ve ikna
edici bir etki göstermiştir.
3.14.7. Aracı Kurum Hizmetlerinden Yararlanma
Perakende Pazarı açısından, aracı kurum hizmetlerinin bazı dikkate değer katkıları
olabilirken, Toptan Pazara gelindiği zaman katacağı değer şüphelidir.
Eğer şayet aracı Kuruluşlar hastanın kendi ülkesinde bulunuyorsa, o takdirde, ödeyici
kuruluşlar (sigorta şirketleri, işveren, vb. ) açısından -ve onların adına- Lojistik
Yöneticisi olarak fonksiyon görürler.
Fasilitatorlar kaynak ülke merkezli olarak ödeyiciler için Lojistik Müdürler olarak
ödeyicilerin lehine hareket ederler. Bunun yanında, tabii ki, Yapı Türkiye’de yerleşik
aracı Kuruluşlardan medikal tedaviler dışındaki konularla ilgili, bir Destinasyon
Program Yöneticisi olarak, faydalanmak üzere bir karar alabilir.
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Özgün Plan
• “Doğrudan İrtibat” kur
• B2B – Etkinlikler sırasında birebir toplantı
• Bireysel sunumlar
• Elçilikler veya Konsolosluklardaki Ticari Ataşeliklere odaklanma
• Türkiye’deki Yabancı Konsolosluklar ve Elçilikler
• Yurtdışındaki Türk Elçilikleri ve Konsolosluklar
• Ödeyici / Maliyet Üstlenen kuruluşlarla doğrudan iletişim- eğer mümkünse, şahsi
irtibat
• Tanışma ziyaretleri organize etme ve “etkili” kişilerin bu organizasyonlara davet
edilmesi:
• Fikir adamları
• Karar vericiler
• Tanınmış ve etkili gazeteciler
• Hazırlanmış özel teklif ve önerilerle, belirli hastalıklar ve tedavileri ile ilgili hasta
dernekleri ile irtibata geçme
• Fuarlara katılım– Gerçek ve Online – Medikal Turizm Endüstrisi dışında olanları da
içine alacak şekilde.
• Internet ve Web’den faydalanma ( fakat toptan pazar ile ilgili faydasız bir beklentiye
girmeme)
• Hizmet ve imkânlarından yararlanma
• Dış İşleri Bakanlığı
• Elçilik ve Konsoloslukların Ticari Ataşelikleri
3.15. Perakende Pazarı Strateji ve Planı
Yapı’nın toptan pazara ağırlık vermeye daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıca, perakende pazarına da farklı bir yaklaşım - ve beklentilerle – eğilmek gereklidir.
Perakende pazar stratejisi ve planının oluşturulmasında, aynı şekilde aşağıdaki konuları ele
alıyoruz:
• Verilen medikal tedaviler nelerdir:
• Gerekli hizmetler (“Sigortalar” tarafından karşılanan)
• İsteğe bağlı (elektif) hizmetler (sigorta kapsamında olmayan )
• Tüketiciler medikal turizm seçimlerini nasıl yaparlar
• Tedavi masraflarını kim “öder”:
• Hasta (cebinden)
• 3. Kuruluşlar / Maliyet üstleniciler (işveren, devletler, vb.)
• Hedeflenen perakende pazarlarının coğrafik konumu
3.15.1. Tüketici Dergilerinde Reklam ve Tanıtımların Yer alması
• Genel İlgi
• Havayolları dergileri
• Havaalanında “ücretsiz” dergiler
• Yaşam tarzı ile ilgili dergiler
• Turizm ve seyahat dergileri
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3.15.2. Etkili Gazeteciler için ev sahibi olarak farkındalık gezileri düzenlenmesi
Tasarı ile ilgili “fısıltıyı” oluşturmak için (bu sayede, ilgili kitlenin harekete geçmesi
mümkün olabilir) ektili gazetecilere Yapı ile ilgili şehirler ve hastanelere yönelik
düzenlenecek farkındalık gezileri iyi bir fikir olabilir.
3.15.3. Aracı Kuruluşlardan faydalanma
Aracı Kuruluşlar konusu bu projenin bir parçasını oluşturuyor ve detaylı olarak ilgili
bölümde ele alınacak. Bununla birlikte, Aracı Kuruluşların rolü temelde “perakende”
pazarı ile ilgili olduğunu burada yine de belirtelim.
3.15.4. Elçilik ve Konsolosluklardan faydalanma
Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan birçok yabancının yolu vize ve bilgi almak amacıyla
Türk Konsolosluklarına uğrar. Bu açıdan, Yapı ile ilgili tanıtım materyalleri belirgin
bir şekilde Konsolosluklarda teşhir edilmelidir. Ayrıca, Konsolos personeli, vize
müracaatı ve diğer işlemler için gelen yabancılara Yapı ile ilgili bilgi vermeleri
konusunda teşvik edilmelidir.
3.16. Internet ve Web Strateji ve Planının Tasarımı
3.16.1. Tanım ve Kapsam
Bu çalışmanın 2. Bölümü, belirlenmiş olan Kamu Hastanelerinde yurtdışı hastalarına
sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasında İnternet ve Web Sayfasında
