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Üçüncü Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi 
01-02.Ekim.2015 ANKARA Sheraton Hotel 

 

KONGRE SONU DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Giriş… 

Turizm kapasitesi dünyada alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi başta olmak üzere her geçen gün 

seyahat eden insan sayısının artmasıyla da gelişmektedir. Global turizm pazarında ağırlıklı olarak tatil 

turizminde markalaşmayı başarmış olan ülkemiz; eşsiz imkan çeşitliliğine rağmen turizm verimliliğini hak 

ettiği konuma taşıyamamıştır. 

Global ticari trendlere bakıldığında; tüm sektörlerde birimsel kazanımları yüksek, rekabetten uzak, 

yenilikçi ve değer yaratan ürün veya hizmetlerin ön planda olması gerektiği anlaşılmaktadır. Fark ve 

yüksek kazanımlar yaratan bu iş modelleri başarılarını tüm sektörlerde kanıtlamıştır. Türkiye de bir 

turizm ülkesi olarak dünya turizm borsasında rekabeti öngörmeyen dikkat çekici ürünler ile pazardaki 

varlığını ve kazanımlarını mutlaka güçlendirmelidir. 

Yaşlı bakımı ve engelli bakımı rehabilitasyonu turizmleri dünyada son derece küçük pazar payına 

sahiptir ve bu iki alandaki bireysel turizm verimliliği de son derece yüksektir. Bugün Avrupa da sağlık 

harcamaları hariç yerel yönetimlerin sunduğu bakım hizmetlerinde aylık harcamaları 2.800 USD ile 

8.800 USD arasında değişmektedir. Yaşlı ve engellinin özel bakım ihtiyaçları var ise bu rakamlar daha 

da yukarılarda seyretmektedir.  
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Bir yaşlı veya engellinin yaşam olanaklarındaki yerler onları güvenli, aktif ve mutlu yaşam imkanı 

sunuyorsa bu turistler yaşamlarını bu turizm alanlarına kaydırabilirler. Yaşlı veya engelli kişilerin mutlu 

oldukları ve ihtiyaçlarının karşılanabildikleri yerlerde 12 ay kalabilecekleri düşünülürse tatil turistine göre 

12 aylık dönüşümde 40 ile 130 kat arasında değişen bir ekonomik kazanım elde edilebilir. Özetle yaşlı 

veya engelli turizmi ile tatil turizmi ekonomik kazanım olarak karşılaştırıldığında 1 yaşlı veya engelli 

turisti 40 veya 130 tatil turistine eşdeğer kazanım sağlamaktadır. 

 

O nedenle Türkiye ‘nin kişi başı verimliliği 880 USD olan turizm verimliliğini onlarca katına çıkaracak tıp, 

yaşlı bakımı, engelli bakımı ve rehabilitasyonu, termal rehabilitasyon, spor ve sporcu sağlığı 

rehabilitasyonu, wellness turizmi gibi konulardaki dinamiklerini harekete geçirmesi gerekmektedir. Tıp, 

yaşlı bakımı ve rehabilitasyonu, engelli bakımı ve rehabilitasyonu, termal tıp ve rehabilitasyon, sporcu 

sağlığı ve rehabilitasyonu, wellness turizmi gibi nitelikli turizm konuları “Yaşam Turizmi” olarak 

adlandırılmaktadır. Yaşam turizmi tatil turizmine göre verimliliği katbekat daha fazla, daha çok devamlılık 

arz eden; jeopolitik, sosyal, kültürel kazanımları da olan nitelikli turizm alanlarıdır. 

 

Amaç… 

AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yaşlanma konusunda çözüm ihtiyacı hızla artmaktadır. 

Global olarak yaşlı bakımı turizminde ve yaşlı bakımı ihtiyacının karşılanmasında Türkiye eşsiz 

dinamiklere sahiptir. Türkiye yaşlanma çözümleri konusunda birçok değeri, yeniliği ve uygulamayı da 

yaşama kazandırmanın eşiğindedir.  
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Türkiye deki dinamiklerden iklim, genç nüfus, ulaşım imkanları, ekonomik yaşam ve hizmet seçenekleri 

birçok global sermayenin yatırımı içinde fırsatlar doğurmaktadır. Medikal Turizm Derneği ülkemizde 

yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi, yaşlı bakımı ekonomisi, yaşlı bakımında arge ve inovasyon konularında 

uluslararası işbirlikçiler ile; yenilikler ve değerler yaratacak projelere hazırlanmaktadır.  

