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Öz
Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında yapılan yatırımlar, kurulan özel hastaneler ve devlet
hastanelerindeki yeni ve güncel tedavi yöntemleri, yalnızca ülke vatandaşlarına değil yabancı ülke
vatandaşlarına da hizmet etmektedir. Bu doğrultuda insanlar ülkelerinden daha kaliteli hizmet
sunulduğunu ya da hizmetlerin daha uygun fiyatlarının olduğunu düşündükleri ülkelere medikal
tedavi amaçlı seyahatlere başlamışlardır. Çalışmada ülkelere göre medikal turizm potansiyelleri
belirlenmiş ve özellikle Türkiye’de bu hizmetleri sağlayan hastanelerin ve doktorların teknik
yeterlilikleri ile Türkiye’nin medikal turizm potansiyeli incelenmiş ayrıca çalışmada Türkiye’nin sağlık
turizmi durumu değerlendirilmeye alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar sonucunda tedavi
amaçları farklı olsa da medikal amaçlı seyahat eden insanların çoğunlukla kanser tedavisi, estetik ve
plastik cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, cerrahi ve tüp bebek tedavisi amaçlı seyahat ettikleri belirlenmiştir.
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Abstract
With the developing technology, investments in the field of health, new and current treatment methods
in the established private hospitals and state hospitals serve not only the citizens of the country, but
also the citizens of foreign countries. Accordingly, people have started medical travels to countries
where they think they offer better quality services or have more affordable prices. This study identified
medical tourism potential, according to the country and especially were evaluated Turkey in the
services that hospitals and doctors examined the medical tourism potential of Turkey with technical
competence also work in Turkey's health tourism situation. As a result of the researches carried out in
this direction, it was determined that people who travel for medical purposes mostly travel for cancer
treatment, aesthetic and plastic surgery, cardiology, neurology, surgery and IVF treatment.
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