yararlanılması ile ilgili, Yapı’nın İnternet ve Web strateji ve planının tasarımı
hakkındadır.
Burada belirtmeliyiz ki, İnternet ve Web ilişkili olmalarına rağmen birbirinin aynısı
değildir.
Sonuç olarak, İnternet ve Web ayrı ayrı ele alınmalıdır.
3.16.2. Kurumsal İnternet Stratejisi
Yapı içerisinde, İnternet’ten faydalanma Web’i de içine alacaktır. Ayrıca, “Yapı’nın
Tanıtım ve Pazarlaması Stratejilerinin Tasarımı” bölümünde de açıkça belirtildiği gibi,
“İnternet ve Web temelli Tanıtım ve Pazarlama” tek başına yeterli değildir. Bundan
başka, Tanıtım Pazarlama tasarımı Stratejisi “Internet ve Web Bazlı Reklam ve Tanıtım
“ olarak kendi başına yeterli değildir.
İnternet ve Web, Yapı ve sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasında
kullanılan ortam ve yöntemlerin sadece bir “alt kümesi”dir. Yapı’nın kendisi için
olduğu gibi, İnternet-Web “kimliği” de bir marka gibi değerlendirilmeli ve o şekilde
yönetilmelidir. (örn. Markayı markalaştırma). İnternet söz konusu olduğunda, “iletişim
kurmada” – Tanıtım ve Pazarlama- kullanılan bazı platformlardan (yazı, resimler ve
video) tamamen haberdarız.
Tabii ki, burada tanıtım ve pazarlama stratejisinin bir parçası olan İnternet temelli
Sosyal Medya platformlarını hariç tutmayacağız – fakat biz Sosyal Medyanın sadece
Yapı’nın temel platformu olacak olan Web’in tamamlayıcı bileşenleri gibi işlev
görmesini öneriyoruz.
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Genel tanıtım ve pazarlama stratejisinde olduğu gibi, İnternet ve Web Stratejisi de
aşağıdaki iki ana başlık üzerinden segmentlere ayrılmıştır:
• Toptan Pazar – Perakende Pazarı
• Coğrafi Bölge ve Ülke
3.16.3. Kurumsal Web Stratejisi
Yapı’nın Web stratejisini aşağıdaki birbiriyle ilgili ve birbirini tamamlayan siteler
üzerine inşa etmesini öneriyoruz:
• Sağlık için Türkiye’yi ziyaret et (www.visitturkeyforhealth.com)
• Türkiye’nin önde gelen Hastaneleri (www.turkishleadinghospitals.com)
Bu iki URL –web adresi- önerilen bu amaç için hâlihazırda alınmıştır – ve şayet yönetim
bu teklifimize katılıyor ve kabul ediyorsa, Yapı Yönetimi’ne devredilecektir. “İnternet ve
Web” Strateji (ve Planı) aşağıdaki amaçlar için hayata geçirilecektir:
• Bilgi ve Birikim Kazandırma
• Tanıtım
• Pazarlama
• İletişim
• İşbirliği
• İşlemler (Mali işleri de kapsayacak şekilde)
Not: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyelini
anlatan web sitesi faaliyete geçmiştir. Güncel bilgilere buradan Almanca, İngilizce,
Arapça ve Rusça dillerinde ulaşılabilmektedir.
www.saglikturizmi.gov.tr
www.healthtourism.gov.tr
3.16.4. Üçüncü Taraf Web Platformu
Yapı tanıtım, pazarlama ve diğer amaçlar için kendi web sitelerine sahip olacaktır.
Ayrıca, Yapı’nın diğer üçüncü taraf web-temelli Tanıtım Platformlarında yer alması ve
sergilenmesini öneriyoruz. Bu üçüncü taraf Tanıtım Platformları çoğu kez başlangıç
portalları veya noktaları gibi hizmet ederler. Buna bir örnek olarak, Business Global
sürekli Online sergisi verilebilir. Bu sürekli bir sergi olup (bir “başlangıç” ve “sonu”
yok) ve 180 ülkeyi ve tüm endüstrileri – Sağlık turizmi ve Medikal turizm segmentini
de- kapsıyor.
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4. ARACI KURULUŞLAR (ARACI KURULUŞLARIN ROLÜ İLE İLGİLİ STRATEJİ VE PLANLARIN
OLUŞTURULMASI)
4.1. Tıp Turizminde Aracı Kuruluşların Analizi ve Rollerinin Belirlenmesi
Aracı şirketlere doğrudan değinmeden önce, sağlık hizmeti sunum şekilleri ile ilgili eğilimler,
küreselleşmenin etkileri ve medikal tedavilerde teknolojik gelişmeler konusunda özet
bilgiler vermek daha iyi olacaktır.
İnsan vücudu hakkında daha çok bilgi sahibi oldukça, özellikle son teknoloji ürünlerinin
tıpta kullanımıyla insan üzerindeki etkileşimimiz daha karmaşık hale gelmektedir. Bir
taraftan, bu medikal tedavilerde daha standart ve güvenli sonuçlar almaya yardım etse de,
diğer taraftan, sağlık Kuruluşları giderek daha teknoloji yoğun ve multidisipliner odaklı
yerler olmaya başlamıştır. Kaliteli sağlık hizmetleri talebi, hasta güvenliği ve memnuniyeti,