Medikal Turizm Derneği yaklaşık 17 yıldır ülkemizdeki yaşam turizmi konularının algısını ve gelişimini 

sağlayarak ülkemize katma değer kazandırmak konularında çalışmaktadır. Bu doğrultuda uluslararası 

kongreler gerçekleştirerek yaşam turizmi konularının ülkemizde konuşulmasını ve tartışılmasını 

sağlamak; sektörel, kamusal, akademik, medya, sivil toplum kuruluşları ve ilgili ticari alanlarda 

farkındalıkları geliştirmek, yapılması gerekenleri tetiklemek; yaşam turizmi ile doğrudan ya da dolaylı 

konularda çeşitli ülkelerde başarı elde etmiş kişi veya kurumların yetkililerini ülkemize getirerek 

kongrelerde deneyimlerinden faydalanmak, onlarla ikili iş görüşmeleri ortamı hazırlayarak geleceğin iş 

olanaklarını yaratmaktır. 

   

Kongremiz… 

3.Yaş Baharı Yaşlı Bakımı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi her senenin son çeyreğinde Medikal Turizm 

Derneği tarafından artık geleneksel olarak gerçekleştirilmektedir.  

Yaşlılık çözümlerimizin geliştirilmesinde öncü misyonu olan Üçüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi 

ve Dinamikleri Kongresi aynı zamanda “Dünya yaşlılar günü” olan 01-02.ekim.2015 tarihlerinde Ankara 

da Sheraton Otelinde Medikal Turizm Derneği tarafından, Uzm.Dr.Sinan İBİŞ koordinasyonunda ve 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İBİŞ başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 
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Kongremizin üçüncüsü Dünya Yaşlanma Günü olan 01-02.ekim.2015 tarihlerinde Ankara da Sheraton 

Otelinde gerçekleştirilmiştir ve kongremizi destekleyen ana devlet kuruluşlarımız; T.C. 

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘dır.  

Kongremizin gerçekleşmesinde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, 

Beyoğlu Belediyesi, Samsung Türkiye, Siyo İnşaat Gıda A.Ş., Flavius Klinikleri A.Ş., Ankara Kalkınma 

Ajansı, Pricewaterhousecoopers, Darülaceze Vakfı, Yaşlılar ve Engelliler İçin Elele Derneği Belçika, 

turizmhaberleri.com haber portalı, Spawellness Dergisi ve spawellness.com haber portalı, Popüler 

Sağlık Dergisi ve populersaglikdergisi.com haber portalı, illedesaglik.com haber portalı, Angikad, 

Tüsiav, Agne Tours kurumları, Kadıköylife Dergisi ve web haber portalları, Tourmag Dergisi ve web 

haber portalı, Novusens Danışmanlık Şirketi ile de işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. 

  

Kongremiz 417 kişilik katılımla gerçekleşmiştir. Yurt dışından 43 kişi katılmış, diğerleri ise birçok 

ilimizden katılım sağlamışlardır. Kongre katılımcıları turizmciler, yatırımcılar, yaşlı bakımı ile uğraşan 

sektör temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, sağlık hizmeti sunucuları, medya temsilcileri, iş dünyası 

temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, devlet kuruluşları, geriatrik alanda öğretim görenler 

olmak üzere birçok karma sektörden oluşmuştur.  

Kongremizin kayıtları www.yaslibakimiturizmi.com web adresinden alınmıştır. Bu site aynı zamanda 

kongremize özel yapılmış bir web sitesidir. Kongrenin tüm görselleri, videoları, sunumları ve 

paylaşılacak bilgileri de bu web adresi ile sürekli paylaşımda olacaktır. 

http://www.yaslibakimiturizmi.com/
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Kongrenin duyuruları web, internet, sosyal medya alanlarında sıklıkla gerçekleştirilmiş olup, partnerlerin 

adres envanterleri de kullanılarak 180.000 e-posta gönderimi gerçekleştirilmiştir. Çeşitli web portallarına 

ise Türkçe, İngilizce, Almanca kongre duyuru bannerleri koyulmuştur. Ayrıca 2.500 kongre davetiyesi ve 

programı kurye ile hedeflenen adreslere, kişilere gönderilmiştir. 

Kongremizin içerisinde 7 oturumda 18 ayrı sunum, 1 interaktif arama konferansı gerçekleştirilmiştir. 

