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Sayın Bakanlık ve Müsteúarlık Temsilcileri, Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,

“Türkiye için Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi” baúlıklı çalıúmanın tanıtılaca÷ı
toplantımıza hoúgeldiniz.
TÜSøAD Sosyal øúler Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren ve baúkanlı÷ını Sayın Mehmet
Ali Aydınlar’ın yürütmekte oldu÷u Sa÷lık Çalıúma Grubumuz, ülkemizdeki sa÷lık
hizmetlerinin mevcut durumunu ve yürütülen çalıúmaları yakından takip etmektedir. Di÷er
ülkelerdeki geliúmeleri de dikkate alarak, ülkemizde yapılması gereken reformlar üzerinde
rapor ve görüúler hazırlamaktadır.

Sa÷lık Çalıúma Grubu'nun bünyesinde çeúitli alt çalıúma grupları bulunmakta olup, bunlardan
birisi “Tıp Turizmi Alt Çalıúma Grubu”dur. Tıp Turizmi Alt Çalıúma Grubu, dünyada
yükselmekte olan bu sektörde ülkemizin potansiyelini ortaya koymak amacıyla “Türkiye için
Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi” baúlıklı bir görüú belgesi hazırlamıútır. Söz konusu
çalıúma Alt Çalıúma Grubu Baúkanı Meri Bahar ve grup üyeleri Cengiz Gül, Ruúen Yıldırım,
Kemal Özgirin, Enver Güney ile Mehmet Derici’nin de÷erli katkıları ile hazırlanmıútır.
Çalıúmanın sunumu birazdan ayrıntılı úekilde yapılacaktır. Sunuma geçilmeden önce ben de
konuyla ilgili kısa bir de÷erlendirme yapmak istiyorum.

1990'lara kadar büyük bir bölümü kamu tarafından sa÷lanan sa÷lık sektörü özellikle
geçti÷imiz 10 yılda özel yatırımların hızla artmasıyla kabuk de÷iútirmeye baúladı. Büyük
ölçekli, altyapısı kuvvetli, ikinci ve üçüncü düzey sa÷lık hizmetini bütüncül bir yaklaúımla
sunabilen özel sa÷lık kuruluúlarının sayısı artmaya devam etmektedir. Bugün Türk özel sa÷lık
sektörünün, gerek hastane altyapısı, gerek hekimlerin tecrübesi, gerekse teknolojik olarak
uluslararası boyutta küresel rakipleri ile rekabet edebilecek bir altyapı ve yetkinli÷e sahip
oldu÷unu söylemek mümkündür.

Sa÷lık sektörünün bir boyutunu, daha ucuz ve kaliteli tıbbi tedavi hizmeti almak için ülkeler
arası yapılan seyahat oluúturmaktadır. Kısa ifadesiyle “tıp turizmi”nin küresel olarak 2006 yılı
cirosu 60 milyar dolar dolayında olup, bu rakamın 2012’de 100 milyar dolara çıkması
beklenmektedir.
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Sayın Bahar’ın sunumunda da dile getirece÷i üzere, Singapur, Hindistan, Tayland gibi birçok
ülkede, özel ve kamu sektörü ortak hareket ederek ülkelerini tıp turizminde önemli
destinasyonlardan biri haline getirmeyi baúarmıúlardır. Ülkemizde de sa÷lık sektörünün hızla
geliúti÷i bu dönemde, Türkiye’nin uluslararası tıp turizminin güçlü alternatiflerinden biri
haline gelmesi gerekir. Türkiye'nin tıp turizminde güçlü bir markaya dönüúerek küresel
talepten azami pay elde etmesi, sadece ekonomik kazanç anlamında de÷il, topluma sunulan
sa÷lık hizmetlerinin geliúmesi açısından da büyük önem taúımaktadır.
Bu amaçla, her úeyden önce, çok boyutlu olan bu sektörün dinamiklerinin iyi tespit edilmesi
ve ortak bir misyonun belirlenmesi gereklidir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum bu amaca
yönelik olarak gerçekçi bir stratejiyi ve eylem planını hazırlayıp uygulamalıdır. Böylece, ileri
teknoloji, nitelikli sa÷lık hizmeti, uygun fiyatlama, insan gücü kalitesi, ulaúım kolaylı÷ı gibi
güçlü yönlerimizi rekabet avantajına dönüútüren bir program hayata geçirilebilir.

“Türkiye için Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi” baúlıklı çalıúma, konunun önemini
vurgulamanın yanında, kamu-özel sektör-sivil toplum iúbirli÷inin sa÷lanmasına ve yasal
düzenlemeler temelinde konunun ele alınmasına yönelik öneriler sunmaktadır. Bu çalıúmanın
ülkemizde tıp turizminin geliúmesine katkıda bulunmasını dileyerek sözü Tıp Turizmi Alt
Çalıúma Grubu Baúkanımız Sayın Meri Bahar’a bırakıyorum.

Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim
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