malpraktis, savunmaya dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp uygulamaları ile tıpta uzman sistemlerin
kullanılması gibi yeni kavramların doğmasına yol açmıştır. Bütün bunların doğal bir sonucu
olarak, sağlık hizmetleri öncesine göre çok daha karmaşık ve pahalı hale gelmiştir.
Artan sağlık giderleri, gelişmiş medikal tedaviler, multidisipliner yapı ve kaliteli sağlık
hizmetlerine daha iyi erişim talepleri beraberinde sosyal bilimlerin tıpta giderek ağırlığının
artmasını doğurmuştur.
21.yüzyılda, sosyal ve ekonomik şartlarına bağlı olarak, her ülke, bu değişikliklerle farklı
oranlarda yüz yüze gelmek zorunda kalmıştır. Küreselleşmenin de etkisi ile kaliteli sağlık
hizmetlerine daha kolay erişim algısı ve artan sağlık maliyetleri son on yıl içerisinde yeni bir
endüstrinin, “tıp turizminin” gelişimine yol açmıştır.
Tıp Turizmi, basitçe, yurtdışında tedavi seçenekleri için araştırma yapan bir hastanın
başvurusu ile başlar. Bu hastanın bir başka ülkeye seyahat etmesini, farklı kültürler ve farklı
tıbbi uygulamalarla karşılaşması ve etkileşimini gerektirir.
Bu sebepten, bütün bu bulgular ve gözlemler ışığında, ister kendi ülkesinde ister tedavi
almak üzere gittiği ülkede olsun, tedavi öncesi, süresi ve sonrasında, doktor veya sağlık
çalışanları ile hasta arasındaki “iletişim temelli” sağlık ihtiyacının ne kadar önemli olduğu
algılanmalı ve sağlık kuruluşlarında uygulanması sağlanmalıdır.
4.2. Tıp Turizminde Aracı Kuruluşlar
Yurtdışı hastalarının karar verme süreçleri yapısı gereği, sıkıcı ve oldukça zordur. Bu
sebepten de, girişimciler için “ihtiyaca dayalı” bir pazar boşluğu ve özel bir iş fırsatı söz
konusudur. Bir müteşebbis, sağlık hizmet sunucuları (yurtdışındaki hastaneler, klinikler
ve/veya doktorlar) ve hastalar arasında aracı olarak işlev gören bir şirket kurabilir. Hasta
ve yakınları için uçak ve konaklama organizasyonları ve hastane-otel arası transfer gibi
ek hizmetleri sunulabilir ve bir uluslararası sağlık hizmetleri aracı kuruluşu gibi faaliyet
gösterebilir.
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4.2.1. Tıp Turizmi Hizmetleri Şirketleri
4.2.1.1. Danışman Firmalar
Danışman Firmalar hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında aracı olarak
çalışırlar. Birçok ülkede olduğu gibi, çalışma şartları kanunlarla düzenlenmemiş çoğu
iş sektörlerindeki pazar şartları ve arz-talep faktörlerinden dolayı, hastaların otel ve
uçak rezervasyonları, gidilecek ülkelerdeki ulaşım ve turların ayarlanması konularında
danışman firmalar seyahat acenteleri gibi veya seyahat acenteleri danışman
Kuruluşlar gibi faaliyet gösterebilmektedirler. Aslında adındanda anlaşılacağı gibi,
danışman firmalar seyahat ve tur acentelerinden farklı olmalıdır, çünkü onlar,
seyahatle ilgili hizmetlerle ilgisi olmaksızın, yurtdışı hastalarının medikal durumları
ve istekleri doğrultusunda, uygun sağlık kuruluşunun bulunması konusunda hastanın
danışmanı ve temsilcisi olarak hizmet vermeyi hedefler.
Bir başka deyişle, Tıp Turizmi Konseptinde danışman firmalar, müşteri bulma
ve yönlendirme fonksiyonlarıyla, o ülkenin tıp turizminin “kapı-bekçisi” ve hasta
ile yüz yüze temas kuran ilk kuruluştur. Tarafsız ve objektif bir kaynak olarak
görüldüklerinden, danışman firmalar ülkelerin ve o ülkelerdeki sağlık kuruluşlarının
lansmanını daha iyi yapabilirler.
Bundan başka, danışman firmalar sağlık kuruluşları bulma ve yönlendirmede yalnızca
hastanın bir temsilcisi gibi hizmet etmezler, aynı zamanda diğer süreçlerde hastanın
savunucusu yardımcısı ve destekçisi olurlar, ki bu hastanın kendi ülkesinden başlar
ve yurtdışında tedavisinin bitimine kadar devam eder. Bu görev ve işlevleri yapabilmek
için tabii ki, bu meslek için belirli kıstasları sağlıyor olmak gerekir.
Danışman kişi ve kuruluşlar, hastanelerde klinik ve iş akışlarına (randevu verilmesi,
ameliyat günü alınması, yatan/ayakta hasta akışları, medikal faturalama, hasta çıkış
işlemleri, vb. ) aşina olmalıdır. Sağlık turizminde yüz güldüren sonuçlar ancak eğer
danışman firmalar aracılığı ile hastanın ülkesindeki aile hekimi veya sevk eden doktor