Konferansımıza 8 ülkeden konuşmacılar katılım sağlamışlardır. Konferansımızın ilk protokol açılışında 

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İBİŞ, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 

DEMİRCAN, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İBİŞ ve Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU 

söz almışlardır. Ardından ise kongrenin etkinliği olarak gerçekleştirilen Yaşlılık ve Teknoloji konulu 

resim yarışmasına çocuklar 179 resim ile, yaşlılar 3 resim ile; fikir yarışmasına ise çocuklar 13 fikir ile 

katılmışlardır. Yarışmaya katılan tüm resim ve fikirlerden çocuklarda 8 resim ile 3 fikir; yaşlılarda ise 1 

resime teknoloji ödülleri olarak tabet bilgisayarlar verilmiştir. 

  

Bürokrasi oturumunda ise SGK kurumundan Başkan Yardımcısı Dr.Cemil GÜL, Maliye Bakanlığından 

Mali Bütçe Kontrol Genel Müdürü İlhan HATİPOĞLU, Avrasya Üniversitesinden Rektör Aşkın ASAN 

sunumlarını yapmışladır. 

Yabancı konuşmacılar toplam 10 kişi olarak 8 ayrı ülkeden getirtilmiştir. Bu yabancı konuşmacılar 

Almanya ‘dan Hüseyin BARANER, Rusya ‘dan Roman KONONOV, Hollanda ‘dan İsmail MERAL, 

Fransa ‘dan Assia BENZIANE, Belçika ‘dan Dr.Mohammed Beddy EBNOU, Hollanda ‘dan Wim (Willem) 

OOSTEROM, USA ‘dan Daniel CASTRO, Hollanda ‘dan Jan Michiel MEEUWSEN, Belçika ‘dan 

Başbakan Türkiye Danışmanı Belma TEK, İsveç parlamentosu millet vekili  Yılmaz KERİMO olmuştur. 
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Her bir oturum bir moderatör tarafından yönetilmiş olup; son olarak teknoloji oturumunda 6 ayrı sunum 

gerçekleştirilmiştir.  

İnteraktif oturumda ise tüm kongre katılımcıları ile ülkemizin yaşlı bakımı turizmi 5 ayrı soru ile 

irdelenmiştir ve bu irdelemede yaşlı bakımı turizmi konusunda yapılması gerekenler ortaya koyulmuştur. 

Son olarak ise kongrenin çıktıları özetlenmiş, yaşlı turizminde ülkemizin pazar elde etmesine yönelik 

anlatımlar yapılmıştır. Kongreye katılım ücretsiz gerçekleşmiştir ve kayıtlar sadece web üzerinden 

alınmıştır. Kongre katılımında kayıtlar maksimum 400 kişi ile sınırlandırılmıştır.  

  

Yaşlanma konusundaki ulusal algının geliştirilmesine yönelik olarak ise bu kongre ile birlikte kongrenin 

aktivitesi olarak ta çocukların ve yaşlıların katılacağı “Yaşlılık ve Teknoloji” konulu resim yarışması ile 

fikir yarışmaları düzenlenmiştir. 

Kongrenin ilk günü akşamı kongre gala yemeği ile orkestra eşliğinde bir konser gerçekleşmiş ve galaya 

356 kişi katılmıştır. Kongre içerisinde ise yine kongrenin etkinliği olarak resim ve fikir yarışmasının ödül 

alan sonuçları sergilenmiş ve misafirlerin görmesi sağlanmıştır. Ayrıca kongremizde fuaye salonunda 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği sağlanarak Ebru sanatının 

uygulanmasına yönelik canlı performans sergilenmiş, misafirlerin Ebru sanatı yapması sağlanmıştır. 

Kongremizi özellikle turizm ve sağlık medyasının temsilcileri ile Brüksel ‘den dijital medya aktörleri 

izlemişlerdir. Kongrenin basın etkinlikleri özellikle sağlık medyasında, yazılı ve görsel medya ile sosyal 

medya alanlarında yapılmıştır. Ayrıca işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarında tüm basın kanaları 

kullanılmıştır. 
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Kongrenin Çıktıları… 

Kongrede yaşlı bakımı turizmi birçok yönüyle profesyoneller ve sektörel global aktörler tarafından dile 

getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımız bakanlık olarak yaşlı bakımı turizmini harekete geçirmek 

konusunda yapılması gerekenleri yapmaya hazır oldukları mesajını vermiştir.  

