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Öz
Dünyada küreselleşmeyle beraber, teknolojik gelişmeler sayesinde uzaklık kavramı artık sorun
olmaktan çıkmıştır. Son yıllarda Türkiye, Hindistan, Singapur, Malezya, Güney Kore gibi ülkeler
önemli sağlık turizm destinasyonları olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı
dünyada ve Türkiye’de sağlık turizmini kavramsal açıdan incelemektir. Konuyla ilgili çeşitli yayınlar,
kitaplar ve web sitelerinde “sağlık turizmi, medikal turizm, dünyada sağlık turizmi” anahtar
kelimelerinden yararlanılarak, sistematik bir inceleme yapıldı. Sağlık turizmini türlerine göre medikal
turizm, termal/SPA/wellness turizmi, yaşlı turizmi ve engelli turizmi olmak üzere dört sınıfa
ayrılmaktadır. Ülke hükümetlerinin ve yurttaşlarının, medikal turizmin potansiyel yararlarını
anlamaları için uygun makroekonomik yeniden paylaşım politikalarını takip etmeleri gerekir. Sonuç
olarak sağlık turizminin gelişmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tüketici
davranışları gibi faktörler önemli dinamiklerdir. Türkiye sağlık turizmi ve medikal turizmde hızlı
gelişme potansiyeline sahip olmasının yanında, sağlık turizminin geliştirilmesi için bazı önlem ve
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.
*Bu çalışma Çukurova 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresinde sözel bildiri olarak
sunulmuş ve bildiri kitabına basılmıştır
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Abstract
With the globalization of the world, the concept of distance is no longer a problem anymore thanks to
technological advances. In recent years, Turkey, India, Singapore, Malaysia, countries such as South
Korea has come to the fore as significant health tourism destinations of. The aim of this systematic
review, in the world and Turkey is to examine the concept of health tourism. Various publications,
books and websites on the subject “Health tourism, medical tourism, health tourism in the world” a
review was made using the keywords. According to the types of health tourism, medical tourism,
thermal / SPA / wellness tourism, elderly tourism and disabled tourism are divided into four classes.
Country governments and citizens need to follow appropriate macroeconomic re-sharing policies to
understand the potential benefits of medical tourism. As a result, factors such as rapid developments in
information and communication technologies and consumer behaviors are important dynamics in the
development of health tourism. Besides Turkey's health tourism and medical tourism have the potential
for rapid development, for the development of health tourism is a need for some measures and
practices.
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