ile yurtdışında tedavi aldığı doktor ve/veya hastane arasındaki “kesintisiz tedavi
süreçleri” başarı ile uygulanabilirse mümkündür.
Danışman firmanın sahip olduğu imkânlar ve yetkinliklere bağlı olarak, yurtdışı
hastalarına verilebilecek hizmetlerin kapsamı büyük oranda değişiklik gösterir.
Örneğin, bazı danışman firmalar hastaları sadece en ucuz fiyatla hizmet veren
hastanelere yönlendirirken, diğerleri, özellikle bypass ameliyatları, beyin ve kanser
cerrahisi gibi karmaşık vakalarda hastanın bir temsilcisi olarak, daha çok medikal
işlemlerin, finansal ve hastane idaresi ile ilgili konuların eksiksiz yürütülmesine
odaklanırlar.
4.2.1.2. Seyahat Acenteleri ve/veya Hasta Yönlendiriciler
Seyahat Acenteleri seyahat veya tur paketi organizasyonları için yardım hizmetleri
veren (örn. vize için gerekli belgelerin temini, havayolu ve otel rezervasyonları vb.) ve
hastane seçimi yardımı sağlayan acentelerdir.
Tıp Turizmi ile ilgilenen seyahat acenteleri veya hasta yönlendirici firmaların,
genellikle medikal alanda ya da sağlık sigortacılığında tecrübeleri yoktur. Bu firmalar
hastanelerden aldıkları “Komisyon Ücreti”ne bağlı olarak çalışırlar. Tıbbi işlemlerle
ilgili ve tedavinin nasıl sonuçlandığı konularında herhangi bir yükümlülükleri veya
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bir hizmetleri bulunmamaktadır. Bunun dışında, tıbbi hizmetlerde üçüncü kişilere
ücret verilmesi ile ilgili bir yasaktan dolayı, hasta yönlendirici firma modeli ABD’de
bulunmamaktadır.
Tedavide devamlılık ilkesi ile ilgili sağladıkları destek veya planlamanın azlığından
dolayı, bu tür çalışma modeli karmaşık vakalarda uygun olmasa da, daha çok, basit
veya standart bir tedavisi olan elektif cerrahi ve plastik cerrahi gibi sağlık sorunları için
tercih edilebilirler. Söz konusu, gidilecek ülkeye, kültüre ve diline aşina olan hastalar
tıp turizminde seyahat acentelerini seçmeye meyillidirler.
Yabancı bir ülkede ameliyat olmak üzere süreçleri araştırırken, seyahat acenteleri ve
danışman firmalar arasında ortak bir yanlış algılama olur. Bunun sebebi, her iki farklı
aracı tipi kuruluşun da, gidilecek ülkelere seyahat organizasyonları ile ilgili havaalanı
ve otel rezervasyonu için yardımcı olmalarıdır. Yine de, hükümet yetkilileri ihtiyatlı
davranırlar yurt dışı hastalarının tıbbi tedavilerinin planlanması ve organizasyonunun,
tatil veya iş seyahati amaçlı gezi organizasyonlarından tamamen farklı olduğu
konusunda dikkatli olmalıdır.
Ancak, bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren seyahat acenteleri, tıp turizminin
geliştirilmesi ve bu alanda farkındalığın oluşturulmasında mesajın “ağızdan ağza”
yayılmasında yardımcıdırlar.
Aynı zamanda, işverenler ve sigorta şirketleri, giderek artan bir şekilde, çalışanlarına
ve/veya poliçe sahiplerine tıbbi tedavileri için yurtdışına seyahat etmeleri konusunda
onlara teşvik verdikçe, medikal tedavilerine ilaveten tur organizasyonları ve küçük tatil
paketleri için daima talep olacaktır.
4.2.1.3. Yardımcı (Asistan) Firmalar
Yardımcı Firmalar genellikle poliçe sahibi yabancıların kendi sigorta şirketleri ile
irtibatları sırasındaki ilk aracı kuruluş olarak işlev görürler. Ayrıca, dünyanın diğer
bölgelerindeki asistan firmaların da temsilcileridirler.
Aracı kuruluşlar arasındaki farklılıkları ve hedeflenen tüketici kitlesini daha iyi
anlamak adına, iş amaçlı ya da gezi amacıyla başka ülkelere seyahat eden ve aynı
zamanda kendi ülkelerinden sağlık poliçesi olan yurtdışı vatandaşları için asistanlık
hizmetleri verirler. Bu çalışmanın kapsamı çerçevesinde değerlendirildiğinde, medikal
amaçlı başka bir ülkede tedavi olmak amacından çok, iş veya gezi amaçlı seyahat eden
turistin sağlığına yönelik hizmetlerdir.
Yardımcı firmalar bulundukları ülke toplumunun kültür ve sağlık hizmet sunucularının
standart ve yetkinliklerine oldukça aşinalardır.
Bulundukları ülkede derinlemesine bilgi sahibi olduklarından, poliçe sahiplerinin
hastanede yatmaları durumunda, kendi irtibat ağlarındaki hastanelerden en uygun