Kongredeki anlatımlar, interaktif çalıştay ve katılımcılar ile yapılan interaksiyonlar da elde edilen bilgiler 

ile cevabını aradığımız 5 ayrı soruya cevaplar, yorumlar, bilgilerden çıkarımlar 5 ayrı başlık altında 

aşağıda yer almaktadır; 

   
 

1) Yaşlı bakımı turizmi içinde yeni turizm alanları üretilmesi gerekiyor… 

Gençler yaşlı bakımı turistlerine rehberi olabilirler. 

Yaşlıları eğlendirirken üretkenlik içinde tutulmalıdırlar. 

Yaşlılar için sosyal turizm paketlerin oluşturulması çok önemli. 

Yaşlıların erişimine uygun alışveriş merkezleri kurulmalı. 

Yaşlılar için gönüllü sosyal kulüpler oluşturulmalı. 

Yaşlılara yönelik yaşlıların iletişimini ve becerilerini geliştirecek eğitim kurumları kurulmalı. 

Yaşlılar için onlara özel eğlence mekânları kurulmalı. 

Yaşlıların damak tadına ve beslenme alışkanlıklarına uygun restoranlar kurulmalı ve bu doğrultuda 

menüler hazırlanmalı. 

Doktorlar yaşlı bakımı sektörüne söz sahibi olmalı ve bu alanda yetkilendirilmeliler. 

İstihdam sağlamaya yönelik yaşlılar için gönüllü bakıcı aileler yaratılmalı.  
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Yaşlılara özel sağlık tesisleri kurulmalı. 

Gençler yaşlılar konusunda eğitilmeli, algıları güçlendirilmeli. 

Yaşlılar için hobi köyleri kurulmalı. 

Yaşlılar için özellikle doğal yaşam modelleri (köy) oluşturulmalı. 

Yaşlılar için Sağlık Bakanlığı onaylı konsept rehabilitasyon otelleri yapılmalı. 

Yeni projeler turizmde alıcı bulması için AB standartlarına uygun yapılmalı. 

Yaşlılar için spor merkezleri kurulmalı. 

Yaşlılara ne yaparsak yapalım öncesinde mutlaka eğitim verilmeli. 

Yaşlılara üretkenlik kazandırmak için eğitim ve iş imkânları yaratılmalı. 

Yaşlılarla gençlerin dayanışmasını sağlayacak projeler (anaokulu vs) planlanmalı. 

Alzheimer grubu için teknolojik kolaylıkları ülkeye ve dünyaya kazandırmalı. 

 

  

2) Yaşlı turizmi ülkemizde olur mu, olmaz mı? Olursa neden olur, olmazsa neden olmaz? 

Havaalanlarımız yaşlıların erişimine uygun değil ya da hızla geliştirilmeye ihtiyacı var. 

Yaşlılar için öncelikle iç pazarda yaşlılara özel turizm paketleri oluşturulmalı.  

Otellerimiz yaşlılarımızın kullanımına uygun hale gelmediği sürece Türkiye’ye yaşlı turist gelmez. 

Otellerde yürüyen merdiven yok. 

Kentler yaşlıların hareketine uygun değil (kaldırımlar, yollar vs). 

Turizmciler yaşlı turizmine ilgisiz. 

Engelli olmayan yaşlılara odaklanmalıyız. Oysaki bir de engelli yaşlılar var. 

Yaşlıları doğanın içinde tutacak kamplar, etkinlikler turizm çerçevesinde planlanmalı. 

 

3) Yaşlı turizmini başarmak için kimler neler yapmalı?  

Yaşlılara yönelik bölgesel özel projeler yapılabilir. Turizm alanları ilanı gibi yaşlı bakımı turizm alanları 

ilan edilmeli. 

Hükümet yaşlı turizmini teşvik edecek tedbirler almalı, teşvik çeşitleri oluşturmalı. 

Ülkemizde yabancı turistleri kazıklayan anlayıştan vazgeçilmeli. 

Örnek Proje > Sarıyer – Rumelifeneri ’nde bir balıkçı köyü kurulabilir ve İspanyol balıkçıları davet ederek 

balık tutma aktivitesi başta olmak üzere kültür alışverişinde bulunulabilir, uluslararası ilişkiler kurulabilir. 

Yaşlı turizmine odaklanmış turizm şirketlerine ihtiyaç var. 
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Yaşlı bakımı ve turizmi için projelere, desteklere, teşviklere ihtiyaç var. 

