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Öz
İnsanların tedavi olmak veya sağlıklarını korumak amacıyla tercih ettikleri sağlık turizmine talep her
geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin sağlık turizm potansiyeline farkındalık
yaratmak için turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerini ortaya koymak, girişimcileri sağlık turizm
işletmelerine yatırım yapmaları için cesaretlendirmek ve turistlerin sağlık turizm işletmelerinden
beklentilerini belirlemektir. Araştırma yönteminde nitel araştırma yöntemi uygulamıştır ve verilerin
elde edilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Yeşilyurt köyü, Güre
ve Davutlar’da bulunan üç otel işletmesinde sağlık turizm faaliyetine katılan 12 farklı ülkeden gelen
turistlerle mülakat yapılmıştır. Çalışma kapsamında, öncelikle sağlık turizmi, sağlık hizmetleri ve
turizm girişimciliği kavramsal açıdan incelenmiş ve ilgili alanlarda literatür taraması yapılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre Türkiye’nin tercih edilme sebepleri; sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması ve
fiyatların uygunluğu, sağlık sorununa çözüm arama, Türkiye’nin imkânlarının hem insanları tedavi
edebilecek hem de tatil yapabilecek kapasitede olması ve uygun iklimidir.
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Abstract
The demand for health tourism that people prefer in order to be treated or protect their health is
increasing day by day. The purpose of this study, the tourists to raise awareness of Turkey's health
tourism potential to reveal the reasons for choosing Turkey, entrepreneurs to encourage them to invest
in health tourism business and to determine tourists' expectations of the health tourism business.
Qualitative research method was applied in the research method and semi-structured interview
technique was used to obtain the data. Interviews were made with tourists from 12 different countries
participating in health tourism activities in three hotels in Yeşilyurt village, Güre and Davutlar. Within
the scope of the study, firstly, health tourism, health services and tourism entrepreneurship were
examined conceptually and a literature review was made in the related fields. Preferred because of the
findings by Turkey; Have improved health services and the price of eligibility, call solution to the health
problems of Turkey's possibilities to treat people who have the capacity to do both holiday and is also
suitable climate.
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