tedaviyi bulma yetkinliğine sahiptirler. Başka bir deyişle, vermiş oldukları hizmetler
özellikle acil sağlık ihtiyaçları etrafında kurgulanmıştır.
Ayrıca, bu firmalar poliçe sahipleri veya sigorta şirketleri lehine maliyetlerin kontrolü
açısından değişik strateji ve metotlar kullanmaktadırlar. Aynı zamanda çalıştıkları
sağlık Kuruluşları irtibat ağı aracılığıyla, uygun kapasiteye sahip güvenilir hastanelere
erişimleri olması avantajından başka, kıyaslama ve hacim odaklı pazarlık güçlerini de
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kullanarak normal fiyatlardan indirim yaptırabilme yetenekleri vardır.
Buna ilaveten bu şirketler kanunları yakından takip eder ve gerektiğinde hizmet
sunduğu kesimlere, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları ve sigortalı olmayanların
haklarını korumayı amaçlarlar.
Maliyet kontrolü dışında, asistan firmaları görevleri arasında poliçe sahiplerinin
aldığı sağlık hizmetlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesine yönelik gelen ödeme
talepleri işlemlerinin yapılması, maliyet odaklı bir gözle faturaların olası bir suiistimal
dikkate alınarak incelenmesi, poliçe sahipleri ve sigorta şirketleri arasında kesintisiz
tam bir hizmet sunumu, profesyonel tahliye ve ulaşım organizasyonları yer alır.
4.2.1.4. Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Gruplar
Yabancı ülkelerdeki sağlık hizmeti sunucularının ya gelinen ülkenin bir hastanesi ile
bağlantısı olabilir ya da tıbbi anlamda sadece yurtdışından gelen hastalara hizmet
veriyor olabilir.
Hastaların tedavi sonrası bakımın önemi hakkındaki artan farkındalığına paralel
olarak, bu aracı kuruluş modelinin ilerleyen zaman içerisinde daha fazla popüler
olacağı ve talep göreceği söylenebilir.
4.2.2. Aracı Kuruluşların Rolü
Kişi yurtdışında tedavisine karar verdiği zaman, önünde iki seçenek vardır ya ilgili
organizasyonları tamamıyla kendisi yapacaktır ya da aracı şirketlerden yardım
alacaktır.
Birinci ve en önemlisi, tıbbi amaçlı yapılacak seyahat, sıradan bir turizm faaliyeti olarak
görülmemelidir. Bilakis, tıbbi hizmetlerinden daha iyi ve başarılı bir sonuç almak için
tüm işlemler özenle ve ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.
Bundan dolayı, aracı şirketler aşağıda tarif edilen rolleri yerine getiriyor olmalıdır:
• Hastaların sağlık kuruluşu, hastane ve/veya uzman hekim seçiminde daha iyi karar
verebilmeleri için kişisel asistanlık hizmetleri sunmak,
• Hastane ve/veya doktorla iletişim kurmak,
• Hastanın tıbbi durumuna ve ihtiyacına göre, seyahat ve konaklama, otel hastane arası
transfer, havaalanından alma gibi tıbbi amaçlı seyahat programını koordine etmek,
• Memnun edici ve kaliteli sağlık hizmeti alınması, tedavi süreçlerinin kesintisiz olarak
planlanması ve yönetimi için gerekli desteğin sağlanması,
o İlk hastane ziyareti ve doktor randevusu sırasında hastaya şahsen yardımcı olmak,
o Önerilen tedavi seçeneklerinin açıklanması,
o Eğer söz konusu ise, ameliyat randevusunun planlanması,
o Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın ve/veya akrabalarının endişelerini hafifletmek,
o Hastaneden çıkış sırasında hazır bulunmak ve ödemeler sırasındaki olası
anlaşmazlıkları çözmek,
o İhtiyaç halinde, hastanın kendi ülkesindeki doktoru ile yurtdışında tedavi olduğu
doktor arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
• Dokümantasyonda yardımcı olmak
o Davetiye mektubu, ödeme ile ilgili depozit, ilgili pasaport sayfaları gibi vize
evraklarının hazırlanması,
o Hasta kayıtlarını organize etmek,
o Sigorta dokümanları, ödeme onam talep başvuru işlemleri,
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Gan and Frederick tarafından kaleme alınan “Tıp Turizmi Danışman şirketler: Hizmet
farklılaşması kalıpları” [1 ] makalesinde bahsedildiği gibi, tıp turizmi ile ilgili dört Mod
Modeli var; yerli ve yabancı olarak sınıflandırma yapılan “Mode 2” de; Yerli Tıp Turizmi
Danışman Kuruluşlar (DMTF) kendi ülkesinde bulunur, buna karşılık Yabancı Tıp
Turizmi Kuruluşlar (FMTF) hastanın tedavi alacağı ülkede yer alır.