Avrupa’nın güvensizliğini ve önyargılarını silecek politikalar yapılmalı. 

Sezon dışında otellerimizi özellikle yaşlılar için uygun hale getirmek çok önemli. 

Yaşlılar için yaşamı kolaylaştıran evler yapılabilir, bunlar satılabilir, kiralanabilir. 

İç piyasa ve dış piyasa arasında var olan fiyatlama adaletsizliği yok edilmeli. 

Yaşlı turizmiyle ilgilenen gazeteciler yetiştirilmeli. 

Yaşlıları kategorize edersek, ülkemize ne için hangi gruplar getirilmeli? Bu hedefleme yapılmalı. 

Kimi getirirsek getirelim öncelikle Türk kökenli vatandaşlarımıza odaklanmalıyız. 

İyi Türkçe ve hedef pazara göre dil bilen personel yetiştirilmeli. 

Gelişmiş ülkelerdeki yöneticiler için depresyona yönelik turlar düzenlenmeli. 

Öncelikle ülkemizdeki yaşlılar için ekonomik ve erişimi rahat gezi, tatil, hobi faydalanma paketleri 

hazırlanmalı. 

Mobilite sorunları olmayan yaşlılar öncelikle Türkiye’ye getirilmeli. 

  

 

4) Devletten beklenen en önemli adımlar neler? 

Turizm tesislerinde yaşlılarla ilgili tüm ihtiyaçlar önceden tespit edilip giderilmeli. 

Türkiye’nin yaşlı bakım konusunda tanıtımlarına hız vermesi gerek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaşlı bakımı turizmini tanıtma politikalarına dahil etmesi gerekmekte. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ruhsatlandırdığı otellere belirli bir kapasitede engelliler ve sosyal dezavantajlı 

bireyler için oda bulundurması ve otellerin yaşlılar – engelliler için erişime uygun olması sağlanmalı. 

Ülkemizdeki yaşlıların ekonomik durumunun iyileştirme çabaları geliştirilmeli, bu yaşlı sağlığı için çok 

önemli, o zaman turizmle aktif kalabilirler. 

Yaşlı turizmi konusunda mevzuat geliştirilmeli. 

Üniversitelerde “geriatri” bilimi (yaşlılık tıbbı) yaygınlaştırılmalı. 
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Liderlerin Türkiye’deki yaşlılara uygun olan olmayan her şeyi planlayıp analiz edip yapılması gerekenleri 

hayata geçirmesi gerekiyor. 

Mutlaka uygulanabilir çözümler üretmek gerekiyor. 

 

5)      Yaşlılara yönelik çözümler konusunda yenilik ve değer yaratmak isterseniz siz ne yaparsınız? 

Yaşlıların haber kaynaklarını geliştirmek için kanalların uygun hale getirilmesi. 

Yaşlılara yönelik TV programları hazırlanmalı. 

Marketlerde yaşlılara yönelik reyonlar, anti diyabetik ürünler vs. oluşturulmalı. 

Okuyabilecekleri puntolarla ve renklerde yazılmış etiketler koyulmalı. 

Yaşlıların hayatını tüm yakınlarının takip edebilecekleri teknolojiler sağlanmalı. 

Otellerde yaşlıların sağlık ihtiyaçlarına yönelik revir ve sağlık odası gibi düzenlemeler (oksijen tüpü olan 

odalar vs.). 

Yaşlıların deneyimlerin, nesiller arası paylaşmaya yönelik programlar hayata geçirilmeli. 

Yaşlıların ulusal farkındalığı geliştirilmeli, onlara ilgi duyan ve destek veren bir toplum yaratılmalı. 

Yaşlılara değer verdiren fikir, uygulama ve projeler geliştirilmeli. 

Ergoterapist desteği olmadan yaşlı turizmi olmaz. 

Turizm profesyonelleri başta turizm bakanlığı yetkilileri, il turizm müdürleri, 40 ülkedeki turizm ataşeleri 

yaşlı bakımı turizmi konusunda eğitilmeli. 

Turizm ataşeleri ile yaşlı bakımı turizmini gerçekleştirmek için bulundukları ülkedeki Pazar olanakları 

araştırılmalı. 