Mode 1

Danışman
Sigorta
Yurtdışı

Firma

Şirketi

Gidilecek
Ülkedeki

Hastası

Sağlık

İşveren

Kuruluşu

Şirket

Mode 3
Yurtdışı
Sağlık

Mode 4

Kuruluşu

Şekil 1. Dört Mod Modeli [1] Lydia L. Gan and James R. Frederick, 2011.

Potansiyel hastalara daha kolay ulaşma ve değer katan kesintisiz hizmet için, Yerli
Tıp Turizmi Danışman Kuruluşlar (DMTF), üçüncü kişiler, sigorta şirketleri ve/veya
işverenlerle stratejik ortaklık içerisindedirler [1]. Bundan başka, tedavi alınacak
ülkedeki Tıp Turizmi Danışman şirketleri ile kurulan anlaşmalarla, gidilecek ülkedeki
tüm hasta asistanlık hizmetleri eksiksiz bir şekilde uçtan uca tamamlanmış olur.
Gidilecek ülkede faaliyet gösteren tıp turizmi danışman şirketlerinden beklenen roller
aşağıda listelenmiştir [8]:
• Kaliteli sağlık hizmeti veren hastanelerin araştırılması ve ziyaret edilmesi,
• Hastaneler ve hastane personeli ile sıkı ilişki içinde olmak,
• Tam tıbbi süreçlerin plan ve programını yapmak,
• 7 gün 24 saat 365 gün ulaşılabilir ve yardım etmeye hazır olmak,
• Hasta güvenliği ve daha iyi sonuç almak için tüm gerekli yardımcı hizmetler
portföyüne sahip olmak,
• Havaalanından alma ve havaalanına bırakma,
• Tıbbi hizmetlerin sunum şekli ve yerel kültüre ait detaylı bilgiler vermek,
• Hastaneden otele ve otelden hastaneye transfer ve doktor randevularının temini,
• İletişim araçları ile hasta ve yakınlarıyla “sürekli temas” halinde olma,
• Hastanın iyileşme süreçleriyle ilgili tecrübe sahibi olup, yardımcı olabilmek
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Sonuç olarak, iyi bir Tıp Turizmi Danışman Firması, sağlık sigortaları, şirket tarafından
çalışanlara sağlanan imkân ve olanaklar ve nakit ödeme yapan hasta segmenti ile ilgili
endüstrisi ve şu andaki ve yakında ortaya çıkacak piyasa eğilimlerini teşhis edebilmeli
ve yakından takip etmelidir. Konu sağlık hizmetleri ile ilgili, her hasta ve medikal tedavi
için özel olunca, işin tabiatı gereği, danışman firmaların hasta güvenliği ve tıbbi hatalar
konusunda bilgi sahibi olması çok önemlidir.
Böylece, danışman firmalar sadece hasta güvenliğini artırmada, ülkenin ve o ülkede yer
alan sağlık kuruluşlarının tıp turizminde imajını geliştirmede yardımcı olmuş olmayacak,
aynı zamanda kendi firmasının yasal sorumluluklarını ve risklerini, de bertaraf etmiş
sayılacak. Bundan başka, tüm süreç ve süreçleri eksiksiz bir şekilde başarıyla organize
edebilen bir danışman firma, bir taraftan tıbbi hataların azaltılmasında yardımcı olurken,
diğer yandan tedavilerden olumlu sonuç alınmasına katkı sağlar.
İyi bir danışman firmada bulunması gerekenler:
• Sağlıkta sektörsel deneyim
• İyi organizasyon becerisi
• Takım çalışması ve farklı kültürlerle bir arada çalışmada mükemmel performans
• Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi
• Kaos ortamında ve stres altında çalışabilme
• Geçmişte yabancı ülkelerde çalışma ve/veya yaşama büyük avantaj. Bu özellik,
danışman firma çalışanına hastanın nasıl hissettiği, A noktasından B noktasına
giderken hastanın karşılaşabileceği engelleri daha iyi anlama açısından çok yardımcı
olacaktır.
• Empati, dakiklik, güvenilirlik
• Pazarlığa dayalı iletişim ve çatışma yönetimi diğer bazı karakter özellikleridir.
4.2.3. Hasta Açısından Danışman Firma Kullanmanın Avantajı
Genel Bilgi: Danışman firmalar tıp turizmi ile ilgili işlemlerde yeterli tecrübeye sahip
olup, hastaların ödeme, sigorta, konaklama, hastaneye ve hastaneden transfer gibi
konularda kaygı ve sorularını gidermede yardımcı olurlar.
Tek -Elden Tıp Turizmi Alışverişi: Hastane, gidilecek ülke, tıbbi süreçler ve sunulan
yardımcı servisler konusunda tek bir yer aracılığı ile bilgi edinip seçim yapmak çok
daha elverişlidir. Gitmeye karar verildiğinde, danışman firma geri kalan tüm işlemleri
hasta adına yapar; doktor ve ameliyat için randevu ayarlanması, havaalanı, konaklama
ve otel-hastane transferleri gibi.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Avantajı: Tıp turizmi aracı Kuruluşları o ülkedeki sağlık
hizmetlerinin sunumuna oldukça aşina olup, tedaviyi uygulayacak doktor ve sağlık
çalışanları ile doğrudan iletişim içerisindedirler. İlgili sertifikasyonlar, sağlık kuruluşu
türü ve bir medikal merkez seçiminde kritik öneme sahip diğer faktörler hakkında bilgi
sahibidirler.
Tıbbi Verilerin Kolay Transferi İmkânı: Pek çok tıp turizmi aracı kuruluşu oldukça
yer kaplayan Tomografi (BT) ve MR görüntülerini çabuk bir şekilde hastane ve/veya
doktora transfer etme alt yapısına sahiptir.
Dil ve Kültür Farklılığı Temelli Hafifletilmiş Zorluk: İngilizce danışman firmalar
tarafından kullanılan dominant bir dildir. Danışman firmalar o ülkenin dilini, kültürünü,
doktor ve bölge insanı ile iletişim kurma yollarını bilirler.
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Avantajlı Hepsi bir Arada Tıp Turizmi Paketlerine Erişim: Bazı aracı firmalar, hastalar
kendileri yaptırdıklarında ödeyecekleri normal fiyata göre daha ucuz olan hepsi bir
arada tıp turizmi paketleri sunarlar.
4.2.4. Hasta Açısından Danışman Firma Kullanmanın Dezavantajları
Hizmet Kalitesinde Değişkenlik: Hükümetlerin tıp turizmi aracı firmalarıyla ilgili
gözetim ve sertifikasyon uygulama eksikliği bu yeni iş kolu için düzensiz bir ortam
oluşmasına yol açıyor. Bu sebepten, firmaların misyon, vizyon ve büyüklüklerine bağlı
olarak, hizmet kalitesi farklılıklar gösterir.
Sınırlı Sayıdaki Anlaşmalı Sağlık Kuruluş Ağı: Her tıp turizmi şirketinin irtibat ağında
anlaşmalı olduğu belirli sayıda hastane vardır. Bu da, yurtdışından tedavi amaçlı
gelecek olan hastanın, rahatsızlığına en uygun tedavi merkezi seçimi sırasında,
aracı kuruluşun hastanın tedavisini kendi anlaşmalı olduğu hastanelerden birisinde
yaptırmak yönündeki yanlı tutumunun öne çıkması sonucunu doğurur.
İletişimsizlik Riski: Taraflar arasında aracı kişi ve Kuruluşların kullanılması, sadece
tıp alanında değil, günlük ya da iş hayatının diğer alanlarında da, hata ve yanlış
bilgilendirilme riskini her zaman artırmaktadır; burada, hasta ve sağlık hizmeti
sunucusu (doktorlar, sağlık çalışanları) arasında olabileceği gibi.
Ayrıca, medikal verilerin gönderimi sonrasında iletinin kalitesi hakkında danışman
firma ile karşılıklı kontrol etmek daha iyi olur. Sonuçta, bütün kayıtların okunaklı bir
şekilde iletildiğinden emin olunup, ameliyat gibi önemli karar verme süreçlerinde
herhangi önemli bir bilginin eksikliğinin önüne geçilmiş olur.
Hasta için Ek Ödeme: Danışman firmalar hizmetleri için bir ücret alırlar. Vaka başına
sabit fiyat ($1,500 ile $2,500 arasında) ya da tedavi toplam ücretinin belli bir oranıdır
(örn.15% ile 25% arasında). Bu miktar bütün tedavi ve seyahat masraflarından ayrı
olarak hastanın ödemesi gereken tutardır.
4.2.5. Aracı Kuruluşların Katılımı için Strateji ve Plan Tasarımı
Hastaların tedavilerini yurtdışında yaptırmaları için sayısız nedenler vardır. Bir yandan
yurtdışına gitmeyi tercih eden hastaların sayısı hızla artarken, “yurtdışına giden
hastalar ile doğrudan bağlantı kurabilme ihtiyacı” [7], ve dolayısıyla, aracı kurum iş
olanakları son yıllarda paralel olarak artış göstermiştir.
Hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde, aracı Kuruluşlarla ilgili çalışma
ruhsatı ve düzenleyici kural ve kanunların bulunmayışı, hızla gelişen bu uluslararası
sağlık endüstrisi üzerinde, şu ana kadar, belirleyici bir rol oynamıştır.
Diğer taraftan, “bu konuda bilgili ve tarafsız kimliği olan bir hamiliğe ihtiyaç”, [7] tıp
sektöründeki bu yeni iş kolu için tespit edilmesi gerekli bir gerçektir. Bu sayede, konu
hakkında bilgi sahibi olan tıp turizmi hizmet sağlayıcıları, hastanın medikal durumu,
kişisel tercihleri ve hastanelerdeki mevcut tedavi seçeneklerine bağlı olarak, tarafsız
ve daha kapsamlı “katma değer” katan hizmet sunabilirler.
Ülkeler arasında tıbbi hizmetlerin icra edilişinin farklılıklar gösterdiği düşünülecek
olursa, sağlık hizmetleri ile ilişkili kalite ve risk faktörleri açısından, aracı olarak,
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yerel profesyonel insanlara gereksinim vardır. Bu uzmanlar ilaç ve tıbbi teknoloji
standartları ile sağlık çalışanlarının niteliklerine aşina olmalılardır.
Kaliteli danışman firmalar hastanın adeta avukatı gibi çalışma kabiliyetine
sahip olmalıdır. Bu nedenle de, kendilerinden farklı kültürlerden insanlarla
çalışmada iyi olmaları ve önceki tecrübelerine istinaden tıbbi hizmetlerin kalitesini
değerlendirebilmeleri beklenir. Ayrıca, hastalar, hastaneler ve ödeyici kuruluşlar
(sigorta şirketleri, işveren firmalar, hükümetler) açısından, “tarafsız” ve “uzman”
Kuruluşlar yardımıyla daha iyi tedavi alacaklarına güvenme, hizmet kalitesini