 

  

 

Değerlendirme… 

Medikal Turizm Derneği’nin 17 yıl önce ilk olarak başlayan sağlık turizmi konusundaki çalışmaları bugün 

ülkemizde yıllık 1.5 milyar USD lik bir dönüşüme ulaşmıştır. Son beş yıldır yaşlı bakımı turizmi 

konusunda da yaptığımız çalışmalarla ülkemizde bu konunun konuşulması, çeşitli girişimlerin 

başlaması, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bazı turizm tesislerinde yaşlıların konaklamasına pazarlama 

çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca turizm yatırımcıları yaşlı bakımı turizmine hizmet edecek tesisler 

yapmaya başlamıştır.  

Önümüzdeki yakın takvimde mutlaka Türkiye dinamikleri yaşlı bakımı turizmi lehine kullanan ve katma 

değer üreten bir ülke haline gelmiş olacaktır. 
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Türkiye yaşlı bakımı turizminde özellikle emeklilik dönemini aktif yaşayan yaşlılar için son derece uygun 

bir ülkedir ve bu tür yaşlılara odaklanmakta fayda vardır. Bu yaşlılara ulaşacak kanallar bulunduğunda 

ülkemizin beklemek için hiçbir nedeni yoktur. Bir başlangıç yapıldıktan sonra yaşlıların değişik ihtiyaçlı 

gruplarının ülkemize kazanımı da son derece kolay hale gelecektir.  

Avrupa da yaşayan yaklaşık 4,5 milyon Türk vatandaşına öncelikle odaklanmakta fayda var ve bu 

insanlarımız Türkiye ‘nin televizyon kanallarını izlemektedirler. Bu kanallarda alternatif turizm 

konularında televizyon programlarının yapılması ve gösterimlerinin ulusal kanallarda yaygınlaştırılması, 

ulusal hava yollarımızın ekranlarına da taşınması son derece önemlidir. Ayrıca bu vatandaşlarımızın bir 

ülkemizin bir turizm elçisi olma rollerini geliştirecek çalışmaları da ülke olarak yapmamız ülkemizin 

turizm kazanımlarına önemli katkı sağlayacaktır. 

  

Yaşlılardan mobiliteyi etkilemeyen devamlı hastalıkları olan gruplarını ülkemize sevk edecek kanallar 

üzerinde kurumsal pazarlama ve işbirliği çalışmaları yapmak yaşlı turizmi ve sağlığında son derece 

kıymetlidir.  

Örneğin sedef hastalığı olan yaşlıların ülkemizdeki iklim, ortam, termal ve tıp deneyimlerinden 

faydalanmalarını sağlayacak; kapıdan kapıya ya da uçaktan uçağa eksiksiz turizm paketleri kesinlikle 

ülkemize turist kazandırabilir. Bunun için sigortalar, yerel yönetimler, sedef hastalığı ile ilgili 

internasyonal sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler planlanabilir.  

Bu turizm kapsamı yaşlı turizmi yanı sıra sağlık turizmini de içerdiğinden verimliliği daha yüksektir. Ya 

da hemodiyaliz ihtiyacı olan yaşlılara odaklanmak gibi hedef yaşlı gruplarına göre pazarlama stratejisi 

planı yapılabilir. 
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Bunun için öncelikle yapılması gerekenler;  

1. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm profesyonellerini eğitecek, rollendirecek bir programı ivedilikle 

gündemine alması;  

2. 2016 yılının yaşlı bakımı turizmi ilan edip yurt dışı tanıtım ve diğer çalışmalarda bu konuya ağırlık 

verilmesi. 

3. Tur operatörü, acente ve otel pazarlama departmanlarının bu konuda bilgilendirilmeleri veya eğitime 

tabi tutulmaları gerekiyor. Çünkü turizmcilerimiz bu konularda bilgisizdir. Yapılan fuarlar ve kongreler 

ne yazık ki turizmcilere bu konularda bir pazarlama vizyonu katmamaktadır.  

4. Her geçen gün verimliliği düşen turizm işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilip 

akredite edilmesi, akredite otellere bir logo veya amblem verilmesi. 

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yaşlı turizmi, tıp turizmi, engelli turizmi konularında çalışacak 

bir komisyonun oluşturulması ve bu konunun realizasyonunda yapılacakların detaylı olarak ortaya 

konulması. 

  

6. Burada sıralanan 5 maddenin içeriğiyle ilgili medikal Turizm Derneği tüm desteği ve lojistiği 

sağlamaya hazırdır. 

05.10.2015 

 

 

 

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ 
Kongre Koordinatörü 

  