değerlendirebilme ve riski ölçebilme kritik bir öneme sahiptir.
Diğer taraftan, doğrudan insan sağlığını etkilemeleri, yanlış uygulama ve cihazların
hatalı fonksiyonları yüzünden insanlara zarar verebilme ihtimalleri dolayısıyla, sağlık
hizmetleri kurum ve kuruluşları ile medikal sektör, kanun ve kurallarla çalışma
şartları detaylı bir şekilde düzenlenen endüstriler arasında yer alır. Bundan dolayı,
tıp turizmi şirketlerinin çalışma şartlarını düzenleyen, hasta tedavilerinin güvenli
bir şekilde sağlanmasına ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasına imkân
sağlayan mevzuatların hazırlanması gerekir.
Bu nedenlerle, ülke olarak dünyada sağlık turizminde lider ülkelerden birisi olma
hedefi Türkiye’nin tıp turizm alanında faaliyet gösteren aracı Kuruluşlarla ilgili gerekli
mevzuatı kurması şarttır. Ancak bu sayede, böyle özel bir uzmanlık alanı planlı ve daha
sağlıklı bir şekilde gelişebilir.
Öte yandan, “tarafsız” hamilik kimliğini temsil etmeleri düşünüldüğünde, ülke
tıp turizminin tanıtılmasında aracı Kuruluşların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu
Kuruluşlar, yurt dışı hastalarıyla ilk defa yüz yüze temas kuran ve bir ülkenin tıp
turizmi endüstrisine açılan ilk kapılarıdır.
Bunun yanında, hastaların tıbbi gereksinimlerini karşıladıklarından, tıp turizmi
şirketlerinin özel sertifikasyon işlemleri için bir sorumluğu olmalıdır. Bu sebepten,
ülkelerin yetkili Kuruluşları, aracı firmalar için sertifikasyonu zorunlu hale
getirmelidirler.
Tıp turizmi hizmeti veren şirketler için sertifikasyon uygulaması, bu konudaki ciddi
şirketlerin sadece gidilecek ülke dilini bilmek ve aynı milliyete sahip olmaktan başka
bir özelliği olmayan diğer firmalardan kolayca ayırt edilmesini sağlar. Bu konudan en
önemli kazançlı çıkılacak alan ise hasta güvenliği ve memnuniyeti olacaktır.
Bu amaç için, birisi tıp turizmi danışman şirketler için, diğeri de tıp turizmi alanında
faaliyet gösteren seyahat acenteleri için olmak üzere iki ayrı sertifika uygulaması
önerilebilir.
Hastaya tedavi süreçleri boyunca, yardımcı “koç” luk hizmetleri veren firmalar tıp
turizmi danışmanlık firma sertifikası; diğer yandan, tıp turizmi ile ilgilenip seyahat ve
konaklamaya yönelik sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmalar ise medikal seyahat
acentesi sertifikası almakla yükümlü olmalıdır.
Hastalar açısından bakıldığında, aracı kuruluşların sertifikasyonu o ülkedeki güvenli
ve üstün kalitedeki standartlara sahip hizmeti ifade eden güvenilir bir “mühür” anlamı
taşır. Bir başka deyişle, sertifika almış tıp turizmi firmaları yurtdışı hastalarına kaliteli
hizmet verme konusunda ciddi olan firmalardır.
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4.2.6. Aracı Kuruluşlarda İstenen Özellik ve /veya Şartlar
İnsan sağlığı ile ilgili faaliyet gösteren her işletme ciddi olarak yönetilmeli ve sadece
uygulanan medikal tedavilerden olumlu sonuç almaya odaklanmış olmalıdır.
Onun için, tıp turizmi danışmanlığı sadece sağlık hizmetlerinin kendine özgü disiplinler
arası çalışma ortamını anlayan profesyoneller tarafından yapılmalıdır; örneğin,
hastanın özeline verilen önem (örn. HIPAA konusunda bilgi sahibi olması), hasta
güvenliği ve memnuniyeti ve tıpta medikal teknolojilerden yararlanmadaki incelik gibi.
Bu hem sağlık kuruluşlarında iş tecrübesini hem de sağlık hizmet sunucusu
kuruluşlara aşina olmayı gerektirir. Tıp turizm danışmanı kişilerin tıp alanında, hasta
koordinasyon ve hizmetlerinde eğitimli olmaları tercih sebebidir, fakat bununla
beraber, eğer sağlık konusunda pratik bilgileri varsa, tıp diploması zorunlu değildir [3].
Özetle, sağlık sektöründeki büyük resmi anlayabilmeli, kalite ve riskler açısından
verilen tıbbi hizmetlerin kritiğini, yerel alışkanlıklar, sağlık kuruluşunun ilişkili olduğu
diğer marka sahibi kuruluşlar ve sistem düzeyindeki akreditasyon unsurlarından
arındırılmış olarak yapabilmelidir [7]. Ayrıca, sağlıkla ilgili kanun ve düzenlemeler ile
sağlık çalışanları standartları ile ilgili güncel bilgiye sahip olmalıdırlar.
Hem Türkiye’nin imajını korumak hem de Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen hastaların
güvenliği açısından, aracı kuruluşlar yukarıda bahsi geçen standartlarla ilgili sorumlu
tutulmalıdırlar.
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